NU EN
STRAKS

NIEUW SEIZOEN
21 september: H. Matteüs,
apostel en evangelist
Matteüs, ook wel Levi genoemd,
werd geboren in Kafarnaüm.
Hij had het beroep van t ollenaar,
een ambtenaar die voor de
Romeinse bezetter belasting inde.
Toen Jezus hem bij het tolhuis zag
zitten, zei Hij tot Matteüs:
“Volg Mij!”. Mattëus stond op en
volgde de Heer. Hij werd één van
de Twaalf Apostelen, aldus de
Heilige Schrift. De overlevering
identificeert hem met de schrijver
van het Evangelie van Matteüs.
St. Irenaeus van Lyon (ca. 130ca. 202) schrijft dat Matteüs in
eerste instantie het evangelie
verkondigde onder de Hebreeuwse
joden. Andere oude schrijvers
melden dat Matteüs later v ertrok
naar een g
 ebied ten zuiden van
de K
 aspische Zee om daar te
prediken. Een legende vertelt
dat hij in Perzië de marteldood
gestorven is. Historisch staat dat
echter niet vast.
Matteüs en de Engel (1661),
Rembrandt van Rijn, Louvre, Parijs
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We zijn er weer klaar voor om dit eerste nummer van
het nieuwe seizoen aan te bieden. Pastor Suidgeest zet u
aan het denken over de verandering, wat gaat het worden in de toekomst, hoe lossen we het op. Lees daarover
in het thema van de maand.
Voor de orgelliefhebbers is er nog een laatste orgelconcert op 13 september. Petra Veenswijk zal het orgel
bespelen, ze treedt veelvuldig op als orgelsolist in heel
Europa.
Er is nog meer te melden over muziek in dit nummer.
In een interview kunt u lezen dat Elly Droog na 20 jaar
heeft besloten om het kinderkoor te verlaten. Gelukkig
heeft ze een goede opvolgster gevonden.
’n Tweede interview heeft ook met muziek te maken,
dat betreft de fanfare die op 10 oktober het 90-jarig bestaan gaat vieren met verschillende activiteiten.
Er zou nog een derde interview plaatsvinden, omdat er
nog een jubilaris in ons midden is. De KBO (Katholieke
Bond voor Ouderen) bestaat namelijk op 25 september
50 jaar. Dat gaan ze vieren met een Eucharistieviering
in de kerk, waarna ze het feest voortzetten in café Het
Fortuin. Dat interview leest u in het volgende nummer
van Nu en Straks
Wij wensen u veel leesplezier
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Lay-out: T. de Hoogt
Pastorie: Dorpsstraat 71
Pastor J. Suidgeest

Tel.: 581268
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BELANGRIJK
Voor afspraken met, vragen en mededelingen aan pastor Suidgeest per telefoon is de beste tijd om te bellen:
MAANDAG t/m VRIJDAG
’s morgens tussen 9.30 uur en
10.00 uur en ’s avonds tussen
18.00 uur en 18.30 uur.
De redactie heeft de vrijheid om ingekomen kopij
eventueel aan te passen.
Stichting Hulpverlening
vanuit de Westfriese Kerken
kantoor: Joh. Poststraat 26
1628 CC HOORN
0228 271684
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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!

liturgisch rooster
van 12 september tot en met 25 oktober
12-13 september:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pater J. v. Dril.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen (ondersteuning door leden
van vroegere Regio-koor).
Groep Medemblik.

19-20 september:
vredeszondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen .
Pastor J. Suidgeest en
M. Ruiter-Meester.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest en W. Ruijter.
Deze zondagmorgen is er een
k indernevendienst.

24 september:

donderdag 19.15 uur:
Openingsdienst KVG in de Inzet.

26-27 september:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
AOW-jongerenkoor.
Groep Onderdijk.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest en W. Ruijter.

3-4 oktober:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:

Eucharistieviering met Kinder/
Jeugdkoor Weereenlied.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen (oud-leden
van het R
 egiokoor).
Groep Medemblik.

10-11 oktober:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Fanfarecorps St.Caecilia
(90-jarig jubileum).
Pastor J. Suidgeest en
Dick Verdonschot.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren van het koor.
Groep Wervershoof:
M. Ruiter-Meester en L. Broersen.

17-18 oktober:
WERELDMISSIEDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen (ondersteuning door leden
van vroegere Regio-koor).
Groep Andijk.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest en W. Ruijter.

24-25 oktober:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pater J. v. Dril en D. Verdonschot.

zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen (ondersteuning door leden
van vroegere Regio-koor).
Groep Onderdijk.

OKTOBERLOF
In de oktobermaand
is er op zondagavond het oktoberlof.
Vanuit voorgaande
jaren kennen we dit
samenkomen in de
kerk. We bidden de
tientjes van de rozenkrans,
afgewisseld
met gebedsintenties. Er is reden genoeg om te bidden voor de noden
in de wereld en voor eigen intenties.
Er is koorzang en samenzang. Het
Mariabeeld krijgt naast het altaar
een eigen plaats met versiering en
kaarsen. Er is tijdens de viering
Uitstelling van het Eucharistisch
Brood in de monstrans en op het
eind is er de zegen. De aanvangstijd is steeds zondagavond om 19.00
uur. Van harte welkom in de vooravond, een rustmoment voor ons
zelf, op weg naar een nieuwe week.
Wat rust en bezinning in ons zelf
als extra kracht is altijd welkom.
Een afsluitende opmerking:
Mocht er in deze maand op zondagavond een Avondwake zijn, dan
vervalt die avond het Lof. In de
vieringen van dat weekend wordt
dat meegedeeld. Het zal een uitzondering zijn.
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VERANDERING?
Voorbij de maand augustus, met
onze gedachten en herinneringen
nog aan vakantiedagen, zomerweken, welkome momenten, wellicht
de keuze van een andere omgeving,
een ander land, voorbij dat alles
zijn we intussen de maand september ingegaan.
Daarmee verbonden de start van
een nieuw seizoen: de scholen zijn
begonnen, het verenigingsleven is
weer opgepakt, repetities zijn er
op de bekende avonden en de eerste vergaderingen voor besturen
en werkgroepen. Daarmee verbonden veel goede wensen, energie en
de nodige inzet om er het beste
van te maken. Zeker ook met een
stuk voldoening en de kracht van
samenwerking. Het speelt zich af in
de vertrouwde omgeving van thuis,
school, werk, de buurt, de parochie.
We waren er in vakantietijd even
los van, en dat is goed. Even andere
gedachten, een andere omgeving en
invulling. Het komt een frisse start
ten goede.
Het woord ‘verandering’ met een
vraagteken erachter. Waar gaat het
over?
Op een bepaald moment is de vraag
naar voren gekomen: gaan we in
de kerk binnenkort (of een latere
tijd) in het weekend over van twéé

v ieringen naar één viering? Of blijft
de huidige indeling? Een beslissing
daarover neem je niet zomaar.
Qua aantal kerkgangers kan het
gemakkelijk. De kerk is groot, het
aantal aanwezigen sterk afgenomen. Echter, voor de een is er de
vertrouwdheid van de zaterdagavondviering, voor de ander geldt
een voorkeur voor de zondagmorgen. Weer anderen vinden het prettig om te kunnen kiezen uit twee
tijden. Het kan afhangen van type
en invulling van de viering.
Moet je hierover een bijeenkomst
organiseren of een invulformulier
uitdelen? Het zal duidelijk zijn dat
een antwoord nog niet gegeven is,
maar het speelt wel, in woord en
wederwoord.
We hebben overigens veel in eigen
hand.
De vraag van mogelijk een verandering wat betreft de weekendtijden,
van twee naar een, die vraag is wat
minder aanwezig naarmate in beide vieringen het aantal kerkgangers
wat toe zou nemen in plaats van
afnemen! Ook dat is een antwoord,
een eigen antwoord, op het eerste
gezicht misschien klein, maar wel
heel waardevol en belangrijk, zeker
in combinatie met anderen die hetzelfde zouden doen. Mag die droom
er altijd nog zijn?

Tenslotte, bij de aanvang van een
nieuw seizoen past de welgemeende
gedachte: dank voor alle toewijding,
inzet en belangstelling, gericht naar
het komende jaar, onmisbaar om
onze eigen gemeenschap levend en
levendig te houden. Twee prachtige
ruimtes spelen daarbij een belangrijke rol en zijn tot onze beschikking. Het is onze Werenfriedkerk
om in verbondenheid samen te
vieren, te danken en kracht op te
doen. Daarnaast is er ‘de Inzet’, niet
weg te denken voor samenkomsten, repetities, onderling contact
en voor activiteiten. We kunnen
daarin veel voor elkaar betekenen.
Daarom van harte gezegd: welkom,
op weg naar een mooi en waardevol
seizoen 2009/2010.
Pastor J. Suidgeest

In een nieuw seizoen
En weer is er een nieuw seizoen
gestart met frisse moed
We hebben weer genoeg te doen
Vakantie deed ons goed

Toch zijn er veel mensen,
Waarbij dit niet zomaar gaat,
Ze zouden het graag anders wensen,
Weten zich soms geen raad

We hervatten ons dagelijks patroon,
Veel vraagt onze aandacht.
Dit vinden we snel gewoon,
Meestal hebben we daarvoor de kracht.

Aandacht voor hen is wenselijk,
Ze voelen zich aan de zijlijn staan.
Voor ons is het menselijk
Met een luisterend oor ermee om te gaan.
Arda Koomen-Kuip
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nieuws en activiteiten

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
In ons blad ‘Nu en Straks’ is
‘Nieuws van het Parochiebestuur’
een vast onderdeel. Daarmee willen
we voldoen aan een stuk informatie
binnen onze gemeenschap. Binnen
het bestuur komen de grote lijnen
van het parochieleven, elke maand
opnieuw, samen. Het gaat om de
verschillende pastorale taakvelden
die er zijn en om verschillende ma-

teriële zaken, zoals onderhoud, financiën, werk in en rond de kerk.
Het bestuur bestaat uit 9 personen,
aangevuld met een notulist. In de
volgende uitgave van ‘Nu en Straks’
nemen we de draad weer op, met
een kort verslag of de belangrijkste
punten uit de maandelijkse vergaderingen. Een punt willen we hier
noemen, opgenomen in dit nummer.
In de laatste vergadering van het
afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van Afra v.d. WerfWildoër, na een periode van 4 jaar.
Zij was secretaresse, met dank voor
alle zorg en inzet die zij eraan heeft
besteed. Het secretariaat heeft iets
van een spilfunctie vanwege contacten, brieven, organisatie, enz.
In de opvolging op dit taakveld begroeten we van harte aan het begin

van dit nieuwe seizoen Edgar Aker.
Hij heeft er zin in en dat is mooi.
In alle situaties binnen het bestuur
gaat het met het rooster van aan- en
aftreden in eerste instantie om een
periode van 4 jaar, met daarna de
mogelijkheid van verlenging, nog
eens 4 jaar.
Er zijn nog vele andere werkgroepen, besturen, medewerkenden enz.
met gaande en komende mensen.
Ook voor hen is er de start van een
nieuw seizoen, met een terugblik
naar een voorbij jaar en goede plannen voor het komende jaar. Dank is
op zijn plaats voor alle inzet, tijd,
samenwerking en activiteiten. Datzelfde van harte toegewenst nu we
met elkaar de draad weer oppakken.
Deze ‘Nu en Straks’ laat het een en
ander al zien als openingsnummer
in deze maand september.

VREDESWEEK – SEPTEMBER
De plaatselijke Raad van Kerken
organiseert in de jaarlijkse Vredesweek van september een informatie- en bezinningsavond op woensdag 23 september a.s.
Plaats van samenkomen is de dagkerk in de r.k. parochiekerk op
Andijk-West, Bangert 6 (naast
buurthuis Sarto). Het aanvangsuur
is 20.00 uur.
We sluiten aan bij het jaarthema:
‘Naar een nieuw klimaat van
vrede’.
Als spreker is voor deze avond uitgenodigd Annemarie Sweeris, programmamedewerker bij IKV-Pax

Christi. Zij is goed op de hoogte van
wat zich afspeelt in de democra
tische republiek Congo, in Afrika.
Als thema kiest zij: grondstoffen,
veiligheid en vredesopbouw in de
regio van de Grote Meren. Zij kent
heel goed de processen van oorlog
en de lange weg naar vrede.
Binnen het gekozen jaarthema is
er haar oproep om solidair te zijn
met daadkrachtige mensen die zich
onder moeilijke omstandigheden
in oorlogsgebieden inzetten voor
verbetering van de eigen omgeving.
Vanuit onze situatie hebben wij
naar hen toe de morele plicht om
hen niet in de steek te laten maar
te ondersteunen, ook op langer termijn.
Voor ons komt deze keer Congo,
een van de vele landen in Afrika, in
beeld. Het volk zelf komt in beeld,
in de voortgang van ontwikkeling
en vooruitgang, maar ook getroffen door tegenslagen, oorlog en geweld.

Van harte bent u welkom op deze
avond in de Vredesweek, met informatie, vraag en antwoord, met
belangstelling aanwezig. Het grote
werelddeel Afrika mag onze blijvende aandacht hebben en houden.
Dank voor uw komst!
Er is nog een tweede moment in
deze Vredesweek. Het gaat dan
om een Vredesdienst op zondag
27 september a.s. Deze dienst is in
de Ned. Hervormde kerk aan de
Middenweg te Andijk (tegenover
het Gemeentehuis), aanvang 10.00
uur. Met gebed, zang en meditatie
(pastor K. Mioch) sluiten we op
passende wijze de Vredesweek van
dit jaar af. Van harte bent u welkom
als christenen van verschillende
kerken, als mensen met de vrede
hoog in het vaandel.
Laten we samen getuigen.
Raad van Kerken,
Andijk, Onderdijk, Wervershoof en
Zwaagdijk.
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nieuws en activiteiten
Vredesweek 2009, van 19 tot en met 27 september
Het motto van de Vredesweek 2009
is: “Naar een nieuw klimaat van
vrede”. Met dit motto wil het organiserende IKV Pax Christi appelleren aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te werken aan
vrede, elkaar enthousiasmeren en
inspireren om een nieuw Vredesklimaat te creëren. Hoe creëren wij
een klimaat van vrede, op lokaal,
nationaal, Europees en internationaal niveau? Wat voor maatschappelijke consequenties hebben de
klimaatcrisis en de economische
crisis om onze opdracht “vrede”
mede mogelijk te maken. Biedt de
urgentie van deze crises ons kansen
om werkelijke veranderingen in
onze samenleving te bewerkstelligen?
In de Vredesweek worden een aantal
activiteiten georganiseerd:
Televisie-Kerkdienst
20 september
Zondagochtend om 10.00 zendt de
RKK een televisie-kerkdienst uit
op Nederland 2. De vredesviering
komt uit IJsselstein. Het is een viering in de sfeer van Taizé. De voor-

ganger is Peter Denneman en muzikale medewerking wordt verleend
door het koor Face to Face.
Radio-Kerkdienst
20 september
Op de radio is een dienst te beluisteren via de IKON (radio 5, 10.00
uur). Deze wordt geleid door Bram
Grandia en Klaas Touwen.
Nacht van de Vrede
21 september
De Nacht 2009 vindt plaats op
maandag 21 september in Club
Odeon, Amsterdam. De Nacht van
de Vrede is de feestelijke viering
van de door de VN uitgeroepen Internationale Dag van de Vrede. Op
het jongerenevent tref je scherpe inhoudelijke debatten, een netwerkcafé, vredesactivisten uit diverse
conflictregio’s, bands en dj’s, vredesslams, cabaret en video-art.
Meer informatie via www.nachtvandevrede.nl
Vredesdiensten Stiltecentrum
21-25 september
Op werkdagen in de vredesweek
zijn er in het Stiltecentrum op win-

kelcentrum Hoog Catharijne in
Utrecht elke dag van 12.45 tot 13.00
uur Oecumenische Vredesdiensten.
U bent daarbij van harte welkom.
Uitreiking scriptieprijs
en symposium 24 september
Op 24 september maakt de jury bekend wie de winnaar is van de Visies op Vrede scriptieprijs. Voorafgaand aan de uitreiking van de prijs
is er een debat over Responsibility
to Protect.
Locatie: Universiteit Tilburg,
Tijdstip: 14.00-17.00 uur.
Seeds of Change Festival
Ter afsluiting van de vredesweek
organiseert IKV Pax Christi in
samenwerking met het Huis van
Erasmus het ‘Seeds of Change
Festiva’. Een intercultureel vredesevenement met muziek, theater,
kinderprogramma, debat, films,
straattafeldiner, presentaties en nog
veel meer op zondagmiddag 27 september.
Locatie: Grotekerkplein in Rotterdam bij de Laurenskerk.
Zie ook www.vredesweek.nl

wereldwinkel
Het nieuwe seizoen is weer begonnen.

We gaan met z᾽n allen weer ons best doen.
Als eerste staan we op de Najaarsmarkt 17 september.
Verder staan we in de kerk op
Wereldmissiedag op 17 en 18 oktober en op 14 en 15 november.
We hopen dat u onze artikelen weer wilt kopen.
Het plaatje geeft aan welke artikelen er buiten de artikelen die u gewend bent te kopen, nog meer te koop zijn en waar ze gemaakt worden. De artikelen die wij op dat moment niet hebben, kunt u altijd
in Andijk kopen. De winkel is in het straatje naast het gemeentehuis
vlak vooraan.
Hopelijk bent u genoeg geïnformeerd en heeft u er ook zin in
gekregen.
Namens het team van de wereldwinkel
Hilda Neefjes

KAARSEN UIT VIETNAM De kaarsen worden
in het zuiden van Vietnam geproduceerd. Aan de goede
kwaliteit en de bijzondere designs is lang gewerkt. De
kaarsen worden gegoten in gewone pvc buizen en worden later
voorzien van een lont. De gebruikte technieken bij het afwerken van
de kaars zijn vindingrijk en geven
aan de kaars de bijzonder kleur en
karakteristieke finishing touch.

MANDEN UIT MADAGASKAR De manden
worden gevlochten van ‘pensy’, geplet waterriet, en
worden afgewerkt met gekleurde raffia. De vrouwen
nemen het grootste deel van het productieproces voor
hun rekening. Door te
werken aan de ontwikkeling
van nieuwe vormen,
kleuren en patronen wordt
de kwaliteit steeds beter.
Hierdoor neemt de verkoop
van manden nog steeds toe.

7

jeugd en jongeren
Kindernevendienst
 uders en vele anderen een welkom
o
waard!
Om de datums te onthouden!
Daartussen door willen we tweemaal een Kindernevendienst houden.
De datums zijn:
zondag 20 september:
Vredeszondag,
en zondag 1 november:
Allerheiligen,
beide keren om 10.00 uur, vanuit de
kerk.

In de komende maanden, vanaf het
begin van het nieuwe werkjaar of
schooljaar, zijn er twee Gezinsvieringen met Kinder/Jeugdkoor gepland.

De datums zijn:
zaterdag 3 oktober
en zaterdag 14 november,
beide keren ’s avonds om 19.00 uur.
Dat is voor de kinderen en hun

Beide keren is er stof genoeg voor
een toepasselijke en mooie invulling voor de kinderen in ‘de Inzet’,
die zondagmorgen! Van harte welkom.
Begeleiding Kindernevendienst
Werenfried-parochie

Thema Katholieke Jongerendag 2009: Durf te leven!
Durf te leven! wordt het thema voor de komende Katholieke
Jongerendag (KJD). De jaarlijkse ontmoetingsdag voor katholieke
tieners en jongeren vindt plaats op zondag 8 november in de
Maaspoort te ‘s-Hertogenbosch. De KJD is een initiatief van
de Bisschoppenconferentie en wordt georganiseerd door Jong
Katholiek, de afdeling Jeugd & Jongeren van de Nederlandse Kerk
provincie. In 2008 werden ruim 2000 bezoekers geteld.
Wim Velzeboer, projectleider van
de KJD, meldt ter toelichting dat
van jongeren in deze tijd veel wordt
verwacht: “door ouders, docenten,
leidinggevenden, vrienden, om de
jongere zelf niet te vergeten; ze
moeten verantwoordelijkheid nemen, prestaties leveren in werk en
studie, altijd bereikbaar zijn.”
Wim Velzeboer (32) spreekt van
“een leven vol van verwachtingen”,
maar “is dat ook de volheid van het
leven?”
Velzeboer: “Durf te leven is eigenlijk een vreemde uitspraak. Ik leef

toch? Maar Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven
in al zijn volheid’ (Joh 10,10). De
volheid van het leven loop je mis
als je alleen maar bezig bent om
aan alle menselijke verwachtingen
te voldoen. Pas als je durft te leven
naar de verwachtingen die God van
je heeft, vind je de volheid van het
leven. Vandaar de oproep: Durf te
leven!”
Voor meer informatie:
www.jongkatholiek.nl
Marian van Kampen
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jeugd en jongeren
Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep
Zoals al eerder vermeld volgen nu
de data voor de Voorstellingsdienst
en de Eerste Communie in 2010.
De Voorstellingsdienst zal zijn op
zaterdag 13 februari 2010 en de
Eerste Communie op zondag 25
april 2010.
Wanneer ook uw kind volgend jaar
in groep 4 zit van De Dijkwerkers,
’t Palet, De Schelp of De Werenfridusschool, dan krijgt u een uitnodi-

ging in de eerste week van januari.
Deze uitnodiging is voor een informatieavond over de 1e Communie.
En op die avond kunt u dan uw
kind aanmelden voor zijn of haar
Eerste Communie.
Mocht uw kind op een andere
school zitten en ook Communie
willen doen, wilt u dan contact opnemen met Irene Duijn 584135 of
Marian Stroet 582301.

Opbrengst van de Spaardoosjes
Beste jongens en meisjes,

Nel is altijd heel hartelijk. Ook nu kregen we
limonade met iets lekkers erbij.

Op woensdag 20 mei zijn Esmee Weel, Emma
Swart en Amber Bakker met jullie spaardoos-

Van ons bezoekje hebben we een paar foto’s

jes naar Nel Bus in Enkhuizen geweest.

gemaakt, kijk maar:

Van Amber, Emma en Esmee krijgt Nel de
spaardoosjes.

Samen tellen ze al het geld.

Emma, Esmee, Amber en Nel zijn heel
blij; de opbrengst is wel 118 euro.

Alle kinderen worden door Nel heel, heel
hartelijk bedankt. Het geld wordt gebruikt
voor een waterput. Stichting June heeft er al
10 gemaakt in Gambia. Goed hė?
Wat zullen de mensen in Gambia blij zijn,
dat ze niet meer zo ver hoeven te lopen voor
hun water.
Wil je nog meer weten over Nel en haar
projecten, kijk dan op www.june-gambia.nl.
Voor nu allemaal nogmaals heel hartelijk
bedankt, de groetjes van Nel en tot ziens.
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Missio richt blik op Bougainville in de Stille Oceaan
Bougainville! Paradijselijk oord of vergeten eiland in een uithoek
van de wereld? In de jaren negentig werd er een bloedige burgeroorlog uitgevochten, die aan 20.000 mensen het leven kostte. Sinds
het vredesakkoord van 2001 wordt gewerkt aan de wederopbouw
van het eiland. De katholieke kerk speelt daarin – onder leiding
van de Nederlandse missiebisschop Henk Kronenberg – een belangrijke rol.
Tijdens Wereldmissiemaand halen
parochies wereldwijd geld op voor
parochies elders in de wereld die
het minder breed hebben. Dit jaar
richt Missio Nederland de blik op
de kansen en zorgen van de Kerk in
Bougainville, een eiland in de Stille
Oceaan. Tijdens een 10 jaar durende burgeroorlog over koper- en
goudmijnen heeft het eiland onafhankelijkheid nagestreefd. Nu is het
een autonome provincie van Papoea Nieuw-Guinea met ongeveer
180.000 inwoners.
De afgelopen jaren is hard gewerkt
aan de wederopbouw. AI is dat niet
makkelijk. De infrastructuur op
het eiland is slecht en de werkeloosheid groot. Met tal van projecten proberen bisschop Kronenberg
en zijn mensen te helpen. Zo is er
een fabriekje opgezet, dat kokosolie produceert. De ‘wonderolie’
doet dienst als geneesmiddel, zonnebrandcrème en brandstof voor
auto’s.
Het bisdom is ook de drijvende
kracht achter een aantal gezondheidscentra, die iets proberen te
doen aan de slechte hygiënische
omstandigheden in het binnenland.
Ook is er een speciaal Aidspreventieprogramma. De zusters van Nazareth – een eigen inlandse con-

gregatie – houden zich bezig met
ziekenzorg, onderwijs en de opvang
van binnenlandse vluchtelingen.
Zuster Catherine is het boegbeeld
van Wereldmissiemaand 2009.
“Veel vaders zijn dood of weg,” zegt

4 oktober
Wereldmissiedag
voor de kinderen
ze. Wij vangen moeders en hun
kinderen op. Wij kunnen ze hier
een vredig thuis geven en de kinderen naar school laten gaan.” Daarnaast zorgt het bisdom ook voor
de opvang van de mensen, die de
omliggende atollen moeten verlaten
vanwege de stijgende zeespiegel.

ken’. Een belangrijk project in de
parochies van Bougainville is biblesharing. Dit betekent letterlijk: de
bijbel delen. Het is een pastorale
methode, waarbij mensen in kleine
christelijke gemeenschappen bij
elkaar komen om samen de bijbel
te beleven. “Het is een manier
om Gods Woord toe te passen op
het dagelijks leven,” zegt bisschop
Kronenberg. De kerk wordt levend
doordat iedereen zijn eigen talenten inbrengt en anderen daarin laat
delen.
Parochies in Nederland worden
tijdens Wereldmissiemaand 2009
ook gevraagd om te delen. Op Missiezondag 18 oktober kunt u uw
verbondenheid met parochianen
elders in de wereld laten zien.
Steun de projecten van Missio.
Help parochies wereldwijd. Steun
de collecte in de kerk of maak uw
bijdrage over op giro 1566 Missio
Wereldmissiemaand, Den Haag.

Kijk voor meer informatie op
www.missio.nl

Yumi Yet I Silos
AI sinds de jaren zeventig werkt het
bisdom Bougainville actief aan de
vorming van parochievrijwilligers.
Onder het motte ‘Yumi yet i sios’
(Wij zijn de kerk) leiden ze onder
meer de parochievergadering, geven ze catechese en bezoeken ze de
zieken. Bougainville staat al jaren
bekend als het ‘bisdom van de le-

18 oktober
Wereldmissiezondag
Giro 1566
Den Haag
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Kunst uit India siert de
Missie-Zendingskalender 2010
De nieuwe Missie-Zendingskalender bevat dertien
prachtige kunstwerken van de Indiase schilder Jyoti
Sahi. Naast het vertrouwde formaat, verschijnt dit jaar
ook een grootformaat kunstkalender, waarin de platen
nog meer tot hun recht komen. Vanaf 5 september 2009
zijn beide kalenders te koop.
Jyoti Sahi is het kind uit een huwelijk tussen een Indiase hindoe (vader) en een Britse christen (moeder).
Van jongsaf aan toont hij belangstelling voor kunst en
cultuur. Zijn interesse gaat vooral uit naar de invloed
van religie op beiden.
De afbeeldingen van de Missie-Zendingskalender 2010
vormen een boeiende mix van westerse techniek en oosterse religieuze symboliek. Jyoti Sahi wijst daarin op de
grote uitdaging waarvoor christenen in India zich geplaatst weten. Daarbij staan twee vragen centraal. Ten
eerste hoe christenen hun geloof vorm kunnen geven
in een land dat de bakermat is van een grote verscheidenheid aan godsdiensten. En ten tweede hoe je gelijkheid kunt prediken in een land waar grote ongelijkheid
heerst. Jyoti Sahi ziet Jezus als een leraar die voorgaat
in de strijd tegen onrecht en onderdrukking. Hij toont
Jezus als een man die een voorbeeld is voor zowel de
christen als de hindoe.
De prijs van de kalender is € 6,50.
Verkoopadres:
J. Neefjes,
Dorpsstraat 202,
1693 AL Wervershoof
tel. 581579.
De Indiase schilder Jyoti Sahi.
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Ja, wij zijn ook van deze wereld!
Als zusters Augustinessen van Sint-Monica zijn wij in ons land
geen onbekenden. Ons werk voor daklozen in sommige grote steden was onze grote zorg. Veel van die werkzaamheden hebben we
uit handen moeten geven, maar ons leven van alledag blijft boeiend en uitdagend op vele fronten. Daarbij hebben wij uw meeleven
en steun hard nodig.
Al sinds de stichting van onze congregatie in 1934 geven wij een tijdschrift uit, genaamd ‘Stad Gods’, en
dit is al meer dan 75 jaar een bron
van inspiratie voor velen. Het is een
tijdschrift vol Augustijnse spiritualiteit, een plek voor denken en doen.
Bidden en werken, dat is namelijk
waar het om gaat.

Als u de tijd van uw leven wilt beleven en ‘Stad Gods’ wilt ontvangen,

stort dan uw bijdrage van minimaal € 10 op ING Betaalrekening
3824429 ten name van tijdschrift
Stad Gods te Hilversum. Vermeld u
daarbij a.u.b. `nieuwe lezer’ en uw
adresgegevens!

Helpt u ons helpen?

‘Stad Gods’ biedt afwisselende,
boeiende en toegankelijke artikelen
o.a. van de hand van Martijn
Schrama o.s.a., prof. Erik Borgman, Nelleke Noordervliet en vele
anderen. Ook enige zusters Augustinessen leveren een bijdrage.
De jaargang 2009/2010 zal bestaan
uit 6 nummers rond het thema:
De tijd van je leven.
Als lezer van ‘Stad Gods’ heeft u de
bijzondere mogelijkheid om aan het
leven en werken van de zusters uw
steentje bij te dragen. U ontvangt
dan iedere twee maanden een moment van bezinning, inspiratie en
boeiende verhalen over ons en het
leven en de regel van Augustinus.
In de subthema’s gaan we bij elke
uitgave samen door de tijd van ons
leven.
En u steunt als lezer direct de goede
doelen waar de zusters zich voor inzetten: Meisjesstad (het werk voor
dakloze moeders, meisjes en kinderen), De Kloof (het werk voor daken thuisloze jongens en mannen
in de binnenstad van Amsterdam)
en Papua (het werk van de paters
Augustijnen in Indonesia, dat al
jarenlang via ons blad gesteund
wordt).

In onze vemieuwde uitgave van ‘StadGods’ leest u over de bron
van waaruit wij leven en de projecten die wij steunen. Als ú nou
eens begint met het storten van minimaal € 10,– dan leest u zes
keer hoe u kunt meeleven en helpen.
zusters Augustinessen van Sint-Monica
www.zustersaugustinessen.nl
maandbiad@zustersaugustinessen.nl
Soestdijkerstraatweg 151,1213 VZ Hilversum
035- 6837528 of 035-6852546
Wij zijn u zeer dankbaar voor uw meeleven en steun. Mocht u mensen in
uw omgeving weten, die ook geinteresseerd zijn, dan hopen wij dat u ons
blad ook bij hen onder de aandacht wilt brengen. Wilt u meer over ons
weten, dan kunt u onze website bezoeken, www.zustersaugustinessen.nl
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WESTFRIESE BEDEVAART
Dit jaar is de Westfriese Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw
ter Nood in Heiloo op zondag
20 september 2009.
Het programma voor deze dag is
als volgt:
12.15 uur:
plechtige Eucharistieviering.
Mgr. J. G. M. van Burgsteden is
hoofdcelebrant en predikant.
De zang wordt verzorgd door het
Gemengd koor uit de parochie
Westwoud. o.l.v. R.Hoogenboom.
14.15 uur:
Uitstelling van het Allerheiligste en
stille aanbidding.
14.55 uur:
Rozenkransgebed.
Biechtgelegenheid tot 15.00 uur.
15.15 uur:
Plechtig Lof met Sacramentsprocessie.
Voorganger en predikant:

In de kerk hangen posters met o.a.
informatie over aparte treintijden.

Vicaris J. Vriend uit Laren.
De koperblazers van Westfriesland
spelen de Sacramentsliederen o.l.v.
de heer J. van Leijen.

Westfriese Bedevaart,
dit jaar 101 keer,
onze aandacht waard.

pci
Even geld opnemen……
niet voor iedereen v anzelfsprekend!
Stelt u zich eens voor: dag in, dag uit elk dubbeltje
moeten omdraaien. Elke dag weer moeten denken wat
kunnen we nu weer besteden aan eten.
Deze mensen zijn er ook bij u in de buurt.
Mede dankzij uw financiële hulp, is het PCI in staat om
deze mensen te helpen,
Mogen we op u rekenen?
Uw bijdrage kunt u overmaken op ons rekening
nummer 36.89.50.654 t.n.v PCI Wervershoof
Bij voorbaat hartelijk dank,
namens het bestuur van de PCI
secretaris mevrouw M. Ruijter
telefoon: 0228-583969
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Het Orgel

Orgelconcert op 13 september
Op zondag 13 september zal het
derde en laatste orgelconcert van
dit seizoen worden verzorgd door
Petra Veenswijk.
Petra Veenswijk studeerde orgel en
clavecimbel aan het Rotterdams
conservatorium. Zij bekroonde
haar studie met o.a. het diploma
uitvoerend musicus orgel bij Andre
Verwoerd en Bernard Winsemius
en docerend musicus clavecimbel
bij D. Collyer. Na haar diplomering vervolgde Petra haar studie
in Parijs o.a. aan het Conserva
toire National de Région de Paris
bij Marie-Louise Jaquet en Jean
Langlais. Deze studie bekroonde zij
met de “Prix d'Excellence” (1991).
Haar repertoire omvat het gehele
orgeloeuvre van oude tot hedendaagse orgelliteratuur. Petra treedt
veelvuldig op als orgelsolist in heel

Europa o.a.: St. Sulpice Parijs, Bordeaux, Bergen (Noorwegen), Praag,
Freiberg (Duitsland) en Canterbury (UK). Daarnaast is Petra actief
als jurylid voor orgel- en muziekconcoursen. Zij geeft lezingen en is
betrokken bij belangrijke orgel- en
muziekprojecten.
Sinds 1987 is zij als organiste verbonden aan de Maria van Jessekerk
te Delft en vanaf 1994 combineert
zij met veel bezieling de functie van
organist/ dirigent. Zij bespeelt er
het monumentale Maarschalkerweerd-orgel uit 1893.
In 1992 en 1997 verschenen van
haar CD's met Frans symfonisch
orgelrepertoire. In 1996 werd zij
onderscheiden met de zilveren medaille van de Societé Academique
“Arts- Sciènces Lettres” te Parijs.

Als claveciniste maakte zij een
aantal jaren deel uit van het oude
muziekensemble het “Icarus Ensemble”, waarmee zij naast in Nederland o.a. in Japan en Duitsland
concerteerde.
Aanvullende informatie kunt U
vinden op website http://members.
ziggo.nl/veenswijkorgel/home.
html.
Het programma wat Petra op 13
september zal gaan spelen staat volledig vermeld op
www.sintwerenfridusparochie.nl.
Het bevat werken van o.m. Mendelssohn, Franck en Guilmant.
Het concert begint om 14.30 uur.
De toegang bedraagt € 1,–, met na
afloop collecte aan de uitgang.
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IN GESPREK MET
WERKERS VAN WERENFRIED

Na twintig jaar heel enthousiast leiden van het kinder/jeugdkoor
‘Weereenlied’, gaat Elly Droog het dirigeerstokje overdragen.
Waarom stopt ze? Hoe moet dat nu verder met het koor? Is er al
een vervanger gevonden? Allemaal vragen. Vandaar een gesprek
met de scheidende dirigent.
Wat is de reden dat je gaat stoppen
als begeleidster van het kinderkoor?
Het is een mooi moment voor mij
om dit na twintig jaren af te sluiten en voor mijn kleinkind te gaan
zorgen. Voor mij is dit een nieuw
moment in mijn leven, waarop ik
iets anders wil gaan doen.
Ik heb me ook aangemeld bij het
Dienstencentrum.
Omdat ik jaren in Lindendael gewerkt heb, weet ik dat ze daar zitten
ze te springen om mensen die met
demente oudere mensen kunnen
omgaan.
Voor die mensen wil ik me dus inzetten. Ik begeleidde al een cliënt
in Zwaag die naar Avondlicht is
gegaan en heb inmiddels weer een
nieuwe cliënt in Wervershoof. Dat

is heel leuk om te doen en met daarbij het oppassen op mijn kleinkind,
is mijn tijd weer rijk gevuld.
Kun je zomaar weggaan bij je koor?
Wat het koor betreft komt het nooit
goed uit als je weggaat, je zit er zo
middenin met alles. Door vertrek
van de oude werkgroep die een
flink aantal jaren de kar getrokken
heeft, is de werkgroep vernieuwd.
Dat is ook weer een leuke groep
geworden, die heel goed loopt.
Ook zij komen weer met andere en
nieuwe ideeën. Dan is dat een goed
moment om met deze nieuwe groep
een nieuwe dirigent te zoeken.
Hoe is de opvolging geregeld?
Heel goed, denk ik. Sandrine Aker

wil het gaan doen. Ik ken Sandrine van het jongerenkoor, waar ze
dwarsfluit speelde en ze was ooit
zelf lid van het kinderkoor, heel
leuk. We zijn zo blij dat ze deze taak
op zich wil nemen. Sandrine is kinderverpleegkundige en is muzikaal
onderlegd. Dat is wel een beetje een
voorwaarde voor de leiding van een
kinderkoor.
Vanaf maandag ga ik haar inwerken. De volgende viering gaat ze
zelf doen en blijf ik op de achtergrond voor hand en spandiensten,
die zij aangeeft. Als ze het zelf redt
is dat prima. Ik heb wel gezegd:
‘Je kan altijd bij me aankloppen,
want waarom zou jij dingen moeten uitvinden die al bedacht zijn.’
Zeker met de Kerstviering, dat is
een hele aanpak.
Zo’n koor leiden, kan je dat zomaar
oppakken?
Ik heb 20 jaar ervaring dat kan
een ander niet zomaar overpakken. Maar als ik terugkijk; toen ik
zelf begon 20 jaar geleden, ik was
35, wist ik ook niks van het koor,
behalve dat ik graag zong. En ik
vond het erg leuk om met een groep
k inderen te werken. Voor ik trouwde was ik kinderverzorgster in kindertehuizen en dagverblijven. Hier
in Wervershoof werkte ik een paar
ochtendjes op de peuterspeelzaal.
Is er verschil van werken, nu of
20 jaar terug
Het begin was nog in De oude
‘Inzet’, in dat krot achter de kerk.
Elke maandagmiddag om vijf uur,
winterdag, deed ik daar de lichten
en de verwarming aan en de oude
gordijnen dicht. De teksten van de
liedjes werden nog op grote bladen
geschreven. Er stond een stapel kartonnen dozen met daarop de papieren rollen met de teksten van de
liedjes. Het leken net behangrollen.
De kleine kinderen zaten op stoelen
en de grote op de tafels daarachter,
zodat zij ook goed de teksten konden lezen.
Na afloop ging ik als laatste weg.
Eerst het licht van De Inzet uit en
snel met mijn fiets naar de hoek van
de kerk. Ik hield me aan de muur
van de kerk vast, want heel boven
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was een lamp. Ik had een sleuteltje om het licht daar uit te draaien.
Dan stond ik daar in mijn eentje in
het stikdonker voor het kerkhof en
moest ik het pad nog af en de poort
uit. Ik was niet bang gelukkig.
Toen de Inzet verbrandde waren
we ons mooie orgel en alle mappen
met teksten kwijt.
Wat waren we later blij met de nieuwe locatie in de pastorie, ook pastor
Suidgeest was zo blij als blik.
De laatste tijd komen we met de
dirigenten van de kinderkoren in de
omgeving regelmatig bij elkaar om
ervaringen uit te wisselen. We leren
van elkaar. In Enkhuizen zingen de
kinderen vanaf groep vier mee uit
hun hoofd, omdat ze zo jong nog
niet zo vlot kunnen lezen. Dat doen
wij nu ook, met CD-tjes als achtergrond gaat het zingen prima. Het is
dus de bedoeling dat ze ook uit hun
hoofd gaan zingen. Dan kan ook
groep vier goed meedoen.
Wat is je mooiste herinnering?
Dat zijn wel de laatste twee Kerstvieringen. Het was heel veel werk,
maar wel vreselijk mooi. Daar werk
je zo naar toe. Tegenwoordig doen
we dat met CD’s. We gebruikten
stukjes uit een musical. Dat liep als
een trein. Maria zong een solo in de
stal. Dat was Lisa Wessels, ze kreeg
spontaan applaus. Dat zal ik nooit
meer vergeten. Midden in de kerstnacht en ze zong zo mooi. Dat zal ik
wel missen. Dat er naar toe werken
en dat zingen. Dat voelen dat je het
in je vingers hebt, die groep en die
muziek. Dat het gaat lukken, dat is
zo leuk. In diezelfde viering hadden
we een hondje. Het was een klein
herdertje die met zijn hondje op
pad ging. Hij gaf al zijn cadeautjes
onderweg weg aan een arm kindje
en anderen die hij tegenkwam. Met
lege handen kwam hij bij de stal aan.
Toen zong Maria: ‘Jou lege handen
zijn het mooiste geschenk voor ons
kind, want je hebt alles onderweg al
weggegeven.’
En de viering met de schapen en
de geit voorin de kerk. Dat was
ook een topper. We hadden Sjaak
Schoorlgevraagd van het Zijdwerk.

Het was een dierenviering, alle
kinderen mochten knuffels meenemen. Grote knuffels met een naamkaartje eraan. Overal stonden leeuwen, tijgers en de slangen lagen op
de trappen.
Voorin de kerk stonden grote hekken en om vijf uur kwam Sjaak
Schoorl met zijn kar met geiten en
schapen en hooi. Dat soort dingen,
geweldig, dat vergeet ik nooit meer.
Het liefst wilde ik nog eens een ezel
in de kerk, maar dat mag niet van
pastor Suidgeest. Dan zou Maria op
een ezel de kerk inkomen.
De oude werkgroep zei ook met
kerst: ‘Als je dan die volle kerk hebt
en je loopt met de kinderen naar
voren te zingen, met een kaarsje en
een lichtje, dat is echt prachtig.’ Er
zijn meiden die kunnen dan niet
meer zingen hoor, met tranen in
hun keel..,
Zal je het missen
Drie oktober is mijn laatste viering.
Daarna zal het voor mij heel anders
zijn, gewoon in de kerk zitten, dan
hoor ik er niet meer bij. Maar het
is goed zo. Je moet dingen loslaten.
Sandrine zal dit anders gaan doen.

Ze heeft haar eigen aanpak en ideeën. Ik hoop dat het leuk wordt, dat
de kinderen blijven. Op de achtergrond blijf ik toch nog beschikbaar,
mocht er onverhoopt iets gebeuren.
Je moet als parochie zuinig zijn op
zo’n koor. Kijk maar eens naar de
omringende plaatsen. In veel plaatsen zijn de kinderkoren al gestopt.
Soms is er gewoon geen animo. Als
dat op een gegeven ogenblik minder wordt, dan houdt zo’n koor op
te bestaan. Ik zou het jammer vinden als ons koor die weg zou gaan.
Want ja, dit koor is een beetje mijn
kindje geworden.
Is er hoop voor de toekomst?
Vast, als je de kinderen maar vast
blijft houden. Daar staat of valt a lles
mee. Kinderen zingen graag en doen
graag iets in groepsverband. Het
Kinderkoor heeft leuke uitjes erbij.
We vieren Sinterklaas en Kerst.
We gaan bingoën en doen andere
dingen. Als je ze vast blijft houden
dan komt dat wel goed. Ik zou me
eerder zorgen maken om het aantal
mensen in de kerk dan om het kinderkoor. Het kinderkoor is ook leuk
voor kinderen die niet zo goed zijn

Ik was niet bang gelukkig.
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En de viering met de schapen en de geit voorin de kerk. Dat was ook een topper.
in sport of die buiten Wervershoof
het onderwijs volgen, om toch een
activiteit in Wervershoof te hebben met andere kinderen van hun
leeftijd. Dat is heel belangrijk voor
ze. Als we straks gaan lobbyen op
school met de brieven die de kinderen meekrijgen, dan krijg je ongetwijfeld nieuwe aanwas en als die
het leuk vinden, blijven ze gewoon
zingen. Wij zeggen ook wel tegen ze:
‘Je hoeft niet katholiek te zijn, maar
wel elke week komen zingen, ook
een tijdje blijven en niet zomaar na

een maand of zo eraf.’ Dat zingen
met CD’s zal daar ook wel bij helpen. We hebben veel boekjes en een
karaoke versie aangeschaft met hele
leuke ritmische liedjes.
Drie oktober hebben we een Franciscusviering en zingen we liedjes
over dieren. Dat vinden ze geweldig..
Wij zijn ook heel blij met het budget
van de gemeenschapsveiling. Daar
kunnen we heel veel mee doen.
Andere inkomsten hebben we niet,
want de kinderen betalen geen

contributie. Zolang je de k inderen
enthousiast kan maken blijft het
koor wel bestaan.
Elly, bedankt voor dit interview,
het was leuk om jouw enthousiaste
verhaal te horen. Je hebt heel veel
betekend voor het kinderkoor en we
hopen ook voor jou, dat het koor nog
lang zal blijven zingen onder leiding
van Sandrine. We wensen je een
prachtige tijd toe met je kleinzoon.
Riet Kuin-Ooijevaar
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Negentig jaar fanfare Sint Caecilia in Wervershoof, het is een
rijkdom voor een dorp om zo’n muziekvereniging te bezitten.
We laten ze daarom even aan het woord om te vertellen over hun
muzikale passie.
Geïnterviewden: John Meester, bijna 30 jaar lid en minstens 10 jaar
bestuurslid, orkestdrummer.
Monique Wegman-Kuin, ook bijna 30 jaar actief lid, vroeger op de
hoorn en de laatste 15 jaar op de bugel.
Wat vinden jullie leuk aan het spelen in een fanfare?
‘Het mooiste voor mij is het samenspelen met een groep mensen die
muziek maken,’ zegt John. ‘Dat je
een deel van de keten bent. Dat je
een nieuw stuk krijgt, wat je door te
repeteren met elkaar, samen mooi
kan laten klinken. En als het een
mooi stuk is, ga ik volgende week
weer blij naar de repetitie. Het doel
is natuurlijk om het resultaat aan
anderen te laten horen. Soms is het
lekker om even een solo te slaan en
soms ben je alleen maar begelei-

dend, dat is ook prima. Dan ben je
een onderdeel van het geheel.’
‘Inderdaad,’ zegt Monique, ‘dat samen spelen. Soms heb je zo’n mooi
stuk, Music bijvoorbeeld of U zij de
glorie, dan bouwt de muziek langzaam op tot volle sterkte, dat je er
kippenvel van krijgt. Omdat je er
midden in zit voel je de muziek
door al je vezels trekken.’
John heeft dat met: ‘Once Upon a
Time in the West.’ De variatie in
de muziek, dan weer zacht en dan
weer hard, verschillende ritmes en
opeens een donderslag, geweldig

is dat. Als je daar dan een deel van
bent, dat is genieten, als jij dat mag
doen.
Het leuke is ook dat je naast elkaar
zit met hetzelfde instrument en
dezelfde partij. Dan kan je wel eens
een nootje missen en hoop je dat de
ander ´m heeft. En soms mis je allebei dezelfde noot. Met m´n buurman Maurice heb ik daar altijd
leuke interacties over.
Zijn jullie tevreden over de bezetting? Is er voldoende aanwas van
jongeren?
John: De drumband zit momenteel
in zwaar weer. In oktober zal helaas
de instructeur de vereniging ver
laten.
Monique: De fanfare heeft zeker
nog bestaansrecht. Na het reünieconcert in maart zijn er vier oudleden blijven hangen: een hoornist,
een trompettist en twee bugelbla-

We brengen een serenade bij een vijftig- en zestigjarig huwelijk op verzoek van de familie.
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zers. Dat was een mooie opsteker.
Ook hebben we na de vakantie een
nieuwe hoornist erbij die vroeger
al eens bij andere verenigingen lid
was. We hebben gelukkig ook leerlingen op les bij de muziekschool.
Een aantal spelen al mee in het leerlingenorkest. Zodra ze bijna klaar
zijn om voor hun B-examen op te
gaan, mogen ze ook meespelen in
het grote orkest. Dan begint het
nog meer te leven voor ze.
Bij welke gelegenheden treden jullie
op?
John: We brengen een serenade bij
een vijftig- en zestigjarig huwelijk
op verzoek van de familie. Vroeger hield het bestuur dat zelf allemaal in de gaten maar tijden
veranderen. Dat is niet meer bij te
houden. Voor een serenade op verzoek bij een veertigjarig huwelijk
vragen we wel een bepaald bedrag.
Vanaf vijftig is het een vrijwillige
bijdrage. We worden ook wel eens
gevraagd bij speciale gelegenheden
zoals een opening of voor Koninginnedag of de Sinterklaasintocht.
Bij de wielerronde zijn we ook al
jaren present. Tijdens de 40 MM
in Venhuizen hebben we ook vaak
gespeeld voor de passerende wandelaars. Nu wordt dat lastig omdat
veel leden zelf meelopen met de
40 MM. De voetbal nodigt ons ook
uit bij het opengrenzentoernooi.
Het overbrengen van de middenstip van het oude voetbalveld naar
‘De Westrand’ is ook heel serieus
begeleid. Daar speelden we eerst
een stukje dodenmars. Wanneer
we collecteren voor de kas, spelen
we op een kar door het dorp. Ook
in de kerk treden we een paar keer
per jaar op. We doen elk jaar mee
aan het Westfriesland Muziekfestival in Abbekerk. In 2008 deden

we mee aan de ‘Karavaan’ waarin
we een rol speelden als fanfare De
Wetering. En niet te vergeten, zijn
we te beluisteren op ons jaarlijkse
(koffie)concert.
Is het een dure vereniging?
Wij zijn misschien wel de duurste
vereniging van Wervershoof. Dat
komt door het instrumentarium.
Een trommel kost al 3.500 euro.
Dan komt er nog een beugel bij en
de stokken. Er zijn er ook instrumenten van 8.000 euro. En aan het
uniform hangt ook een prijskaartje. Muziekles bij de muziekschool
is ook vrij prijzig, dus per persoon
kom je heel duur uit. Gelukkig
hoeven we dat niet allemaal zelf te
betalen. Als je lid wordt van de fanfare, betaal je vanaf 18 jaar 100 euro
contributie en tot 18 jaar 67,50 euro.
Verder krijg je 18% korting op je
lesgeld bij de muziekschool. Van de
vereniging krijg je een instrument
en maatuniform in bruikleen.
Bij een fanfare hoort een concours?
‘Vroeger gingen we regelmatig op
concours, maar daar zijn we mee
gestopt. Doordat juist de sterkste
blazers de vereniging verlieten om
te gaan studeren of om andere redenen, daalde het niveau. Ook werden
de eisen hoger op de concoursen.
Uiteindelijk zijn we van ‘uitmuntend’ gedegradeerd naar de 5e en
tevens laagste afdeling, waarin je
kunt uitkomen op een concours.
Met een promotie op een concours
kun je weer klimmen, maar ons
orkest is daar nog niet klaar voor.
We missen gewoon een stuk of
vijf ‘pilaren’ in de groep, de Piërre
Spruiters dus, zegt John. John vindt
het wel leuker om moeilijkere stukken te spelen, omdat dat voor hem
meer uitdaging geeft.

Jullie bestaan dit jaar 90 jaar. Hoe
vieren jullie dit jubileum?
We zijn in maart gestart met een
jubileum/reünieconcert. Voor die
gelegenheid hebben we veel oudleden benaderd om te vragen of ze
mee wilden spelen in het reünieorkest. Bij de drumband deden er 12
drummers mee. Bij de fanfare hebben ongeveer 25 blazers van september tot en met februari om de week
met ons mee gerepeteerd. Dan zat
je met 50 tot 60 man in de Schoof.
Dat gaf een heel bijzondere sfeer. Er
werd hard gerepeteerd en in de pauzes hard gekletst over mooie verhalen van vroeger. Voor de oud-leden
was het best spannend. Sommigen
bliezen zo mee, maar voor anderen
die al 30 jaar geen instrument meer
bespeeld hadden was het een hele
uitdaging. We hadden drie mooie
stukken ingestudeerd: Music, een
populair nummer, Indian Summer
als concertstuk en Punjaub, een
mooie ouderwetse mars. Het was
een hele leuke voorbereidingstijd.
Op de concertavond zaten we met
een orkest van 67 man. Van het
grote publiek kregen we een staande ovatie. Het was supergaaf zoals
het publiek voor hun eigen familielid of vriendin enthousiast applaudisseerde. Dat hadden ze ook zeker
verdiend.
Nu zijn we bezig met de voorbereiding van een jeugd-play in voor
jongelui tot 18 jaar. De jeugd uit de
omliggende verenigingen zijn uitgenodigd om hier aan mee te doen op
zaterdag 17 oktober in De Schoof.
Op 19 september gaan we met elkaar
de film ‘Fanfare’ van Bert Haanstra
spelen. Met z’n allen naar Giethoorn. Daar krijgen we uitleg over
de film, die je gezien moet hebben
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Op 19 september gaan we met elkaar de film ‘Fanfare’ van Bert Haanstra spelen.
natuurlijk als fanfarelid. In groepjes gaan we scènes naspelen, uiteraard ook op de punter. Deze door
ons zelf opgenomen scènes worden
in de originele film verwerkt.
De afsluiting van ons jubileumjaar
wordt gehouden op 19 oktober met
een feestavond met de partners erbij. Die avond gaat de film ‘Fanfare’
natuurlijk in première.
Op zaterdag 10 oktober is er een
speciale fanfaremis in de kerk met
extra mooie fanfaremuziek. Tijdens

de mis gedenken we uiteraard onze
oud-leden.
Wat zouden jullie nog willen zeggen
tot slot van dit interview?
“Dat we een hele gezellige vereniging zijn met enthousiaste mensen.” John en Monique zijn allebei
al bijna 30 jaar lid en nog lang niet
van plan te stoppen. “We nodigen
iedereen uit die ooit al eens een
instrument heeft bespeeld, of nog
steeds bespeeld, op dinsdagavond
een keer langs te komen op onze

repetitie. Proef de sfeer, hoor de
muziek en kijk of je er bij ons weer
lol in krijgt om samen te spelen!
Beste fanfareleden, wij wensen jullie
een mooi feest en als jubileum
cadeau veel nieuwe leden. Want de
fanfare moet blijven.
Riet Kuin-Ooijevaar
(Foto's zijn van de website:
www.caecilia-wervershoof.nl)
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familieberichten

Op 16 mei 2009 is na een ernstige
ziekte overleden Piet Schouten, op
de leeftijd van 72 jaar.
Het was in het ziekenhuis in Hoorn
een verdrietig moment, het afscheid
moeten nemen van een beminde
echtgenoot, een zorgzame vader en
trotse opa.
In Nibbixwoud geboren verhuisde
het gezin al gauw naar Zwaagdijk. Daar waren de jaren van zijn
jeugd, mooie jaren. Een mooie fase
was ook zijn verkeringstijd, met
Gré Schipper. Na 6 jaar verkering
was er de trouwdag en het wonen
in Wervershoof, op de Neuvel. Er
kwam een gezin, 5 zonen. We zeggen opnieuw: mooie jaren, veel
herinneringen. Nog eens volgde
er in de verdere jaren een verhuizing, binnen Wervershoof, naar de
Dorpsstraat, de huidige woning.
Al heel vroeg, in zijn jonge jaren,
was Piet werkzaam bij Hil de Haan,
later bij fa.Beerepoot, bij elkaar
meer dan 40 jaar. Het was werk
naar zijn zin. Het gaf hem bekendheid bij velen. Hij was graag onder
de mensen. In zijn werkzame jaren,
en vooral toen er wat meer vrije tijd
kwam in de jaren van de VUT, heeft
Piet het nodige vrijwilligerswerk
gedaan, als scheidsrechter bij de
handbal, hulp bij de reddingsbrigade, op de tandem met ouderen, als
vrijwilliger bij de Molen, als lid van
het parochiële Herenkoor, als helper
bij Actie Kerkbalans. Je kon op hem
rekenen, een man van de daad. Hij
hield van gezelligheid en hij bracht
gezelligheid door praat en herinnering. Hij hield bijzonder van zijn
gezin, kinderen en kleinkinderen.

Er was thuis een dankbare in- en
uitloop, altijd welkom.
In december 2007 was er een terug
val in gezondheid. Onderzoek in
het ziekenhuis gaf niets ernstigs
aan. Enkele maanden later, in
maart 2008, bij controle was er wel
zorg en volgden er behandelingen
bij de longspecialist. De berichten
daarna konden wijzen op herstel.
Aan het begin van dit jaar 2009
waren er opnieuw behandelingen
nodig. In maart volgde het bericht
dat de ziekte ernstig was en herstel niet meer mogelijk. Het was
een enorme domper en moeilijk te
verwerken. Het is daarna een tijd
geworden van samen zijn als gezin,
veel herinneringen, samen delen in
troost, herinnering en kracht naar
elkaar toe. Het was in alle verdriet
en verwerking een kostbare ervaring. Toch nog onverwacht kwam
er stilte voorgoed over zijn leven
in de laatste dagen van waken en
wachten. De aanvangstekst van de
circulaire was treffend en herkenbaar: ‘Geluk, het is zo gewoon, tot
het gewone er niet meer is. Dan
wordt het hele gewone, ervaren als
een groot gemis’.
In avondwake en Uitvaartliturgie
hebben we afscheid genomen, met
het Herenkoor voltallig aanwezig,
met toepasselijke woorden en gezang. De begrafenis was op 22 mei
op het kerkhof alhier. Hij moge
rusten in vrede.

Op 29 mei 2009 is in haar vertrouwde omgeving thuis overleden Geertruida Johanna Maria
(Trudy) Dekker-Kraaijvanger, op
de leeftijd van 64 jaar. Zwaar is
haar ziekbed geweest, bewonderenswaardig de manier zoals zij ermee is omgegaan, met een positieve
houding en grote moed. Nog zoveel
wilde ze doen, gehecht als ze was
aan de kleine dingen van het leven.
Zij moest zich uiteindelijk gewonnen geven.

Trudy, ze was een vrouw die van
gezelligheid hield. Het straalde
naar anderen toe. In 1970 getrouwd
met haar man Wim werden in 1972
en in 1974 de kinderen geboren, een
gelukkig en hecht gezin samen. Ze
was altijd in voor een feestje, beweeglijk in haar doen en laten, impulsief en welkom binnen haar omgeving. Na verloop van tijd kwam er
haar contact met de horeca, als een
waardevolle en inzetbare kracht,
gezellige aanwezigheid, een bindende schakel tussen mensen. Het
was vele jaren bij van Rooijen, en
in het sportieve vlak in de kantine
van de handbal, een heel plezierige
aanwezigheid en invulling. Ze hield
van zwemmen en wandelen, graag
ook af en toe een lang weekend er
even opuit.
In het jaar 2001 was er een terugval
in gezondheid, met een operatie in
het ziekenhuis. Er volgde een zware
chemokuur met gelukkig goede
gevolgen, op weg naar herstel. Het
is verschillende jaren goed gegaan.
Ze was in de kracht van haar leven.
In de zomer van het afgelopen jaar
2008 waren er opnieuw klachten
en mindere dagen. Bij controle in
het ziekenhuis in die dagen was
er zorg. Het voelde niet goed. Opnieuw waren er behandelingen nodig, waarvan de laatste in oktober.
Half november werd de tijd genomen om er eens 10 dagen uit te zijn,
richting Grand Canaria, om bij te
komen van voorafgaande inspanning en om te genieten van zon,
wind en milde temperaturen, heel
goed bevallen in de rust van die dagen. Bij controle in december was er
het verdrietige bericht dat ondanks
voorafgaande behandelingen de
aantasting zich had uitgebreid. Een
verdere behandeling zou geen herstel geven. Er werd van afgezien. Ze
ging voor zoveel mogelijk kwaliteit
van leven in een laatste levensfase
die was aangebroken. Daarin oog
en aandacht voor de zo waardevolle dingen die er waren en die
zich aandienden, een uitstapje hier
of daar, welkome contacten vooral
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binnen haar gezin, familie en kring
van vrienden, waar ze volop van
genoot, met troost en kracht naar
elkaar toe. Op 29 mei kwam er een
definitieve stilte over haar leven,
verwerking daarvan en de verdere
dagen thuis. Op 2 juni was er een
Avondwake in de kerk om haar te
gedenken en te danken. De crematie was op 3 juni in het cremato
rium in Schagen, een witte roos als
laatste groet.

Op 6 juni 2009 is in het Verzorgingshuis St.Jozef overleden Corrie Ruijter-Alders, op de leeftijd
van 79 jaar. Er ging een moeilijk
jaar aan vooraf met behandelingen
in het ziekenhuis en inleveren van
levenskracht en een tijdelijke opname in Huize ‘Overvest’ in Enkhuizen. In Huize St.Jozef kwam er uiteindelijk een definitieve stilte over
haar leven als beminde moeder en
oma binnen haar gezin.
In Breezand geboren op 6 augustus 1929 heeft zij een fijne en onbezorgde jeugd gehad. Dat schrijft
zij zelf in een ‘overzicht van belevenissen binnen familiekring’, een
soort dagboek. Ze kon genieten van
kleine dingen, in en om huis, in de
landelijke omgeving van Breezand.
In herinnering kleine aantekeningen over sport, spel, avontuur en
belevenissen, mooi om terug te lezen. In latere jaren, gehuwd met
Jos Ruijter en moeder van een gezin geworden, heeft zij vele jaren in
Zwaagdijk gewoond. Ze was muzikaal. Heel wat jaren is ze lid van
het parochie-zangkoor geweest,
zelfs enige tijd dirigent. Ze zong de
tweede stem, alt. In Hoorn heeft ze
3 jaar orgelles gehad, met oefenstof
voor thuis. Het kwam de parochie
ten goede, met dank.
In 1996 stierf haar man, en vader
binnen het gezin voor de kinderen
Het was een hele verwerking en
gemis. Kort daarna volgde er een
verhuizing naar Wervershoof, naar
een woning op het Bisschop Grentplantsoen. Niet veel later een verhuizing naar de Schenkeldijk, naar
het zin. Een jaar geleden was ze,

meer en meer, vermoeid. Het was
aanvankelijk niet duidelijk, wat het
was en hoe het kon komen. In een
later moment wees een onderzoek
naar een inwendig gezwel bij haar
neus, met verschillende behandelingen ermee verbonden. Ze was
erg verzwakt naar lichaamskracht,
wel sterk van geest teneinde toe.
Onvermijdelijk kwam haar levenseinde, moegestreden als ze was, een
stilte voorgoed.
Vanwege de vele jaren op Zwaagdijk-Oost waren in de St.Jozefkerk
aldaar de afscheidsvieringen, in
Avondwake Uitvaartliturgie. Het
was met een dankbare herinnering
aan haar leven. De begrafenis was
in het familiegraf op 10 juni, achter
de kerk, bij haar man. Zij moge rusten in vrede.

Op 26 juni 2009 is in Amsterdam,
haar woonplaats, onverwacht overleden Anneloes Hoogendijk. Ze
bereikte de leeftijd van 28 jaar.
Het gaat over ‘onze zorgzame, lieve,
mooie, dappere en onvergetelijke
Anneloes’, treffend gekozen woorden op de circulaire.
Geboren is ze op 2 juni 1981 als
jongste van het gezin. Al snel werd
duidelijk dat ze heel zorgzaam was.
Ze was een uitstekende hulp, al
vroeg, in de huishouding. Ze was
vrolijk en ongedwongen in haar
doen en laten. Op de lagere school
was ze het prototype van de perfectionist. Ze legde de lat heel hoog.
Het ging haar om tienen.
Vanaf haar 14e jaar waren er eetproblemen, met opvang en verzorging in Utrecht, een aparte
tijd. Ook daar was ze snel geliefd
bij anderen om haar heen. Als een
warme deken naar haar toe waren
er heel wat kaartjes en cadeautjes,
en was er aandacht en trouw vanuit
het eigen gezin, vanuit familie en
vele goede vrienden die ze had. Het
deed haar goed.
Ze kon de draad na een half jaar
weer snel oppakken met succesvol
de afronding van het atheneum
en de aanvang daarna van de studie HBO-V duaal. Het viel op, met

bewondering daarvoor, hoe snel en
hard ze kon werken. Vriendschap
kwam er met Rik en de groei naar
een hechte verbondenheid samen,
naar liefde voor het leven. Verdere
ontwikkelingen, verrassingen en
ontmoetingen binnen familie en
vriendenkring waren voor Anne
loes heel belangrijk en welkom. Ze
kon ervan genieten, ervan delen.
Het gaf haar voldoening en kracht.
De keerzijde van dat alles was er
ook in haar leven, wat ze moeilijk
vond, waar ze tegen aanliep, wat ze
niet kon overwinnen. Wat er diep in
een mensenleven omgaat, wat diep
in een mensenhart leeft, het is soms
moeilijk onder woorden te brengen,
soms moeilijk te verstaan, hoe we
daar ook voor open staan met onze
goede bedoelingen en onze goede
wil. Het is het balanceren tussen uitersten. Het is in het leven van Anneloes aanwezig geweest, het spoor
van haar leven, van rust en rusteloosheid, zoals we dat balanceren in
ons aller leven hebben en herkennen. Onverwacht was er een stilte
voorgoed in en over haar leven en
het afscheid moeten nemen, en de
verwerking daarvan.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
waren er woorden en liederen, was
er stille aandacht, verdriet en troost
naar elkaar toe, met de kracht van
verbondenheid samen.
Op 1 juli was de begrafenis op het
kerkhof, in de schoot van de aarde,
Anneloes, een vlinder, een bloem,
in herinnering, liefde en eeuwigheid.

Op 4 juli 2009 is overleden Frederik
Hoogland. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 90 jaar.
In 1919 in Westwoud geboren was
hij het derde en jongste kind van
het gezin Hoogland. Al vroeg was
er het overlijden van hun moeder,
een hele verwerking voor het gezin.
Na de lagere school ging Freek al
gauw te werk als boerenknecht. In
latere jaren kwam daar verandering
in. Hij ging te werk in de haven van
Amsterdam. Thuis had hij zijn hobby’s en andere bezigheden. Hij was
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alleen, want broer en zus waren hun
weg gegaan in huwelijk en gezin.
Toen kwam er dat moment van
een grote verandering in zijn leven.
Hoe dan ook was er contact gekomen met het gezin Bootsma, moeder en 7 kinderen, in Amstelveen.
Vader Jan Bootsma was na langdurige ziekte overleden. Het was
voor moeder een hele opgave om
haar gezin zo goed mogelijk te verzorgen. Een vader werd erg gemist.
De eerste contacten vielen in goede
aarde. Het klikte wederzijds en met
de kinderen. Er braken weer gelukkige tijden aan en ook kwam er de
datum van een huwelijksdag: 15
februari 1968, met dankbaarheid
gevierd.
Twee dagen later verhuisde het gezin
naar de Burg. Raatlaan in Wervershoof, een nieuw begin. Vader Freek
werkte nog steeds als havenarbeider in Amsterdam. Het zware werk
brak hem op. Meer dan eens moest
hij zich ziek melden. Medische onderzoek wees uit dat dit werk te
zwaar was geworden. Hij kwam in
de WAO terecht. Thuis kon hij zich
inzetten voor huishoudelijke taken
en andere kleine werkzaamheden
doen. Hij was daarin heel welkom.
Zijn hobby’s kon hij nog zoveel
mogelijk aanhouden.
De tijd verstreek, de jeugd was
volwassen geworden, de een na de
ander verliet het ouderlijk huis op
weg naar een eigen invulling. De
beurt was nu aan de kleinkinderen
die er kwamen.
In hun latere leven zijn er betrekkelijk kort na elkaar nog enkele verhuizingen geweest. Na het wonen op
de Burg. Raatlaan resp. het Bisschop
Grentplantoen, de Floralaan en met
een mindere gezondheid en meer
en meer afhankelijkheid kwam er
een echtparenkamer in Huize St.
Jozef beschikbaar. Het was verstandig om hierop in te gaan. Vanaf het
begin waren zij dankbaar voor de
goede verzorging in hun al ver gevorderde levensavond. Hun 40 jarig
huwelijksfeest hebben zij er mogen
vieren. Ook was er verdriet in het
afscheid van dierbaren, waaronder
hun dochter Alie en Freek’s echtgenote, onverwacht in december van
het afgelopen jaar overleden. Het

was een hele verwerking, veel stilte
en alleen achterblijven. Ongemerkt
verslechterde ook zijn gezondheid.
Hulp was meer en meer nodig. En
toen was er dat moment, een stilte
voorgoed over zijn leven, toch nog
onverwacht.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
was er het afscheid, met dankwoorden gericht naar een goede, eenvoudige en zorgzame vader en opa.
De crematie was op 10 juli in het
crematorium in Schagen.

Op 10 augustus 2009 is in Huize
St.Jozef overleden Elisabeth (Bep)
Oudejans-Grooteman, op haar
hoge leeftijd van 91 jaar.
De aanvangswoorden van de circulaire waren typerend als een samenvattende omschrijving en als
dank gekozen: ‘Een moeder, begripvol, liefhebbend en…humor.
Vastberaden, een heldere geest en
haar herkenbare humor tot het eind
van haar leven’.
Er is herinnering aan een lange
levensweg, in 1917 begonnen. Het
zijn de jaren die voor een groot deel
samenvallen met de jaren van de
vorige eeuw. Daarmee herinnering
aan al datgene wat die jaren oproepen in haar eigen geschiedenis en
in het leven van mensen: crisisjaren, sobere jaren, oorlogsjaren, opbouwjaren na de oorlog en wonderlijke ontwikkelingen.
Er is herinnering aan het jaar 1967,
dat haar man overleed, in de kracht
van zijn levensjaren, lang geleden.
Een hele verwerking, en doorgaan
met een dubbele taak in het gezin.
Het verdient respect en bewondering. Zelf was ze gelukkig met haar
gezin, 4 kinderen, de trots van haar
leven, zij zelf een geliefde middelpunt. En de kring werd groter en
even bemind in de kleinkinderen
die er zijn gekomen en daarna achterkleinkinderen. Ze kon gelukkig
zijn met wat haar omringde, wat ze
zag of hoorde, zeker ook in haar levensavond, in de verdere klim van
haar levensjaren. Ze kon gelukkig
zijn met de natuur, de zon, de kinderen op het schoolplein naast de

kerk, de wisseling van de seizoenen,
het geluid van een vogel. Ze was gelukkig met haar eigen gezin en met
anderen die door de deur van haar
kamer naar binnen kwamen, altijd
welkom. Vanuit een werkzaam en
zorgend leven heeft ze veel gegeven,
uitgedeeld, met liefde, van harte. Ze
heeft ook veel teruggekregen aan
liefde en hartelijkheid.
Wat een zegen dat ze tot het eind
helder is gebleven en de dingen zo
mooi kon zeggen, met haar pretogen en belangstelling.
In de laatste fase van haar leven
heeft ze veel in moeten leven. Het
kaarslicht van haar leven was een
klein en kwetsbaar vlammetje geworden. In de voltooiing, die er
voor haar ging komen, bleef ze de
rust zelf, met volle overgave en zonder angst. Zo kwam er stilte, een
stilte voorgoed.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
in de kerk waren we samen, met
dankwoorden en afscheid, in verbondenheid samen en geloof. Op
14 augustus was de crematie in
Hoorn, met ook daar een laatste
groet en dank.

Op 13 augustus 2009 is overleden
Em Schuitemaker-Hoffer, op de
leeftijd van 78 jaar.
Haar laatste levensjaar, en nog langer dan een jaar, heeft de schaduw
gekend van in moeten leveren aan
levenskracht, meer en meer afhankelijk worden, zwakker worden. De
kwetsbaarheid nam toe, de zorgen
om haar gezondheid werden groter.
Zo kwam er stilte voorgoed over
haar leven in de vroege ochtend
van 13 augustus, haar leven als een
beminde moeder, een geliefde oma,
zus, schoonzus en tante, een goede
vriendin en bekende. Op dat moment was er een eerste verwerking.
Bijna anderhalf jaar daarvoor, in
maart 2008, was er eenzelfde stilte
voorgoed in en over het leven van
haar echtgenoot, Meindert Schuitemaker, beminde vader en opa binnen het gezin. Korte tijd na elkaar
is er hun heengaan gekomen. ‘Het
is goed zo, beiden, vader en moeder,
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nu weer samen’, zo konden we lezen
op de rouwcirculaire. En zo is het
ook.
En als we verder terugdenken en terugkijken, dan kunnen we hetzelfde zeggen in het woord ‘goed’. Het
is goed, het was goed, het was heel
goed. Dan gaat het om de herinnering aan beiden, vader en moeder
samen, in het leven samen, gedurende vele levensjaren samen, bijna
53 jaar getrouwd. Qua leeftijd bijna
even oud. Qua leven op elkaar ingesteld, afgestemd, een twee-eenheid
van liefde en zorg, in trouw met
elkaar verbonden, ouders van een
gezin geworden, beiden met een
blije natuur, een positieve instelling
van leven. Het heeft extra glans aan
het leven gegeven. En ieder voor

zich was ook nog de oudste van de
kinderen thuis, in het eigen gezin:
het gezin Schuitemaker, het gezin
Hoffer.
Bijna alle levensjaren samen zijn
verbonden geweest met het wonen,
leven en werken op Andijk. Een
korte levensavond is er geweest op
Wervershoof. Maar hoe kort dat
ook geweest mag zijn, het is evengoed een waardevolle invulling
van leven geweest, binnen gezin en
familie.
Herkenbaar was de eerste lezing in
de Uitvaartliturgie, met de aanhef:
‘Je leefde met ons mee’. Als moeder
en oma, iemand die er was, met een
luisterend oor, om op terug te vallen, om het leven mee te delen, van
harte.

Herkenbaar was ook het beeld van
de graankorrel, uit de tweede lezing. Een beeld uit de natuur, beeld
van onze levensweg, van groei naar
bloei, naar oogst, een vruchtbaar
leven. Zelf daarbij inleveren, veel
inleveren. Het gaat om de oogst van
ons leven, en het leven van deze
moeder en oma.
In de kerk waren we op 17 augustus
samen voor het afscheid, met dank
om een bemind leven, in woord,
herinnering, gebed en zang, met
elkaar verbonden. Daarna was de
begrafenis in het familiegraf bij
haar man Meindert, beiden weer
samen, met onze gedachte: het is
goed zo.

HUWELIJK:
Pascall Steur en
Margreet Jong.

GEDOOPT

Hartelijke gelukwensen
voor het bruidspaar,
gericht naar een
gelukkige levensweg
en toekomst.

Stijn Andreas Johannes,
zoon van Carlo en Moniek van
Velzen-Neuvel.
Joris Lucas,
zoon van Lauwrensz en Chantal
Bakker-Verdonschot.
Merel Elisabeth Karin,
dochter van Niels en Daniëlle
Deen-Schoorl.
Suze Antje Maria,
dochter van Jochem Pennekamp
en Anna Wenners.
Feline Margaretha Maria,
dochter van René Snip en
Catharine Bakker.
Een hartelijk proficiat aan de
ouders, met dankbaarheid en
verwondering.
Voor de kinderen gezondheid,
heel veel goeds, blije kinderjaren.

HUWELIJKSJUBILEUM:
50 jaar: Guus Kaag en
Gerie Kaag-Bron.
50 jaar: Martien Nieuweboer en
Bets Nieuweboer-Buis.
Een bijzonder moment om te
vieren en dankbaar te zijn, met
herinneringen aan een lange
levensweg samen, met vertrouwen
op weg naar de toekomst.
Een hartelijke gelukwens.
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De eerste schooldag
De eerste schooldag moest Stan weer erg
wennen. Hij had nog zo genoten van z’n
vakantie en nu was het nog mooi en warm
weer. Om in dat klaslokaal te zitten viel lang
niet mee en weer te leren.
Liever ging Stan naar buiten, spelen met z’n
vriendjes . Wat de meester vertelde boeide
hem niet en hij luisterde maar half. Naar buiten
kijkend, dwaalde z’n gedachten af naar de
leuke camping waar
ze op zaten tijdens de
vakantie.
Wat hadden ze heerlijk
gezwommen en
gevaren, gevliegerd en
gevoetbald. Ook deden
ze een spannende
speurtocht in het
bos. IJsjes eten en
pannenkoeken en het
was bijna alle dagen
mooi weer geweest.
Nu zat hij hier op
school, en kon nog niet
goed de aandacht er bij
houden.
Tot de meester zei: ‘Als
jullie je werk afhebben,
gaan we buiten op
het schoolplein in
deze warmte met
waterballonnen spelen
en de tuinslang.’
Er ging een gejuich op
in de klas. Ja, dat vond
Stan ook wel een koel
vooruitzicht. Dus, snel
ging hij aan z’n werk en
ineens lukte het beter.
Hij wist : soms moest
je dus eerst even iets
doen waar je niet
altijd zin in had om
vervolgens iets leuks
te kunnen doen. Zo
was het met vakantie
natuurlijk ook. Als je

gewerkt hebt, dan is een vakantie op z’n tijd
weer nodig om op te laden, en uit te rusten.
Dan kun je daarna ook weer met frisse moed
werken.
En, dacht Stan, het hele jaar door vakantie
houden zou ook gaan vervelen, bovendien
leer ik dan niets, waardoor ik geen piloot kan
worden, wat m’n grote wens is.
Dus deed Stan weer z’n best op school.
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