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KERST
Geboorte van Christus
De aanbidding door de herders
Niet ver daarvandaan brachten
herders de nacht door in het
veld, ze hielden de wacht bij hun
kudde. Opeens stond er een engel
van de Heer bij hen en werden
ze omgeven door het stralende
licht van de Heer, zodat ze hevig
schrokken. De engel zei tegen
hen: ‘Wees niet bang, want ik kom
jullie goed nieuws brengen, dat
het hele volk met grote vreugde
zal vervullen:
vandaag is in de stad van David
voor jullie een redder geboren. Hij
is de Messias, de Heer.
Dit zal voor jullie het teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind
vinden dat in een doek gewikkeld
in een voederbak ligt.’
En plotseling voegde zich bij de
engel een groot hemels leger dat
God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste
hemel en vrede op aarde voor alle
mensen die hij liefheeft.’
Adoration Of The Shepherds
Agnolo Bronzino c.1535
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Het is bijna weer Kerstmis en Nieuwjaar, 2009 is vrijwel
verstreken. Ieder zal het op zijn manier hebben ervaren
en terugzien met blijdschap, voldoening, teleurstelling of veel verdriet. Is het omgevlogen of kwam er
geen einde aan? Maar voor ieder wordt het toch weer
Kerstmis, het feest van het jonge leven in de kribbe.
Een feest om jaarlijks bij stil te staan. Rondom dit feest
zijn er weer een aantal activiteiten gepland, zoals de
kerstzangdienst op 20 december in onze kerk en het
‘Kindje wiegen’ op eerste kerstdag. Mocht u het thuis
niet zo gezellig hebben dan kunt u op 25 december
’s middags om 14.00 uur terecht in De Schoof voor een
kerstviering. Voor het overige, veel leesplezier.

Illustraties: P. Brandsen
Drukwerk: F. Dudink
Lay-out: T. de Hoogt
Pastorie: Dorpsstraat 71
Pastor J. Suidgeest

Tel.: 581268

Website: www.sintwerenfridusparochie.nl

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

#
Gaat u verhuizen?
Help onze administratie. Geef uw verhuizing tijdig
door met een verhuiskaart of met deze bon.
Achternaam..............................................................
Voorletters of fam....................................................
Huidig adres.............................................................
Postcode/Plaats........................................................
Nieuw adres..............................................................
Postcode/Plaats........................................................
Verhuisdatum...........................................................
LAAT ’T WETEN!
Bezorgadres: brievenbus pastorie

De redactie wenst u warme kerstdagen toe in huis en
kerk maar ook in uzelf en met de mensen om u heen,
en voor 2010 een goed en gelukkig jaar.
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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 19 december 2009 tot en met 14 februari 2010
In dit rooster zijn opgenomen de
vieringen van Kerstmis en rond de
Jaarwisseling. Wilt u letten op de
aanvangstijden, en ook erop letten
wanneer een enkele keer een viering uitvalt!
Opmerking: als in het nieuwe jaar
achter ‘liederen’ een R staat, dan
betekent dit: ondersteuning door
leden van het vroegere Regiokoor.

19-20 december:
4e Adventszondag Boeteviering

zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor. Groep Onderdijk.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.
Beide vieringen zijn boetevieringen,
bedoeld als een persoonlijke voorbereiding op het kerstfeest. Met
velen samen is het ook een gezamenlijk getuigenis van wie we zijn:
mensen met onze tekortkomingen
én met onze goede wil. Kerstmis is
aanstaande. We maken ons klaar,
ook langs deze weg, om het kerstfeest zo goed mogelijk te vieren.
Van harte bent u welkom in een
van beide vieringen.

Donderdag 24 december:
Kerstavond

19.00 uur:
Eerste Kerstavondviering,
Woord-Communieviering met
Kinder/Jeugdkoor.
Dirigent: Sandrine Aker-Bakker.
Organist: Marjo Kaagman-Kuip.

Thema: ‘Stilstaan bij de nacht’.
De viering wordt geleid door de
Groep Wervershoof.
Voorafgaand: kerstliederen.
21.30 uur:
Tweede Kerstavondviering,
Eucharistieviering met Gemengd
koor. Thema: ‘Een nieuw tijdperk’.
Gezongen wordt uit de
Orgelsolomesse van W.A. Mozart,
met kerstliederen.
Organist: Harry Hoogenberg.
Dirigent: Jan van der Leek.
Trompet: Piërre Spruit.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Na afloop: Transeamus.
Voorafgaand: kerstliederen.

Vrijdag 25 december:
Eerste Kerstdag

10.30 uur:
Kerstochtend/Woord-Communieviering met Herenkoor.
Thema: ‘Het Kind brengt ons
genade en waarheid’.
Organist: Jan van der Leek.
Dirigent: Theo Meester.
Gezongen wordt uit de Missa
St. Mathildis van Cuypers, met
kerstliederen.
De viering wordt geleid door de
Groep Wervershoof.
Voorafgaand: kerstliederen.
14.00 uur:
Kindje wiegen, bedoeld voor de
kleinere kinderen.
Leiding: Ben Droog.
Zang: kinderen van het Kinder/
Jeugdkoor.

Zaterdag 26 december:
Tweede Kerstdag

10.30 uur:
Eucharistieviering met
AOW-Jongerenkoor, kerstliederen.
Thema: ‘Met de kracht van Gods
Geest’. Gedachtenis van de
H. Stefanus, eerste martelaar.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
zaterdag 26 december, ’s avonds
om 19.00 uur: geen viering.

Zondag 27 december:
H.Familie

10.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Thema: ‘Verbonden door Gods
Woord’.
Voorganger. Pastor J. Suidgeest.
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VIERINGEN IN HUIZE ST.JOZEF
Vrijdag 18 december: 4e Aventszondag
18.30 uur: Eucharistieviering met liederen.
Boeteviering, op weg naar het kerstfeest.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 25 december: Eerste Kerstdag

Zaterdag 2 januari: Feest van Driekoningen
18.30 uur: Woord-Communieviering met
kerstliederen. Groep Wervershoof.
Een dag eerder, vrijdag 1 januari,
’s avonds om 18.30 uur: geen viering.

09.00 uur: Kerst-Eucharistieviering met
kerstliederen. Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Deze vrijdag, ’s avonds om 18.30 uur:
geen viering.

Donderdag 31 december:
Oudjaar

19.00 uur:
Eucharistieviering met Gemengd
koor.
Thema van de viering:
‘Jaar uit-jaar in’.
Gezongen wordt de Mis ‘Sancta
Caecilia’ van Vlam.
Afsluiting van het jaar 2009,
met dank voor de weldaden van
het afgelopen jaar.
Dirigent: Nel Schouten-Bot.
Organist: Jan van der Leek.
Trompet: Piërre Spruit.
Voorganger is Pastor Sj. de Boer.

Vrijdag 1 januari:
Nieuwjaarsdag

10.30 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Viering om zegen over het nieuwe
jaar 2010.
Thema: ‘De Levende zegene en
behoede u’.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Zondag 3 januari:
Feest van Driekoningen

zaterdag 2 januari, ’s avonds om
19.00 uur: de viering in de kerk
vervalt.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met Herenkoor.
Groep Wervershoof: R. SchoutenJong en E. Schmidt-Broch.

9-10 januari:
Doop van de Heer

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
viering met Herenkoor.
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
AOW-Jongerenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen (R). Pastor C. Koning.

16-17 januari:
Actie Kerkbalans 2010

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.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Thema van Actie Kerkbalans
2010 is: ‘Een kerk is van blijvende
waarde’.
Vanuit het Parochiebestuur wordt
deze actie toegelicht en aanbevolen.

23-24 januari:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor.
Groep Wervershoof:
D. Verdonschot en M. van VelzenNeuvel
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Heren v/h koor. Pastor J. Suidgeest.
Op deze zondagmorgen is er voor
de kinderen een Kindernevendienst.

30-31 januari:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Fanfarecorps St. Caecilia.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. van Dril.

6-7 februari:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
viering met AOW-Jongerenkoor.
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen (R).
Groep Wervershoof: H. Jaeqx en
M. Ruiter-Meester.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor.
Groep Wervershoof: H. Jaeqx en
M. Ruiter-Meester.

13-14 februari:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Kinder/
Jeugdkoor. Pastor J. Suidgeest.
Op deze zaterdagavond:
voorstellingsdienst
Eerste Communicanten.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Herenkoor uit Nibbixwoud.
Pastor J. Suidgeest.
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kerstmis
Elk jaar opnieuw is het Kerstfeest
bijzonder. Gaandeweg de Advent
groeit het verlangen naar enkele
mooie dagen. Daar is ook de voorbereiding op gericht.
Vele medewerkenden zijn druk in
de weer, het is altijd te waarderen.
Voor de kerstliturgie wordt stevig
gerepeteerd door de koren.
De kerk vraagt om een feestelijke
kerstversiering. De kerststal wordt
geplaatst, kerstbomen horen erbij.
Met Kerstmis klinkt het kerstverhaal, opgeschreven door de evangelist Lukas.
Het verhaal vertelt van een volkstelling. Jozef en Maria gaan naar
Betlehem. Daar is de geboorte van
het Kind, in een stal, buiten op het
veld. In de herberg was geen plaats.
Herders zijn de eerste bezoekers.
Als eenvoudige mensen zijn zij heel
welkom.
Een ster staat aan de hemel.
Drie Wijzen uit het Oosten volgen
de ster en zij komen aan in Betlehem, met hun geschenken voor het
Kind. Het kersttafereel ademt eenvoud en vrede.
Met de kerststal en het kerstverhaal

is verbonden een lied dat zingt van
‘vrede op aarde aan alle mensen
van goede wil’. In deze woorden
klinkt een diepe wens vanuit het
Kerstkind naar ons toe, en dat voor
alle tijden.
Mensen van goede wil, wij mogen
ons in deze woorden aangesproken
voelen. Maar het geldt ook voor
vele anderen, voor veel meer mensen dan we zouden denken, zelfs
wereldwijd.
Vrede en geluk zijn sleutelwoorden
in de komende dagen.
Mogen de kerstvieringen dat in ons
oproepen en ook alle goede wensen
die we elkaar doen, woordelijk gezegd of via vele kerstkaarten over
en weer. In de woorden ‘vrede en
geluk’ zit eigenlijk alles.
Twee woorden die volop thuishoren
bij het Kerstfeest, in het kerstverhaal, in alles eromheen: in zang,
gebed, spel en versiering.
Twee woorden die thuishoren bij
ons zelf, in ons eigen leven en in ons
leven met elkaar. Een kerstwens die
zichtbaar mag worden en een vervolg mag krijgen over de drempel
naar het nieuwe jaar.

Mede namens Pastor Maria Voss
en andere collega’s u allen een
Zalig Kerstfeest toegewenst, feestelijke kerstvieringen, sfeervolle
kerstdagen, wensen van levenskracht, gezondheid en verbondenheid samen, een Zalig en Gelukkig
Nieuwjaar 2010.
Pastor J. Suidgeest

KERSTZANGDIENST WERVERSHOOF
Zondag 20 december a.s., ’s middags om 16.30 uur, is er een Interkerkelijke Kerstzangdienst in onze
St. Werenfriduskerk, alhier in Wervershoof.
Dit is een traditie van vele jaren,
georganiseerd door de plaatselijke
Raad van Kerken. Samen zingen we
kerstliederen. Orgnanist daarbij is
Arie Heemsbergen.
We luisteren naar het kerstevangelie. Medewerking wordt verleend
door het r.k. zangkoor, met versterking, uit de parochie St. Jozef
te Zwaagdijk-Oost, met kerstzang.
Dirigent is Jan Commandeur.
Organist: Mariëtte de Graaf-Duin.
Een korte meditatie wordt verzorgd
door Pastor J. Suidgeest.

Aan het eind van de dienst is er een
deurcollecte voor een project in
Kameroun (Afrika).
Het project heet: ‘Vrouwen helpen
elkaar’.
Van harte aanbevolen, met mensen
daar verbonden.
Als christenen van verschillende
kerken en als mensen van goede
wil zijn we van harte welkom in een
gezamenlijk getuigenis van geloof,
vertrouwen en vrede.
Welkom in dit samenzijn.
Raad van Kerken,
Andijk-Onderdijk-WervershoofZwaagdijk.
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kerstmis

Beste mensen,
Uitzien naar Kerstmis en het einde van het jaar heeft
dikwijls een speciale lading. Meer dan van een gewone
vrije dag, meer dan van een ‘gewone’ zondag verwachten we er iets van. Wat dat dan is valt niet eens goed onder woorden te brengen maar ik denk wel dat het iets te
maken heeft met het feit dat in deze dagen het verleden
en heden bij elkaar komen en iets nieuws zich aandient.
We vragen ons af hoe de dagen dit jaar zullen zijn. Dat
zal mede afhangen wat er zo door het jaar is voorgevallen, hoe we er zelf voorstaan en hoe de situatie is in ons
land en de wereld.
Kerstmis heet een feest van licht en vrede te zijn, een
feest van goede verhoudingen. Maar de voorafgaande
weken/maanden van dit jaar hebben ons echt niet alleen
maar berichten van licht en vrede gebracht. We hoeven
maar de woorden ‘crisis – onzekere tijden – inleveren’
te noemen, of ‘ziekte – niet meer vooruit kunnen zoals
je gewend was – het verlies van werk - verlies van een
dierbare – een breuk in een relatie’.
Het heeft allemaal met ‘moeten loslaten’ te maken en dat
doet zeer. Met de leegte / het gemis hebben we moeite.
Het brengt onzekerheid met zich mee en maakt ons
heel kwetsbaar. Meer dan voorheen beseffen we dat we
het leven niet zelf in de hand hebben. In het leven zelf,
al vanaf het prille begin van nieuw leven, is die kwetsbaarheid alom aanwezig.
Kerstmis verkondigt ons door alle eeuwen heen dat
tegenover macht en aanzien zich een mens uiterst
kwetsbaar heeft opgesteld om heil, rust en vrede, om
licht in deze wereld te brengen. Het pasgeboren kind Jezus heeft zich aan de wereld gegeven, is mens met mensen geworden om in onze mensenwereld nieuwe verhoudingen een kans te geven. Het kind doet een appèl

op liefde en trouw, geborgenheid en hartelijkheid. Het
kind laat dat toe, toont geen weerstand; het heeft ons
nodig. Met hulp van anderen kan het groeien en volledig mens worden.
Er zijn zoveel mensenkinderen, klein en groot, die
aangewezen zijn op hulp van anderen.
We kennen allemaal het gezegde ‘het is beter te geven
dan te ontvangen’. En ik kan u zeggen dat, nu mijn leven
kwetsbaarder is geworden en ik niet meer vooruit kan
zoals ik gewend was, dit gezegde volop kan beamen.
Vragen voor een ander is niet zo moeilijk maar voor
jezelf vragen… Inmiddels heb ik letterlijk geleerd en
weet ik dat hulp vragen én ontvangen mensen verbindt.
Het onmogelijke wordt op een nieuwe manier veelal
toch mogelijk. Dat geeft moed en vertrouwen; het doet
ervaren dat het leven in alle kwetsbaarheid de moeite
waard is en zinvol.
In het pasgeboren kind erkennen we dat het leven in
beginsel goed is, mensen goed zijn en de wereld mooi
kan zijn. Het kind van Bethlehem, man van Nazareth
geworden, leerde ons dat wij het kunnen zijn die Hem
volgen om de wereld een plaats van licht en vrede te
laten zijn. Onderweg in deze wereld klinkt met Kerstmis de uitnodiging om stil te staan bij ons leven. Én er
wordt een beroep gedaan op onze goedheid, op eigen
inzet en actie in Jezus geest: een houding van ‘ja’ tegen
het zwakke/kwetsbare en van ‘nee’ tegen onrechtvaardige structuren in de samenleving en tegen de hardheid in de wereld. Moge Kerstmis ons daartoe de weg
wijzen.
Graag wens ik u langs deze weg licht en vrede toe, Zalig
Kerstmis. En in het verlengde hiervan goede moed en
vertrouwen om de overstap te maken naar het nieuwe
jaar. Zalig Nieuwjaar, dat het een gezegend jaar mag
zijn.
En nog even dit: u kunt me voorlopig nog in de buurt
tegenkomen. Aan mijn toekomstig onderkomen in
Nijmegen wordt nog (druk?) gebouwd. Ook hier speelt
de crisis parten, denk ik. Volgens de laatste berichten
wordt het nu medio 2010 dat het complex klaarkomt.
Ik kan niet anders dan rustig afwachten.
Nogmaals goede dagen toegewenst, met een hartelijke
groet,
Maria Voss
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nieuws en activiteiten

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
Uit de vergadering van oktober en
van november 2009.

Voor het Herenkoor is er een andere piano gekomen in de school ‘de
Dijkwerkers’, een hele verbetering
op de repetitieavonden.
De sluiting van de Rabobank hier
in Wervershoof per 1 januari 2010
heeft ook gevolgen voor de kosters
als we denken aan het wegbrengen
van het collectegeld. We overleggen wat het beste is om te doen in
de nieuwe situatie. We bereiden ons
voor op Actie Kerkbalans 2010.

Catechese en Liturgie

Onderhoud en
Financiën

Els Bakker-Morsch heeft te kennen gegeven minder taken binnen
de lectorengroep op zich te nemen
vanwege persoonlijke omstandigheden. Geen volledig afscheid maar
wel vermindering, nog een enkele
taak. Het is met alle respect daarvoor.
De werkgroepen Eerste Communie en Vormsel zijn volop bezig met
hun voorbereiding, gericht op de
tijd vlak na de Jaarwisseling. Dan
begint de echte, eigenlijke voorbereiding voor ouders en kinderen,
resp. in de leeftijd van groep 4 en 8.
Het aantal (aangemelde) Vormelingen is minder dan vorige jaren. We
hadden meer verwacht.

Gemeenschapsopbouw

Er is een periodiek instandhoudingplan opgesteld voor de pastorie voor de komende jaren (2010 tot
2015). De rekening van Bouwadvies
is daarvan binnengekomen.
Van de centrale financiering 2008
(vanuit bisdom) kunnen we een
terugstorting tegemoet zien in verband met gunstige eindcijfers. Dat
is weer eens een meevaller.
Fa. Sneeboer is bezig alles in kaart
te brengen waar het gaat om goede
afwatering van het geheel rond kerk
en pastorie. Door de jaren heen is
er het nodige verstopt, verzakt, stuk
gegaan in de grond. We hebben er
geen goed zicht op. Het moet goed
functioneren, een goede afwatering. Het gaat om een totaalplan en
offerte. Er is op sommige plekken
wat schade aan het schilderwerk
aan de kerk. Deze plekken zullen
worden hersteld door het bedrijf.
De klok in de toren (uurwerk) werkt
niet goed. De oorzaak lijkt te liggen
in een motortje, bij het uurwerk,
dat slijtage vertoont. Een nieuw
motortje wordt besteld. Er wordt
aan gewerkt.

De korenplanning is in goed overleg
met elkaar verlopen. Het betreft het
komende halfjaar, vanaf de Advent.
In dit overzicht zijn de drie grote
liturgische feesten opgenomen.
Er is ruimte voor enkele Kinder
nevendiensten, tussen de Gezinsvieringen door. Dit is intussen ingevuld.
Fanfarecorps St.Caecilia bestaat dit
jaar 90 jaar. Op zaterdag 10 oktober
was er een feestelijke viering in de
kerk, uit dankbaarheid. Intern voor
het corps afgesloten met een feestavond op 17 oktober.
In november is er in ‘de Inzet’ weer
een zangdag geweest voor het Gemengd koor met versterking van
vrijwilligers. Het was een nuttige
en vruchtbare repetitiedag, voor
een groot deel voorbereiding op de
kerstviering.
Op de jaarlijkse contactavond van
de lectoren was er het afscheid van
Liëtta Broersen als lector en voorganger in vele vieringen. Het is
met veel dank en waardering als
we denken aan ruim 20 jaar verbondenheid met en inzet voor de
liturgie in onze kerk en de regio.

Voor de kerstgroet worden de
adressen verzameld van alle medewerkenden.
Op 16 oktober is er in Heiloo een
studiedag geweest met als onderwerp ‘Het zoeken van nieuwe vrijwilligers’. Het was een nuttige dag
met ongeveer 100 deelnemers vanuit het bisdom. Er was een afvaardiging vanuit het Parochiebestuur
om nuttige wenken mee te nemen.
In november was er in ‘de Nadorst’
te Blokker een avond over maatschappelijke stage, bedoeld voor
leerlingen in de leeftijd van het
voortgezet onderwijs. Vanaf 2010
wordt het een plicht dat leerlingen
een aantal uren stage lopen, met
een eigen keuze. Voor de kerk zijn
er wellicht mogelijkheden om hierop in te gaan en een stageplek aan
te bieden. Nadere uitwerking is nog
nodig.
In februari 2010 is er weer een avond
voor de Wijkcontactpersonen. Het
nuttige wordt met het aangename
verenigd op deze avond. De Bezoekersgroep is bij elkaar geweest met
aandacht voor en een verdeling van
te bezoeken adressen en mensen.
Ter sprake komt het idee om in het
jaar 2010 weer eens enkele bijzonderheden een plek te geven: in het
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nieuws en activiteiten
voorjaar, in de zomer, in het najaar.
Wat de zomer betreft (augustus) is al
gepland de kermis-botsautoviering,
georganiseerd vanuit de werkgroep
Auxilia/Brasili-ja. Die opzet is er al
langer, verbonden met de millenniumdoelen, wereldwijd, vanaf het
jaar 2000 tot aan 2015. Elk lustrum,
om de 5 jaar, is er die viering, in
2010 voor de derde keer! Dank aan
de werkgroep.
In het najaar (december) denken we
aan een herhaling van 10 jaar geleden, een kerststallententoonstelling
in de kerk, in een daartoe gekozen
weekend. Het was toen een welkom
gebeuren en veel bezoek. In het
voorjaar, in de Veertigdagentijd,
ook dan een bijzonderheid. Wat de
invulling betreft, dat is nog om over
na te denken.

Tuin en Begraafplaats

De poort in het hek bij het Uitvaartcentrum naast de Werenfridus
school is losgeraakt en sluit niet
meer. De leverancier van het hek
zal worden gevraagd om dit te herstellen.
De heer Theo Meester heeft aangegeven in het voorjaar 2010 te willen
stoppen als kerkhofbeheerder. Het
zijn intussen meer dan 30 jaren geworden, met alle waardering voor
deze verantwoordelijke taak. We
beraden ons op een opvolger.
Het reglement van onze Begraafplaats is bijgewerkt, rekening houdend met het laatst verschenen
algemeen reglement van het bis-

dom. Met enkele veranderingen
gaat dit reglement in vanaf 1 januari 2010.

Kerk en Samenleving

boerengroepen in Malawi (Afrika).
Uitwerking hiervan gebeurt regionaal en in de eigen parochie.
Voor de Adventsactie ‘Solidaridad’
is het materiaal intussen binnengekomen. In de kerstavondvieringen
is er een deurcollecte voor ‘Solidaridad’.

Regio-nieuws

Nieuwe voorzitter van de PCI is
geworden Afra v. d. Werf-Wildoër.
Afscheid is genomen van Koos v.
d. Werf (echtgenoot), die deze taak
12 jaar heeft gedaan, met dank voor
alle tijd en inzet.
Met regelmaat is er de PCI-deurcollecte, maar vooral is de PCI er met
haar taak in situaties van nood of
bij een schrijnende moment, een
welkome hulp achter de schermen.
Met regelmaat is ook de Wereldwinkel in de kerk aanwezig. Onze
aandacht daarvoor heeft ook betekenis, over grenzen heen.
Binnen het dekenaat is voor de Vastenactie in de Veertigdagentijd van
het volgend jaar gekozen als project:
‘werken aan een betere positie voor

Het dekenaat/bisdom stelt een herindeling voor wat betreft 3 regio’s in
het vroegere dekenaat Hoorn. Voor
onze regio zou het een uitbreiding
betekenen, van 5 naar 8 parochies.
Met een toevoeging van 3 parochies
zou het gaan om: Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West. Het is een
voorstel om onderling te bespreken.
Binnen het overleg van pastores,
besturen en andere betrokkenen is
de animo niet groot voor deze verandering. Deze mening gaat naar
het dekenaat/bisdom toe, vanuit de
basis, om rekening mee te houden.
De verwachting is dat een eventuele
herindeling niet op kort termijn
wordt doorgevoerd.
Er waren nog enkele ingekomen
berichten en mededelingen.
Dat was het voor deze keer.

Kijkt u eens op www.sintwerenfridusparochie.nl voor
actuele informatie van onze Sint Werenfridusparochie.
De onderwerpen op onze website zijn o.a.:
• Liturgische agenda
• Pastorale gedachte
• Parochiebestuur/Taakvelden
• Eerste Communie
• Vormen
• Het orgel
• Overleden parochianen

• Praktische informatie
• Werenfriduskerk
• 100 jaar Werenfriduskerk
• Agenda Inzet
• UIT-TIPS
• Archief Nu en Straks
• Gastenboek

Een bezoek aan www.sintwerenfridusparochie.nl is de moeite
waard.
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ACTIE KERKBALANS 2010
Een flink deel van deze ‘Nu en
Straks’ richt zich naar de kerst
dagen, heel begrijpelijk.
In de uitloop van de maand december mogen deze dagen volop
onze aandacht hebben, met dankbare vieringen in de kerk, sfeervolle
dagen thuis, mooie momenten.
Deze ‘Nu en Straks’ kijkt ook vooruit, het nieuwe jaar tegemoet. Dan
gaat het over januari en de verdere
tijd. Wat niet uit de maand januari
is weg te denken, dat is Actie Kerkbalans. Als thema is voor het nieuwe
jaar 2010 gekozen: ‘Een kerk is van
blijvende waarde’.
Het gaat om het weekend van 1617 januari. De ophaaldag (avond)
is maandag 18 januari, het liefst in
de vooravond. Op die avond weten
we meer.
Wat ons voor ogen staat is: een
dragende kracht willen zijn om
met elkaar overeind te houden
waar het themawoord van spreekt:
de kerk is van blijvende waarde.
Dichtbij gaat het over onze eigen
St.Werenfriduskerk en parochie.
Het gaat over lief en leed, over
jong en oud, over kind en volwassene. Het gaat over een netwerk van

s ámen. De zorg voor een levende en
vitale gemeenschap, de zorg voor
het instandhouden van de kerk als
gebouw maar ook als ruimte voor
vieringen, voor ontmoetingsmomenten en activiteiten, al datgene
wat we als waardevol ervaren, van
blijvende waarde, het staat niet los
van een financiële ondersteuning,
een gezonde financiële basis, met
velen samen.

Maandag 18 januari, in de avond,
weten we meer vanuit het totaal
van de retourenveloppen, in een
verantwoorde machtiging of bijdrage, spannend genoeg en heel belangrijk om verder te kunnen gaan.
Heel veel dank voor uw aandacht,
betrokkenheid en concrete steun!
Parochiebestuur
St. Werenfridusparochie.

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID
In de Week voor de Eenheid van
de Christenen (jaarlijks van 18 t/m
25 januari) komen christenen op
allerlei plaatsen in de wereld bijeen
om gezamenlijk te bidden om eenheid.
Dit is een traditie van vele jaren, ook
in ons land met aandacht daarvoor.
Binnen deze Gebedsweek wordt
op een goed moment gekozen voor
een gezamenlijke Gebedsdienst
om in zang en gebed, bezinning en
Schriftlezing te getuigen van eenheid en verbondenheid samen.
Voor het jaar 2010 is als thema gekozen: ‘Jij bent mijn getuige’ (Lucas
24,48).
Deze Gebedsdienst is voor de regio

bedoeld en zal plaatsvinden op
zondag 24 januari 2010, aanvang
’s morgens om 10.00 uur. Plaats van
samenkomen is de r.k. parochiekerk te Onderdijk.
Voorganger in deze dienst is
Pastor C. Koning (pastor voor de
r.k. parochie te Zwaagdijk-Oost).
De zang wordt verzorgd door het
parochiële Dameskoor. Er is verder
medewerking vanuit de verschillende kerken, een oecumenische
dienst.
Elk jaar is er een ander land dat het
materiaal aandraagt als uitgangspunt voor de eigen dienst, om zoveel mogelijk daar gebruik van te
maken. Dat geeft al iets van een

 ereldwijde verbondenheid. Voor
w
dit jaar 2010 heeft de Schotse kerk
deze Gebedsweek en de Gebedsdienst voorbereid en vorm gegeven.
In het gekozen themawoord worden we persoonlijk aangesproken
maar ook gezamenlijk.
Van harte bent u welkom als christenen van verschillende kerken:
samen gelovend, samen biddend en
samen getuigend.
Het mag tot zegen zijn, op weg naar
meer eenheid en verbondenheid
met elkaar.
Raad van Kerken,
Andijk, Onderdijk, Wervershoof,
Zwaagdijk.
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jeugd en jongeren
Kindje wiegen
Eerste Kerstdag: 14.00 uur
Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag, vieren we traditiegetrouw de geboorte van Jezus voor de allerkleinsten
onder ons. Op deze dag vertellen we het kerstverhaal
en nodigen kinderen uit daaraan mee te doen. We vragen kinderen om verkleed naar de kerk te komen om
met elkaar het eeuwenoude kerstverhaal mee te spelen.
Verkleed als Maria of Jozef, als herder, als koning, als
prachtige engel, of misschien wel als os, ezel of schaap.
Mocht iemand als boom of ster verkleed willen gaan is
hij of zij ook van harte welkom. Alles mag, niets moet.
Mocht je het niet prettig vinden om verkleed naar het
‘Kindje wiegen’ te komen – niet iedereen is daar even
enthousiast voor – trek dan je mooiste kerstkleren aan
en kom ook samen met papa en mama naar de kerk.
Verkleden mag, maar is natuurlijk niet verplicht. Iedereen, groot en klein, is welkom in onze Werenfriduskerk.
Natuurlijk hopen we dat er ook weer een pasgeboren
baby in de kerk aanwezig is. (Hoe kleiner, hoe mooier).

U hoeft zich hier van te voeren niet voor op te geven;
spontaniteit viert de boventoon tijdens dit samenzijn.
Tijdens het vertellen van het verhaal worden kinderen
uitgenodigd om naar voren te komen om met elkaar
het kerstverhaal uit te beelden.
De kinderen van het kinderkoor worden weer gevraagd
om het geheel op te luisteren met een aantal mooie traditionele kerstliederen.
En als we een beetje geluk hebben – en dat hebben we
tot nog toe alle jaren gehad – staat na het ‘Kindje wiegen’ ook weer een traktatie klaar. Zeg maar tegen papa
en mama dat het kindje wiegen om 14.00 uur begint en
ongeveer een half uurtje duurt.
Ik zie jullie graag op Eerste Kerstdag. En als opa of oma
mee willen komen, kan dat natuurlijk altijd. Samen
maken we er een levende, of zo u wilt levendige kerststal van.
Tot de 25e!
‘Meester’ Ben

Kerstviering in
‘de Schoof’
Op 25 december is iedereen van
harte welkom om Kerst te vieren
in ‘de Schoof’.
Om 14.00 uur staat de koffie, thee
en verschillende spelletjes klaar. Er
kan natuurlijk lekker gepraat en gezongen worden.
Rond 16.00 uur sluiten we af met
een frisje of een borrel.
Opgeven is noodzakelijk zodat onze
gastvrouw van deze middag weet
hoeveel mensen ze mag ontvangen.
Opgeven kan tot 21 december via
0228-581876 (vraag naar Rebecca)
of via de mail: schoof69@xs4all.nl.
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jeugd en jongeren
Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

De Eerste Communie werkgroep
is weer in volle gang. We kunnen
dan ook melden dat de uitnodiging
voor de informatieavonden, in de
tweede week van de kerstvakantie,
bij de ouders van de kinderen van
groep 4, op de deurmat valt.

De eerste informatieavonden staan
gepland op 5 januari (Schelp en
SBO) en 6 januari (Werenfridus en
Dijkwerkers).
Dat is snel, dus houdt u er alvast rekening mee.
Op deze avonden krijgen de ouders
van eventuele communicantjes informatie over de Eerste Communie
van Pastor Suidgeest en leden van
de werkgroep.
Tevens is er gelegenheid om uw
kind voor zijn of haar Eerste Communie aan te melden.
Voor degenen die deze informatie
gemist hebben:

De Voorstellingsdienst zal zijn op
zaterdag 13 februari 2010
en de Eerste Communie op zondag
25 april 2010.
Namens de werkgroep:
Irene Duijn (584135) en
Marian Stroet (582301)
Ps. U kunt onze stukjes ook nog
teruglezen op
www.sintwerenfridusparochie.nl
op de jeugd- en jongerenpagina.
En als u ons wilt mailen, ons mailadres is:
ecwerenfridus@gmail.com.

Vormen
De werkgroep Vormen is al enige
tijd bezig om de voorbereidingen
op het Vormsel zo goed mogelijk te
laten verlopen.
Op zaterdag 27 maart 2010 worden
de kinderen van de Werenfridusschool, De Schelp en de Dijkwerkers om 18.00 uur gevormd.
Op 7 januari 2010 is er voor de
ouders van de kinderen die meedoen met het Vormproject om
20.00.u. in de Werenfridusschool
een informatie avond over de voorbereidingen van hun kind op het
Vormsel.
In onze parochie worden de kin
deren gevormd, die in groep 8 van
de basisschool zitten. De voorbereiding op het Vormsel bestaat uit een
gastouderproject en drie gezamenlijke avonden.
De eerste avond voor de kinderen is de kennismakingsavond van
de gastouders met de kinderen en
tevens de start van het Vormsel
project.

Er wordt in groepjes van vier of
vijf kinderen bij de gastouders thuis
in het projectboek gewerkt, verdeeld over vijf avonden. De voor
bereidingen worden door de kin
deren en de (gast)ouders als zinvol
en erg leuk ervaren.
Het welslagen van het project lukt
niet zonder de inzet van de ouders; we zullen dan ook (en naar
wij hopen niet tevergeefs) een be-

roep op u als ouder doen; hetzij
als gastouder, hetzij als begeleider
voor de Bavodag; op de informatieavond vertellen wij u meer, daar
is een informatieavond uiteindelijk
voor! Mocht u nog vragen hebben,
of onze werkgroep willen komen
versterken, dan kunt u altijd bellen
met Frank Ooteman, 0228-581176
(na 18.00 uur).
Werkgroep Vormen
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jeugd en jongeren
Mistery-Guest ontmaskerd in de Schoof (JeePee)
Van onze verslaggever:
Afgelopen vrijdagavond heeft,
op een zonder meer rumoerige
wijze, De schoof kennisgemaakt
met een nieuwe jongerengroep:
Jeepee 2009. En dan ging het deze
keer nog maar om de halve groep:
ex-leerlingen van Werenfridus en
De Dijkwerkers. Het gerucht gaat
dat aanstaande vrijdagavond De
Schoof opnieuw wordt bezet door
een groep die luistert naar dezelfde naam, maar dan afkomstig is
van De Schelp en ’t Palet.
Anonieme bronnen hebben bevestigd dat in het diepste geheim is
gewerkt aan een nieuw logo voor
deze groep jongeren. Tevens was
het de bedoeling van de leiding om
een gast zolang mogelijk “mistery”
te houden, maar, niets blijft lang
geheim voor deze prille, maar pientere brugklassers.
Wendy, “mrs. Musical” van het
Werenfridus werd al na enkele

v ragen ontmaskerd. Na het genot
van heerlijke limonade en vertrouwde pennywafels was het nog
even dansen en spelletjestijd en

niet van dat kinderachtige hoor.
Pas tegen 21.00 uur keerde volgens
een omwonende de rust terug in de
Schoof.

Mistery-Guest ontmaskerd in de Schoof (part two)
Van onze andere verslaggever:
De Schoof staat nu nog na te
schudden van de bestorming die
het afgelopen vrijdagavond heeft
doorstaan. Opnieuw een nieuwe
jongerengroep; Jeepee 2009.
Deze keer betrof het de ex-leerlingen van De Schelp en ’t Palet. Met

een opkomst van wel 29 jongeren,
werd de bovenverdieping van De
Schoof in beslag genomen.
Als eerste gingen zij de uitdaging aan om nog mooiere logo’s te
maken, dan er vorige week al waren
gemaakt. En of dat gelukt is, zal de
volgende Jeepee-avond bekend wor-

den gemaakt. Dus schrijf het alvast
in je agenda; 8 januari 2010.
Daarna werd er een mysterieuze
box de zaal in gereden, met daarin
de mistery-guest van deze avond.
De jongens streden tegen de meiden.
Het begon allemaal heel koelbloedig, maar eindigde in een verhitte
strijd, waarna de jongens, op het
nippertje, als winnaar uit de bus
kwamen en ons aller meester Ben
Droog ontmaskerden.
Hoog tijd om even af te koelen met
verrukkelijke limonade en heerlijke
pennywafels.
En tenslotte kwam alles in beweging, zelfs De Schoof kon niet meer
stil blijven staan, tijdens de spellen
en de superdisco. Springen, dansen
en zingen, het kon niet te gek.
Het zal nog zeker een dag duren
voordat alles echt weer tot rust is
gekomen.
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kerk en samenleving
Adventsactie Solidaridad
Cacao vormt een aanslag op de tropische bossen
Ivoorkust is de grootste cacao-exporteur ter
wereld. De Ivoriaanse regering dankt een groot
deel van haar inkomsten aan belastingen op de
cacao. Het is daarom niet verwonderlijk dat de
regering (gezins)bedrijven stimuleert om cacaobomen aan te planten.
Veel boerenfamilies in het zuiden van Ivoorkust stapten
daarom in de cacao. Ook kwamen veel boerenfamilies
uit andere delen van Ivoorkust naar het zuiden, waar
ze stukjes land ter beschikking kregen om cacao te
verbouwen. Veel tropisch regenwoud aan de zuidkust
van Ivoorkust is in de loop van de jaren letterlijk omgekapt om plaats te maken voor kleinschalige cacaoteelt.
Doordat boeren weinig verstand hebben van duurzame
landbouwtechnieken, veroorzaken ze slecht bos- en
bodembeheer. Hierdoor raakt de grond snel uitgeput
en moeten de cacaoboeren na verloop van tijd op zoek
gaan naar nieuwe grond om cacaovelden aan te leggen.
De bomen en bossen worden daarvoor gekapt en verbrand. Cacao wordt daarom ook een echte rainforest
killer genoemd.

Het probleem wordt verergerd door het feit dat veel
boeren niet over de kennis
en vaardigheden beschikken om zorgvuldig met de
pesticiden om te gaan. De
pesticiden komen door verwaaiing en uitspoeling ook
in het ecosysteem terecht
en in het grondwater

Kinderarbeid
De inzet van kinderen in het familiebedrijf is een
reguliere praktijk in Ivoorkust. Naar schatting gaat
het om meer dan vele duizenden kinderen tussen de 6
en 14 jaar. Een aanzienlijk deel van de kinderen doet
gevaarlijk werk. Dat bestaat vooral uit twee taken: ten
eerste het toedienen van schadelijke pesticiden; ten
tweede het openleggen van nieuwe landbouwgrond
met behulp van machetes. Er is in enkele gevallen ook
sprake van dwangarbeid.
Ook U kunt een bijdrage leveren op:
Giro1804444
t.n.v Solidaridad
Utrecht
Namens de cacaoboeren in Ghana en de Ivoorkust
onze hartelijke dank.
De Groep Kerk en Samenleving.

Voor mens- en milieu gevaarlijke pesticiden
De cacaoproductie is kwetsbaar. Ze wordt gekenmerkt door plantziekten, schimmels en plagen.
Het probleem is sterk verbonden met matig
beheer van bodem en gewassen.
Afrikaanse cacaoboeren gebruiken verschillende pesticiden. Veel van deze pesticiden worden aangemerkt
als riskant tot zeer riskant voor de gezondheid. In veel
ontwikkelde landen zijn deze pes-ticiden verboden. De
cacaoboeren die deze middelen gebruiken, klagen over
irritatie van huid, maag of longen na het aanbrengen
van pesticiden.

Volgend jaar zijn we op de volgende data weer in de
kerk aanwezig om onze artikelen uit de derde wereld
te verkopen.
De data zijn:
23-24 januari
13-14 februari
13-14 maart
17-18 april
Door de aankoop van onze artikelen biedt u toekomst
voor de mensen in de ontwikkelingslanden.
Met veel dank namens hen en het team van de wereldwinkel.
Hilda Neefjes

14

kerk en samenleving
Oproep P.C.I.
Veel mensen kunnen het zich niet
voorstellen.
Ondanks alle sociale voorzieningen, zijn er nu nog gezinnen of alleenstaanden in onze samenleving
die in grote financiële nood verkeren.
Wij als bestuur van de Parochiële
Charitas Instelling (P.C.I.) staan in
nauw contact met andere hulpverleners en maatschappelijk werkers.
Daardoor weten we dat er nog heel
veel financiële nood is, bijvoorbeeld
bij gezinnen met opgroeiende kinderen of gezinnen die te kampen
hebben met ziek en zeer.
Wij van de P.C.I. proberen deze gezinnen of alleenstaanden waar nodig zoveel mogelijk te helpen. Helaas zijn onze middelen zeer beperkt

en lopen onze inkomsten uit giften
en collectes steeds meer terug.
Wij doen daarom opnieuw een
beroep op alle inwoners van Wervershoof, ongeacht politieke of geloofsovertuiging, om onze P.C.I.
financieel te steunen.
Wij kunnen dan deze mensen, al
is het maar een heel klein beetje,
meer ruimte geven in hun beperkte
financiële situatie.
Wij hopen dat door deze oproep
veel mensen en bedrijven een bijdrage storten op ons rekeningnummer 36.89.50.654 ten name van:
P.C.I. te Wervershoof
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

Hulpverlening vanuit
de Westfriese Kerken
Al meer dan 20 jaar is de Stichting
Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK) actief in WestFriesland. Het gebied loopt van
Hoorn-Obdam-Medemblik naar
Enkhuizen en behelst alle daarin
gelegen dorpen (voormalig SOWgebied).
De Stichting beoogt gratis hulpverlening die direct en persoonlijk van
aard is en omdat de hulpverleenster
in de meeste situaties thuis komt,
is de drempel laag. De hulp is voor
iedereen en deze hulp wordt financieel mogelijk gemaakt door de kerken in West-Friesland.
Wij als hulpverleensters van de
HWK helpen mensen in heel WestFriesland. Wij worden in de avon-

duren, de weekenden, en de feestdagen regelmatig met hulpvragen
geconfronteerd. De aard van de
hulpvragen is heel divers, maar vaak
zijn het problemen in de relationele
sfeer. Wij komen als HWK veel crisissituaties tegen, en door TIJD te
nemen komen er vaak na de eerste
hulpvraag vele andere dingen naar
boven, zoals oud verdriet, relatieproblemen, drank, drugs, zorgen,
depressies, eenzaamheid en rouw.
Door begrip, tact, geduld en praktische hulp wordt er goed naar de
mens geluisterd en dan helpt het
hen vaak om met stress/crisis open
te blijven staan voor nieuw mogelijkheden. Zo wordt ook de eigenwaarde van de mensen aangesproken.
Juist de tijd en aandacht die wij
geven, kunnen in een situatie het
gevoel geven dat het wel de moeite
waard is om er aan te werken. We

werken met veel organisaties samen,
of indien noodzakelijk verwijzen we
mensen door, om zo die cliënten zo
goed mogelijk van dienst te kunnen
zijn.
De Stichting is dag en nacht telefonisch bereikbaar d.m.v. een antwoordapparaat. U wordt dan zo
spoedig mogelijk terug gebeld.
Ook is er op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 13.15
tot 14.15 uur telefonisch spreekuur
(0228-271684).
Stichting H.W.K.
Joh. Poststraat 26
1624 CC Hoorn
tel. 0229-271684
www.hulpverleningwestfriesekerken.nl
Ineke Ruiter
Joke Nederpelt
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kerstverhaal
Aan de rand van het dorp
lag een voetbalveld met een
houten keet die functioneerde als kantine. Maar
rond kerst lag alles er verlaten bij. Er werd niet gevoetbald. Daarom werd de keet
ieder jaar verhuurd aan
een groep vluchtelingen.
Zij kwamen ieder jaar bij
elkaar uit de hele streek om kerst te vieren.
Hun kinderen schooierden bij kerstboomverkopers
takjes bij elkaar om de kantine te versieren. Van
k ranten werden slingers en sterren geknipt en er werden wat kaarsen neer gezet.
Oude vrienden werden omhelsd en nieuwe baby’s
geknuffeld. Er werd op violen gespeeld en op de
fluiten.
Oude mensen vertelden verhalen uit de landen waar ze
vandaan kwamen. En soms zongen ze.
In de buurt van het voetbalveld lag een nieuwbouwwijk. In veel tuinen stonden kerstbomen te fonkelen en
hingen aan de deuren glinsterende versieringen. Maar
binnen was het nog niet zo feestelijk.
Bij familie De Groot
hadden ze ruzie over het
kerstdiner. Moeder wilde
zeven gangen, maar de
kinderen wilden patat.
“Met kerst!, niks ervan!”,
schreeuwde vader kwaad. “Denk je dat ik met de feestdagen patat ga zitten pruimen, d’r komt hier kalkoen
of konijn op tafel met wijn erbij. Anders is het voor mij
geen kerst!”

Het beloofde daar in die straat
weer een uitzonderlijk kerstfeest
te worden. En dat werd het ook,
want die avond, kerstavond, reed
om tien voor half negen een tankauto tegen een lantaarnpaal. Uit
de tank begon levensgevaarlijk
spul te lopen. Alle mensen in de
straat moesten geëvacueerd worden. “Nu met kerstmis?”, riepen ze bij De Groot, “dat
kan toch niet!”
Nou het kon wel.
Binnen tien minuten waren alle bewoners van de luxe
huizen overgebracht naar de kantine van de voetbalclub.
De vluchtelingen in de kantine lachten breeduit en
schoven onmiddellijk stoelen bij en nodigden iedereen met gastvrije gebaren uit om aan hun tafel plaats
te nemen. Er werd koffie ingeschonken en er werden
eigengebakken broodjes en koekjes rondgedeeld. De
kinderen klommen bij iedereen op schoot.
Een stralende jonge moeder showde haar tien dagen
oude baby. “Een meisje ja,” zei ze, “ze heet: Nieuw licht
in het donker. Mooie naam, ja ja, mooie naam.”
En de mensen uit de luxe huizen, voor eventjes arm,
eenvoudig en zonder dak luisterden naar oude ver
halen. Zongen mee met bijna vergeten liedjes, tilden
kinderen op hun schoot en merkten met verwondering
dat kerstmis nog bestond.

Licht

Bij de buren was het ook al
herrie. De twee grote meiden
hadden allebei een kerstboom
gekocht. En nu maakten ze
ruzie welke boom in de kamer
mocht staan. Ze vonden allebei
hun eigen boom het mooist.
Van het volgende huis ging de
deur open. Vader kwam naar
buiten en riep door de deur: “Ik ga videofilms halen,
anders kom ik de kerstdagen nooit door.”

Ik wens je dat Zijn Licht mag stralen.

In het eerste huis had men er de pest in, omdat de
vakantie naar Tunesië niet doorging. Daar zaten ze nu
mooi thuis met kerstmis.
In het laatste huis werd gescholden omdat pa vergeten
was om zijn pak uit de stomerij te halen.
En nou? Wat moest hij nou aan met kerst?

Zoek dan dat Lichtpunt om je heen

Voor jou mag schijnen, elke dag.
Dat over bergen en door dalen
dit licht jou steeds omringen mag.
Dat het je warmte ook mag geven
vol liefde, vrede, zonneschijn.
En... dat het “kind” in je blijft leven,
geborgen in het groot en ‘t klein.
En... voel je je soms toch verloren.
want heus, Hij is voor jou geboren.
Voor jou, voor mij, voor iedereen.
Wilma van Ophem
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Liturgie en kerkmuziek
Kerstavond is het weer zover: het gemengd koor zingt
samen met een tiental projectzangers de Orgelsolomesse van Mozart. Deze mis is vorig jaar ingestudeerd
en voor het eerst gezongen op 1e Paasdag. Omdat het
alweer ruim anderhalf jaar geleden is zijn we er nu al
ruim op tijd mee begonnen om een en ander weer op
te halen. Behalve de gewone wekelijkse repetities ook
een hele zaterdag op 7 november in De Inzet. Iedereen heeft er weer zin in om er iets moois van te maken.
Behalve de mis natuurlijk ook kerstliederen. Verreweg
de meeste koorliederen komen uit het inmiddels omvangrijke repertoire. In de koorkast vonden we toch
nog een lied wat nog niet eerder is gezongen. Het wordt
nu gezongen tijdens de communie, en heeft als beginwoorden: “Ave plena gratia”. Er zijn vijf coupletten
en ieder couplet klinkt weer in een andere zetting. Er
kan natuurlijk ook worden meegezongen in een aantal
bekende kerstliederen zoals “Stille nacht” en “De herdertjes”.
Ook op 1e kerstdag kunnen de zanglustigen hun hart
ophalen in een groot aantal kerstliederen om mee te
zingen, samen met het Herenkoor.
Onlangs ontving ik de vierde aflevering 2009 van
“Doorgeven”, bulletin voor liturgie en kerkmuziek. Dit
bulletin is een uitgave van de Pastorale Dienstverlening
afdeling Liturgie en de Diocesane Sint Gregorius
vereniging in het Bisdom van Haarlem-Amsterdam, en
verschijnt 5x per jaar.
Hieruit wil ik ook aan de lezers van Nu en Straks graag
de tekst van een lied doorgeven.
In dit lied worden de lezingen bezongen van het inmiddels ingezette liturgische C-jaar, die voor deze zon
dagen vanaf Eerste Advent t/m Epifanie (Driekoningen) zijn voorgeschreven.
Het lied luidt als volgt:

Eerste Advent:
1. Een stad van vrede zoeken wij, een stad ver weg, een
stad dichtbij, een stad waar woorden wonen, woorden die waar zijn en oprecht voor man en vrouw,
voor heer en knecht, voor dochters en voor zonen.
(Jeremia 33, 14-16)
Waakt en bidt te allen tijd, want de Here God
bevrijdt. (Lucas 21, 36)

Tweede advent:
2. Een volk van vrede zoeken wij, een volk ver weg,
een volk dichtbij, van her en der gekomen, gekomen
op het Woord van God van oost en west naar zijn
gebod: zo hebben wij vernomen. (Baruch 5, 1-9)
Hoort de stem in de woestijn: wegbereider zult ge
zijn! (Lucas 3, 4)
Derde Advent:
3. Een lied van vrede zingen wij, een lied voor u, een
lied voor mij, een lied om uit te zingen dat Hij –
gezegend zij zijn naam! – voor alle mensen heeft
gedaan zo vele goede dingen. (Sefanja 3, 14-20)
Laat U dopen met Gods Geest die u aanvuurt en
geneest! (Lucas 3, 16)
Vierde Advent:
4. Een mens van vrede zoeken wij, een mens als God.
Wie is als Hij? In Bethlehem geboren is Hij, bekleed
met majesteit
In naam van Hem die voor ons pleit, wordt vrede
uitverkoren. (Micha 5, 1-4a)
Weest gezegend dag en nacht, Wat gezegd is wordt
volbracht! (Lucas 1, 42)
Kerst:
5. Een rijk van vrede maakt ons vrij. De Zoon van God
voert heerschappij, zal duisternis verlichten.
Gods rijk komt met gerechtigheid van nu aan tot in
eeuwigheid. De machten moeten zwichten! (Jesaja
8, 23 - 9, 7)
Glorie glanst in vredes naam voor wie in Gods licht
wil staan! (Lucas 2, 9-14)
Epifanie:
6. Een licht van vrede is nabij – de Heer verschijnt,
maakt mensen blij – verheugd en opgetogen.
Verzamel u vanaf vandaag van groot tot klein, van
hoog tot laag: God is om ons bewogen! (Jesaja 60,
1-6)
Zie de ster die stil bleef staan: licht dat schijnt van
nu voortaan! (Mattheus 2, 10)
De tekst is van Wim Pendrecht en de melodie van Wim
ter Burg.
We zien in de opbouw van dit lied, de voortgang vanuit
de Advent naar het Hoogfeest van Kerstmis en het feest
van Driekoningen, openbaring van het licht voor heel
de wereld. Een mijmering waard in deze dagen.
Hartelijke groet,
Jan van der Leek
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se koekjes, Iraakse specialiteiten en
hartige nootjes. Ook de kannen met
koffie en thee staan gereed.

IN GESPREK MET
WERKERS VAN WERENFRIED

Nederland?

Door het geboorteverhaal van Jezus denk je met Kerstmis al snel
aan de vluchtelingen die geen onderdak kunnen krijgen en zouden
blijven rondzwerven als er geen vluchtelingenwerk zou bestaan.
Vluchtelingenwerk wordt in Nederland georganiseerd door de regering (COA). Door oorlogen of bittere economische toestanden
vertrekken vluchtelingen noodgedwongen en kunnen niet meer
terug naar hun land van herkomst. Ze worden uitgestoten als ze
terug willen of ze worden met de dood bedreigd.
“Mensen verlaten echt niet zomaar hun vertrouwde omgeving met
huis en familie,” zegt Thea Steltenpool.
Thea is als een van de vele vrijwilligers bezig als begeleider via de
organisatie Vluchtelingenwerk Westfriesland in Hoorn. Als de
gemeente Wervershoof verplicht een huis toewijst aan een vluchtelingenfamilie wordt Thea of één van haar collega’s ingeschakeld
om de mensen te laten integreren in de gemeenschap.
‘Mijn missie is geslaagd,’ zegt ze, ‘als ze zich hier goed en veilig
voelen en hun eigen brood kunnen verdienen.’
Ze neemt me mee naar de familie
Hamed. Daar worden we hartelijk
ontvangen door de hele familie die
bestaat uit vader Makhdid, moeder
Shadia, dochter Lana (15), zoon

Mazhud (14) – waarvan we alleen
even zijn neus hebben gezien – en
dochter Selwa (10).
Er is duidelijk op ons gerekend. De
salontafel staat vol met Nederland-

Vanuit Irak kwamen we in een
AZC (Asielzoekerscentrum) terecht, vertelt Makhdid. Wij wisten
niet dat we naar Nederland gingen.
We werden zomaar hier neergezet, het had ook Duitsland kunnen
zijn. Het begon in Rijsbergen, daar
waren meer mensen die onze taal
spraken. Toch hadden we nauwelijks contact met elkaar omdat we
uit verschillende bevolkingsgroepen kwamen. Wel hebben we daar
de mensen ontmoet die nu in Best
wonen. Die familie is eigenlijk de
onze geworden, die man voelt als
een broer voor ons. Verder hebben
we hier geen familie. We zijn negen
maanden in het AZC geweest. Vrij
snel kregen we een huis in Wervershoof toegewezen.

Wervershoof
Vijf jaar geleden was Thea, vanuit
vluchtelingenwerk, hier als eerste
aanwezig om ze wegwijs te maken

Vijf jaar geleden was Thea hier vanuit vluchtelingenwerk als eerste aanwezig om ze wegwijs te maken in Wervershoof.
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in Wervershoof. Opvallend was dat
dochter Lana in zo’n korte tijd in het
AZC vrijwel accentloos Nederlands
sprak. Van alle mensen die Thea
begeleidt, in haar werk met vluchtelingen, heeft ze het nog nooit zo
goed meegemaakt.
Zelf zegt Lana dat ze geen talenknobbel heeft, want haar Engels en
Duits op de scholengemeenschap
De Dijk in Medemblik is niet zo
goed, maar het Nederlands gaat
gelukkig prima. Met de andere kinderen gaat het ook goed op school.
Met moeder Shadia kon Thea in het
begin helemaal niet praten maar
toch begreep Shadia haar wel.

Wennen
Het is heel fijn om hier te wonen. In
het begin erg moeilijk, het is wennen en wennen. Onze cultuur is zo
anders dan in onze nieuwe omgeving, dat vroeg wel om wat aanpassing. Nu gaat het beter en is het contact goed. ‘Ik heb goede buren,’ zegt
Shadia en ze wijst naar alle kanten
en naar de overkant.

Lunchpauze
Toen ze hier pas woonden, hadden
ze weinig spullen. In die tijd werd

in de straat het sanitair vernieuwd
door woningstichting Het Grootslag. De beide onderhoudsmannen
waren druk bezig met de renovatie. Tijdens de lunchpauze werden,
vanuit hun cultuur, de twee mannen gastvrij onthaald om met de
familie mee te eten. Allerlei lekkere dingen werden daarvoor op
de grond uitgestald. Dat vonden de
mannen geweldig, ze wisten niet
wat ze overkwam, zoveel gastvrijheid. Normaal kregen ze wel eens
een kopje koffie aangeboden , maar
dat was het dan. Dit was echt fantastisch, daar kunnen wij Nederlanders nog wat van leren.
‘Het is anders hier in Nederland
maar we krijgen ook dingen terug
hoor. Vooral van tante Thea,’ zegt
Lana. Dat is toch een eretitel: Tante
Thea!

Kerstmis?
In het begin versierden we het huis
een beetje met Kerstmis, dat kwam
vooral door de kinderen die op de
Werenfridusschool zaten. Ze hadden een kerstboompje bij het raam
en ze maakten kerststukjes. We
kregen ook kerstspullen van de buren. De lichtjes gebruiken we nog
met Kerstmis. We zijn ook naar de

Tijdens de luchpauze werden de twee mannen gastvrij onthaald.

nachtmis geweest in de kerk. ‘Kindje wiegen’, bezochten we de eerste
jaren toen de kinderen klein waren.
Dochter Selwa mocht zelfs schaap
spelen in een kerstspel van school.
Katholiek of moslim maakt ze niet
uit, ze gaan makkelijk met iedereen
om. Het zijn tolerante mensen die
hier heel fijn wonen.

Ramadan
De familie houdt de Ramadan en
viert het offerfeest. Dat is vandaag
afgelopen en duurde vier dagen.
Het gaat om Abraham die zijn zoon
Isaac moet offeren. Daar is het offerfeest van afgeleid. ‘Daarom offeren wij in die dagen en denken
daarbij aan arme of alleenstaande
mensen, in navolging van Abraham,’ zegt Shadia.
Zelf heeft mevrouw Hamed dat vandaag ondervonden doordat ze twee
kilo vlees kreeg van twee Turkse
vrouwen. De beide vrouwen werken in Enkhuizen bij een slagerij.
Het vlees hebben ze naar de moskee
gebracht. Daar werd alles verdeeld.
Hier is geen moslim gemeenschap.
Na afloop van de Ramadan komen
de moslimfamilies bij elkaar, dat
is het meest belangrijke. In Hoorn
hebben ze kennissen en de familie
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Makhdid heeft in Wervershoof inmiddels een eigen autobedrijf aan de Nijverheidsweg.

in Best bij Eindhoven komt er bij.
Daarmee vieren zij hun feest aan
het einde van de Ramadan. Ze geven elkaar cadeautjes dat is eigenlijk een vergelijkbaar feest met het
Kerstmis van ons.

Taal
Ze vinden de taal allebei moeilijk
maar moeder Shadia weet zich aardig verstaanbaar te maken. Vader
Makhid heeft daar wat meer moeite
mee. Dochter Lana fungeert af en
toe als tolk als de vraag wat te lastig
is en ze in rap Koerdisch haar vader
even bijpraat over de vraag.

Discriminatie
‘Nee,’ zegt Lana, ‘we zijn nooit gediscrimineerd. We zijn in Wervershoof heel goed opgevangen. In deze
buurt zijn de mensen heel aardig
tegen ons.’
We kunnen zo toch trots zijn op
Wervershoof dat het opnemen in de
gemeenschap zo soepel verloopt.
‘Dat hangt natuurlijk ook van henzelf af,’ zegt Thea. ‘De mensen zijn
behulpzaam en meelevend in de
omgeving.’ ‘We zouden niet graag
naar een stad verhuizen,’ zegt
Makhdid, ‘we hebben het in Wervershoof prima naar onze zin.’

Inburgeringscursus
Thea vindt dat ze te weinig les krijgen door de steeds veranderende
regelgeving vanuit de regering. Zo
gauw ze aan die inburgeringverplichting voldaan hadden, wilden
ze zelf hun geld verdienen. Dat is
heel bewonderenswaardig. Het is
ze gelukt, ze wilden niet hun hand
ophouden, niet meer naar de gemeente. De kinderen zijn op sport,
Lana is een tennisfan. Mazhud was
op voetbal maar is daarmee gestopt
doordat de nieuwe school in het
vervolgonderwijs hem veel tijd kost
door het huiswerk en de fietstocht
naar ’t ‘Martinus’ in Grootebroek.
Hij wil graag vroeg naar bed, het
trainen werd daardoor teveel voor
hem. Op de sportafdeling van de
school is hij wel van de partij.
Makhdid heeft in Wervershoof zijn
oude beroep opgepakt en heeft inmiddels een eigen autobedrijf aan
de Nijverheidsweg.
Zijn dochter assisteert af en toe met
de administratie, dat is fijn voor
hem. Thea is er heel trots op dat hij
zo goed is geïntegreerd in het dorp.
Shadia werkt al bijna drie jaar als
inpakster bij een kipverwerkend
bedrijf in Blokker. Ze werkt met
een leuke groep collega’s en heeft

het daar goed naar haar zin. Het
enige minpuntje is de kou, die ze
daar niet prettig vindt.

Vooroever
‘Zomers is het leuk, dan gaan we
picknicken op ‘De Vooroever’. Het
is daar zo mooi, we kunnen er
heerlijk zwemmen. Ook dan worden er mensen uitgenodigd die bij
ons komen zitten. Het zijn meestal Irakese mensen maar als jullie
(Thea of Riet) komen, zijn jullie van
harte welkom,‘ zeggen ze lachend.
Ze barbecueën daar. Het is er heel
gezellig. In Irak wordt ook veel gepicknickt met hele families bij elkaar. De zon zouden ze wel aan een
touwtje willen vasthouden, want
dat lekkere warme weer dat missen
ze een beetje.
De redactie dankt de familie Hamed
voor de medewerking aan dit
interview, dat niet bepaald makkelijk voor hen was en voor hun
warme gastvrijheid. Ook Thea’s
tips en ondersteuning daarbij is
zeer gewaardeerd. We wensen de
familie een goede toekomst toe en we
hopen dat ze nog lang met plezier in
Wervershoof zullen wonen.
Riet Kuin-Ooijevaar
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Op 15 november 2009 is in het ziekenhuis in Hoorn overleden Joanna
Maria Theresia Buijsman-Neuvel,
op de leeftijd van 78 jaar. Onverwacht was in voorafgaande dagen
een ziekenhuisopname noodzakelijk en al gauw was er het verdriet en
de verwerking van haar heengaan,
zij zelf als een beminde echtgenote,
een zorgzame moeder en oma, een
geliefde zus en schoonzus binnen familiekring.
In een warme gezin groeide zij op in
Zwaagdijk, in een gezin van 4 meisjes en 4 jongens. Gehuwd met Paulus Buysman. Twee zoons werden
er geboren. Joanna had ook graag
dochters gehad, maar die kwamen er
uiteindelijk, zoals ze het zei, vanzelf
in twee schoondochters. Van harte
en bemind kwamen er later drie
kleinkinderen. We spreken van een
gelukkig gezin, een zorgeloze jeugd
voor de kinderen, een nuchtere moeder met een verstandig beleid. Er
kon heel veel, nooit was ze moeilijk,
binnen goede grenzen. Alles op de
regel, tevreden met de kleine dingen
van het leven. Waardevol kunnen
delen naar anderen toe. Het is herinnering, met als ondertoon doorlopend aanwezig: dankbaarheid en
waardering.
De laatste 15 jaar was er de zorg voor
haar man, vader Paulus, denkend
aan vermindering van levenskracht,
langzaam, sluipend in de beginjaren, met een toenemende zorg in
de verdere tijd. Hoe aangenaam is
toen het wonen gebleken op de Burg.
Doumastraat in Andijk, de zorg van
goede buren, hun aandacht en hulp
als een veilige aanwezigheid, om

altijd op terug te kunnen vallen, bij
dag en bij nacht. Tot aan de dag van
vandaag wederzijds met een dankbare en bijzondere herinnering.
Een verhuizing naar een gemak
kelijker woning werd op een gegeven
dag een advies, een wens. Er werd
in die richting een besluit genomen:
een aanleunwoning op de Schenkeldijk, zoals het woord het zegt: om
aan te kunnen leunen, als het nodig
zou zijn, tegen de zorg, de verzorging
vanuit Huize St. Jozef. Het betekende daarvan kunnen profiteren, een
gerieflijk wonen, alles bij de hand,
zoveel mogelijk samen, zelfstandig
verder mogen gaan, in de zorg die er
bleef.
Die zorg was er in toenemende
mate. Verdere hulp werd nodig, was
nodig. In beeld kwam het Nicolaas
Verpleeghuis, misschien als een
tijdelijke opname, met hoop op betere dagen. Het werd een verhuizing.
Het was weer een fase verder, in
verwerking en afhankelijkheid. Het
betekende een nieuwe invulling van
de dagen, van het leven, ieder voor
zich en ook zoveel mogelijk samen.
Het zoeken van het meest haalbare
in de situatie van verzorging, zorg en
afhankelijkheid.
Onverwacht was er een ziekenhuisopname in Hoorn. Al gauw waren
er zorgelijke berichten, terugval en
complicaties. De aanvangswoorden
van de circulaire zijn daar een bevestiging van in de woorden: ‘Haar
geest nog goed, haar lichaam kon
niet meer. Langzaam is zij van ons
weggegleden, onze lieve, zorgzame
vrouw, moeder en oma’. De definitieve stilte die er kwam gaf een hele
verwerking.
Als sierwoord is haar meegegeven,
op de circulaire: ‘Zij was een toonbeeld van eenvoud’. Dat mag een
bijzondere herinnering blijven. Eenvoud van leven, eenvoud van oordelen, eenvoudig zijn in het omgaan
met anderen, daarin nooit een sta in
de weg zijn, integendeel.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
hebben we afscheid genomen, met
het noemen van geliefde herinnerin-

gen, verwerking en gemis, een bemind en eenvoudig leven voor ogen.
Op 20 november hebben we haar
gebracht naar haar laatste rustplaats
op het kerkhof. Zij moge rusten in
vrede.

Op 22 november 2009 is in Huize
St. Jozef overleden Maria Manshanden-Hellmann, op de leeftijd van
90 jaar. Daarmee komt ons voor ogen
een lange en gezegende levensweg.
Zij werd geboren op 28 maart 1919
in Herxheim, Duitsland. Het was
vlak na de Eerste Wereldoorlog. Het
was voor ieder in die jaren een moeilijke tijd met hard werken en armoede. Als kind had zij gezonde, goede
voeding nodig. Daarom ging zij in
1926 naar haar tante in Amsterdam.
Daar kon ze aansterken. Regelmatig
was er bezoek naar thuis in Duitsland. Na de lagere school ging zij op
jonge leeftijd werken. Het was in de
huishouding bij particulieren. De
Tweede Wereldoorlog was voor haar
een verwarrende tijd als jonge vrouw
met de Duitse nationaliteit en een
Nederlandse loyaliteit. In de hongerwinter kwam ze meerdere keren
in de Wieringermeer en in Onderdijk terecht. Van het een kwam het
ander. Een gastvrij onthaal was er bij
de familie Manshanden. Ze raakte
er thuis, ze kon werk vinden in de
huishouding, kost en inwoning werd
geregeld. Ze bleef goed contact houden met haar tante in Amsterdam
en met haar thuis in Herxheim. Er
groeide intussen een ander contact
in Onderdijk, met mooie gevolgen!
In 1947 was haar huwelijk met Kees
Manshanden.
In hun leven kwam een gezin, 8 kinderen. Het was een druk huishouden,
met het tuindersbedrijf dicht om
huis. Grote waardering was er voor
haar zorgzaamheid en liefde voor
haar gezin. Ondanks beperkte financiële middelen in die jaren kreeg ze
het altijd rond. Voor haar gezin niets
tekort, de verzorging van kleding en
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voeding, een voorbeeld zijn in geven
en delen, met het belang voor ogen
van normen en waarden. De jaren
zijn er gekomen van grote veranderingen in kerk en wereld, en dus
ook merkbaar in menig gezin. Het
vroeg wijsheid om daar als ouders
zo goed mogelijk mee om te gaan,
altijd het belang van de kinderen
voor ogen, met de invulling van hun
eigen levensweg die ruimte vroeg.
Voor vader en moeder is hun oude
dag goed geweest met genoeg herinneringen daarover: Lourdesreizen,
familiebezoek aan Duitsland, andere
uitstapjes. En er was het goede wonen
op de Sportlaan, genoeg bezigheden
en eigen invullingen.
Het jaar 1991 was een moeilijk jaar.
Haar man kreeg een ernstige terugval in gezondheid. In diezelfde dagen
was er het onverwacht overlijden van
zoon Siemon door een ongeluk met

zijn trekker. Groot verdriet en verwerking. Een jaar later stierf haar
man, vader en opa binnen het gezin.
Opnieuw een groot verlies en verwerking. Het was te bewonderen hoe
zij vastberaden en dapper het leven
weer probeerde op te pakken. Zij was
en bleef, misschien nog sterker dan
voorheen, een geliefd middelpunt
binnen haar gezin als moeder en
oma. Ze was er met haar belangstelling en open huis voor haar k inderen
en kleinkinderen.
In de verdere jaren voelde zij het minder worden van haar levenskrachten.
Een verhuizing naar Huize St. Jozef
was verstandig, ook in haar eigen
denken, met in gedachten toch een
hele verandering. Ze heeft er goede
jaren van gemaakt, een lach zo dikwijls op haar gezicht, blij met bezoek
en met aandacht voor vele anderen.
Haar 90ste verjaardag, in maart van

Eva Anna Maria,
dochter van Tom
en Mirjam Bot-Ooijevaar.

GEDOOPT
Babet Anna Maria,
dochter van Nico Schouten
en Ilse Droog.
Nick Gerardus,
zoon van Gerard Brandsen en
Lianne Groot.
Dennis Cornelis Johannes,
zoon van Ronald
en Sylvia Bakker-van Ophem.
Hidde Cornelis Jacobus,
zoon van Jelle Steltenpool
en Marieke Ooijevaar.

Een hartelijk proficiat aan de
kinderen, aan ouders en familie.
Van harte toegewenst een blijvende
verwondering, dankbaarheid,
blije kinderjaren. Heel veel geluk.

het afgelopen jaar, was een blij gebeuren, temidden van haar gezin en
familie. Ze heeft er dankbaar naar
teruggekeken. De tijd is wel gekomen dat ze meer en meer moest inleveren. Het vlammetje van haar leven
werd zwakker. Zo is er in korte tijd
een stilte voorgoed over haar leven
gekomen, met herinneringen aan
een beminde levensweg.
In avondwake en Uitvaartliturgie
waren we samen in de voor haar
vertrouwde parochiekerk te Onderdijk, met een dankbare terugblik,
verwerking en afscheid. Daarna was
de begrafenis op 26 november in het
familiegraf, bij haar echtgenoot, met
wie zij vele levensjaren heeft gedeeld,
als beminde ouders weer samen.

50
50 jaar
huwelijksjubileum

Arnold en Hannie
Valent-Berndsen.

Een gouden huwelijksverjaardag,
een hartelijk proficiat. Een
momentopname om bij stil te staan,
met herinnering aan een reeks van
jaren, met dankbaarheid. Veel
goede wensen ermee verbonden, op
weg naar de toekomst. Nogmaals
proficiat.
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Verwondering
Het is stil in huis.
Alles en iedereen
slaapt nog. Dan
gaat de wekker
met een akelig
geluid: rrrt!
Mirjam wordt
wakker.
Ze komt overeind,
rekt zich uit, en
slaat de wekker af.
Dan geeuwt ze heel lang,
en staat op.
Ze loopt naar het raam en schuift de
gordijnen opzij.
Het sneeuwt! Alles is wit.
Verrast en verbaasd kijkt Mirjam naar de
vlokken die naar beneden dwarrelen.
Dat had ze helemaal niet verwacht. Vlug
kleedt ze zich aan, en stiekem gaat ze naar
buiten.
Ze laat één sneeuwvlok op haar hand vallen.
Het is net een plukje watten, maar koud ... !
Het vlokje wordt langzaam kleiner.
Een natte vlek blijft achter op Mirjams hand.
Ze rilt, en gaat snel weer naar binnen.
Mirjam was
verwonderd.
Ze had namelijk niet
verwacht dat het
zou gaan sneeuwen.
Ze was verbaasd,
en kon haar ogen
bijna niet geloven.
Daarom ging ze
naar buiten. Ze
wilde het voelen.
Terwijl het
sneeuwvlokje
langzaam smolt op
haar warme hand,
zei ze geen woord; sprakeloos keek ze toe.
God verrast ons ook. Regelmatig staan
wij stom van verwondering over de dingen
die God doet. Want Hij doet dingen die
wij helemaal niet verwachten Hij is een
verrassende God Hij doet wonderen.

Toen God merkte dat de mensen eenzaam
waren, dat ze het koud hadden, dat er haat
en oorlog was en dat niemand meer wist hoe
het verder moest ...
Toen draaide Hij zich niet om, toen zei Hij
niet: ‘Pech gehad!’, toen stuurde Hij geen

troep engelen met tweedehands kleren, toen
riep Hij geen vergadering bijeen om de zaak
te bespreken, en toen opende Hij ook geen
kindertelefoon of een aparte SOS-lijn...
nee,
Hij kwam liever zelf!
God werd mens.
Hij werd geboren bij gewone mensen
en was iemand
die alle tijd en alle aandacht had, die op
weg ging om te helpen, die oog had voor de
eenzamen
die hulp bood aan de hulpelozen,
die schuld wist te vergeven, die iedereen
verraste en blij maakte.
Gods naam onder de mensen: Jezus!
Jezus, een geboren naaste.
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Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 12 februari 2010.
Uw contactpersoon:
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KERSTWENS
EN
NIEUWJAARSWENS
HET PAROCHIEBESTUUR
EN DE PASTOR VAN DE SINT WERENFRIDUSPAROCHIE
WENSEN U ALLEN EEN
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR TOE
In het bijzonder en met grote dank aan:
de leden van de koren:
- dameskoor
- herenkoor
- AOW-jongerenkoor
- kinderkoor
- liederenkoor (R)
de fanfare,
hun dirigenten en organisten,
lectoren en lectrices,
voorgangers in Woord-Communievieringen
en Avondwaken,
misdienaars en misdienettes,
liturgische assistenten,
leden van de liturgische werkgroepen,
van de werkgroepen:
Eerste Communie
en Vormsel,
gezinsvieringen,
kindernevendiensten,
van het jongerenpastoraat,
de contactpersonen,
de bezoekersgroep,
de redactie, typiste, drukkers,
niet(st)ers en bezorg(st)ers
van ‘Nu en Straks’,
de webmaster,
Marcel Deen, webcentre.nl,
Ron Gelderblom, klokkenspecialist,
de medewerkers en
medewerksters van de ‘Actie Kerkbalans’,
de chauffeurs van het ziekentriduüm,
de leden van de PCI,
de Zonnebloem,
het Lourdesfonds
de missionaire werkgroep,
medewerkers Wereldwinkel
de kosters en medewerksters,

de leden van de versiergroep,
de bloemschenkers,
collectanten,
de kerkhofcommissie
makers van gedenkkruisjes,
verzorgers van kerkhofadministratie,
bestuur en dragers van Sint Barbara,
bestuur en leden van
de gemeenschapsveiling,
bestuur en redactie van Binding,
directie en personeel van Huize Sint Jozef,
leden van de Raad van Kerken,
kerkschoonmaaksters/makers,
gastvrouwen koffieochtenden
de bloemkwekers,
de tuin- en kerkhofverzorgers,
de administratieve hulpen
en de drukkers,
de helpsters in de
kerk- pastoriehuishouding
en alle medeparochianen,
die met woord en daad,
met hun trouw en met hun medeleven,
met hun onmisbare financiële bijdragen
ook het afgelopen jaar onze kerk
en parochie steunden.
Naast de wens voor u allen:
een ZALIG KERSTFEEST
en een ZALIG NIEUWJAAR
hopen wij op de vervulling van onze wens:
moge het meeleven
en meewerken zo blijven,
ook in 2010 en: groeien.
Namens het parochiebestuur:
J. Suidgeest, pastor,
voorzitter.
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