
NU EN
STRAKS

PINKSTEREN

Met Pinksteren viert de Kerk de
uitstorting van de Heilige Geest over
de apostelen, zeven weken na Pasen.

Deze gebeurtenis markeert de
geboorte van de Kerk.

Vijftigste dag
De naam Pinksteren komt van het
Griekse pèntèkostè, dat ‘vijftigste’

betekent. Het is de laatste dag van de
vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt
op Paaszondag. De Kerk viert met
Pinksteren de voltooiing van Pasen
door de uitstorting van de Heilige

Geest over de apostelen.

Vurige tongen
Lucas beschrijft in de Handelingen der
Apostelen hoe de apostelen aan het
begin van Sjavoeot in Jeruzalem
bijeen zijn. “Toen de dag van

Pinksteren aanbrak, waren zij allen op
één plaats bijeen. Plotseling kwam er
uit de hemel een geraas alsof er een
hevige wind opstak, en het vulde heel
het huis waar zij waren. Er verschenen

hun vurige tongen, die zich
verspreidden en zich op ieder van hen
neerzetten. Zij raakten allen vol van

heilige Geest en begonnen te spreken
in vreemde talen, zoals de Geest hun

ingaf” (Handelingen 2, 1-4).

‘La Pentecôte’ van Jean II Restout, 1732
(foto: Webgallery of Art, wga.hu)
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GAAT U VERHUIZEN?
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tijdig door met een verhuiskaart of met deze
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Postcode/Plaats ...............................................

Verhuisdatum..................................................

LAAT ’T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie
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VAN DE REDACTIE

Dit pinksternummer sluit het seizoen weer af. Het
wordt gewoon vakantietijd. De eerste commu-
nicantjes en de vormelingen hebben hun feest met
de mooie voorbereiding afgerond. Al hun namen
staan vermeld in dit blad. Zij hebben nog een heel
leven voor zich.
Degene die er al middenin staan worden deze keer
in de schijnwerpers gezet. Jan van der Leek, omdat
hij al 25 jaar met veel verve het Werenfriedorgel
bespeelt tijdens de diensten in de kerk. Hij mag als
werker van Werenfried zijn verhaal vertellen. Ver-
der neemt Elles Botman na 10 jaar afscheid als zeer
gewaardeerd redactielid van Nu en Straks. Maar er
worden ookmensen genoemd die al in hun levens-
avond zijn beland. Op de voorlaatste pagina ziet u
maar liefst zes bruidsparen die al 50 en 60 jaar zijn
getrouwd. Jammer genoeg vindt u alleen hun
namen. Ook zij zouden wel een blad kunnen vul-
len met hun levensverhaal. Maar helaas het blad
was al overvol, ook omdat we van zoveel dierbare
mensen afscheid moesten nemen.
Wij wensen u fijne pinksterdagen toe en een
mooie zomer.

Wij wensen u veel leesplezier.
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30-31 mei:
EERSTE PINKSTERDAG
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Voorganger is Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Gemengd
koor en deelnemers van de work-
shops. Gezongen wordt de Missa
Brevis in Bes van W. A. Mozart.
Verder psalm 150 van C. Franck,
pinksterliederen en het Halleluja
van Händel als afsluiting.
Organist: Pieter Rynja.
Dirigent: Jan van der Leek.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
In deze Pinksterviering:
dankbaarheid b.g.v. het 25-jarig
jubileum van dirigent/organist
Jan van der Leek.

1 juni: TWEEDE PINKSTERDAG
De viering op Tweede Pinkster-
dag vervalt.

PINKSTEREN,
het derde grote feest na Kerstmis
en Pasen. In het Pinksterfeest
wordt Pasen voltooid. Wat dat
betekent mogen we ervaren in de
Pinksterliturgie. Van daaruit
worden we opgeroepen om het
waar te maken in ons leven met
elkaar. Van harte welkom in de
Pinksterliturgie! Pinksteren, een
Hoogfeest!
Met Pinksteren wordt de
PINKSTERCOLLECTE gehouden,
bestemd voor de Nederlandse
Missionarissen die dit jaar met
verlof komen. ‘Zij komen thuis,
wij geven thuis’, dat is het
bekende themawoord. Van harte
deze missiecollecte aanbevolen.

6-7 juni: H.DRIE-EENHEID
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communie-
viering met Heren-
koor.
Groep Wervershoof.

13-14 juni: SACRAMENTSDAG
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis met Herenkoor.
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.

20-21 juni:
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor.
Groep Onderdijk.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Dameskoor. Pastor J.Suidgeest.

27-28 juni:
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor. Groep Wervershoof.

4-5 juli:
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor.
Groep Medemblik.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communie-
viering met liederen.
Groep Medemblik.

11-12 juli:
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Dameskoor. Pastor J. van Dril.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor.
Groep Wervershoof.

18-19 juli:
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Herenkoor. Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. Pastor C.Koning.

25-26 juli:
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J.Suidgeest.

LITURGISCHE
AGENDA

In het weekend zijn de vieringen
in de kerk: zaterdag om 19.00
uur, zondag om 10.00 uur.

Op zondag is er om 11.30 uur
Doopgelegenheid, na afspraak.

In de week zijn de vieringen in
‘De Inzet’ op:
woensdagavond om 19.00 uur,
de eerste vrijdag van de maand,

’s morgens om 09.30 uur. Daarna
is er gelegenheid voor een kop
koffie.

Op de eerste zondag van de
maand is er na afloop van de
viering van 10.00 uur in ‘De
Inzet’ gelegenheid
om een kop koffie
te gebruiken.
Van harte welkom!

Zomerrooster van 30 mei tot en met 6 september 2009
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1-2 augustus:
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communie-
viering met Heren
v/h koor.
Groep Zwaagdijk.

8-9 augustus:
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. Groep Wervershoof.

15-16 augustus:
MARIA TENHEMELOPNEMING
Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Gemengd koor.
Pastor J. Suidgeest
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest.
(Kermisweekend)

22-23 augustus:
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor. Groep Wervershoof.

29-30 augustus:
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. Groep Andijk.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering
met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.

5-6 september:
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterda g 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen
(A.O.W.-Jongerenkoor).
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.

Vervolg liturgische agenda

SStteemm
Er is een stem, diep van binnen,
die roept om te beminnen.
De aarde, de mensheid, onze dierbaren,
het zegt wie we altijd waren.

Iets houdt ons tegen deze stem te volgen,
soms voelen we ons verbolgen.
En door verschillende oorzaken,
kunnen we de weg even kwijt raken.

Toch wil die stem ons iets vertellen,
we kunnen iedere dag herstellen,
van wat is verloren,
in stilte is het te horen.

We moeten soms veel overwinnen,
dat kan door ons eerst te bezinnen.
Ieder klein gebaar is al genoeg,
daarvoor is het nooit te vroeg.

Met wat aandacht of een reikende hand,
blijft niemand aan de kant
Het is dan nodig onszelf te overstijgen,
om daarmee een mooiere wereld te krijgen.

Er is een stem van binnen,
wat we ermee doen, mogen we zelf verzinnen.
We worden er door verlicht,
en geeft, als we luisteren, nieuw inzicht.

Ieder kan dit verschillend voelen,
alleen God weet wat we bedoelen.
Dat de stem tot nieuwe initiatieven mag leiden,
waardoor het mensen kan verblijden.

Is een dankbaar streven,
in ieder mensenleven. 
We kunnen daarmee altijd beginnen,
waardoor het goede kan overwinnen.

Arda Koomen-Kuip 
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Pinksteren als een Hoogfeest gaan
we vieren in de laatste, afslui-
tende dagen van de meimaand.
De agenda hierboven opent
ermee. Het is werkelijk een Hoog-
feest, met dezelfde kwaliteit en
feestelijkheid als Pasen! 
Pinksteren, over ons allen mag
komen: geestkracht, geloofskracht
en al die andere gaven die ver-
bonden zijn met de Geest van
Pinksteren: Geest van leven, Licht
voor de toekomst, Stille Roep-
kracht, Grondige Genezer, Geest
van menswording, Liefde voor
alles en allen.
Van harte bent u welkom in de
Pinksterliturgie, afsluiting van
Pasen, voeding van ons geloof in
een warm getuigenis en stevig
houvast. De Paaskaars wordt
gedoofd, het licht blijft echter
branden in ons eigen leven, een
weldadig licht. Dat mogen we
laten zien naar elkaar toe als
christenmensen in onze tijd.
Pinksteren was en is: geboorte van
de kerk. Daarmee gaat het over
ons zelf.

Vanuit Pinksteren, nog mei-
maand, maken we onmiddellijk
daarna op maandag de overgang
naar de junimaand. In de juni-
maand maken we de overgang
van de lente naar de zomer. 
Juni is een maand die ons alleen
al om die reden welkom is. Je
maakt de lente mee, je maakt de
zomer mee. Voor velen is er de
aanloop, het uitzien naar vakan-
tietijd.
Er is verband tussen de woorden
‘zin’ en ‘reis’. Het Oudhoogduitse
woord voor ‘reis’ is ‘sinne, sinn’.
Reizen heeft veel te maken met
bestemming zoeken en zin geven.
Langs de weg tekens zoeken, je
daarop oriënteren, het is een
voortdurend spel van ‘zin’ zoeken
en ontdekken. Het volgende ver-
haal van de kleine nachtwaker is
daar een voorbeeld van.

Eens op een nacht dat de lucht
geurde van bloesems en de sterren
twinkelden aan de hemel, liep de
kleine nachtwaker met zijn lan-

taarn door de weilanden. Daar zag
hij plotseling, precies bij zijn
rechtervoet, een klavertje vier. ‘O’,
zei de kleine nachtwaker blij. Hij
bukte zich en pakte het. Omdat
een klavertje vier geluk brengt,
besloot hij de mensen wakker te
maken, want het geluk is fijner als
je het met elkaar deelt. ‘Jullie
moeten opstaan’, riep hij. ‘Ik heb
een klavertje vier gevonden!’ Toen
kwamen de mensen naar hem
toe: de bloemenvrouw, de dichter,
de draaiorgelman, het meisje dat
ballonnen verkoopt en de boer.
Zij gingen voor hun huizen op
het geluk zitten wachten. Zou het
van links of van rechts komen?
Zij lieten hun ogen dwalen en leg-
den hun oor te luisteren in de
nacht. Aan de bosrand speelden
de reeën en moeder vos was met
haar kinderen aan het ravotten.
Vlak in de buurt sjirpte een krekel
en de zachte nachtwind plukte
bloesems van de bomen en liet ze
speels over de daken dwarrelen.
Daar wandelden vijftien muisjes
door de Dorpsstraat, het ene tel-
kens een beetje kleiner dan de
andere. De maan spiegelde zich in
de vijver. De kikkers zongen een
kikkerlied. Het beekje murmelde.
In de oude kastanjeboom zaten de
uilen en hun lichtende ogen
keken dromerig de nacht in.
De mensen waren heel stil. Zij
keken naar de hazen, die haasje-
over speelden. Ze hoorden de
klokjesbloemen bengelen.
‘Wanneer komt nu eigenlijk het
geluk?’ vroeg plotseling het
meisje van de luchtballonnen.
‘Ststst...’, antwoordde de kleine
nachtwaker en hij legde de vinger
op zijn mond. ‘Het is er al lang.
De hele nacht is vol geluk. Voelen
jullie het niet?’

Een verhaal van Gina Ruck-Pau-
quet over de kleine nachtwaker.
Wat ziet zij, wat de anderen (nog)
niet zien? Wat mogen wij gaan
zien in de komende junimaand,
in lente en zomer, gewoon dicht-
bij huis of op vakantie waarin er
zoveel op ons afkomt: om mooi te
vinden, om als nieuw te zien, om

van te genieten en stil van te wor-
den. Misschien dat ook de kleine
nachtwaker tot ons zegt: ‘Ststst…’,
kijk maar om je heen, het is er al:
het geluk van deze dag, wat won-
derlijk is en mooi, om van te
genieten en anderen erin te laten
delen’.
Hele mooie ervaringen u allen
toegewenst in de komende tijd.

Pastor J. Suidgeest

VAKANTIEREIS

Ondergetekende heeft met vakan-
tiemaat, collega-pastor uit Ven-
huizen, ingetekend op een
vakantiereis naar Egypte. De reis
staat via een reisbureau aangege-
ven als ‘Rondreis Fascinerend
Egypte’. Het is een 15-daagse reis
met als datum: donderdag 25 juni
t/m donderdag 9 juli 2009. De in-
formatie via reisgids en invulling
van de dagen ziet er aantrekkelijk
uit. Egypte wordt erin genoemd
als een land van oude wijsheden,
piramides en cultuurschatten. Er
is een Nijlcruise aan verbonden
van enkele dagen. Graag hier ver-
meld als een leuk vooruitzicht.
Sterkte zeker ook aan het thuis-
front.

Pastor J.Suidgeest

PINKSTEREN

� � �



Uit de vergadering van
april 2009

FINANCIËN EN 
ONDERHOUD

Twee bedrijven worden benaderd
voor het meten van de scheuren
in de kerk. Rond kerk en pastorie
wordt aandacht besteed aan de ri-
olering en de afwatering. Dit in
verband met verstopping en on-
voldoende doorstroming. Hoe
alles in het verleden is aangelegd
is niet allemaal bekend. De
grondwaterstand kent geen afwij-
king. De waterleiding in de kelder
van de pastorie, onder de keuken,
de bijkeuken en de gang, is aan
vervanging toe. De leidingen zijn
verouderd en in mindere staat. Er
is (opnieuw) kans op lekkage. In
de pastorie komt een nieuwe ka-
chel (op de zolder). De oude ka-
chel heeft in de afgelopen
winterperiode meerdere keren
storing en mankementen gege-
ven. Het is te verwachten, na 22
jaar. Het plein voor de kerk moet
herhaaldelijk door de kosters
schoon gemaakt worden vanwege
duiventroep vanuit de toren. Het
aanbrengen en de aanwezigheid
van duivenpennen werkt niet
naar tevredenheid. Het is uitein-
delijk geen afdoende oplossing.
We informeren verder. 

De penningmeester heeft een
overzicht gemaakt van inkom-
sten en uitgaven van het eerste
kwartaal van dit jaar 2009, met
toelichting. We liggen goed op
schema als we de cijfers vergelij-
ken met de periode van het vorig
jaar. Met dank aan de penning-
meester voor het vele werk, hier-
aan besteed. Naar aanleiding van
dit overzicht willen we in het vol-
gende nummer van Nu en Straks
weer eens het belang en de moge-
lijkheid noemen van legaten. Het
is een wenk vanuit het bisdom
om dit te doen. De penningmees-
ter, N.v.d.Gulik, zal op 26 mei een
bijeenkomst bijwonen in Alk-
maar over kerkelijk vastgoed, be-
doeld als lering en informatie.

TUIN EN BEGRAAFPLAATS

Begin april is in de omgeving van
het Uitvaartcentrum een hek ge-
plaatst, bedoeld als bescherming
en afscheiding van het tweede
kerkhof. Het ziet er verzorgd uit.
Dit is goed voor de rust en het
eigen gebied van het kerkhof.
Verder is de capaciteit van de ro-
lemmers voor kerkhofafval iets
vergroot. Op het algemene ge-
deelte van het tweede kerkhof,
vlak bij het Uitvaartcentrum, zijn
in een verzamelgraf de restanten
begraven van het protestantse
kerkhof aan de Dorpsstraat. Het
kerkhof daar is geruimd. Dit is in
goed overleg gegaan en naar te-
vredenheid uitgevoerd. Er komt
nog een gedenkteken, ter herin-
nering.

KERK EN SAMENLEVING

Elk jaar vraagt de Vastenactie
onze aandacht, dit jaar gericht
naar een project in Bangladesh,
belangrijk genoeg. De opbrengst
in de kerk is geworden: € 1188,-.
Via spaardoosjes hebben de kin-
deren voor dit doel gespaard: 
€ 765,- euro. Dank voor alle hulp.
Op zaterdag 23 mei wordt de
40MM gehouden in de mooie
omgeving van Venhuizen. De
vaste datum is steeds de zaterdag
na Hemelvaart. De opbrengst van
deze sponsorwandeling komt ten
goede aan verschillende contac-
ten in de Derde Wereld. Door de
jaren heen kent deze dag een
grote bekendheid.

GEMEENSCHAPSOPBOUW

Een interessant gegeven is de
opzet en de start van een eigen
website voor de parochie St.
 Werenfridus. In de vorige uitgave
van Nu en Straks is de nodige
 informatie daarover gegeven. Het
was in een gesprek met Ton de
Hoogt die zich daarvoor wil inzet-
ten. In de afgelopen weken is hij
daar met overgave mee omge-
gaan. Vlak voor Pasen ging de
Website de lucht in. Een eerste
blik daarop: verscheidenheid aan
informatie, een kleurrijk geheel.
Met een simpele handeling is die
verscheidenheid tevoorschijn te
halen. Het is iets van deze tijd:
www.sintwerenfridusparochie.nl
Meerdere parochies gaan ertoe
over, met eigen informatie. Van-
uit werkgroepen of taakvelden is
de website actueel te houden.
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NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN 
HET PAROCHIEBESTUUR
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Naast Binding en Nu en Straks is
de website een invalshoek voor
informatie en communicatie.

CATECHESE EN LITURGIE

In de week voor Pasen, op zater-
dag 4 april, zijn de Vormselvierin-
gen geweest. Dank aan de
werkgroep voor alle inzet bij de
voorbereiding en de verzorging
op de eigenlijke dag. Voor de Vor-
melingen een waardevolle tijd en
inspiratie, hun bagage gevoed
voor de verdere jaren.
Hetzelfde geldt voor een andere
groep, de Eerste Communican-
ten, met hun voorbereiding in en-
kele voorafgaande maanden. De
eigenlijke dag en viering in de
kerk is op zondag 19 april.
Dat als een feestelijke afsluiting.
Beide werkgroepen zijn op dit
moment voldoende bezet. Het is
wel eens een probleem om bij

wisseling nieuwe mensen te vin-
den. Vandaar in de vorige Nu en
Straks een oproep voor de werk-
groep Vormsel. Op Paaszondag
waren er 50 kinderen in de Kin-
dernevendienst, over en weer met
voldoening.
Ton de Hoogt zal binnenkort
stoppen in de liturgie als lector en
als voorganger bij Avondwake en
Woord-Communievieringen. Het
gaat om het maken van keuzes.
Het zou teveel, te druk worden. Er
blijft voor hem genoeg over: de
opmaak van Nu en Straks en
drukwerk, het kosterschap bijzon-
der bij Uitvaarten, de agenda van
de Inzet bijhouden en de nieuwe
uitdaging: het opbouwen en actu-
eel houden van de Website. We
zijn hem veel dank verschuldigd
voor vele jaren lectorschap in pa-
rochie en regio, zo’n 26 jaar. Zoals
gezegd, hij blijft zijn inzet geven
op nog genoeg andere terreinen,
alle hulde en dank. Wat het
A.O.W.-Jongerenkoor betreft, Ma-
rieke Duin (Zwaagdijk-Oost) assis-
teert het koor af en toe met aparte
muzikale begeleiding op repetitie-
avond, als een extra stimulans,
nieuw repertoire, enz. Een wel-
kom aanbod. 

REGIO-NIEUWS 

In de St. Martinusparochie te Me-
demblik is na het vertrek van pas-
tor G. Rizzo een nieuwe pastor
gekomen en benoemd in de per-
soon van J. van Dril, augustijn. Er
is een eerste en goede kennisma-
king geweest, gericht o.a. op sa-
menwerking binnen de regio.
In de vacature Pastor Maria Voss
zit nog steeds weinig beweging als
we denken aan die invulling. We
vragen aan het dekenaat om met
de parochies Andijk en Onderdijk
contact op te nemen om toelich-
ting en informatie hierover te
geven, als eerst belanghebbend.
Binnenkort komt er weer een re-
giobestuursvergadering. Dat is be-
langrijk genoeg vanwege een
aantal agendapunten: genoemde
vacature Pastor Maria Voss, moge-
lijke herindeling van regio’s, ge-
bouwenbeleid wat betreft kerken
en pastorieën, enz. Wat zijn de
ontwikkelingen naar de toekomst
toe? 

Dat was het voor deze keer.

ERFSTELLINGEN EN LEGATEN 
Het Bisdom geeft via een hand-
zame folder informatie over nala-
tenschap waarbij gedacht kan
worden aan de eigen parochie.
Uit die informatie, bedoeld om er
bekendheid aan te geven, nemen
we de volgende kern over:

Veel mensen denken erover na
wat er na hun overlijden met hun
bezittingen moet gebeuren. Dat is
begrijpelijk.
Het is een geruststellende ge-
dachte dat uw bezittingen na
overlijden een bestemming krij-
gen die past bij uw persoonlijke
overtuigingen. U wilt uw bezittin-
gen wellicht nalaten aan familie-
leden, andere dierbaren en goede
doelen. Een van die goede doelen
kan uw parochie zijn.

U kunt uw parochie op twee ma-
nieren in uw testament opne-

men: in de vorm van een legaat of
door een erfstelling.

Legaten:
U laat de parochie een legaat na.
Een legaat is een vaststaand be-
drag of een bij name genoemd
onroerend goed of voorwerp,
zoals een huis of schilderij.

Erfstelling:
U benoemt de parochie als erf   -
genaam voor een deel van de
 erfenis. U kunt aangeven hoe
groot het percentage is dat elke
erfgenaam erft. Een erfgenaam is
een persoon of organisatie die de
rechten en plichten van de over-
ledene overneemt. Als u de paro-
chie tot (mede)erfgenaam benoemt
dan wordt de parochie – samen
met eventuele andere erfgena-
men – verantwoordelijk voor uw
nalatenschap.

Notaris:
Een testament laat u opmaken
door een notaris. Hieraan zijn
kosten verbonden. Een eerste,
oriënterend gesprek bij de notaris
is echter vaak kosteloos.

Met uw kerkbijdrage steunt u tij-
dens uw leven het waardevolle
werk van uw parochie. Door het
ook daarna te steunen, geeft u een
blijvend geschenk aan de paro-
chiegemeenschap. Volgende ge-
neraties bouwen dan voort op het
werk dat u mede mogelijk hebt
gemaakt.

Met dank aan het Bisdom voor
deze informatie. 
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Op 21 juni zal het tweede orgel-
concert van dit jaar worden ver-
zorgd door Koos Teekens.
Koos Teekens (1950) uit Wognum
studeerde experimentele Natuur-
kunde aan de universiteit in Gro-
ningen. In het dagelijks leven was
hij tot voor kort docent wis- en
natuurkunde. Hij studeerde orgel
bij Anco Ezinga in Haren (Gro-
ningen). Daarna kreeg hij privé-
lessen bij Jos van der Kooy. In die
jaren won hij verschillende orgel-
concoursen (o.a. Nationaal orgel-
concours in Elburg). Na Staats-
examens Piano en muziektheorie
studeerde hij in 2003 Cum Laude
af aan het conservatorium Alk-
maar (hoofdvak orgel) bij Jos van
der Kooy. 
Voor zijn programma maakt hij
een keuze uit het 19e-eeuwse ro-
mantische orgelrepertoire van com-
 ponisten als Reger, Franck en
Liszt.
Het programmablad gaat verge-
zeld van een fraaie folder waarin
o.a. een uitgebreide beschrijving
van het orgel.
Ook de CD die in 2007 is versche-
nen zal weer verkrijgbaar zijn
voor € 15, ̶ , excl. eventuele ver-
zendkosten.
Het concert begint om 14.30 uur.
De toegang bedraagt € 1, ̶ met na
afloop een collecte.  

De koorworkshops zijn met Pasen
tot een afronding gekomen. Tij-
dens de evaluatie waren de
meeste deelnemers weer heel en-
thousiast en tevreden over het
verloop vanaf september vorig
jaar. “Wel wat veel: twee missen
en het Halleluja van Haendel.”
Inderdaad: de ene mis betrof de
Choralmesse van Bruckner, uitge-
voerd met Kerst, en de andere mis
was de Missa Brevis van Mozart,
uitgevoerd op 1e Paasdag. Er is

dan ook voor gekozen om op 1e
Pinksterdag de Missa Brevis van
Mozart nog eens te zingen. Tus-
sen Pasen en Pinksteren kan dan
nog weer een aantal repetities
hieraan worden besteed. Ook het
Halleluja van Haendel staat weer
op het programma.
Hiermee sluiten we dus de Paas-
tijd af. 

Tijdens de communie zingt het
koor Psalm 150 van Cesar Franck.

Deze compositie past qua stijl he-
lemaal op het koor en ons orgel.
Het orgel heeft een heel eigen,
zelfstandige partij, waarin ook de
fraaie tongwerkregisters tot klin-
ken komen.

Voor het nieuwe seizoen staat
geen nieuwe serie workshops op
het programma. Wel gaan diege-
nen die alleen met Kerst meezin-
gen op vooraf vastgestelde data
samen met het gemengd koor
 repeteren op enkele woensdagen
en vrijdagen. 
De eerste repetitie in het teken
van het Kerstprogramma vindt
plaats op woensdag 16 september
om 19.00 uur in De Dijkwerkers.
In oktober besteden we er weer
een zaterdag aan. 

WORKSHOPS Koormuziek

Het orgel



Nieuws van de 
Eerste Communie-
werkgroep

Wat een feest hebben we beleefd
op zondag 19 april j.l. Het begon
al met mooi weer. Maar wat
daarna kwam was helemaal ge-
weldig; allemaal feestelijk geklede
kinderen met een mooi versierde
kaars. Met vrolijk gezang van het
kinderkoor mochten de commu-
nicantjes in de kerk naar voren
lopen. Er waren heel veel mensen
en de kerk zag er echt prachtig uit.
En wat waren de communicantjes
trots dat zij voor het eerst aan de
tafel van Jezus mochten zitten.
Alle kinderen hebben echt heel
goed hun best gedaan en daar
mag je best trots op zijn.

En als je dan zo achterom kijkt
naar die prachtige dag, die blijde
gezichtjes en de gezellige sfeer,
dan kunnen we echt wel conclu-
deren dat Alles liefde is. Een
prachtig thema die met de mooie
teksten helemaal tot zijn recht
kwam in de uitvoering ervan.
Jongens en meisjes wat fijn dat
jullie nu voortaan met ons mee
mogen doen; we hopen dat jullie
veel van het project hebben ge-
leerd en dat we jullie nog vaak
zullen zien.

Met de Eerste Heilige Communie-
viering hebben we een gezellige
en waardevolle periode afgesloten
en we willen dan ook iedereen be-
danken die ons met de voorberei-
ding van dit feest heeft geholpen.

Tot volgend jaar!

9

JEUGD EN JONGEREN

Amber Bakker
Thea Bank
Noortje van Berkum
Niels Botman
Linde Brugman
Samantha Buis
Thomas Buis
Marit Grent
Witse Grooteman
Dian Kaagman
Julius Kloosterhof
Melissa Kok
Donna Koomen
Dylan Koomen
Lars Koomen
Thomas Koomen
Britt Kraakman
Robbert Kuin

Janneke Lakeman
Milou van Lier
Erwin van der Poel
Maarten van Rooijen
Bart Ruiter
Joost Ruiter
Timo Schouten
Dion Schut
Naomi Schutte
Rianne Smit
Emma Swart
Lieke Swart
Sven van der Velde
Levy Venema
Rick Verdonk
Janine de Vries
Esmee Weel
Anne Zawadka

Deze kinderen mochten hun Eerste Heilige Communie ontvangen

Afgelopen februari kregen we een
brief dat Sven zijn eerste commu-
nie mocht doen. Toen we hem dit
vertelden was zijn eerste reactie:
“yes dan krijg ik ook misschien
wel 67 Euro”. Het was duidelijk
dat wij hem even moesten uitleg-
gen wat het ontvangen van je
 eerste communie inhoud.
De weken erna gingen we regel-
matig naar de kerk waar de com-
municantjes tijdens de dienst in
de inzet hun communie gingen
voorbereiden. Er werden o.a. ver-
halen verteld, geplakt en geknipt.
Gaandeweg kreeg het vorm en
Sven had er lol in. Hij ging graag
heen en voor het maken van de
opdrachtjes uit het werkboek gin-
gen we ’s avonds thuis na het eten
gezellig zitten. De laatste week
werd er flink in de kerk geoefend.
Ik hoorde hem de liedjes die ze
 tijdens de dienst zouden gaan
zingen ook thuis vrolijk zingen.
Hij belde enthousiast vrienden,
familie en buren op met de vraag
of ze bij hem op zijn communie
wilden komen.
Zondag 19 april was het zover.
Vroeg uit de veren, knappe pak
aan en om 08.45 lieten we Sven in
de inzet achter. Alle ouders in de
kerk en om 09.00 uur kwamen de
communicantjes door het mid-

denpad naar voren. Zoveel meis-
jes met prachtige jurken en jon-
gens met stoere pakken. De tafel
werd feestelijk gemaakt en het
kinderkoor dat prachtig mooie
liederen zong samen met de com-
municantjes. 
Het mooiste moment tijden de
dienst, voor mij, was het zien van
de glunderende trotse gezichten
van de ouders tijdens het naar
voren lopen in de kerk, in de rich-
ting van hun kind die de trap van
het altaar afkwam, voor het ont-
vangen van de eerste communie,
prachtig. Na afloop werden we
allen persoonlijk gefeliciteerd
door pastoor Suidgeest, juf Lietta
en Katinka. Al met al een hele
feestelijke ervaring.
Thuis stond de koffie en taart
klaar. De hele dag is er visite ge-
weest, het was echt feest. Zo heeft
Sven het ook ervaren. Hij genoot
de hele dag. Hij had iets meer dan
de 67 euro gekregen die zijn broer
2 jaar geleden kreeg. Maar dit was
duidelijk niet heel belangrijk
meer.
Wij willen allen bedanken die
zich ingezet hebben bij de voor-
bereidingen van deze heugelijke
dag. Dit wordt erg gewaardeerd.
Groetjes Peter en Paulien van der
Velde. 

Ouders vertellen over het Communieproject



10

Ieder jaar moeten we wel afscheid nemen van een
paar werkgroepleden. 
Dit jaar geven Carin Beerepoot en Annemiek Mol
het stokje over. Dit vinden we heel jammer, maar er
is tenslotte een tijd van komen en een tijd van gaan.
Natuurlijk willen wij ze wel bedanken voor hun
inzet.

Carin we vonden het heel fijn dat je een aantal jaar
met ons mee wilde doen. Het was heel prettig om
een contactpersoon van De Dijkwerkers in ons mid-
den te hebben.
Bedankt voor je leuke ideeën en positieve inbreng.
Annemiek, de kinderen vonden het heel leuk om
hun juf van de peuterspeelzaal weer terug te zien. En
wij hebben je inbreng zeer gewaardeerd. Je manier

van omgaan met de kinderen is heel leuk. 
Dames bedankt voor jullie hartelijkheid en feed-
back.
Wij wensen jullie beiden veel succes verder.
Redenen genoeg om te stoppen, maar gelukkig ook
redenen genoeg om er juist bij te komen.
Daarom kan ik nu al melden dat wij Marie-louise
 Zawadka en Marit Zwan bereid hebben gevonden
om zich bij ons aan te sluiten. Hartelijk welkom.

Namens de Eerste communiewerkgroep        
Irene Duijn en Marian Stroet

Ps. In de septemberuitgave van de Nu en Straks kunt
u weer lezen, wanneer volgend jaar de 1e Commu-
nievieringen zullen zijn.

JEUGD EN JONGEREN
Komen en gaan bij de Eerste Communiewerkgroep

De laatste weken voor het Vorm-
sel stond er nog veel op het pro-
gramma voor de kinderen. Ze
brachten een bezoek aan de pas-
torie, waar ze enthousiast werden
ontvangen door pastor Suidgeest
en een rondleiding kregen door
de pastorie. Er werden versierin-
gen gemaakt, welke tijdens de
Vormseldienst in de kerk te zien
waren. In de week voor het Vor-
men was er de avond van het
Ganzenbordspel samen met de
ouders. Er werd fanatiek gespeeld
en gediscussieerd. Altijd weer een
heel gezellige avond. 

Zaterdag 4 april was het dan
zover. In twee sfeervolle vieringen
met als thema “Bagage voor on-
derweg” werden 42 kinderen ge-
vormd door deken Post. Beide
vieringen werd gezongen door

het A.O.W. jongerenkoor. Wij zijn
blij met hun bijdrage en willen
hierbij de koorleden nogmaals
hartelijk bedanken. 

Na het doopsel en de Eerste Com-
munie is, je laten vormen de vol-
gende stap naar de toekomst. Een

stap die je zelf hebt genomen. 
De werkgroep Vormen wil dan
ook bovenstaande kinderen nog-
maals van harte feliciteren.

Namens de werkgroep Vormen,

Nicolette Verdonschot

Rosa Bakker, 
Rosa Bakker, 
Bodine de Beer, 
Karlijn de Boer, 
Shaline de Boer, 
Luke Boerdijk, 
Kees Botman, 
Mark Botman, 
Thomas Botman, 
Stephanie Duijn, 
Rick Gitzels, 
Merel Grent, 
Liz Gutter, 
Mark Haakman, 

Colin Hauwert, 
Iris Kaagman, 
Jasper Knol, 
Marcel Kok, 
Chantal Koomen, 
Sheila Kooter, 
Maaike van Leijen, 
Vera van Lier, 
Daphne Maczolleck, 
Jelle Meester, 
Roy Mol, 
Rosanne Neuvel, 
Michel Oud, 
Tom Peerdeman, 

Daphne Reus, 
Koos Rijkhoff, 
Kristel Ruiter, 
Amber Schouten, 
Jelle Schouten, 
Jordy Schouten, 
Boyd Smit, 
Ruud Smit, 
Tyrone Stroet, 
Bart Verdonschot, 
Jonas Verdonschot, 
Fabian de Vries, 
Lisa Wessels, 
Philip Zwier. 

VORMEN
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KERK EN SAMENLEVING

De wereldwinkel heeft haar pro-
gramma een beetje veranderd. We
staan deze keer niet op de voor-
jaarsmarkt. In plaats daarvan
staan we (let op) 13 en 14 juni
achter in de kerk. We hopen u
daar te zien, dan bent u toch in de
gelegenheid, om onze artikelen te
kopen.

Namens het team van de wereld-
winkel,

Hilda Neefjes.

Armoede is geen eenduidig 
begrip.
Het is niet wetenschappelijk vast
te stellen boven welk bedrag rijk-
dom begint en waar beneden ar-
moede begint.
Hier in Nederland is het geen
kwestie van leven en dood maar
wel van financieel “overleven”.
Voor mensen die in armoede
leven betekent het: weinig finan-
ciële keuzes hebben,
ook bij alle essentiële uitgaven al-
tijd moeten denken: ”kan ik me
dat wel veroorloven?”
Door werkloosheid, het verliezen
van een partner, gehandicapt
raken of de oude dag ingaan met
alleen AOW lopen mensen een
groot risico op het minimum te
komen.
Zij zijn dan afhankelijk van de
overheid en overheidsorganen.
Veel mensen die hierin beland
zijn, komen daar niet voor uit.
Want in deze tijd, waar uiterlijk-
heden steeds belangrijker lijken te
worden, heb je het als kind en

ouder niet makkelijk als je van-
wege geldgebrek niet mee kan
doen.
Ook wordt het moeilijk om een
sociaal netwerk in stand te hou-
den. Contacten en sociale bijeen-
komsten kosten geld (lidmaat-
schap van een vereniging, ca-
deautjes bij een verjaardag etc.).

Misschien kent u mensen die in
zo’n situatie zitten of zit u zelf in
zo’n situatie?

Wij van het P.C.I in Wervershoof
willen u hierbij graag helpen.
U mag altijd contact opnemen
met onderstaande personen.

Ook kunt u ons helpen met een
gift. Zodat wij de mensen, die in
zo’n situatie terecht zijn geko-
men, even kunnen verlossen van
hun last.

U of uw bedrijf kan dan een
 bijdrage overmaken op ons reke-
ningnummer 36.89.50.654 t.n.v.

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)
te Wervershoof.

Voorzitter: de heer J. van der Werf
tel.nr. 0228-583731
Penningmeester: 
de heer P. Neefjes 
Vok komenweg 5 
Wervershoof tel.nr. 0228-583075

Bij voorbaat onze hartelijke dank,
Namens bestuur van P.C.I. 
te Wervershoof
Secretaris mevrouw M. Ruijter
tel.nr. 0228-583969

Wat heet arm?PCI

Vastenaktie
De vastenaktie is weer achter de rug de opbrengsten zijn als volgt: 

Werenfridusschool €�   462,66

De Schelp €�   322,82

Parochianen €�1188,82

Totaal €�1974,30

Dit bedrag was minder dan vorig jaar toen was het €�2335,25.
Maar we zullen met z'n allen ons best doen omdat volgend jaar ook
weer te halen. Alle gulle gevers, hartelijk dank. 

Ook namens de mensen in Bangladesh, die nu verder aan hun toe-
komst kunnen bouwen.
Nogmaals bedankt en tot volgend jaar.

Namens de vastenaktie,
Hilda Neefjes



12

KERK EN SAMENLEVING

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt
steun aan mensen in het Zuiden die kampen met
armoede, geweld, onderdrukking of rechteloos-
heid. De Week Nederlandse Missionaris doet dat
door missionaire ontwikkelingswerkers uit te
zenden en door werk en welzijn van Nederlandse 
missionarissen te ondersteunen. 

Dialoog van het leven 

Dit jaar is de aandacht gericht op Azië. Een conti-
nent waar veel mensen wonen en diverse religieuze
stromingen elkaar tegenkomen. Interreligieuze dia-
loog is voor Azië dan ook van levensbelang, het
raakt aan het dagelijks samenleven van mensen.
Onderlinge strijd ontwricht de samenleving en de
conflicten raken met name de allerarmsten en minst
weerbare mensen. 
Hoewel de situatie in ons eigen land anders is, mer-
ken ook wij dat dit thema steeds belangrijker wordt
en dat religieuze conflicten ons samenleven kunnen
verstoren. Omdat de verhoudingen tussen religies
en het belang van de onderlinge dialoog zo verwe-
ven is met het levensgeluk en de levenskansen van
mensen is als thema voor de Pinksteractie gekozen
voor Dialoog van het leven. 

Normaal kost het magazine €10,- per jaar (6 exem-
plaren). Wie zich nu abonneert krijgt 10 nummers
voor €12,50 (4 in 2009 en 6 in 2010).
U kunt zich abonneren via de telefoon of via de Mis-
sio antwoordkaart. Deze vindt u achter in de kerk op
de bladen.

Steun de parochies in de derde wereld. Verruim
uw blik. Lees Missio Wereldwijd.
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Kevelaer is de Maria-stad in het mooie West-Duits-
land ongeveer 10 km over de grens bij Well en
Venlo.

Het wordt in de volksmond ook wel het LOURDES
in het klein genoemd. Er komen vele mensen uit
verschillende streken hier naar toe met al hun lasten
en noden om verlichting te vragen bij Maria .
In Kevelaer is het de Maria “Troosteres der bedroef-
den”.  
Jaarlijks komen er circa 850.000 mensen naar deze
plaats. Daarom organiseren wij ook dit jaar weer een
bedevaart en wel op 

zaterdag 11, zondag 12, en maandag 13 juli 2009.

Wij bieden u een geheel verzorgde reis aan.
Het vervoer gaat per touringcar van de Fa. Bak uit
Alkmaar.

Op de heen en terugreis wordt er koffie of thee met
verrassing aangeboden. Evenals de maaltijden en
overnachtingen in Kevelaer.

De volgende hotels zijn dit jaar in Kevelaer beschik-
baar. 
De Goldener Apfel Priesterhuis
De Gold and Silb Schlussel Parkhotel met lift.

De kosten voor deze reis zijn € 185,- p.p. op basis
van een tweepersoonskamer
Voor een enkele 1 persoonskamer is dit € 200,-
Voor het Parkhotel alleen op basis van 2 persoons -
kamers zijn de kosten € 195,- p.p.

De geestelijke leiding is in harden van:

Pater Hooglanduit Monnidcendam.
Kapelaan Bergauit Edam.

Buiten de plechtigheden om is er nog tijd genoeg
om op een van de vele terrasjes onder het genot van
een kopje koffie of een aperitiefje een goed gesprek
te voeren met een van de andere pelgrims, het
maakt niet uit waar vandaan, want daar voelen wij
ons als één grote familie, ook kunt u er nog gezellig
winkelen.

Voor inlichtingen of opgave kunt u zich richten tot:
Hr A. Bergen, Zanddijk 9, 1693 LX Wervershoof 
0228-584522

KERK EN SAMENLEVING

West-Friese Waterlandse Bedevaart Kevelaer

Kaarsenkapel - Kevelaer



Muzikale familie?
In de jaren 70 begon ik op de mu-
ziekpedagogische academie in
Alkmaar, (later conservatorium)
met de hoofdvakstudie ‘Orgel’.
Daar deed ik dus mijn muziekop-
leiding, maar ik koos Haarlem als
woonplaats. Haarlem was een
mooie en aantrekkelijk plaats en
een orgelstad. Het traject Haarlem-
Alkmaar was goed te doen. In
Haarlem staat het internationaal
beroemde Müllerorgel in de Grote
of St. Bavokerk op de Grote
Markt. De allereerste keer in mijn
leven dat ik daar kwam, nog veel
langer geleden, liep ik die kerk in
en keek daar onbevangen rond.
Ineens zag ik dat buitengewoon

grote en fraaie orgel en was totaal
overweldigd. Dat bezoek was in
het kader van een orgeltocht. 
Dat heeft mijn belangstelling
voor orgel flink gestimuleerd. 
Een  onvergetelijke ervaring. In
mijn studietijd heb ik er heel 
veel  wekelijkse stadsorgelcon -
certen bezocht. En natuurlijk ook
de, toen nog jaarlijkse ‘Haarlemse
Orgelmaand’ met de Internatio-
nale Improvisatiewedstrijd.
Ik kom uit een muzikale familie,
mijn zusters hielden van koor-
zang, mijn moeder heeft 60 jaar
op de oratoriumvereniging Stem
en Snaren gezeten en mijn vader
was amateur orgelspeler en diri-
geerde ook koren. Er was dus veel

aandacht voor klassieke muziek.
We hadden thuis een harmonium
staan, daar speelde mijn vader
graag op. Op zo’n harmonium
ben ik ook begonnen. Op mijn
twaalfde aanvankelijk onder lei-
ding van mijn vader. 

Hoe ben je in de katholieke wereld
 terechtgekomen?
Dat heeft te maken met dat ver-
haal dat ik naar Haarlem ben ge-
gaan. Naarmate die orgelstudie
vorderde, kreeg ik daar een beetje
bekendheid. 
‘O, dat is ook een organist,’ was
het dan. Dan werd ik wel eens ge-
beld door een of andere kerk die
een organist voor een dienst
nodig had. Ik had toen geen vaste
plek en begeleidde diensten in
protestantse maar ook katholieke
kerken in Haarlem en omgeving.
In de katholieke kerk in Bloemen-
daal speelde ik een kerstnacht-
dienst. Op dat orgel studeerde ik
wel eens, ook op allerlei orgels in
Haarlem en omgeving. Als je als
hoofdvak een studie ‘Orgel’ doet
moet je wel iedere dag een aantal
uren studeren en dat doe je na-
tuurlijk in de kerk. Op een gege-
ven moment werd ik gebeld door
de katholieke kerk in Hoofddorp,
waar ze een organist nodig had-
den. Daar begint eigenlijk mijn
katholieke verhaal. In Hoofddorp
ben ik blijven hangen. Eerst als
organist maar toen de dirigent er
mee stopte zei ik, dat ik dat er wel
bij kon doen, net als hier. Dat was
dus in 1979-1980. Het was voor
mij heel erg wennen, want ik
kende niet de volgorde van de
diensten dus moest ik iemand bij
me in de buurt hebben die mij
een beetje coachte. Liturgisch was
het voor mij toch wat vreemd.
(Mijn vader en moeder waren lid
van de Hersteld Apostolische
 Zendingskerk) Maar naarmate je
vordert leer je dat in de praktijk
en weet je het hele verhaal uit je
hoofd. 

En hoe in Wervershoof?
Tijdens mijn vooropleiding
woonde ik nog in Enkhuizen en
zocht ik een geschikt studieorgel.
Iemand in Enkhuizen tipte mij op
het orgel in Wervershoof, dat ge-
restaureerd was in 1970/71. Dus
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IN GESPREK MET
WERKERS VAN WERENFRIED

Jan van der Leek, organist en dirigent van het dames- en herenkoor
zet zich al 25 jaar in voor de muziek in de Werenfriduskerk. Tijd
voor een gesprekje met de jubilaris. Na een telefoontje was ik harte-
lijk welkom bij hem thuis. Een gesprek met een zeer muzikale man
wonend in een huis vol muziek.

We hadden thuis een harmonium staan, daar speelde mijn vader graag op.



belde ik in 1975 naar de pastorie
met de vraag of ik op zaterdag een
uurtje mocht studeren op het
orgel. Dat was vrij makkelijk gere-
geld. Ik was daar wel verbaasd
over. Het was toch een historisch
pijporgel uit de negentiende
eeuw. Die hebben zo hun eigen
gebruiksaanwijzingen. Andere ker-
ken deden daar veel moeilijker
over. Die gaven mij soms hele-
maal geen toegang tot hun orgel.
Na verloop van jaren ben ik weer
naar Enkhuizen teruggegaan. Op
19 maart 1984 ging ik weer een
keer naar Wervershoof. In die tijd
was de kerk nog alle dagen ge-
woon open, behalve op maandag.
Het was maandag en ik stond
voor de vaste deur, dus belde ik
aan bij de pastorie. Pastor Janssen
deed open en die – hoorde ik ach-
teraf – zat met zijn hoofd in zijn
handen tot Sint Jozef te bidden
om een organist. Het ging niet
goed met meneer Smeels die toen
organist was. Meneer Smeels was
een goede organist die zelf ook
missen schreef naar het koor toe.
Dat is best wel knap. 
Pastor Janssen deed open en ik zei
tegen hem: “Pastor, ik kom even
een uurtje spelen op het orgel.”

Dat was prima. Ik ga naar binnen
met mijn tas met boeken en wil
zo doorlopen naar de kerk toen
hij zei: “Jan kan je misschien even
binnenkomen?” “Natuurlijk,” “Wil
je even in de kamer gaan zitten?”
Toen kwam het verhaal eruit, ‘of
ik nog een organist wist.’ Ik
noemde twee of drie namen,
maar die hadden ze kennelijk al
gehad en werden meteen afgewe-
zen. “Dan weet ik het ook niet,
maar als me nog iemand te bin-
nen schiet dan zeg ik het wel.”
Ik ging naar boven om orgel te
spelen en dacht bij mezelf: ‘Mis-
schien zou ik ’t zelf kunnen doen,
maar daar moet ik eerst nog even
over nadenken, uiteraard’.
Op een geven moment heb ik dat
aan pastor Janssen gezegd. Hij
was daar blij mee.
Ik was op dat moment nog steeds
verbonden aan Hoofddorp en
woonde pas een jaar weer in Enk-
huizen. Het was wel op te brengen
om heen en weer naar Hoofddorp
te reizen. Dat was een eenvoudig
klusje vergeleken, ontdekte ik
later, met wat ik in Wervershoof
allemaal te doen kreeg. Ik speelde
in Hoofddorp één keer per 14
dagen en op donderdag de repeti-

tie, met een gemengd koor van 20
à 25 leden. Maar dat combineerde
ik met mijn werk op de muziek-
school in IJmuiden waar ik toen
les gaf. Maar dat wilde ik niet blij-
ven doen. Het probleem in Wer-
vershoof kwam in zekere zin voor
mij wel goed uit. 
Vorige week hoorde ik van pastor
Suidgeest dat ik nog geen 10
dagen later op 28 maart 1984 al
mijn eerste dienst speelde. Het
ging vrij vlot, maar ik moest nog
wel rekening houden met mijn
diensten in Hoofddorp. Kennelijk
had ik dat weekend vrij en kon ik
in Wervershoof meteen al spelen.
Zo is dat ontstaan en Tinus van
Ophem was dirigent. Ik schrok
wel van de drukte want naast veel
weekendvieringen werd ik her-
haaldelijk opgeroepen voor uit-
vaarten, huwelijken, huwelijks-
jubilea, het was erg druk nog in
die tijd. Ik dacht: ‘Mijn hemel,’ en
twee keer in de week nog repeti-
tie. Die praktijk kende ik hele-
maal niet. Het was totaal iets
anders dan Hoofddorp. Daar werd
ook al geen Latijn meer gezon-
gen, alleen Nederlands. Hier was
het nog volop Latijn, af en toe wel
eens wat Nederlandse liederen. In
de jaren 60 en 70 werd na het
tweede Vaticaans concilie op heel
veel plaatsen al het Latijn uitge-
bannen.
Tegenwoordig speel en dirigeer ik
met hulp van anderen. We heb-
ben in Wervershoof twee hulpdi-
rigenten, dat is Nel Schouten voor
het dameskoor en af en toe ook
voor het gemengd koor en Theo
Meester bij het herenkoor en bij
uitvaarten en soms in een week-
end als ik dan speel. Maar ook bij
feestdagen bijv. dan sta ik voor
het koor en speelt Pieter Rijnja. Ik
doe ook de koorrepetities. Dat is
zo’n beetje mijn taak.

Waarom vind je dit orgel zo mooi?
Dat is moeilijk te beantwoorden,
dat zit in het gevoel, vanwege de
klank. Het zit in bepaalde regis-
ters die iets hebben, daar zit een
bepaalde vurigheid, iets aansteke-
lijks, in om te blijven spelen. Het
houd je vast. Dat moet je hebben
bij een orgel. Maar om dat in
woorden uit te drukken? Dat kan
de klank alleen maar vertellen.
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Als je dat vergelijkt met andere or-
gels ook uit de omgeving dan is
dit een wezenlijk andere klank.
Daarom wordt van dit orgel wel
gezegd: het is eigenlijk een
‘vreemde eend in de Westfriese
orgelbijt’. Dat heeft te maken met
het zuidelijke karakter van het
orgel. Het is gebouwd door orgel-
makers die georiënteerd waren op
de Belgisch-Franse orgelbouwtra-
ditie, die is heel anders dan de
Hollandse, die je hier in de omge-
ving meer ziet. Dat heeft weer te
maken met de Hollandse orgel-
bouwers die georiënteerd waren
op de typisch protestantse ge-
meentezang. Dit orgel heeft in
zijn tongwerkregisters, dat zijn de
meest specifieke registers, iets
heel aparts. Dat enthousiasmeert
eigenlijk. Het is moeilijk te zeg-
gen maar het houd je vast.

Waar komt je bezieling vandaan?
Dat voel ik gewoon zo. Ik vind het
gewoon leuk om te doen. Ik heb
meneer Smeels nooit horen spe-
len maar ik weet nog wel van de
eerste tijd dat ze verbaasd waren
hoe ik speelde. Daar kwam de
term ‘bezielend’ wel eens in voor.
Ik speelde gewoon zoals ik
speelde. Zo was ik het gewend te
doen. Dat merk je zelf niet. Je
speelt zoals je bent. Ik weet niet
hoe men het gewend was. Blijk-
baar heb ik bij het orgel spelen
wat uitbundigheid die opviel. Ik
weet ook nog wel dat ik de eerste
tijd het ene blad muziek na het
andere voor mijn neus geschoven
kreeg, want dat wilden ze ook nog
even zingen. Ik kende al die mu-
ziek niet maar hup kreeg ik het
voor mijn neus en moest ik dat
spelen. Dat was niet zo’n pro-
bleem, maar op een gegeven mo-
ment begon ik in de gaten te
krijgen dat ze me een beetje aan
het uitproberen waren. Ik hoorde
ze nogal gniffelen vanachter het
orgel: “Hij zit er op als een bok op
een haverkist.”
Even kijken of ik het allemaal wel
kon. Het was blijkbaar iets anders
dan men gewend was. 

Vertel eens eerlijk wat je van de
rooms katholieke liturgie vindt?
De vraag op zich is niet zo gek
omdat ik in de loop der jaren in

Nu en Straks stukjes heb geschre-
ven over de liturgische muziek.
De liturgie als geheel bestaat na-
tuurlijk toch uit meer dan alleen
muziek. Als je organist bent en je
geeft leiding aan de koorzang dan
moet je toch wel iets hebben met
het gebeuren als geheel. Ik kijk
niet alleen naar de noten. Je moet
het verband kunnen zien tussen
het een en het ander. Op zichzelf
genomen vind ik de liturgie zoals
we die hanteren een hele mooie
opbouw hebben. Je kunt dat heel
duidelijk zo ervaren. Je begint
met de woorddienst vooraf en
dan komt het tweede gedeelte
waar het in wezen vooral om gaat.
Dat is dus het eucharistisch gebed
uitlopend op de communie. Dat
vind ik mooi. 
Ik merk bij katholieken dat ze veel
gevoeliger zijn voor de sfeer. Een
bepaalde sfeergevoeligheid moet
er zijn. Kerst is een goed voor-
beeld, er moet een echt kerstsfeer-
tje zijn. Wat dat is blijft een beetje
vaag, maar het moet er zijn, dat
typisch katholieke sfeertje. Hoe
het verder met de inhoud zit, dat
is iets anders denk ik. Het gaat in
de eerste plaats om het woord. En
dat woord wordt gedragen door
muziek. Maar de mensen beleven
vooral de muziek. 

En dat woord?
Ja, ja. Maar de muziek moet
vooral mooi zijn. Dus zingen we
meestal Mozart of Perosi, want
dat zingt gewoon lekker, dat is
mooie muziek. Het zijn gewoon
concerten, maar die hebben niks

te maken met de intentie van het
tweede Vaticaans concilie. Met
die vaste gezangen is dat nog wat
anders maar eigenlijk horen die
door het hele volk gezongen te
worden. De praktijk zo we die
hebben klopt niet helemaal, maar
de mensen vinden het wel mooi.

Vertel eens iets over de workshops,
hoe is dat ontstaan?
Die workshops hebben eigenlijk
te maken met de kwestie dat de
koren geen aanwas van nieuwe
leden meer kregen. Vanuit een
noodsituatie is het dus ontstaan.
Samen met Carlo van Velzen (lid
parochiebestuur) kwamen we na
lang wikken en wegen op het idee
om koorworkshops te proberen.
Laat het maar diep van binnen uit
komen. Dan sta je er ook echt
goed achter wat je gaat doen. Dan
moet het kans van slagen hebben.
Dat is inmiddels ook gebleken.
We dachten dat mensen tegen-
woordig wel wat hadden met
workshops zus en zo. Dat is een
term die wel aanspreekt bij veel
mensen. Het is ook niet zo ver-
plichtend. Dan kunnen ze eens
kennismaken met het repertoire
en hoe het bij de koren in de
 praktijk toegaat. De belangstel-
ling overtrof onze verwachtingen
enorm. Van te voren had ik ge-
zegd: “Het moeten er minstens
acht zijn, wil ik er wat mee doen.”
Die verwachtte ik eigenlijk amper.
We konden ons geen voorstelling
maken van de toeloop en de be-
langstelling. Ik ben toen met 25
mensen de eerste avond gestart.
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Dat is ver boven verwachting. 
We zouden het één jaar doen,
maar in de afgelopen drie jaar zijn
er tussen de 60 en 65 reacties op
die oproepen geweest. Inmiddels
heeft het dameskoor zeven
nieuwe leden en het herenkoor
zes. Het was ondenkbaar voor die
tijd dat er ooit nog nieuw leden
zouden komen. Dat is toch leuk. 
Die eerste serie van zes workshops
is uitgelopen naar negen, uitge-
mond in een viering samen met
het gemengd koor in 2007. Daar
was iedereen heel enthousiast
over. Dat enthousiasme was zo
groot dat ze dat jaar daarop in het
nieuwe seizoen weer een serie van
zes workshops wilden. Dat heb-
ben we maar gedaan, want anders
ben je ze kwijt vanzelf. We zijn
weer opnieuw gaan werven door
formulieren in Binding en Nu en
straks. Zo kwamen er weer nieuw
mensen bij. Maar bij de derde
wervingsronde werd het toch
minder. Die vijver raakte een
beetje leeggevist. Uiteindelijk

hielden we een groep van onge-
veer 20 mensen over die deels ook
vast lid zijn geworden van de
koren en een deel van ongeveer 
8-10 mensen die alleen met de
hoge feestdagen meedoen en dat
willen blijven doen. We hebben
vorig jaar een hele nieuwe mis in-
gestudeerd van Mozart die we
met Pasen hebben gezongen. Die
was voor iedereen nieuw dus ook
voor het gemengd koor. Ook met
kerst gaan we deze uitvoeren.
Het doel was: belangstelling wek-
ken voor het repertoire, ook voor
de koren en hopen dat mensen
daar lid van worden. Geen druk
uitoefenen op de mensen maar
kijken of ze enthousiast raken van
het repertoire. Door het meema-
ken de drempel verlagen. Die for-
mule heeft gewerkt. 

Ben je tevreden over de kwaliteit van
de koren?
Ik vind dat ze lekker gaan ja, ik
heb laatst nog het dameskoor een
compliment gegeven. Ze hadden

een viering gezongen uit de mis
die Smeels geschreven heeft. Dat
hebben ze echt prachtig gezon-
gen. Het klinkt ook zo mooi in de
kerk. Wat mij altijd opvalt is het
enthousiasme. Zolang ik hier ben
hebben ze er zin in en doen ook
hun best om er wat van te maken.
Dat is erg leuk. Ze gaan er iedere
keer voluit voor. Met die feest-
agen vinden ze het zelf ook heer-
lijk. Het zingt ook zo lekker in die
kerk. Een prima akoestiek, je
hoeft alleen je mond maar open
te doen.

Hoe lang blijf je nog doorgaan?
Daar kan ik niets over zeggen, ik
blijf gewoon doorgaan. Ik vind
het nog steeds leuk en probeer
goede muziek te maken.

De redactie dankt onze organist voor
dit interview en hoopt dat hij nog
vele jaren de sublieme orgeltonen in
onze kerk laat horen.

Riet Kuin-Ooijevaar

Elles Botman een actief, lekker kri-
tisch en initiatief redactielid van
Nu en Straks neemt na 10 jaar af-
scheid. We zullen haar goeie in-
breng en uitvoering van het werk
zeker missen.

Hoe ben je in de redactie terechtgekomen?
Riet en ik raakten tijdens een buurt-
feestje aan de praat en daarbij maakte
ik een kritische opmerking over een
artikel in de Nu en Straks. Het was een
stukje van Dirk Braakman waarin hij
stelde dat kinderen die vrij opgevoed
worden later kinderen worden zonder
daadkracht met een slungelachtige
tred. Riet vroeg mij om bij de redactie
te komen zodat ik voortaan zelf de ar-
tikelen kon uitzoeken.
Deze artikelen worden overigens gele-
verd door de parochiebladenservice.
Omdat ik ervoor gekozen had onze
kinderen te laten dopen maar verder
geen kerkganger ben, vond ik dit een
mooie gelegenheid om wat meer be-
trokken te zijn bij de kerk.

Wat waren je taken binnen de redactie?
Zowiezo het screenen en eventueel
aanpassen van binnenkomende tek-

sten. Daarnaast leverde ik voor iedere
editie een kinderverhaal met bijpas-
sende kleurplaat. 
Doordat er gaandeweg wat redactiele-
den mee stopten nam ik ook al snel de
taak op me om de werkgroepen te
herinneren dat hun bijdrage welkom
was voor het aankomende nummer.
Eerst ging dat telefonisch maar van-
wege mijn afkeer van de telefonische
benadering heb ik dat gauw omgezet
in briefjes die ik dan bij mensen in de
deur deed. Tegenwoordig gaat die her-
innering natuurlijk via de e-mail.

Hoe kwam je aan materiaal?
Toen ik begon, in 1999, had ik nog
geen pc (= personal computer). Dus ik
zocht wat in oude kinderboeken bij
mij thuis en soms trachtte ik zelf een
verhaal te schrijven. Een kleurplaat
scheurde ik uit een kleurboek of ik te-
kende zelf iets. Sinds 2003 ben ik in
het bezit van een pc en haalde ik de
kleurplaten van internet. Weer later
kwam ik erachter dat de parochie ge-
abonneerd is op “Wonderwel” een
christelijk blaadje voor kinderen. Hier
kun je hele leuke verhaaltjes uit
halen.

Gaf dit vrijwilligerswerk je voldoening?
Aan de ene kant wel; je werkt mee aan
een parochieblad dat iedere keer weer
netjes afgewerkt in de deur valt. Aan
de andere kant vraag je je natuurlijk
ook af in hoeverre het blad en dus de
kinderrubriek gelezen wordt. Wat ik
zeker als positief ervaren heb zijn de
redactievergaderingen waarbij je de
andere medewerkers beter leert ken-
nen.

Waarom stop je ermee?
Na tien jaar vind ik het leuk geweest
en ga ik een andere groep ondersteu-
ning bieden, namelijk onze fanfare St.
Caecilia. Ik versterk daar de sectie
klein koper met mijn trompet. Geluk-
kig heeft de redactie een volwaardige
opvolgster voor mij gevonden in Arda
Kuip. Ik heb er alle vertrouwen in dat
mijn vertrek niet als een gemis wordt
ervaren.

Elles bedankt voor al de jaren van betrok-
kenheid bij de redactie van Nu en Straks.
En heel veel blaasplezier met de fanfare.

Riet Kuin-Ooijevaar

Afscheid van een werker van Werenfried



Op 16 maart 2009 is in het zieken-
huis in Hoorn overleden Theo (Tij-
men) de Boer, op de leeftijd van 83
jaar.
Op 13 juli 1925 werd Theo geboren
in Vollenhoven, een vissersstad,
zoon van een visserman. In de
jonge jaren van zijn leven ging hij
graag de zee op. Daar kon hij veel
over vertellen. Zo was er de dag dat
hij aanmeerde met de boot in An-
dijk. Hij hoorde van kermisdagen in
Onderdijk. Daar leerde hij zijn toe-
komstige levensgezel kennen, Truus
Vertelman, een heerlijke ontmoe-
ting, liefde voor het leven. Het werd
een gelukkige verbondenheid in
huwelijk en gezin. In hun jonge
leven werden zij verblijd met twee
dochters, Aleida en Wil, er zijn voor
elkaar in liefde en zorg. Helaas kwa-
men er in de gezondheid van Truus
te vroeg mindere en moeilijke
jaren. Het was uiteindelijk niet te
keren. Op 39 jarige leeftijd kwam
haar overlijden, een hele verwer-
king voor het gezin. Bewonderens-
waardig was vaders zorg die
doorging, als het ware in een dub-
belrol voor de kinderen. Zijn motto
was: er zijn voor anderen. Nieuw
verdriet volgde toen Aleida over-
leed op 28 jarige leeftijd. Hoe daar
toch mee om te gaan, zo jong. En
weer was er zijn zorg voor zijn dier-
baren, zoals in oppasdagen voor de
kleinkinderen. Het was een zware
tijd. Toch ook hier was de instelling
zichtbaar: er zijn voor anderen.
Kleine dingen in het leven gaven
kracht en voldoening, om samen te
delen, om ergens naar toe te gaan
en lichtpuntjes te zien.
Het wonen op de Olympiaweg in de
verdere jaren is een goede tijd ge-

weest, met dank aan goede buren in
contact en opvang. Twee jaar gele-
den werd de gezondheid minder.
Het had een verhuizing tot gevolg
naar het Verzorgingshuis St.Jozef.
Het was opnieuw iets loslaten maar
de ervaring van goede zorg, van
contacten en afleiding in Huize
St.Jozef kon Theo met voldoening
en dankbaarheid bevestigen. ‘Het
kan niet beter’, zo zei hij meerdere
keren.
In een onverwachte en ernstige te-
rugval was een ziekenhuisopname
noodzakelijk en met goede zorg en
aandacht omgeven kwam er stilte
over zijn leven.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
hebben we afscheid genomen, met
dankwoorden naar hem toe als een
beminde vader, opa en overgroot-
opa. Daarna was de begrafenis op
het kerkhof, op 20 maart.

Op 18 maart 2009 is, toch nog on-
verwacht, in het ziekenhuis in
Hoorn overleden Margaretha
Christina (Gre) Sijm-Beumer. Ze
bereikte de leeftijd van 72 jaar.
‘Langzaam ben je moegestreden,
stilletjes van ons weggegaan. Nu is
er verdriet om het heden, maar de
dankbare herinnering blijft be-
staan’. Het zijn herkenbare woor-
den die we konden lezen op de
circulaire, in herinnering aan de
lange tijd dat zij is omgegaan met
een steeds achteruitgaande gezond-
heid, met zorg omgeven, met altijd
weer de hoop op betere dagen en
herstel. 
Herinnering aan een tijd van 7
maanden in het ziekenhuis, met
operaties, behandelingen, herstel,
vooruitgang en terugslag. Herinne-
ring aan goede zorg om haar heen,
elke dag opnieuw. Het heeft haar
goed gedaan en in de moeite van
het leven haar extra kracht gege-
ven. Herinnering kwam naar voren
aan een langere tijd, aan vroegere
jaren, jeugdjaren, gezinsjaren in de
voortgang van haar leven. De ge-
lukkige jaren met haar echtgenoot
Piet Sijm, aan de geboorte van de

kinderen Emmy en Ronald, in de
voortgang van hun leven hun eigen
levensweg en de komst van klein-
kinderen voor oma. Herinnering
aan vakantiedagen, in en buiten
Nederland. Herinnering aan ijve-
rige handen die zoveel konden
maken, knutselen, breien en extra
werkzaamheden bedenken voor
een extraatje. Herinnering aan het
behalen van het rijbewijs op latere
leeftijd. Het gaf extra plezier en
nieuwe mogelijkheden, met een
dankbaar gebruik daarvan vooral in
eigen omgeving. Herinnering aan
gezelligheid, aan bezoek, altijd wel-
kom aan wie er maar binnenkwam.
In de dagen van afscheid en stilte
kwam het allemaal in beeld.
Een laatste herstelperiode was er in
het Nicolaas Verpleeghuis in Lutje-
broek. Met goede vooruitzichten
was er toch weer een ernstige terug-
val en een opname in het zieken-
huis in Hoorn. Daar kwam er
onverwacht een einde aan haar
leven, een stilte voorgoed. Het bete-
kende verwerking en afscheid moe-
ten nemen. In Avondwake en
Uitvaartliturgie hebben we afscheid
genomen, met dankbaarheid en
respect. De crematie was op 23
maart in Hoorn. 

Op 22 maart 2009 is onverwacht
overleden Cornelia Maria (Corrie)
Swart-Hetsen. Het was op haar leef-
tijd van 88 jaar, in Huize St.Jozef
waar zij haar plek had gevonden.
Het gaf schrik, stilte en verwerking.
Daarmee verbonden de woorden op
de circulaire: ‘Een moeder sterft al-
tijd te vroeg, al wordt ze nog zo
oud. Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt’.
1 oktober 1920 was haar geboorte-
dag als jongste dochter van Jaap
Hetsen en Trien Commandeur.
Haar verkeringstijd met Piet Swart
viel midden in de oorlog. Nog in de
oorlog was de trouwdag op 7 fe-
bruari 1945. De Bangert op Andijk
werd hun woonstek. Alle acht kin-
deren zijn er geboren, moeder altijd
thuis, met haar goede zorgzaam-
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heid voor allen. Gastvrij was ze
voor wie er maar binnenkwam. In
Andijk was het de tijd dat er een
eigen, zelfstandige parochie werd
opgebouwd. Haar echtgenoot Piet
heeft met anderen samen in die be-
ginfase veel tijd eraan gegeven als
we denken aan de oprichting van
een koor en muzikale begeleiding,
met ook inzet voor het verenigings-
leven. Met steun hiervoor van zijn
echtgenote was het gezin voor moe-
der haar alles. Kinderen gingen
door de jaren heen hun eigen weg,
in verkering, huwelijk en gezin.
Voor vader en moeder volgde er in
1983 een verhuizing naar Werver-
shoof. Op de Olympiaweg is het 10
jaar een vertrouwd en welkom
wonen samen geweest. Toen kwam,
in 1993, vaders overlijden, een hele
verwerking en verandering. De ver-
bondenheid met haar gezin, spil en
toeverlaat daarin, gaf haar kracht,
voldoening en levensvreugde. Ze
leefde mee met het wel en wee van
haar kinderen en kleinkinderen en
volgde alles met belangstelling en
een verstandige beoordeling. Met
kleine dingen was ze tevreden, graag
thuis met een hartelijk welkom.
Een familiegeneratie is haar voorge-
gaan, daarin herinnering aan het
verdrietig overlijden van haar
 jongste dochter Carla, na een
 ernstige ziekte. Op haar manier
heeft ze het kunnen verwerken. Zij
was niet iemand om in paniek te
raken, een rots in de branding.
Onverwacht gestorven in Huize
St.Jozef is er dankbaarheid en res-
pect uitgesproken in Avondwake 
en Uitvaartliturgie, in herinnering
aan een bemind leven. Dankwoor-
den in herinnering ook door Pater
Sjaak Hetsen in de Uitvaartliturgie,
als tantezegger welkom aanwezig.
Op 26 maart was de bijzetting in
het familiegraf, bij haar echtgenoot.  

Op 25 maart 2009 is na een kort-
stondige, ernstige ziekte overleden
Werenfridus (Fridus) Commandeur,
op de leeftijd van 69 jaar. Nog maar
kort aan zijn levensavond begon-
nen was er de verwerking van zijn
heengaan, hijzelf als een geliefde
echtgenoot, beminde vader en opa,
broer, zwager en oom. ‘Nog zoveel

plannen, nog zoveel te doen. Het
mocht niet meer zo zijn, het is nu
voor altijd ‘toen’, herkenbare woor-
den op de circulaire.
Herinnering is er uitgesproken aan
de laatste levensfase van Fridus, met
een zorgelijk bericht vanuit het
 ziekenhuis over zijn gezondheid 
en  levenskansen, de verwerking
daarvan, in moeten leveren in de
verdere dagen. In een bemind sa-
menzijn als gezin kwam er stilte
over zijn leven en een eerste verwer-
king, troost voor elkaar en afscheid
moeten nemen.
Er is herinnering uitgesproken aan
een veel langere tijd van leven. 
Fridus werd geboren als tweede
kind in een groot gezin, uit het hu-
welijk van Jan Commandeur en
Annie Grooteman. Na de lagere
school volgde hij de tuinbouw-
school, met als afsluiting zijn mid-
denstandsdiploma. Al gauw ging
hij met zijn vader mee, met de
vrachtschuit. Hij was toen 13 jaar.
Het zat er al vroeg in. In 1946 werd
de vrachtschuit vervangen door een
vrachtwagen. Fridus heeft altijd
hard gewerkt. In 1976 nam hij het
bedrijf van zijn vader over. Hij wist
zich altijd gesteund door het thuis-
front, zijn echtgenote Emmy. Het is
samen, met elkaar, een rustig, een
goed en mooi leven geweest, met de
vreugde van het gezin: 3 kinderen,
en in de voortgang van hun leven:
4 kleinkinderen. In het jaar 2000
kon hij en mocht hij stoppen met
zijn werk. Na gedane arbeid is het
goed rusten. Dat is een gezegde, en
het mag een beloning zijn na een
werkzaam leven. Een nieuwe invul-
ling van de dagen, van de tijd
mocht er nu komen, de ervaring
van veel voldoening. Verdrietig was
dan ook het naar voren komen van
een ernstige ziekte als een spelbre-
ker, een diepe verandering. Het was
een korte tijd om een heleboel te
verwerken en om te gaan met de
laatste levensvragen. Op 25 maart
van dit jaar was er 37 jaar geleden
de eerste ontmoeting tussen twee
mensen, Fridus en Emmy, op weg
naar een verdere invulling van hun
leven, in liefde en geluk. Op deze
datum van 25 maart kwam er stilte
over zijn leven, 37 jaar later. In
Avondwake en Uitvaartliturgie heb-
ben we afscheid genomen, met toe-
passelijke woorden in herinnering.

Op 28 maart was de begrafenis op
het kerkhof.

Op 29 maart 2009 is plotseling
overleden Johannes Renier Maria
(Jan) Mol, in de kracht van zijn
leven, 51 jaar geworden. Het was
een onwerkelijk bericht, een schok
voor zijn gezin, familie, goede
vrienden en bekenden op zondag-
morgen. Treffende woorden waren
te lezen op de kennisgeving: ‘Als de
gitaar is stilgevallen, wie raakt dan
nog de snaar? De melodie klinkt
echter door zoals in ons hart ge-
schreven staat’. Zijn melodie klinkt
door, in herinnering en verhalen,
typeringen en bijzonderheden. De
sporen van zijn leven zijn zichtbaar
in herinnering en voelbaar in vele
harten, zoals hij, Jan, kon genieten
van het leven en daarvan kon delen
naar anderen toe. Zijn brede lach
had altijd wel een goed effect, waar
hij was en wat hij op gang wilde
brengen. Op sportief vlak een ware
supporter, met aandacht en aanwe-
zigheid voor zijn kinderen en voor
anderen. Zo iets werkt altijd aanste-
kelijk en positief. Tot een vakman is
hij geworden binnen het bedrijf,
waarvoor hij op jonge leeftijd had
gekozen. Langs de ladder van erva-
ring, studie en praktijk heeft hij zijn
weg gevonden, een waardevolle
collega, een stuwende kracht en een
aangenaam aanspreekpunt voor
vele anderen. Maar bovenal was er
zijn plaats en zijn betekenis voor
zijn gezin en familiekring, ver-
trouwd en welkom, met een eigen
inbreng en hulpvaardigheid, gezel-
ligheid en een steunpilaar, in de
kracht van zijn levensjaren. 
De verslagenheid was groot in ver-
werking, gemis en afscheid moeten
nemen. In Avondwake en Uitvaart-
liturgie was de belangstelling dan
ook groot binnen familie, vrienden-
kring en de gemeenschap. In en
achter vele woorden die er zijn ge-
zegd was er het zoeken naar troost,
in verbondenheid samen en kracht
om te verwerken. In en achter vele
tekenen was er de kwetsbaarheid
van ons aller leven, in aanwezig-
heid, sympathie en meeleven. Na
de tweede viering, de Uitvaartlitur-
gie hebben we hem gebracht naar
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zijn laatste rustplaats op het kerk-
hof, met onze dierbare herinnerin-
gen, op 2 april.

Op 7 april 2009 is op haar geze-
gende leeftijd van 91 jaar in alle rust
en vrede overleden Emma Breg-
man-Bakker. Het was in Huize
St.Jozef waar zij in de laatste jaren
van haar leven heeft gewoond, met
voldoening en dankbaarheid om
alle zorg die tot haar kwam. 
Geboren in 1917 hier in Werver-
shoof, schuin tegenover de kerk,
was zij de jongste van zes. Door fa-
miliecontact in Venhuizen kwam
daar het eerste contact met Bertus
Bregman. Dit contact werd een rela-
tie, een huwelijk voor altijd, geslo-
ten in de maand oktober van het
jaar 1945, vlak na de oorlog. Er
volgde een verhuizing naar Amster-
dam. Het werd een zaak in aardap-
pelen, groente en fruit. Dan leer je
de Amsterdammers wel kennen.
Voor familie een mooie stek om zo
af en toe op bezoek te gaan of te lo-
geren, altijd welkom. Het is uitein-
delijk een periode van 10 jaar
geworden.
Bij ziek en zeer van haar ouders was
Emma al regelmatig terug in West-
friesland, als steun en toeverlaat,
een helpende hand. En toen vader
Klaas Bakker in 1955 aangaf te wil-
len stoppen met zijn tuinderij, kon
een overname geregeld worden.
Amsterdam werd verruild voor Wer-
vershoof.
Bertus en Emma, met elkaar ver-
bonden, een band die hecht is ge-
bleken, in zorg voor elkaar als er
mindere dagen waren, ziek en zeer
te verwerken en te overwinnen.
Samen waren ze ook hecht verbon-
den met de kerk en de parochiege-
meenschap. Iets met kerkbloemen
gaan doen, met buurman Niek v.d.
Gulik, het is tot iets moois en blij-
vends uitgegroeid. In 1993 volgde
een verhuizing naar een van de
Aanleunwoningen op de Schenkel-
dijk, een woning naar het zin. In
1995 was er het gouden huwelijks-
feest, met dankbaarheid gevierd. In
1996 was er een hele andere werke-
lijkheid, het overlijden van haar
man. We kunnen begrijpen dat het
een hele verwerking en leegte was. 

In de verdere jaren werd een over-
stap naar Huize St. Jozef wenselijk
en verstandig gezien haar gezond-
heid en in moeten leveren aan le-
venskracht. Ze vond het goed. Het
werd ook stiller om haar heen, ze
werd zwakker, aan haar kamer ge-
bonden. Ze was er voor klaar als er
een stilte voorgoed zou komen. Dat
moment was er, dinsdag in de
Goede Week. Met verhalen en her-
inneringen aan een bemind leven
in die dagen was de viering ten af-
scheid in de kerk op Paaszaterdag,
met aan de horizon al waarneem-
baar het verrijzenislicht van de
Paasmorgen, als een geschenk en
vervulling van haar gelovig leven.
Na de viering was er de bijzetting in
het familiegraf op het kerkhof, 11
april, bij haar echtgenoot Bertus,
weer met elkaar verbonden. 

Op 8 april 2009 is overleden Jaap
Verdonschot, met bewondering
voor zijn moedig gedragen ziekbed
en dankbaar voor de betekenis van
zijn leven. Het was op zijn leeftijd
van 82 jaar.
Er is herinnering aan een beminde
levensweg binnen zijn gezin en de
kring van zijn familie. In Avond-
wake en Uitvaartliturgie is dat met
dankbaarheid uitgesproken, hijzelf
komend uit een groot gezin. In de
jonge jaren van zijn leven was er de
Tweede Wereldoorlog. Er was de tijd
van 3 jaar Indië. Het betekende:
zware tropenjaren, de spanning on-
dergaan waar het ging om lijfsbe-
houd, risico’s en soms zinloze strijd.
Er was de vergetelheid waarin zo-
veel jaren later alles voorbij leek,
met weinig waardering en respect
vanuit de overheid.
In het jaar 1954 was er de trouwdag
met zijn beminde Toos Schouten.
Zijn gezin nadien was zijn alles. Een
tuinder in hart en nieren. Elk jaar-
getijde had voor vader Jaap een
eigen benadering en verbonden-
heid, een eigen welkom en begroe-
ting. Hij kon genieten van de lente,
de beginnende bloei van de krokus-
sen. En van de zomer als de mooiste
tijd. Met het hele gezin aan het
werk en het resultaat daarvan zien,
de kroon op het werk. In de herfst
het land schoon opleveren, de

oogst binnen. Het voelde als veilig,
als een voltooiing. De tijd van de
winter was er voor de verwerking
van de producten en ander werk
doen waar in de winter tijd voor
was.
In 1994 overleed zijn echtgenote,
met haar beminde plaats en taak
binnen het gezin, een hele verwer-
king, zoals in eerdere jaren zoon
Kees in de bloei van zijn jonge
leven plotseling uit het leven was
weggerukt, vele jaren daarvoor, in
1981, een zwaar verlies.
Vaders levensavond, er is herinne-
ring aan zijn helpen op het land en
in de schuur, nog vele jaren. Het
bleef hem trekken en voldoening
geven. Het is nooit uit zijn leven
weggeweest.
Toch is er dat moment gekomen,
meer en meer aan huis gebonden,
in moeten leveren aan levens-
kracht, behandelingen in het zie-
kenhuis met soms geen mooie
berichten.
Maar er was altijd om hem heen een
thuisbasis, met goede zorg, aan-
dacht, maaltijden, een toegestoken
hand of een auto die klaarstond.
Niet onverwacht is zijn levenseinde
gekomen, opgenomen ten leste in
het Nicolaas Verpleeghuis in Lutje-
broek.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
waren er herkenbare herinnerin-
gen, met dank en respect naar een
beminde vader, opa en overopa toe,
broer, zwager en oom. Op 14 april
was de begrafenis op het kerkhof, in
het familiegraf. Hij moge rusten in
vrede. 

Op 9 april 2009 is in het ziekenhuis
in Hoorn op 81 jarige leeftijd over-
leden Jan Peerdeman. Stilte kwam
er over het leven van een beminde
echtgenoot, een zorgzame vader en
opa, broer, zwager en oom, een
goede buurman en bekende. Het
was na het inleveren van levens-
kracht in het laatste halfjaar, met
een toenemende zorg de laatste
maanden en weken, meer en meer.
Herinnering en dank is uitgespro-
ken in die dagen, op de eerste plaats
gericht naar het eigen gezin en fa-
miliekring, er helemaal bijhorend,
zijn thuishaven met onderling al-



lerlei contacten en een eigen waar-
devolle invulling. Herinnering en
dank ook binnen de gemeenschap
hier.
Jan was op vele plaatsen inzetbaar,
dienstbaar, in de weer, goed pas-
send in een team, om van harte een
steentje bij te dragen.
Bij zijn afscheid van het kosters-
schap is toen bedacht en ook uit-
gevoerd om hem te danken voor
een variatie aan taken, werkzaam-
heden, inzet gedurende vele jaren.
Het werd gedaan met de kerkelijke
onderscheiding: pro ecclesia et
 pontifice, 3 jaar geleden. Van harte
gegund, voor hem zelf een verras-
sing. Jan als een plezierige werker
en medewerker op verschillend ter-
rein. En nog lang is hij met kleine
taken doorgegaan.
De rust die hem gegund is geweest
in goede en verdere dagen heeft
jammer genoeg maar kort geduurd.
Dat was door de zorgen die er waren
vanwege gezondheid en zijn stille
heengaan, een stilte voorgoed. In
de laatste week was er nog een bij-
zondere dag, een jubileum, het gou-
den huwelijksfeest. Dat moet wel
bijzonder zijn geweest, in gezin en
familiekring thuis op rustige wijze
gevierd. Veel herinneringen, ver-
bondenheid samen, deze dag toch
hebben mogen beleven, om dank-
baar vast te houden en te koesteren.
Het was in de Goede Week, met van
toepassing die andere benadering
als Stille Week, met in het vooruit-
zicht als afsluiting van die week, het
Paasfeest, verrijzenis en opstan-
ding.
Woensdag na Pasen, op 15 april,
hebben we in de Uitvaartliturgie af-
scheid genomen, onder het licht
van de nieuwe Paaskaars, met dank-
woorden in herinnering en hebben
we hem gebracht naar zijn laatste
rustplaats op het kerkhof. Hij moge
rusten in vrede. 

Op 9 april 2009 is in het Nicolaas
Verpleeghuis te Lutjebroek overle-
den Vera Meester-Sijm, op haar
leeftijd van 61 jaar. Op de circulaire,
met herkenbare woorden gekozen,
komen we tegen: ‘Het verlies was er
al voor het einde, de rouw voordat
het afscheid kwam, toen die onze-

kere verwarring bezit van je gedach-
ten nam. Wij voelden mee jouw stil
verdriet, Mam, vergeten doen we je
niet’. Er is herinnering aan een
leven vol liefde en zorg en aan de
laatste jaren die voor haar moeilijk
zijn geweest.
Vera, in herinnering genoemd, zij
was een vrouw die altijd bezig was,
voor haar gezin en voor vele ande-
ren. Op haar 12e jaar werkte ze al bij
grote gezinnen in het huishouden.
Dat ze kraamverzorgster zou wor-
den was een logische stap, met ple-
zier gedaan. Toen er in haar leven
een eigen gezin kwam en er drukte
genoeg was, zag het er thuis altijd
even verzorgd uit. Een druk gezin,
altijd zorgen voor anderen, niets
was haar ooit teveel. Er was altijd
nog tijd voor gezellig winkelen, tijd
voor vriendschappen, een fiets-
tochtje maken en kaarten. Het is
herinnering aan een waardevolle en
plezierige invulling van tijd en
leven.
Vanaf het jaar 2000 begon het ge-
nieten van de kleinkinderen. Veel
opgepast en dagjes weg, een mooie
tijd. En langzaam kwam toen de tijd
van mindere dagen, van inleveren
en niet goed weten wat er aan de
hand was. Na vele onderzoeken,
zorg en onzekerheid viel het woord
Alzheimer, met een moeilijk voor-
uitzicht. Het is daarna ook moeilijk
geworden in afname van levens-
kracht, meer afhankelijk worden,
een wereld die kleiner werd. Er
kwam de dag van een voorlopige en
zelfs definitieve opname in het Ni-
colaas Verpleeghuis. Die zorg was
onvermijdelijk, verbonden met een
blijvende aandacht en liefde naar
haar toe vanuit haar gezin, familie
en goede vrienden. Kwetsbaarheid
van leven, stille verwerking en een
blijvende zorg om Vera heen, het
heeft veel betekend voor allen die
erbij betrokken waren.
Niet onverwacht kwam er stilte
over haar leven op 9 april, met ver-
werking op dat moment en troost
naar elkaar toe. In de verdere dagen
was er een sterke verbondenheid
samen als gezin en familie, en ook
binnen de gemeenschap veel mee-
leven en aandacht. In Avondwake
en Uitvaartliturgie hebben we af-
scheid genomen, met dierbare her-
inneringen en respect. Op 15 april
was de begrafenis op het kerkhof,

en een laatste groet aan een bemind
mensenleven.

Op 21 april 2009 is in het zieken-
huis in Hoorn overleden Cornelis
Johannes (Cor) Beerepoot, op de
leeftijd van 81 jaar. Het was een on-
verwacht overlijden, alhoewel er in
voorafgaande dagen zorgen waren,
pijn en een ernstige terugval. Een
ziekenhuisopname was daarom
noodzakelijk. Het is de voorbode
geweest van een definitieve stilte
die er is gekomen. Het gaf binnen
gezin en familie verwerking, gemis
en verbondenheid samen.
Voor vader Cor Beerepoot is het een
moeilijk jaar geweest vanwege een
langzame teruggang in gezondheid,
het minder worden van eigen le-
venskracht. Vooral was er stilte in
zijn leven en leegte na het overlij-
den van zijn geliefde echtgenote,
ruim een jaar geleden. Het was de
ervaring van altijd samen en nu
 zomaar alleen. Het gemis dat zich
bij hem liet voelen in herinnering
aan zijn echtgenote, moeder en
oma binnen het gezin, het was 
voor hem zwaar. Zij zelf als maatje
voor het leven, weggevallen. Het
was nooit uit zijn gedachten weg, 
in stilte aanwezig en in gesprek dik-
wijls aanwezig.
Herinnering was er in die dagen aan
een lange levensweg samen, aan
wonen en werken, aan sportieve be-
zigheden zoals schaatsen en snelle
motoren. Er is ook verdriet geweest
in het overlijden van twee kinde-
ren, een zware verwerking, om niet
te vergeten. Dichterbij is er herin-
nering aan het wonen op de Dorps-
straat met de winkel, en altijd
drukte als het gaat over reparatie-
werk en verkoop, de fietsenzaak.
Rustige en goede jaren zijn er
daarna gevolgd door de verhuizing
naar een mooie stek op de Slotlaan,
naar het zin, met tuin en serre. 
Alle aandacht kon er zijn voor de
kinderen en kleinkinderen, met een
huiselijke en plezierige invulling. Er
is nu stilte gekomen. Woorden zijn
er genoemd in de Avondwake en in
de Uitvaartliturgie als herinnering
en dankbaarheid: huis, serre, thuis-
gevoel, mooie foto’s in huis, herin-
neringen langs de wand, herinne-
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ringen in huis. Stilte, verwerking en
afscheid. Los moeten laten en vast
willen houden. Na deze herinne-
ringswoorden hebben we deze be-
minde vader en opa, broer en oom
naar zijn laatste rustplaats gebracht,
in het familiegraf bij zijn geliefde
echtgenote, met elkaar verenigd.
Het was op 25 april.

Op 28 april 2009 is in Huize St.Jozef
overleden Theodorus Jozephus
Tiet, op de leeftijd van 82 jaar. Zijn
ziekbed is kort geweest, stilte kwam
er over zijn leven, een stilte voor-
goed.
In herinnering is er zijn geboorte-
dag op 21 maart 1927 te Andijk,
oudste van het gezin.
Al vroeg ging Theo te werk, na de la-
gere school, op verschillende plaat-
sen. Hij was een harde werker. In
zijn jonge jaren kreeg hij verkering
met Gerda Dekker, van het Singer-
spad. Op 23 april 1952 was het hu-
welijk in de kerk van Wervershoof.
Het huwelijk heeft 57 jaar mogen
duren. Vanuit hun trouwdag werd
naar eigen zeggen op Andijk geko-
zen voor het mooiste plekje dat er
was: de Landstraat, toen nog een
paadje van 4 tegels breed. Daar wer-
den vier zoons geboren en een
dochter. Helaas is zij heel jong ge-
storven. 
In de landbouw brak een moeilijke
tijd aan. Vader Theo besloot het in
de bouw te proberen. Als metselaar
ging hij aan de slag, en dat ging
goed, ook als collega met anderen
samen.
Door het werk in de bouw met gere-
gelde, vaste tijden, kwam er vrije
tijd. Sportieve invulling vond Theo
in het kaatsen, met overgave en met
sportieve successen. Ook kolven
heeft hij gedaan, naar het zin en
met resultaat. Biljarten was en werd
toch wel zijn favoriete bezigheid
met veel gewonnen partijen en kas-
ten vol met bekers, in sportieve
strijd gewonnen. Ook thuis werd er
gebiljart, met het gezin. Op andere
momenten graag een kaartspel.
Kinderen gingen hun eigen weg in
huwelijk en gezin. Er kwamen
kleinkinderen. Vader was er maar
wat trots op, uiteraard met moeder
samen. En altijd was er zijn bereid-

heid om voor de kinderen een klus
te doen als het nodig mocht zijn.
Verdriet in zijn leven is er geweest
door het overlijden van zijn jongste
zoon Jos. Het deed hem goed dat
het met de kleinkinderen heel goed
ging. De laatste jaren op de Lands-
traat waren er zorgen om gezond-
heid, met een tijdelijke opname
van moeder in een verpleeghuis in
Hoorn. Gelukkig kwamen er weer
betere dagen, met een verhuizing
samen vanuit Andijk naar Huize
St.Jozef. Ze werden een gezien stel,
met goede verzorging omgeven.
Van vader Theo ging ongemerkt
zijn gezondheid achteruit, later
meer zichtbaar. Tot het eind wilde
hij sterk blijven en het niet opge-
ven. Er kwam stilte, de voltooiing
van zijn leven, met herinneringen
van zijn gezin en familie aan zijn
zorgzame leven als echtgenoot,
vader en opa. Op 2 mei 2009 was de
crematie in Hoorn.

Op 2 mei 2009 is overleden Petrus
Ludovicus Dekker, op de leeftijd
van 75 jaar.
Het was na afname van levens-
kracht in de laatste fase van zijn
leven, met stilte voorgoed die er
kwam, met verwerking daarvan op
dat moment en in de verdere dagen
die er zijn gekomen.
‘Bedroefd’ maar ‘dankbaar’, het zijn
twee woorden op de circulaire geko-
zen, als verwoording van gevoelens,
in de verwerking van dit afscheid.
Bedroefd om een leegte die deze be-
minde echtgenoot, een liefheb-
bende vader en trotse opa, oudste
broer en oom achterlaat. Maar ook
is er dankbaarheid om liefde en
zorg die er is geweest, waarmee hij
zijn gezin heeft omringd. Dat mag
troost zijn en een dierbare herinne-
ring die kracht geeft. 
Voor menig Wervershover is er her-
innering aan meester Dekker of me-
neer Dekker, herinnering aan de
Mavo-jaren van toen, na de lagere
school van die tijd de verdere vor-
ming in het onderwijs voor vele
leerlingen: wiskunde, handelsken-
nis, een eigen herinnering, dichtbij
huis. Als echtpaar samen verbon-
den aan de Mavo, over vele jaren.
Er mag herinnering zijn aan een

brede belangstelling voor en ver-
bondenheid met de natuur, in de
wisseling van de seizoenen, gevoed
door de mooie woonplek aan de
Neuvel. Misschien is de lentetijd
van dit moment wel het meest wel-
kom en geliefd: planten, struiken,
bomen, de vijver, vissen, water,
stilte, broedsel, vogeltjes, vogels, ….
met de herkenbare woorden als
opening van de circulaire: ‘In de
schepping vind ik U, Heer’.
De keuze van de eerste lezing in de
Uitvaartliturgie mocht daarop aan-
sluiten met beelden uit de natuur,
volop: wolken aan de hemel, de
regen over het land, het noemen
van een boom en de wind die waait.
Het zaaien van graan in de grond,
het binnenhalen van de oogst, het
schijnen van de zon. Het zal deze
echtgenoot en vader allemaal ver-
trouwd zijn geweest, om van te
 genieten. En zijn antwoord? We
mogen denken aan het circulaire-
woord: ‘In de schepping vind ik U,
Heer’. Ook de tweede lezing is een
buitengebeuren, op het Meer van
Galilea. In dit verhaal gebeurt van
alles als beeld van onze levensweg.
Het is voor de leerlingen het woe-
lige water opgaan. Er is beweging, er
is deining, storm en gevaar. Er is 
een roep om hulp, om redding. Dan
komt er rust en stilte, veiligheid en
geborgenheid. Er is een Beschermer
aan boord.
Met deze woorden en beelden, met
persoonlijke woorden en vioolspel
vanuit familie, hebben we afscheid
genomen van deze echtgenoot,
vader, opa en broer. Het was en het
is herinnering aan een bemind
leven, toevertrouwd aan de Schep-
per van alle leven, toevertrouwd
aan de aarde op het kerkhof op 
6 mei. Hij moge rusten in vrede. 
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Catharina Johanna Theodora
(Annabelle),
dochter van Simon en Jolanda
Ruiter-Baas.
Donna Anna,
dochter van John en Janneke
Neefjes-Breg.
Sjors Cornelis Nicolaas,
zoon van Otto Mes en Rosalie
Veeken.
Alyssa Afra Wilhelmina,
dochter van Marco en Ryanne
van Ophem-Mol.

Een hartelijk proficiat aan de
doopouders, met de kinderen op
weg naar blije kinderjaren, met
goede zorg en liefde omgeven en
een blijvende verwondering.

GETROUWD 

Johan Schutte en 
Léonie Schoenmaker,
Jos Jong en Inge van Klaveren,
Arjen Zwan en 
Marije Stavenuiter.

Hartelijke gelukwensen aan de
bruidsparen, in liefde en verbon-
denheid samen, op weg naar een
gelukkige levensweg. 

HUWELIJKSJUBILEUM

50 jaar J.Peerdeman en 
Cl.Peerdeman-Mol,
50 jaar J.van Ophem en 
R.van Ophem-Dol,
50 jaar J.Neefjes en 
B.Neefjes-Verdonk,

60 jaar P.Lakeman en 
G.Lakeman-de Boer,
60 jaar S.Kuip en 
T.Kuip-Sierkstra,
60 jaar A.Koopman en 
J.Koopman-Bakker.

Een bijzonder jubileum voor elk
bruidspaar, een momentopname
om bij stil te staan, om dankbaar-
heid te vieren in herinnering aan
vele levensjaren samen, lief en
leed gedeeld. Een hartelijk profi-
ciat, heel veel goeds toegewenst.

GEDOOPT

VOOR DE KINDEREN

Lisa en Jolande lopen van
school naar huis.
‘Nog een week, en dan ben je
jarig’, zegt Lisa.
‘Wie vraag je allemaal op je
feestje?’
‘Alle meisjes van de klas,’ zegt
Jolande, ‘behalve Samira.’
Samira wordt bijna nooit op
een partijtje gevraagd.
Lisa zou haar zelf ook niet
 kiezen.
Ze is een beetje raar. Ze heeft
geen vriendinnen.
Maar eigenlijk is ze best aardig.
‘Als je iedereen vraagt, moet je
haar ook vragen,’ zegt Lisa.
‘Doe het zelf,’ bromt Jolande.
‘Nou oke dan. Ik vraag haar op

mijn partijtje, en jij vraagt haar
op het jouwe.’ ‘Bekijk het
maar! Wat jij doet, moet jij
weten, maar ik vraag haar niet.
Ik vind haar een trut.’ Zwijgend
lopen ze verder. Op de hoek
van Jolandes straat blijven ze
staan.
‘Tot morgen,’ zegt Jolande.
Lisa geeft geen antwoord. ‘Wat
is er?’ Lisa haalt diep adem.
‘Als je Samira niet vraagt, kom
ik ook niet’, zegt ze. Jolande
kijkt haar verbaasd aan.
‘Echt niet?’ ‘Ècht niet!’ ‘Maar jij
bent mijn beste vriendin.’
‘Daarom juist,’ zegt Lisa.
‘Wij hebben elkaar, maar
Samira heeft niemand.’ Ze

draait zich om en loopt door.
Er prikken tranen in haar ogen.
Stel je voor dat Jolande bij
haar besluit blijft dan moet zij
dat ook doen, en dan kan ze
niet naar Jolandes verjaardag.
De volgende dag geeft Jolande
Lisa haar uitnodiging. ‘Je komt
toch wel hè.’
‘Dat ligt eraan…,’ aarzelt Lisa.
Jolande bloost. 
‘Ik heb Samira ook gevraagd,’
zegt ze. ‘Maar of ze komt, weet
ik niet.’
‘Natuurlijk komt ze’, lacht Lisa
opgelucht. ‘En als ze niet komt,
proberen we het met mijn 
verjaardag opnieuw!’ 
Beloofd is beloofd. 

Een moeilijk besluit
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