NU EN
STRAKS

PASEN
HET LEGE GRAF
‘Waarom zoekt u de levende
onder de doden? Hij is niet hier,
hij is uit de dood opgewekt.
Herinner u wat hij u gezegd heeft
toen hij nog in Galilea was:
de Mensenzoon moest worden
uitgeleverd aan zondaars en
moest gekruisigd worden en op
de derde dag opstaan.’
Toen herinnerden ze zich zijn
woorden. Ze keerden terug van
het graf en gingen aan de elf
en aan alle anderen vertellen
wat er was gebeurd.
De vrouwen die het graf
bezochten, waren
Maria uit Magdala, Johanna,
Maria de moeder van Jakobus,
en nog enkele andere vrouwen
die hen vergezelden.
Ze vertelden de apostelen wat er
was gebeurd, maar die vonden
het maar kletspraat en geloofden
hen niet.
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R. Kuin-Ooijevaar, S. Koopmanstr. 107 Tel.: 582893
A. Koomen-Kuip, Floralaan 27
Tel.: 583579

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.

Het paasnummer van Nu en straks ligt weer voor u.
Iedereen heeft zijn best gedaan om er weer een mooi en
informatief blad van te maken. U vindt veel informatie
die betrekking heeft op het paasfeest.
De koren repeteren enthousiast om de laatste nootjes
voor het paasfeest onder de knie te krijgen, het worden
vast weer mooie diensten.
De kinderen zijn druk bezig met de voorbereiding op
hun eerste communie en vormsel.
De 40 dagentijd kreeg deze keer een bijzondere invulling voor sommige parochianen. Tweemaal was de
Inzet gevuld met parochianen die uitgenodigd waren
voor een eenvoudige vastenmaaltijd. Een mooi initiatief dat navolging verdient. Fraaie hongerdoeken zorgden voor een mooie aankleding.
Verder is de brief van bisschop Punt geplaatst nu de
katholieke kerk zo negatief in het nieuws is gekomen.
Het nog springlevende KVG viert haar 60-jarig jubileum, de moeite waard om daar eens een gesprek mee
te houden. Het is allemaal te lezen in dit blad.
Veel leesplezier.

De redactie heeft de vrijheid om ingekomen kopij
eventueel aan te passen.

INHOUD

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

Tel.: 581268

Website: www.sintwerenfridusparochie.nl
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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
de Goede Week en Pasen
Wilt u letten op de verschillende
aanvangstijden!

27/28 maart:
Vormselviering en Palmzondag
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 18.00 uur:
Vormselviering met
A.O.W.-Jongerenkoor. Oud-Deken
H.Post en Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Palmzondagviering:
Eucharistieviering met Gemengd
koor.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Gezongen wordt de Missa Salve
Regina van Stehle.
Dirigent: Jan van der Leek.
Organist: Pieter Rynja.
Tijdens de Communie zingt het
koor een bewerking van ‘Lof zij de
Heer, de almachtige koning ter ere’.
Zegening en uitdelen van palmtakjes. Intocht van Jezus in Jerusalem.
Begin van de Goede Week.

1 april: Witte Donderdag
19.30 uur:
Laatste Avondmaal.
Witte Donderdagviering met
Gemengd koor. Gezongen wordt
de Maria-Mis van P. Smeels.
Dirigent: Nel Schouten-Bot.
Organist: Jan van der Leek.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
Na afloop: stille aanbidding tot
22.00 uur.

2 april: Goede Vrijdag
15.00 uur:
De kerk is open tot 15.45 uur.
Persoonlijke bezinning op dit uur
van de dag rond het kruis.
Men kan de kruisweg bidden,
langs de 14 kruiswegstaties.
Een boekje wordt aangereikt met
teksten. Er branden kaarsen, er is
toepasselijke muziek.
19.30 uur:
Herdenking van Christus’ lijden en
kruisdood.
Viering met ondersteuning door
leden van het vroegere Regiokoor.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
N.B. Goede Vrijdag is Vasten- en
Onthoudingsdag.

3 april: Paaszaterdag
21.00 uur:
Paaswake.
Feestelijke Paaswakeviering.
Alles wordt nieuw! Er is vuur, licht,
wijwater, doopwater, de Paaskaars.
Hernieuwing van ons geloof.
Viering met Herenkoor.
Voorganger: Pastor C. Koning.
N.B. Let u op de aanvangstijd!

4 april: Eerste Paasdag
10.30 uur:
Feestelijke Paas-Eucharistieviering met Gemengd koor en
versterking vanuit de workshops.
Gezongen wordt de Missa Brevis
in Bes van W.A.Mozart.

Dirigent: Jan van der Leek.
Organist: Pieter Rynja.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
Na afloop: Alleluia van Händel.
Op deze Paaszondag is er voor de
kinderen een Kindernevendienst.
Materiaal genoeg om er iets moois
van te maken, met verhaal, zang en
licht. Van harte welkom.
N.B. Na afloop van de Paaswake
en van de viering op Paaszondag
is er een deurcollecte voor de
Vastenactie 2010, voor een project
in Malawi, Afrika. Van harte
aanbevolen. Heel veel dank.

5 april: Tweede Paasdag
10.30 uur:
Feestelijke Paas-Woord-Communieviering met Paasliederen. Ook
in deze viering mag het licht van
Pasen volop schijnen.
De viering wordt geleid door de
Groep Wervershoof.
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VIERINGEN IN HUIZE ST.JOZEF
Vrijdag 26 maart om 18.30 uur:
Palmzondagviering met liederen.
Begin van de Goede Week. Zegening en
uitdelen van palmtakjes.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 2 april om 15.00 uur:
Goede Vrijdag-viering
Herdenking van Christus’ lijden en kruisdood.
Lijdensverhaal volgens de evangelist Marcus,
afgewisseld met liederen.

Ondersteuning door Dames van het koor. Pastor
J. Suidgeest.

Zondag 4 april ’s morgens om 9.15 uur:
Eerste Paasdag
Paas-Eucharistieviering met Paasliederen.
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken,
het Paasevangelie gelezen. Feest van Jezus’
verrijzenis. Getuigenis van ons Paasgeloof.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

LITURGISCH ROOSTER
de tijd na Pasen, op weg naar Pinksteren
10/11 april:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen (R). Groep Wervershoof.

17/18 april:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met het koor
‘Vrienden van het Gregoriaans’.
Pastor J.van Dril.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.

24/25 april:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor. Groep Onderdijk.
zondag 09.00 uur:
Eerste Communieviering met
Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J. Suidgeest.

zondag 11.00 uur:
Eerste Communieviering met
Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J. Suidgeest.

1/2 mei:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor.
Groep Zwaagdijk.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering
met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.

8/9 mei:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Herenkoor.
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen (R). Groep Wervershoof.

zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor. Groep Wervershoof.

13 mei: Hemelvaartsdag
woensdag 19.00 uur:
de viering in ‘de Inzet’ vervalt.
donderdag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.

15/16 mei:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met eigen
Herenkoor en Herenkoor uit
Nibbixwoud. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen (R). Groep Wervershoof.

Kijk ook op www.sintwerenfridusparochie.nl
voor actuele informatie van onze
Sint Werenfridusparochie.
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GOEDE WEEK EN PASEN
Vraag aan kinderen (en grote
mensen!) wat zij het grootste feest
vinden van de drie grote jaarfeesten, dan zullen zij spontaan zeggen: eerst Kerstmis, dan Pasen,
dan Pinksteren. Het is een gevoelsmatige keuze, ingegeven door de
beleving van het Kerstfeest. Daarmee speelt mee: in de winter, in het
donker, in de kou. Wat is het Kerstfeest dan welkom, elk jaar opnieuw,
in kerk en gezin.
De evangelisten besteden overigens
een klein stukje van hun evangelieverhaal aan Jezus’ kinderjaren. Van
de vier alleen Matteüs en Lukas, en
dan nog heel summier, in 2 hoofdstukken. Alle verdere hoofdstukken,
bij alle vier, gaan over Jezus’ openbaar leven: zijn woorden en daden,
zijn rondtrekken door het land van
Palestina, zijn wonderen en idealen,
zijn geweldige aantrekkingskracht,
de betekenis van zijn leven, zijn vele
ontmoetingen onderweg, zijn laatste levensdagen in Jerusalem, het
Avondmaal, de kruisweg, de kruisiging, zijn opstanding uit de dood,
de nabijheid aan zijn leerlingen en
hoe het verder ging met de leerlingen vanuit en na Pinksteren.
Dat alles maakt Pasen tot een bijzonder feest. We mogen zeggen: tot
het belangrijkste feest van het jaar,

te vieren in het voorjaar, de lente,
de tijd van het nieuwe leven.
Goede Week en Pasen worden in
één adem genoemd. Ze horen bij
elkaar. Het is een week met bekende
namen en vertrouwde dagen: Witte
Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, Pasen!
Palmzondag brengt ons Jerusalem
binnen. Het is de stad van Jezus’
laatste levensdagen.
In de viering van Witte Donderdag zet het openingslied de toon.
We zingen bekende en vertrouwde
woorden: ‘Gedenken wij dankbaar
de daden des Heren, zijn leven, zijn
dood en verrijzenis’. De navolgende
zinnen van dit eerste couplet zeggen iets over ons zelf, wat ons te
wachten staat, of beter, wat ons te
dóen staat. ‘En dat wij oprecht tot
Jezus ons bekeren, die onze God
en leidsman ten leven is’. Ook de
vervolgwoorden hebben bijzondere betekenis: ‘Hoe hadden wij ooit
voor elkaar kunnen leven, had Hij
ons de liefde niet voorgeleefd’.
De afsluitende regel als een gebed,
als een wens: ‘Van harte maak
tot wederdienst ons bereid’. Een
levensprogram komt tot ons in de
woorden van dit lied én in de dagen
van de Goede Week.

tweede Paasdag, en vooral is er verbondenheid met de voorafgaande
bijzondere dagen van de Goede
Week. Van harte welkom in onze
kerk.
In het licht van de verrezen Heer
mogen wij zelf tot leven, tot nieuw
leven komen, dichterbij Hem en
dichterbij elkaar.
Mede namens Pastor Maria Voss
en de andere collega’s u van harte
toegewenst een Zalig Pasen, een
welkom lentegevoel, nieuw leven,
levenskracht! En zeker ook, dat we
elkaar onze aanwezigheid mogen
toewensen in de verschillende vieringen van deze dagen, vanuit de
Goede Week op weg naar Pasen.
Van harte welkom!

Pasen kan niet op één dag. Er is een

Pastor J. Suidgeest

BIJEENKOMST CONTACTPERSONEN 2010
De wijkcontactpersonen kwamen
op 9 februari bijeen in de Inzet
voor hun jaarlijkse bijeenkomst.
Ze werden daar welkom geheten
door de voorzitter, Annelies Neefjes-Schouten. Een speciaal woord
van welkom was er voor de nieuwe
contactpersonen. Gelukkig vindt
men iedere keer weer mensen die
zich willen inzetten voor de kerkgemeenschap.
Na een kopje koffie of thee met
krentenmik kreeg Riet KuinOoijevaar het woord. Zij is lid van

de Westfriese Schrijversgroep. Ze
las of droeg (soms uit het hoofd)
verhalen en verzen voor over onder
andere: te warskip gaan, koupie van
de huishoudbeurs, kermisverhalen,
de vélocipède, sneijacht en de wolf
en de zeuven goitjes. Alles op z’n
West-Fries. We genoten hoorbaar!
Riet werd bedankt met een prachtige bos bloemen.
Na het tweede kopje werden we verdeeld in groepen van acht en speelden we per groep met vier koppels
het Westfrieslandspel. Nu moesten
we laten zien wat we van het dialect,

de wapens, de gebouwen enz. wisten. Lang niet alles, er valt nog veel
te leren.
Om kwart voor tien stopten we met
het spel en werd per tafel het koppel
dat de meeste plaatsen verzameld
had, verrast met een bloemetje.
Annelies wees ons nog op de kaartjes voor lief en leed en wenste ons
wel thuis. Het was meer dan een
gezellige West-Friese avond.
Riek Goossens-Ootes
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NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
Uit de vergaderingen van januari
en februari 2010.

LITURGIE EN CATECHESE
In de aanvang van het nieuwe jaar
is er de eerste voorbereiding voor
de Vormelingen, voorbereid door
de werkgroep. Een tweede voorbereiding komt op gang, het betreft
de Eerste Communicanten. De
start ligt bij de ouders (ouderavonden). Daarna is er het werken met
het mooie project, een herkenbare
benadering, stapsgewijs verder.
Verschillende activiteiten eromheen zijn een welkome aanvulling. Beide vieringen, Vormsel en
Eerste Communie, mogen we zien
als een feestelijke afsluiting, op de
datum resp. van zaterdag 27 maart
en zondag 25 april. Op de ouderavond van het Vormsel hebben we
met een nieuwe DVD gewerkt, in
het afgelopen jaar in ons eigen midden samengesteld. Er is de nodige
herkenning, in bekende omgeving,
een aanwinst.
In deze tijd van het jaar zijn de
jaarvergaderingen geweest van het
A.O.W.-Jongerenkoor en van het
Dameskoor, terugblik en vooruitzien. Met dank voor alle inzet.
JeePee viert dit jaar het 25 jarig
jubileum. Een dag om te gedenken,
met de nodige waardering.

GEMEENSCHAPSOPBOUW
Begin februari was de jaarlijkse
bijeenkomst van de Wijkcontactpersonen. Het gaat om invulling

van contacten binnen de gemeenschap, verdeeld over een aantal
wijken. In dit netwerk van contacten gaat het ook om aandacht bij
bijzondere momenten. De avond
was goed voor onderling contact
en dank. In regioverband was er
ook een samenkomst, daarin oog
voor onderlinge samenwerking
en steun. Er is een vervolgcursus
voor werving van vrijwilligers, drie
samenkomsten. In Schagen is er op
7 maart een theater-jongerenvoorstelling (jongeren-zelfdoding). Er
komt verandering in het systeem
van ledenadministratie. Steeds verdere ontwikkeling.

KERK EN SAMENLEVING

De Adventsactie ‘Solidaridad’ 2009
heeft opgebracht: 1296 euro. Met
dank aan alle gevers.
Op 12 januari is er dekenaal overleg geweest met aandacht voor een
nieuw Vastenactie-project. Voor dit
jaar 2010 wordt het Malawi (Afrika).
Er zijn dia’s vertoond. In het regiooverleg van 5 parochies maken we
concretere invulling aan de hand
van bestellijsten, toezending van
materiaal, enz.

FINANCIËN EN ONDERHOUD
Herstel schilderwerk van enkele
afzaten (betonelementen kerk westkant) zal na de winter medio april
plaatsvinden. Aanpak van afwatering kerk en pastorie zal eveneens
in die tijd worden gedaan. Parochiebestuur gaat met de offerte
accoord.
Het geeft wat verwarring dat in
dezelfde januariweek (soms dezelfde dag) wordt gelopen voor de
Gemeenschapsveiling en tegelijk

voor Actie Kerkbalans. We zullen
contact zoeken met Veilingcomité
met voor ogen een andere indeling in die dagen. Van de Gemeenschapsveiling hebben we de jaarlijkse bijdrage gehad, met dank
aanvaard en schriftelijk bevestigd.
We nemen het financieel jaaroverzicht door van het kerkhof, met
dank aan de penningmeester voor
het vele cijferwerk, een helder, mooi
overzicht. Actie Kerkbalans 2010 is
na het weekend van 16/17 januari in
de verdere weken uitgelopen naar
64.000 euro. Een mooi resultaat.
We evalueren in de vergadering de
voorbereiding en het verloop van
de actie. De jongeren (vanaf 18 jaar)
zijn dit jaar niet apart benaderd,
wel benaderd als behorend tot het
gezin. Misschien is aparte benadering toch een goede zaak, inspelend
op eigen verantwoordelijkheid. Het
aantal lopers is aangevuld op die
plaatsen waar een vacature was
ontstaan. Dank aan alle lopers voor
onmisbare taak. Nog als onderhoudspunt: de waterleiding in de
kelder van de pastorie en onder de
gang is vernieuwd. Het oude materiaal was in slechte staat en aan vervanging toe. Het is afgevoerd.

TUIN EN BEGRAAFPLAATS
De heer Theo Meester heeft te kennen gegeven na een tijd van 31 jaar
in het voorjaar te willen stoppen
als beheerder van het kerkhof. We
hebben al die jaren kunnen profiteren van zijn inzet en enorme ervaring. We hebben begrip voor deze
beëindiging. Het is een lange tijd
geworden. In de kerkhofcommissie en binnen het Parochiebestuur
beraden we ons over opvolging. We
komen er nog op terug.
De vraag is naar voren gekomen of
er niet wat meer begroeiing mogelijk is langs het kerkhof, aan de
westkant. Toch valt het op, zeker
straks in het voorjaar, dat de aanplant snel groeit.
Dat was het voor deze keer.
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NIEUWS EN ACTIVITEITEN
(Samenvatting van brief bisschop Punt, met zijn verzoek om er bekendheid aan te geven in de parochies,
was getekend: 10 maart 2010)

BISDOM HAARLEM - AMSTERDAM
Aan de katholieke gelovigen in het bisdom Haarlem-Amsterdam,
De afgelopen weken hebben de media uitvoerig bericht
over gevallen van seksueel misbruik in de katholieke
Kerk van Nederland. Graag wil ik met u mijn gevoelens
aangaande deze ernstige problematiek delen. Met u
voel ik mij zeker als bisschop geschokt en beschaamd.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er 360 meldingen
binnengekomen uit het hele land, waarvan 15 formele
klachten. Bijna alle meldingen zijn uit de periode tussen 1950 en 1975. Het was de tijd waarin veel in onze
samenleving begon te schuiven, ook in seksuele zin.
Het heeft ook Kerk en geestelijkheid niet onberoerd
gelaten.

Deze is gelukkig sterk verbeterd. Katholieke internaten in de oude vorm zijn er tientallen jaren niet meer.
Wel zijn er nog voorbeelden van misbruik in pastorale
relaties. De Kerk krijgt gemiddeld 10 tot 20 klachten per
jaar. Om hier een adequaat antwoord op te geven hebben wij als eerste land ter wereld vijftien jaar geleden al
de onafhankelijke kerkelijke Stichting ‘Hulp en Recht’
opgericht. Wij hebben dit nodig geacht om slachtoffers
een discrete en gemakkelijke weg te bieden om hun
klacht aanhangig te maken. Waar het recht dat vereist
en het slachtoffer dat wenst wordt aangifte gedaan of
een juridische procedure gestart.

Uit wat tot nu toe naar boven is gekomen moeten wij
erkennen dat er structureel ernstige fouten hebben
gezeten in het toenmalige opvoedingssysteem. De
grote afstand tussen leraar en leerling, de geringe controle en het verregaand ontbreken van sensibiliteit voor
deze gevaren, heeft het mogelijk gemaakt dat een –
weliswaar kleine groep paters, broeders en zusters met
een verstoorde seksualiteit – jarenlang toch vele slachtoffers hebben kunnen maken, en kinderen voor hun
leven hebben getekend. In de bisschoppenvergadering
hebben wij besloten alle meldingen door te leiden naar
de betreffende orde, congregatie of bisdom, waar het
misbruik heeft plaatsgevonden, opdat de slachtoffers
daar gehoor vinden en geholpen worden.

Met de medewerk(st)ers van ‘Hulp en Recht’ zijn wij nu
in gesprek om te bezien waar de procedures nog kunnen
worden verbeterd, opdat het grote kwaad van seksueel
misbruik tot het uiterste kan worden teruggedrongen.
We hebben in onderling overleg besloten tot een diepgaand onafhankelijk onderzoek van verleden en heden.
De niet katholieke oud-minister Deetman is gevraagd
dit voor te bereiden. Het is onze oprechte intentie om
volledige openheid te bereiken over wat er precies is
gebeurd, hoe het heeft kunnen gebeuren en welke lessen voor de toekomst wij hieruit moeten trekken.

Weliswaar bereiken ons uit het buitenland, en inmiddels ook uit eigen land, steeds meer berichten dat ook
in niet kerkelijke jeugdinrichtingen in die tijd dezelfde
mistoestanden hebben bestaan, maar dat pleit ons niet
vrij van onze eigen bijzondere verantwoordelijkheid.
Juist als Kerk stellen wij hoge morele eisen aan ons zelf
en aan anderen. Wij accepteren dan ook volledig de
aanwezige verontwaardiging, met name tot de katholieke Kerk gericht.
Vele gezinnen zijn ontwricht. De samenleving is
extreem geseksualiseerd. Wat doet dit met onze jeugd?
Waar vinden we remedies en nieuwe wegen? Nu eerst
terug naar de huidige situatie in onze kerk.

Het is mijn vurige wens dat al deze maatregelen allereerst de slachtoffers zullen helpen om tot genezing en
vergeving te komen, en voor de hele kerk een echte
reiniging zullen zijn. Juist de Veertigdagentijd is bij
uitstek de tijd om ons hart en ons handelen open te
leggen voor God en voor elkaar, met in ons het verdriet en de schaamte over deze zwarte bladzijde in onze
Nederlandse Kerk. Het is mijn bede, dat zij gezuiverd
en gesterkt uit dit drama tevoorschijn mag komen.
Maar bovenal bid ik met u voor de slachtoffers, dat zij
kracht vinden om hun pijnlijke ervaring te verwerken.
Voor hen en ons allen vraag ik de bescherming van de
heilige Maagd Maria en Gods bijzondere Zegen.
Jozef Marianus Punt,
Bisschop van Haarlem-Amsterdam.
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INVULLING VEERTIGDAGENTIJD
Er bestaan eigenlijk geen strakke regels meer in
de Veertigdagentijd, om ze na te leven op weg
naar Pasen. Zo was het wel vroeger. We mogen al
langere tijd zelf invullingen bedenken voor deze
bijzondere tijd, want bijzonder is de Veertigdagentijd wel. Een hoge score heeft de Vastenactie:
het ondersteunen van een goed doel of project in
de Derde Wereld. Sparen, iets opzij leggen voor
dat goede doel, dit jaar voor Malawi (Afrika).

Wereldwinkel aanwezig, volop van toepassing. Er was
alle aandacht voor. Misschien is een herhaling welkom
een andere keer, een ander jaar, voor weer anderen die
er nieuwsgierig naar zijn. Het is zeker ook met dank
aan degenen die de verzorging van deze avonden op
zich hebben genomen. Graag deze korte terugblik in
het paasnummer van ‘Nu en Straks’.

Goede, bruikbare voorbeelden zelf bedenken als invulling is niet eenvoudig. De Veertigdagentijd kán ons dan
ook gemakkelijk voorbijgaan zonder aandacht, zonder
iets bijzonders. De uitdaging mag er zijn om er juist
(enige) aandacht aan te geven, want de Veertigdagentijd is en blijft bijzonder! De volgende activiteit is o.i.
een goed voorbeeld, een ervaring met voldoening.
In deze Veertigdagentijd zijn er twee avonden geweest
in ‘de Inzet’, het was op 25 februari en 11 maart, met
aanwezig een aantal genodigden, willekeurig genodigd,
op náám. Dat was om zoveel mogelijk zekerheid te hebben op hoeveel mensen we konden rekenen. Het had
ieder ander kunnen zijn.

Na afloop van de maaltijden was ook de Wereldwinkel
aanwezig. De opbrengst was € 365,−.

Pastor J. Suidgeest

Sobere maaltijd
Op elk van de twee avonden waren we in ‘de Inzet’ met
ongeveer 40 personen, verdeeld over een tiental tafeltjes.
Het was voor een ‘sobere maaltijd’: eenvoudige soep en
een broodvariatie, zonder beleg! Dit als tegenhanger
van onze doorgaans goede, welvoorziene maaltijden.
Dit met de gedachte dat mensen in de Derde Wereld
zelfs met veel minder genoegen moeten nemen. Het gaf
praat. We konden stilstaan bij enkele aangereikte teksten. Het hád wel iets!

Hongerdoek
In het tweede gedeelte van de avond konden we, met
uitleg, kennis nemen van een viertal zogenaamde
Hongerdoeken, uit de Derde Wereld. Deze hadden
een plaats in de ruimte van ‘de Inzet’ en in de Voorkamer. Deze doeken hebben al langere tijd betekenis
in de Vastentijd of Veertigdagentijd. Het was een doek
uit Kameroen (Afrika), uit Zuid Amerika en tweemaal
een doek uit Haïti, kort geleden zwaar getroffen, en dus
bijzonder en actueel. Hongerdoeken hebben ons het
een en ander te zeggen. Kunstenaars beelden de zorgen en het lijden van een volk uit op het doek, op weg
naar de Goede Week, verbonden met Jezus’ lijden maar
ook verbonden met Pasen, perspectief op nieuw leven
en opstanding uit alles wat aan dood en ellende doet
denken in de Derde Wereld. In kleine groepjes konden we er de tijd voor nemen, dichtbij. Het gaf iets van
bezinning op dat moment.
Tweemaal was het een bijzondere avond, om met voldoening aan terug te denken. Op beide avonden was de

Leven onder de regenboog
Jacques Chéry, Haïti, 1982
De doek bevat negen taferelen verdeeld over drie horizontale stroken. De onderste blauwe strook laat ons kennismaken met (boot)
vluchtelingen, met oorlog en hebzucht. Die strook duidt op helse
zaken op de weinig rooskleurige situatie waarin de wereld en Haïti
in het bijzonder verkeert. In de middelste lichtgroene strook staat
Jezus centraal als leraar en verlosser die hoop geeft en bevrijding
brengt. De bovenste lichtgele strook verwijst naar hemelse, naar
goede waarden, Mensenrechten, het geluk van aartsparadijs en van
samen delen aan de wereldtafel. En dat alles speelt zich af onder de
regenboog, symbool van het verbond God met zijn volk.

Het volle leven
René Tchebetschou, Kameroen, 1988
Dit hongerdoek is geschilderd door de kunstenaar René Tchebetschou. Hij liet zich inspireren door de sociale en culturele omstandigheden in zwart Afrika met nadruk op zijn eigen vaderland
Kameroen. De doek volgt daarbij het Onze Vader, zoals dat in
Afrika wordt ervaren, beleefd en gebeden.
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GEDACHTE
NIET HET LEED, MAAR DE LIJDENDE
Steeds weer duikt de vraag op
waarom God het lijden in de wereld
toelaat; waarom moest die jongen
verongelukken; waarom trof dat
kind zulke ruziemakende ouders;
waarom al die natuurrampen?
Wij zoeken een antwoord. Wij willen inzien waarom het zo moest
gebeuren.
Maar, beste mensen, er is geen
logisch antwoord op. Je kunt het
niet beredeneren. Ons verstand is
geen hulpmiddel om dat mysterie
helder te krijgen. Waarom niet?
Wel, voor het leed hebben wij geen
hersencel gereserveerd. Ons verstand wil alles op een rijtje zetten,
wil de dingen begrijpen. Maar dat
kan met zoveel dingen niet: niet
met liefde, niet met de haat, niet
met dansen en spelen, en ook niet
met het leed.
Als ik een vergelijking mag maken:
het mysterie van het kwaad los je
ook niet op met de techniek. Er
is geen machine die dat aankan,
omdat een machine alleen maar

dingen kan pakken en veranderen.
Zo kan ons verstand het leed niet
grijpen, begrijpen.
Iemand zei me eens: ‘Als je al die
ellende op televisie ziet, dan vraag
ik mij af: bestaat God wel?’ Maar
die vraag kun je niet vanuit je
tv-stoel beantwoorden. Daar is die
stoel niet geschikt voor.
Trouwens, ook als wij God wegstrepen, blijft het probleem van het
kwaad in de wereld.
Het valt mij op dat de vraag naar het
waarom veel minder gesteld wordt
door ziekenbezoekers dan door
tv-kijkers. Ik bemerk ook dat ik de
vraag wel tegenkom in een discussiegroep en niet aan het bed van
een zieke. Een zieke is niet gebaat
bij een antwoord naar het waarom.
Hij of zij vraagt een warme hand,
een glimlach of een gebed om
kracht.
De vraag naar het waarom los je
niet op door een antwoord te geven,
maar door wat liefde te schenken.

Ik denk wel eens dat de vraag naar
het waarom alleen maar voorkomt
wanneer wij elkaar afstandelijk
benaderen. Jezus ging toch ook niet
afstandelijk met de mensen om? Hij
vroeg niet waarom iemand melaats
was, maar Hij hielp hem. Als Jezus
eerst de vraag naar het waarom had
willen beantwoorden, was Hij nooit
aan hulp toegekomen. Als de barmhartige Samaritaan eerst had willen
weten waarom die man zo berooid
langs de weg lag, had hij hem nooit
meegenomen. Misschien heeft God
wel geen logisch antwoord op de
vraag naar het waarom, omdat het
Hem niet om het leed gaat, maar
om de lijdende mens; niet om de
ziekte, maar om de zieke.
En een mens in ellende help je niet
op de eerste plaats met je verstand,
maar met je hart. Zo heeft God dat
in Jezus laten zien en in zovelen die
helpen.
Dirk Braakman

PCI
Even geld opnemen……
niet voor iedereen vanzelfsprekend!
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 rekeningnummer 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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JEUGD EN JONGEREN
Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

Op dit moment zijn de communicantjes druk bezig met alle voorbereidingen voor hun eerste Communie op 25 april a.s. Ze hebben
al veel gedaan in hun projectboek,
samen met hun ouders, gastouders en de andere kinderen.
Iedere week komen ze samen in
de Inzet tijdens een viering in de
kerk. De communicantjes zijn dan
in groepjes bezig, onder leiding van
een gastouder. Er wordt gepraat,
gelezen, gebeden, gezongen en
geknutseld. Zo maken ze bijvoorbeeld een klok, die aanduidt dat ze

tijd maken voor het project. En een
gebedjesdobbelsteen waarop leuke
gebedjes staan die zij zelf kunnen
bidden.
We hebben nog 3 bijeenkomsten te
gaan; zondagochtend 28 maart en
zaterdagavond 10 april tijdens de
viering. En dinsdagavond 13 april
mogen alle communicantjes bij
Pastor Suidgeest te gast voor een
broodmaaltijd.
Daarnaast hebben we op woensdagmiddag 10 maart Nel Bus
gehad. Zij kwam hen vertellen over
de kinderen in Gambia. Dit jaar
was voor haar een jubileum, want
ze kwam al voor de 10e keer bij ons
haar enthousiaste verhaal vertellen.
Natuurlijk hebben we haar even in
het zonnetje gezet. En hebben we
haar namens alle kinderen, ouders
en werkgroepleden een cadeautje
aangeboden. En dit keer niet alleen
voor Gambia, nee, Nel is ook eens
een keer aan de beurt.

Zij was er heel blij mee en bedankte
ons allen hartelijk.
Het molenbezoek hebben de kinderen samen met hun klas beleefd en
is altijd heel interessant. Deze week
gaan we nog naar Leekerweide,
maar daarover later meer.
Nog heel even en dan zijn ze er
helemaal klaar voor. Dan mogen
ze hun eerste Heilige Communie
doen en wel op zondagochtend 25
april. Om 9.00 uur de Schelp en om
11.00 uur de Werenfridusschool en
de Dijkwerkers.
We hopen dat er heel veel mensen
komen kijken en luisteren naar dit
feestelijke gebeuren. Want een feest,
dat wordt het!!!
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep 1e Communieviering
Namens de werkgroep:
Irene Duijn (584135)
en Marian Stroet (582301)

JEEPEE 2009
Wie de stukjes van Onze Verslaggever in de Binding volgt, weet dat
we met de Jeepee 2009 groep al vier
wervelende avonden hebben gehad.
Met een hoge opkomst en veel
gezelligheid. Zo hebben we samen
al staan Zumba-dansen, hebben
kinderen hun talenten tijdens de
Karaoke laten horen en konden
ze zich heerlijk uitleven tijdens de
disco met magische muziek. Ook
de afgelopen avond met een spectaculaire film was zeer geslaagd.
Op 1 april zullen we een totaal
andere avond hebben, want dan
kruipen we in de rolstoel van een
gehandicapte. Zo ervaren we een
beetje wat het is om gehandicapt te
zijn. Het doel is om een positieve

beeldvorming te creëren ten aanzien van mensen met een beperking
in onze maatschappij.
In de Dars gaan we met de rolstoelen aan de slag. Tijdens het sporten
ligt de nadruk op wat mogelijk is.
Dat is het uitgangspunt! En zo worden de serieuze onderwerpen verbonden met een lach.
Daarna zullen we dit schooljaar
nog twee avonden bij elkaar komen.
Wat we die avonden gaan doen,
blijft nog even een verrassing, maar
in de volgende Nu en Straks komen
we daar zeker op terug. Tot dan.
Namens Jeepee 2009
Marian Stroet
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VORMELINGEN 27 MAART 2010
Zaterdag 27 maart a.s. is het dan
zover. Na weken van voorbereiding zullen de volgende kinderen
binnen onze Parochie het Vormsel krijgen toegediend door Vormheer Hennie Post, in samenspraak
met Pastor Suidgeest. De viering is
om 18.00 uur in onze vertrouwde
Werenfriduskerk en wordt begeleid door het AOW jongerenkoor.

Petra Bank
Sven Deen
Tom Gelderblom
Nick Heddes
Ronald Karsten
Annemarie Koomen
Esther Kuin
Stijn Meijer
Sonja van der Ploeg
Elisa Ruiter
Eva Sijm

Merel Botman
Rens van Duin
Laura Gootjes
Dani Houwerzijl
Maartje Klemkerk
Lotte Koper
Nick Kuin
Joost Neefjes
Mats Rinkel
Tim Smit
Nick Varga

Sascha Buis
Rick van Galen
Eva Haakman
Rachel Houwerzijl
Simon Kok
Jaap Korver
Daan Laan
Laurine Neuvel
Cathy Ruiter
Huub Steltenpool
Cees Weel

We hopen uiteraard op een volle kerk en een hele mooie viering, en wensen
de kinderen heel veel geluk en gezondheid in hun verder op weg zijn, en
dat ze bij dit ‘vormingsproces’ de kracht en steun mogen ervaren van allen
die hen dierbaar zijn.
Werkgroep Vormen

GELOOF IN BEELD
PAASEIEREN
In verschillende oude culturen gold het ei als een symbool
van de vruchtbaarheid. Er werd
een magische kracht aan toegekend. Boeren stopten eieren in
hun akkers en boomgaarden in
de hoop op nieuw leven of op
een goede oogst.
Bij de kerkvader Augustinus is het
ei een christelijk symbool van hoop
en nieuw leven geworden, van de
heerlijkheid of verrijzenis die de
gelovigen te wachten staat, maar
nog niet zichtbaar is. Hij zegt: ‘Het
ei is een voorbeeld van hoop, want
het leven van een kuiken is er nu
nog niet, maar in de toekomst. Dit
wordt wel gehoopt, maar nog niet
gezien (Brief 130).’
We vinden verder in de oude kerk
nauwelijks toepassingen op de verrijzenis van Christus. De kerkvader,
Ephraïm de Syrier, (gest. 373) zegt
een keer over het graf van Christus:
‘Als een ei sprong het graf open.’
Met deze uitspraak bedoelt hij het

volgende. Wanneer een kuiken uit
het ei wil komen, breekt het op een
gegeven ogenbik de schaal open. Zo
zou Jezus zelf de steen van zijn graf
hebben weggeschoven en levend te
voorschijn zijn gekomen.
Toch is het ei als symbool van de
verrijzenis van Christus meer gangbaar geworden. Reeds in de oude
kerk werd de veertigdagen- ofwel
vastentijd vóór Pasen ingevoerd.
Dit betekende het verbod van vlees,
melkproducten en eieren. Om het
einde van de vasten uit te drukken
vond er vanaf de 12e eeuw tijdens
de Eucharistieviering op paasdag
een zegening van de verboden spijzen plaats. Later werden het alleen
hardgekookte eieren die de gelovi-

gen in mandjes meebrachten en die
door de kippen op Witte Donderdag waren gelegd. Die eieren (ova
paschalia) konden ze dan thuis eten
of weggeven. Dit is het wijdingsgebed dat in het Romeinse Rituale van
begin 17e eeuw staat, maar een veel
oudere oorsprong moet hebben:
‘Heer, wij vragen U, deze eieren
die U geschapen hebt, te zegenen,
zodat ze een gezond voedsel voor
uw trouwe dienaars worden die ze
in dankbaarheid en tot herinnering
aan de verrijzenis van de Heer tot
zich nemen.’
Het beschilderen van paaseieren
gebeurde vanouds in de Oosterse
kerk, hetgeen zich tot een specifieke schilderkunst heeft ontwikkeld.
Aanvankelijk kregen ze daar een
rode kleur die Christus’ lijden symboliseerde dat aan zijn verrijzenis is
voorafgegaan.
Toon Brekelmans
Kerkhistoricus
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VASTENAKTIE

De veertigdagentijd is in volle gang.
Doet u mee om de mensen te helpen bouwen aan hun toekomst.
Wij zien het resultaat van de actie
met vertrouwen tegemoet.
De vrijwilligers van de vastenactie

Niet alleen voor de spaardoosjes
van de kinderen is de informatie,
maar ook voor u die een Vastenzakje krijgt en wilt inleveren.

Even voor u ter herinnering de data wanneer we staan:

dit is op 17 en 18 april in de kerk.
Op 20 mei staan we op de Voorjaarsmarkt.

U kunt hier terecht voor de vele artikelen uit onze
winkel. Toch wel iets om te onthouden.
Graag bevelen wij u aan om even onze winkel binnen
te lopen.
Namens het team van de wereldwinkel
Hilda Neefjes

De 37e 40MM dag
wordt georganiseerd
op zaterdag
15 mei 2010
(zaterdag na Hemelvaartsdag).
De vergadering is nog niet geweest dus de overige
informatie kunt u later in Binding lezen.
Anneke Breg,
Talud 28, tel: 0228-582598
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KASKI-RAPPORT ‘DE KERK TELT’
Kerken besparen de staat minimaal
400 miljoen euro
Omdat Actie Kerkbalans in 2010 speciaal aandacht besteedt aan
de maatschappelijke waarde van de kerken heeft de Interkerkelijke Commissie Geldwerving het Kaski (het expertisecentrum
over religie en samenleving, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen) gevraagd wat de maatschappelijke bijdrage aan
de Nederlandse samenleving is van de plaatselijke kerkgemeenschappen.
De waarde van de sociale en culturele activiteiten van de parochies en
protestantse gemeenten wordt door
het Kaski berekend op jaarlijks
minimaal 400 miljoen euro.
Uit het onderzoek blijkt dat de
kerken jaarlijks 1,4 miljoen mensen
bereiken met sociale activiteiten
als ouderen- en ziekenbezoek, daklozenhulp, jeugd- en jongerenwerk,
ontmoetingen met gelovigen van
andere godsdiensten. Voor deze
activiteiten beschikken de kerken
over een vrijwilligersapparaat van
ongeveer 175.000 mensen. Omgerekend naar een economische
waarde berekenen de onderzoekers
de sociale bijdrage van parochies
en gemeenten op 325 miljoen euro
jaarlijks.
Worden daar ook activiteiten met
een culturele waarde bij opgeteld,
zoals: de openstelling van kerken,
buitendiensten en vieringen, concerten en festivals, dan is de maatschappelijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving door parochies
en gemeenten minimaal 400 miljoen euro.
Bij de berekening betrokken de
onderzoekers niet de activiteiten
die hoofdzakelijk religieus van
aard zijn. Onder maatschappelijke
waarde verstaan zij “direct vanuit
de kerken ondernomen activiteiten die gericht zijn op een ruimere
groep dan de trouwe kerkleden en
die in belangrijke mate sociaal of
cultureel van aard zijn”.
In totaal bereiken parochies en
gemeenten met hun sociale activi-

teiten jaarlijks 1,2 miljoen mensen.
Activiteiten die heel veel mensen
bereiken zijn bezoekwerk (300.000),
inzameling en distributie van kleding en voedsel (110.000), bijeenkomsten met andere kerken of
religies (100.000) en gezamenlijke
maaltijden (70.000).
Omgerekend naar uren per jaar
blijkt de vrijwilligersinzet vanuit de
kerken neer te komen op bijna 16
miljoen uur.
Al eerder verschenen onderzoeken
over de maatschappelijke waarde
van godshuizen in diverse steden.
Hieruit kwam naar voren dat de

inzet van kerken, moskeeën en
andere religieuze organisaties een
positieve invloed heeft op de Nederlandse samenleving voor onder
meer de sociale cohesie, hulp aan
(ook niet-kerkelijke) goede doelen
en de instandhouding van cultureel
erfgoed. Met het Kaski-rapport ‘De
kerk telt’ is nu de landelijke situatie
in beeld gebracht, zij het dat het zich
beperkt tot de bijna 1400 roomskatholieke parochies en de bijna
2300 gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Hun leden
vertegenwoordigen zo’n 90 procent
van alle christenen in Nederland.
Buiten beschouwing zijn de activiteiten gebleven van andere kerken.
Ook parochiële caritas-instellingen,
stedelijke diaconieën en categoriaal
gerichte parochies en gemeenten
zijn buiten beschouwing gebleven.
Het onderzoek is uitgevoerd onder
een steekproef van 800 parochies
en 1800 protestantse gemeenten.
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KERK EN JODENDOM
Matzes, eieren en het lam
Het is algemeen bekend dat Joden met hun Paasfeest (Pèsach)
matzes eten. We kunnen matzes in fraai gekleurde verpakking in
elke supermarkt kopen. Ze worden gebakken van meel, gemengd
met water. Een eenvoudig recept. Joden noemen het: ‘Het ongezuurde brood van de ellende’. Het herinnert aan hun slavernij.
Het herinnert aan de Exodus, de uittocht uit die ellende. Daarom
eet men ook van het ei, gedoopt in zout water. Het is vandaag wel
feest, maar weet wel:... er waren vroeger tranen om alle ellende.
Herinner het je!
Dat herinneren heeft een belangrijke betekenis. Het heeft een waarschuwende en bewustmakende
dimensie. Weet dat jij zelf eens in
een zeer vervelende situatie hebt
gezeten. Voel dus mee als dat een
ander (volk) overkomt. Dat die
ander daarom hulp nodig heeft.
Zeker van jou.
Hét Pèsach-symbool bij uitstek op
de tafel was het lamsboutje. Maar
na de verwoesting van de tempel te
Jeruzalem heeft de matzes die plek
overgenomen. Daarmee waren de
dierenoffers ten einde. Het lamsboutje ligt nog wel op de pèsachschotel, maar is zwart geblakerd...
zoals eens de tempel werd platgebrand. Het is echt Joods om dat
lam-symbool te handhaven. Om
nooit te vergeten.
Dat lam komt van het lamsoffer in
de tempel. Eén lam werd eens per
jaar, met de zonden van de gemeenschap beladen, de woestijn in gestuurd. Het was daarmee ten dode
opgeschreven. De gemeenschap
mocht weer met een schone lei beginnen. Het andere lam werd ritueel
geslacht en als brandoffer aan God
opgedragen.
Joden eten met Pésach het lamsboutje omdat dat herinnert aan de
10e plaag in Egypte. Het bloed (van
het geslachte lam) aan de deurpost
deed de engel des doods voorbijgaan aan hun deur.
Het lam herinnert ook aan het offer
van Izaak. In Groenlo staat dit tafe-

reel afgebeeld onder het hoofdaltaar
van de Calixtus. De engel houdt de
hand van Abraham tegen, die zijn
zoon wil doden. God wil de dood
van een mensenkind niet. In plaats
van het kind werd een lam geofferd. Het is een centraal verhaal in
de Joodse Tora en daarmee tevens

in de christelijke Bijbel. Ook in
de Koran speelt dit lamsoffer een
belangrijke rol.
En de christenen? Wij identificeren
datzelfde lam met Christus. Hij is
‘Het Lam van God, dat wegdraagt de
zondenlast van de wereld’. Hij stierf
de offerdood aan het kruis. Zoals
Izaak werd gered, werd ook Christus gered uit de dood. Hij stond op
uit de dood om eeuwig te leven bij
zijn Vader. Nee, God wil de dood
van een mensenkind nog steeds
niet. Het kwaad mag nooit winnen.
Het leven wint. Herinner je dat, altijd opnieuw!
Simon Nagelmaeker
Lid van de Werkgroep Liturgie &
catechese KRI
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LITURGISCH JAAR
HET PAASTRIDUÜM:
EEN EIGEN LITURGISCHE PERIODE
Om in de loop van het liturgisch
jaar de eucharistie goed te kunnen
vieren, worden er in het vernieuwde
Romeins missaal, voorafgaand aan
de liturgisch teksten, drie documenten gegeven. Een daarvan is de
Apostolische Brief ‘De viering van
het paasmysterie’. Met deze beginwoorden maakt paus Paulus VI
direct duidelijk wat de kern is van
iedere eucharistieviering. Aan deze
brief zijn de algemene normen voor
het liturgisch jaar gehecht. Deze
algemene normen bevatten o.a. een
korte omschrijving van de verschillende liturgische tijden die samen
de jaarkring vormen van het liturgisch jaar. In deze jaarkring wordt
het mysterie van Christus in al zijn
aspecten herdacht.
Opvallend is dat er naast de vijf
bekende liturgische tijden sprake
is van een nieuwe liturgische tijd:
het paastriduüm. Dit blijkt thans
gezien te worden als een eigen en
aparte liturgische periode van het
liturgisch jaar, zoals ook verder op
in het missaal tot uiting komt in
de indeling en de lay-out van het
missaal zelf. Zo wordt tot expressie gebracht dat het paastriduüm
vanwege de grote betekenis van het
centrale geloofsmysterie dat dan
Witte Donderdag

gevierd wordt, een eigen geheel
vormt in de beleving van het liturgisch jaar.

Geloofsinhoud van het
paastriduüm
Om deze centrale betekenis van het
paasmysterie te onderstrepen begint
de bespreking van het liturgisch
jaar met het paastriduüm en niet
met de advent, zoals wellicht velen
veronderstellen. Dit wordt aldus
verduidelijkt: ‘Daar Christus het
werk van de verlossing der mensen
en van de volmaakte verheerlijking
van God bovenal heeft voltrokken
door zijn paasmysterie, waarin Hij
onze dood heeft teniet gedaan door
te sterven en ons leven hersteld door
te verrijzen, is het paastriduüm van
het lijden, de dood en de verrijzenis
van de Heer het stralende hoogtepunt van het gehele liturgische jaar.
Evenals de zondag het hoogtepunt
van de week vormt, is het hoogfeest
van Pasen het hoogtepunt van het
liturgisch jaar.’

Betekenis van de paaswake
Deze driedaagse van Pasen begint
met de avondmis van Witte Donderdag; het hart ervan is de paaswake en het wordt besloten met het
avondgebed van Paaszondag. De
plechtige wake in de
paasnacht - naar een
woord van de heilige
Augustinus ‘de moeder’ van alle heilige
nachtwaken - heeft een
bijzondere betekenis.
Daarin ziet de kerk
wakend uit naar Christus’ verrijzenis en viert
zij deze in de sacramenten van de christelijke
initiatie. Tegelijkertijd
vernieuwt het volk van
God door de hernieuwing van de doopbe-

Goede Vrijdag
lijdenis zijn verbond met Christus
die als de Heer verrijst. ‘Derhalve
moet de viering van deze heilige
wake geheel in de nacht plaats hebben, d.w.z. zij moet beginnen na het
invallen van de duisternis of eindigen vóór de dageraad van de zondag.’
E. de Jong

Paaswake
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Koor en Orgel
150 van Cesar Franck en ter afsluiting het Halleluja van Handel.

Het Orgel
Het koor
De koren zien uit naar Pasen, hoewel ook voor Pinkster de plannen al
zijn gemaakt.
Tijdens de evaluatie met de oudkoorworkshoppers op 11 januari
bleek dat iedereen graag weer wil
meezingen.
Ook bleek dat de voorbereiding
op Kerst, afgelopen najaar zonder
koorworkshops op maandagavonden in De Inzet, over het algemeen
goed was bevallen. Behalve de
woensdag- en vrijdagrepetities was
er ook nog een hele zaterdag oefenen in De Inzet geweest.
Ook over de zanguitvoering tijdens
de Kerstavondviering was iedereen
positief. Nog wat meer aandacht
voor de muzikale afwerking was
het belangrijkste kritiekpunt. Daar
zijn we de afgelopen tijd dan ook
mee bezig geweest in de Missa Brevis van Mozart die we op 1e Paasdag gaan zingen. Er zijn nu dertien
workshoppers vast lid geworden
van Dames- en Herenkoor. Een
groep van tien workshoppers zingt
projectmatig mee.
Verder zingt het koor op eerste
Paasdag natuurlijk ook het Halleluja van Handel. Tijdens de collecte
een oud lied op Latijnse tekst “Surrexit Christus, Halleluja” en tijdens
de communie een wat moderner
paaslied in het Nederlands: “De
Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!”
Na Pasen gaan we ons verder voorbereiden op Pinkster. Ook dan weer
een heel mooi programma voor de
viering op Pinksterzaterdag.
De Orgelsolomesse van Mozart,
Psallite Deo nostro van Bach, Psalm

Het orgelseizoen nadert en dat
betekent ook weer drie concerten
in onze Werenfriduskerk. Daartussendoor ook nog het afsluitende
concert van een van de orgeltochten die jaarlijks in onze provincie
plaatsvinden.
Het is dit jaar alweer tien jaar
geleden dat ons orgel zo fraai
werd gerestaureerd. Na twee jaar
intensief actievoeren konden de
werkzaamheden in de zomer van
2000 van start gaan. Op 1 oktober
kon het actiecomité, bij wijze van
cadeau voor de jarige Werenfriduskerk (125 jaar), een cheque van

f 100.000,− overhandigen aan het
parochiebestuur. In november was
het orgel helemaal klaar en vierden
we nog een mooie muzikale middag ter afsluiting.
Ook onze jaarlijkse orgelconcerten
zijn dit jaar aan hun eerste lustrum
toe. In die periode is een en ander
gebeurd: in 2007 is een CD uitgekomen en het jaar daarop een fraaie
orgelfolder die aan de bezoekers
van de concerten bij het programma wordt uitgereikt.
Voor dit jaar zijn de concerten op
de zondagmiddag: 30 mei - Pieter
Rynja, 4 juli - Michael Hedley en
12 september - Jan Spijker.
Op zaterdag 31 juli speelt Gerrie
Meiers het afsluitende concert van
de orgeltocht in onze Werenfriduskerk.
Jan van der Leek
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IN GESPREK MET
WERKERS VAN WERENFRIED

Zaterdagavond 20 maart vierde het KVG het 60-jarig jubileumdat
begon in de kerk met het thema: ‘Door generaties heen verbonden’. Een eucharistieviering met Kinder/Jeugdkoor en het AOWjongerenkoor. Voor de redactie natuurlijk een reden om met dehuidige voorzitter en secretaris Anneke Koomen-Grent en Afra
Schoorl-Slaman een praatje te maken over het wel en wee van
60 jaar KVG.
Weten jullie iets van de
oprichting?
Het oude notulenboek wordt er bij
gehaald. Op 17 maart 1950 was de
oprichtingsvergadering van de R.K.
Vrouwenbeweging. Mw. A. RaatDunselman werd voorzitster of
presidente zoals dat toen genoemd
werd, mw. A. Beerepoot-Karskens
was secretaris en penningmeester Mej. Th. Dekker. Het bestuur
bestond uit acht leden. De moderator was pastoor Busch.
Uit de overlevering is bekend dat
het is ontstaan uit een naai- en breigroepje.
Als ze reisjes organiseerden, wer-

den er zegels gespaard. De gemaakte dingetjes door de handwerkclub
werden als prijsjes aangeboden. Zo
groeide dat uit tot een vereniging.
Bijna iedereen die trouwde, werd
lid van de vrouwenbond.

Landelijke bond
Het landelijke KVG (Katholiek
Vrouwen Gilde) bestond toen al.
Op dit moment is er landelijk en
provinciaal niets meer over van het
KVG. Dat houdt in dat het al moeilijker voor ons wordt om iets te
organiseren. Je mist de ondersteuning van bovenaf.
Ook het katholieke waar het KVG
voor stond, wordt minder. Het is
niet meer geloofsgericht, ieder plui-

Staande vlnr: Mw. Ruiter, mw. A. Beerepoot-Karskens, mw. S. van Heerwaardede Jong, mw. A. Koomen-Bakker, mej. G. Schoorl, mej Th. Dekker.
Zittend vlnr: Pastoor Busch, mw. A. Raat-Dunselman, mw. N. Weel-op den Kelder,
mw. M. Koomen-Bezuijen.

mage kan er bij komen.
Alleen in deze regio bestaat nog
een groep van acht KVG’s waaronder: Hoogkarspel, Enkhuizen,
Lutjebroek en Hoorn . Wij maken
een bloemlezing van onze activiteiten die dan bij de acht groepen
in de regio rondgaan. Zo lezen we
ideeën van elkaar die we weer kunnen gebruiken in ons eigen programma.
Wij zijn eigenlijk nog erg rijk met
onze 153 leden. Daarvan zijn er wel
vijftien van Onderdijk bijgekomen
nadat daar het vrouwengilde werd
opgeheven.
Dat was ook het geval bij de leden
die uit Medemblik komen. Ze konden geen bestuursleden meer krijgen. Een bestuurslid van ons nam
zo haar schoonzusjes uit Medemblik hier naar toe. Ze komen ook
uit Hoogkarspel, Purmerend en
Lelystad. Dat zijn allemaal weer
familieleden of oude vriendinnen
van… Die blijven dan slapen als het
te laat wordt. Ze hebben het er voor
over: ‘Over de dijk ben je er zo,’ zeggen ze.

Waarom loopt het zo goed?
Ik denk, omdat we zo’n goed en
gezellig bestuur hebben. Een jaar of
vijf terug kwamen er een paar jongeren bij, dat was een echte opsteker. Ons ledenbestand werd ouder,
maar ze wilden eigenlijk nog niet
naar de KBO. Het was veel te gezellig bij ons. Door die verjonging
zaten we met het probleem om een
programma samen te stellen dat
voor alle leeftijden aantrekkelijk
is. We kozen voor de ene maand
wat creatiefs, dat de jongeren graag
willen en de andere maand iets
serieuzer, zoals een spreker.
Het ging eigenlijk vanzelf, de leden
gaven zelf dingen aan. Als er eenmaal een groep jongeren opzit
nemen ze ook vriendinnen mee.
De verjonging is eigenlijk begonnen
toen Mariska Meester-Vertelman
in het bestuur kwam. Haar moeder zat er op en Mariska kwam met
haar mee. Toen werd ze natuurlijk
in het bestuur gevraagd. Heel wat
jongeren van haar leeftijd heeft ze
er bij getrokken.
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Uit de overlevering is bekend dat het is ontstaan uit een naai- en breigroepje.

Bestuur
Anneke kwam in het bestuur toen
het KVG 40 jaar bestond. Ze werd
gevraagd door Siny van der Geest,
de toenmalige presidente. Ze zei:
‘Wij dachten zomaar, jij moet
maar eens in het eendagsbestuur.
En je kunt ook wel gewoon in het
bestuur.’
‘Dat weet ik niet hoor,’ was Anneke’s reactie. Ze had al wel een heel
spektakel met het eendagsbestuur
georganiseerd met Joke Ruiter.
Maar als dat iedere keer zo moet?
‘Probeer het,’ zei Siny, ‘het is niet
zoveel werk.’ Het was wennen hoor,
ze waren zo serieus volgens de regels
van de bond bezig met het KVG. Ik
dacht, zou ik hier wel bij passen? Ik
vond het belangrijker om te vragen
wat de leden leuk vinden. Ik hield
me rustig, maar in de tijd traden er
ook leden af volgens het rooster en
kwamen er weer jongeren in. Ik had
al snel Afra Schoorl gestrikt, want
je zoekt toch naar mensen die je
liggen.
‘Kom maar eens kijken,’ zei ook ik
weer, ‘je hoeft nog niets te doen,

dan kun je proeven wat er allemaal
leeft.’ En dan heb je ze, zo werkt
dat. Afra werd lid van het KVG
door haar buren die ook lid waren,
dat was wel gezellig. Ik was echt een
van de jongsten, het was dat ik met
de buurvrouwen ging, anders was
ik echt geen lid geworden. Een paar
jaar later kwam de bestuursvraag.

Ereleden
Het KVG heeft drie ereleden, die al
50 jaar lid zijn. Mw. Hendriks-Bakker, mw. Beemster-Pronk en mw.
Aker-Sijm.
Ze hoeven geen contributie meer te
betalen. De contributie is € 25,- per
jaar en voor dure avonden zoals de
kerstviering wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Wat deed het KVG in het begin?
Het jaarprogramma begon altijd
met een H. Mis gevolgd door een
lezing zoals: dokter Kenter over de
hygiëne thuis, een voordracht over
literatuur, een film over Fatima,
huishoudelijke voorlichting via een
film of een demonstratie van een

Braun voedselmenger. Pastoor of
een notaris werden ook wel eens
gevraagd. Het programma was
gevarieerd, maar onder iedere uitnodiging stond: neem weer gezellig
een handwerkje mee!
Het onderwerp ‘geboorteplanning’
heb ik nergens in de verslagen kunnen vinden. Mijn moeder heeft zich
er over verbaasd dat daar nooit over
werd gepraat. De protestanten hadden kleinere gezinnen. Daar werd
wel voorlichting gegeven maar bij
de katholieken was dat niet aan de
orde.
Ze deden ook veel met de plaatselijke middenstand. Botman is wel
eens geweest die iets over wijnen
vertelde. Ze schreven ook fabrieken aan om te kunnen bezoeken
als ze een reisje organiseerden.
Dat werd op die manier een beetje
gesponsord. Er was nog niet zoveel
geld te besteden. Een dag Amsterdam in 1953 van 7.00 uur ’s ochtends tot 11.00 uur ’s avonds kostte
f 11,−. Tegenwoordig kost een dag
naar Utrecht van 10.00-20.00 uur
€ 64,00,−. Maar vroeger of nu, ze
komen steeds voldaan thuis.
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moet het leuk maken. Het gaat om
het samenzijn.
Tijdens de laatste jaarvergadering
waren er 93 mensen. Ongelofelijk.
Het jaar daarvoor 60, maar het
ledenaantal groeit nog.
Vorig jaar was er iemand van
Leekerweide uitgenodigd. De mensen hadden heel veel vragen over
de nieuwe boerderij aan de Simon
Koopmanstraat en haar bewoners
van Leekerweide. Ze dachten dat
ze steeds maar in het dorp zouden
rondlopen. Maar dat is niet het
geval, ze hebben gewoon een dagbesteding. Het enige wat gevraagd
wordt of mensen vrijwilligerswerk
willen doen door een spelletje met
ze te spelen. Het verhaal werkte
heel verhelderend.

Mannen
Deze keer komt er een vrouw uit Assendelft die een verzameling oude
lingerie heeft en trouwjurken, dus er zal wel gepast moeten worden.

Leerzaam of ontspannend?
‘Allebei,’ zeggen ze meteen. Wij
maken een jaarprogramma. In de
wintermaanden zijn we meer vormend bezig en in de zomermaanden fietsen, een reisje of een strandwandeling.
In september is de opening. We
beginnen met een mis in de Inzet en
aansluitend een hele leuke avond.
Deze keer komt er een vrouw uit
Assendelft die een verzameling
oude lingerie heeft en trouwjurken,
dus er zal wel gepast moeten worden. Dat plan halen we dan weer
uit de bloemlezingen van de andere
KVG’s.

Gastdag
De gastdag is een creatieve dag
meestal vlak voor Pasen. We starten om 9.00 uur met koffie of thee
met wat lekkers. Mariska Vertelman regelt dat. Ze doet dat heel
knap, hele leuke bloem- of paasstukken kan ze verzinnen. Het gaat
stap voor stap zodat iedereen het
kan volgen. De leden nemen dat blij
mee naar huis. Voor de lunch staan

we met z’n allen broodjes te smeren
en een kroketje.’s Middags maken
we kaarten. Zo’n 35 à 40 leden jong
en oud doen daaraan mee. Ans van
Dekken helpt vaak en Anneke Buisman. Er zijn meer leden die het wel
in de vingers hebben en anderen
op weg helpen. Voor het materiaal
wordt gezorgd. Dat gebeurt allemaal in de Schoof.
‘We hebben ieder jaar nog een busreisje en de bus is vol hoor,’ zeggen
ze trots. De leden betalen daarvoor
wel een eigen bijdrage.

Jaarvergadering
In januari houden we de jaarvergadering, waarna we kienen voor een
goed doel. We proberen daarmee
een plaatselijk doel te steunen zoals
de PCI, de Zonnebloem, of een project van Fons Dudink. Fons vertelde
zijn verhaal daarbij zodat de leden
wisten waarvoor ze kienden.
De laatste kienavond bracht € 850,op. De prijzen nemen de leden zelf
mee verpakt in doorzichtig folie.
Het is sport om het prijsje zo mooi
mogelijk in te pakken. Het hoeft
niet duur te zijn, de verpakking

De avond met de mannen is de laatste jaren ook een succes. Er kwam
iemand van Bergingsbedrijf SmitTak uit Rotterdam, die het zo mooi
kon vertellen, hij had er mooie beelden bij hoe dat in zijn werk ging.
Dat was een echte uitschieter. Sinds
die tijd is het aantal mannen sterk
toegenomen. Toen dachten ze: toch
wel interessant bij de vrouwen.
De Westfriese taalquiz ‘Spreek je
moerstaal’ met Sjaak Steltenpool en
Pé Swart was een klapper. Dat was
ook een avond met de mannen.
De laatste keer hadden we Karel
de Jong van het Westfries museum
met de Schipper Bontekoe. over de
VOC. Dat was ook heel interessant.
Joop van Diepen heeft ook een
avond gevuld over Westfriese stolpen. Daarna had ie nog wat spreuken of gezegdes, hij kon het mooi
brengen.
Als we een bijeenkomst hebben
over koken en als er wat te proeven
valt, dan zijn ze er allemaal hoor,
het zijn net Nederlanders, als er iets
te halen valt. Dat hindert niet, dat
vinden we ook gezellig.

Toekomst?
Zolang het gaat, gaan we door. Al
is de ondersteuning vanuit de provinciale groep verdwenen, we houden zelf de gang er in. Als je geen
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programma meer weet te maken en
de energie niet meer hebt om een
activiteit te organiseren dan is het
over. We horen en zien nog steeds
interessante onderwerpen of knippen hier en daar wat uit, maar het
moet wel betaalbaar blijven.
Wij vinden het helemaal geweldig
dat de Onderdijkers lid geworden
zijn bij ons. We zouden met onze
activiteiten best een keer naar
Onderdijk kunnen gaan als we niet
bij het Fortuin terecht kunnen. Ze
hebben nu zo’n prachtig dorpshuis.

Feest
We hebben zin in ons zestigjarig
jubileum. Het wordt een galafeest.
We bezoeken het casino dat voor
deze gelegenheid naar ’t Fortuin
is gehaald. Daar hoort natuurlijk
mooie kleding bij. Dick Raat is de
zanger en gitarist. De zaal is vol.
Het wordt vast gezellig.
De redactie dankt de beide dames
voor dit interview en hoopt dat het
KVG in de toekomst veel mag blijven betekenen voor de vrouwen van
Wervershoof en omgeving.
Als we een bijeenkomst hebben over koken en als er wat te proeven valt, dan
zijn ze er allemaal hoor, het zijn net Nederlanders.

Riet Kuin-Ooijevaar

FAMILIEBERICHTEN

Op 31 januari 2010 is toch nog
onverwacht overleden Emma de
Boer-Kraakman, op de leeftijd van
74 jaar. In rust en vrede is zij heengegaan in de slaap van de nacht.
Het is goed zo…. Dat waren de treffend gekozen woorden als aanhef
van de circulaire. Moeder Emma
zou deze woorden zelf hebben kun-

nen zeggen, denkend aan en voelend de kwetsbaarheid van haar
gezondheid, al langere tijd, de stilte
die er over haar leven kwam, tot
rust gekomen, tot eeuwige rust.
Het is goed zo…. Haar 3 zoons,
Cees, Sjaak en Peter, om haar heen
staande, waren er met datzelfde
gevoel, diezelfde woorden, in een
eerste verwerking.
Een kleurrijke foto, een blij gezicht,
sierde in de verdere dagen de voorkant van de liturgie.
Een kleurrijk mensenleven staat
ons voor ogen. Zo was de herinnering in die dagen en in de beide
vieringen in de kerk, Avondwake
en Uitvaartliturgie.
Moeder Emma, ze was oprecht,
optimistisch, ongecompliceerd en
vastberaden. Tevreden met heel wei-

nig kon ze anderen hun geluk van
harte gunnen. Tevreden en met een
vrolijk kritisch geloof. Haar huis en
haar wonen op de S.Koopmanstraat
was haar vertrouwde plek. Dit huis
heeft geboorte en dood gekend,
huwelijk, jubileum en wijdingen.
Gastvrijheid was er alom voor wie
er binnenkwam, wie het ook was.
Zijzelf zonder opsmuk, zonder verschil te maken, zichzelf blijvend.
Emma ging niet veel uit, ze was
graag thuis. De mensen kwamen
wel bij haar. Ze vond dat altijd goed
en kon het waarderen.
In de zomer van 1982 stierf haar
man Piet, na een ernstige ziekte.
Het was een hele verandering en
verwerking binnen het gezin. Ze
is er dapper mee omgegaan. Zijn
plaats was hierboven en tegelijk in
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haar hart. Eens naar hem toegaan,
hierboven, dat was een diepe wens,
een doorleefd geloof.
Fundament in haar leven was eenvoud, gelijkheid, geloof, humor en
een sterke wil.
Ze kon mooie dingen zeggen en
hele verstandige dingen zeggen.
Dat heeft menigeen goed gedaan.
Onvervalst Westfries was haar
taal. De oprechtheid van haar leven
klonk erin door en de vrolijkheid
van ontmoeting, met heldere en
glinsterende ogen.
Haar huisje stond op de S. Koopmanstraat temidden van goede
buren, naast en tegenover haar. Het
was met een bekende voordeur en
achterdeur.
Een tweede huis in haar leven was
het dorp Wervershoof, met al die
kleine, vele en dierbare contacten
die er zijn geweest, onderweg, in het
winkelcentrum, in of bij de kerk.
Bij een derde huis mogen we denken
aan het ene Vaderhuis, het hemels
Vaderhuis, met ruimte en gastvrijheid voor velen, met een welkom
dat grenzeloos is, met een verblijf
dat licht, vrede en geluk ademt.
In die zin hebben we in Avondwake en Uitvaartliturgie afscheid
genomen, met dankbare en goede
herinneringen, met respect en alle
eer, in verbondenheid samen. Op 3
februari hebben we haar gebracht
naar haar laatste rustplaats op het
kerkhof. Zij moge rusten in vrede.

Op 26 februari 2010 is na een
ernstige ziekte overleden Cornelis
Jacobus (Kees) Snip, op de leeftijd
van 64 jaar. Het was een ongelijke
strijd die hij niet kon winnen. Kees
is er voor gegaan, altijd positief, met
optimisme, tot er stilte kwam over
zijn beminde leven.
Als negende kind werd hij geboren
op 6 december 1945, op de boerderij in Zwaagdijk-West.
Kees groeide voorspoedig op. Na
de lagere school werd het de MTS.
Hij bekwaamde zich in het bakkersvak met invulling daarvan, als
banketbakkersknecht. Hij was later
houder van een snackbar (Schiedam), een korte periode. Tenslotte
afwerker in de bouw, glaszetter met
broer Fred.
De liefde van zijn leven kwam hij
tegen in Marijke Nieuweboer. De
trouwdatum was op 12 mei 1970.
Twee kinderen kwamen er in hun
leven, Debby en Kees, een gelukkig
gezin samen. In de voortgang van
hun levensjaren was er de voortgang van geluk: van 2 naar 4, Piet
en Shirley. Het geluk ging verder:
van 4 naar 6, twee lieve kleinkinderen, Senna en Evi. Het waren
zonnestraaltjes in een periode
dat er in eigen gezondheid zorgen
waren gekomen, en dat over langere tijd. De legionella-uitbraak
(Flora) is ook Kees niet voorbijgegaan, met koorts en verschillende
klachten. In het jaar 2004 waren er
enkele operaties. Een opleving of
betere dag werd dan weer gevolgd
door een terugslag. Het ging maar
door. In november 2009 was er de

boodschap in het ziekenhuis en de
verwerking dat herstel niet meer
mogelijk was. Verschillende keren
daarna was er een kritiek moment,
een ziekenhuisopname, behandeling, en dan weer een betere dag.
Zijn optimisme was bewonderenswaardig. Kees kende heel goed het
gezegde en de beleving daarvan:
‘pluk de dag’. Zo was zijn mijmering: probeer te genieten van elk
goed moment, van warme aandacht,
een kleine verrassing, een kwinkslag, een goede herinnering, de lach
van een kleinkind. Verzwakt naar
lichaamskracht kwam er stilte over
zijn leven in de late avond van vrijdag 26 februari. Het gaf verwerking
in afscheid moeten nemen, gepaard
met vele herinneringen. In flitsen
is het voorbijgekomen: zijn plaats
binnen het gezin, familie en vriendenkring. Zijn humor, zijn plaats
op het toneel, innemende voordrachten, zeker ook de herinnering
aan de opvoering van Jezus Christ
Superstar, in het jaar 2000. Vele circulairewoorden in de krant waren
een verwijzing naar een bemind
leven, met dank en respect terugkijkend naar vooral de laatste tijd.
De Avondwake was in de kerk op 2
maart met toepasselijke woorden,
zang en symbolen. De crematie was
op 3 maart in het crematorium in
Hoorn, met laatste afscheidswoorden en ook daar bijzondere herinneringen.

Sepp Patrick,
zoon van Patrick Stroet
en Astrid Blom.

Hartelijke gelukwensen aan de
ouders en aan de kinderen,
op weg
naar blije
kinderjaren,
een gelukkige
jeugd,
gedragen door
geloof en groei
in geloven.

Jochem Rudolphus Simon,
zoon van Maarten
en Mieke Lucassen-Bakker.

GEDOOPT
Nora Helena Maria,
dochter van Frank Stroet
en Jolanda Feenstra.

Jean Alfred Ossotoka (vader),
en de kinderen
Jean Alfred Roberto,
Corneli Maria,
Sarah Jolanda.
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Als je gelooft
‘Ik weet iets nieuws’, zegt
Mathijs. ‘Maar het is wel raar.’
‘Wat dan?’, vraagt mama.
‘Tijmen gelooft niet eens in
God!’ Dat was een hele ontdekking voor Mathijs. Sommige
buren weten niet van God.
Maar zij zijn best aardig, hoor.
‘Ja’, zegt mama,
‘Tijmens papa en
mama hebben hem
dat nooit verteld. Die
denken daar anders
over dan wij. Papa
en mama hebben
jou leren bidden.
Wij geloven vast in
de goede God, Die
houdt van alle mensen.’
‘Ook van Tijmen?’
‘Natuurlijk, ook van
Tijmen.’
‘Gelukkig’ zucht
Mathijs.
Als je gelooft, weet je,
dat God er is. Maar je
kunt Hem niet zien.
Als je gelooft, weet
je, dat God je helpt.
Maar je moet wel zelf
je best doen.
Als je gelooft, weet
je, dat alles goed kan
komen. Maar misschien gebeurt dat
pas veel later.
Als je gelooft, weet
je, dat het goed is,
te doen wat God wil.
Maar soms is dat niet
gemakkelijk. Mathijs

staat met papa bij het raam.
Ze zien de bomen bewegen,
zachtjes heen en weer.
‘Dat doet de wind’, zegt papa,
‘maar die kun je niet zien.’
‘Wel voelen, hè,’ zegt Mathijs.
Buiten voel je de wind in je

gezicht, achter het raam zie je
de bomen bewegen. Maar de
wind zie je niet. God zie je niet.
Maar als ik mensen goed zie
doen, en als ik mooie dingen
zie, dan denk ik: Wat fijn! God
wil, dat ik blij ben.

INLEVERDATUM KOPIJ VOOR DE VOLGENDE UITGAVE: WOENSDAG 5 MEI 2010.
UW CONTACTPERSOON:

