
Pelgrimage van 
vertrouwen 

Taizé als inspiratie voor de 
eenheid van christenen

Willibrordzondag 
7 november 2010

Willibrordzondag valt dit jaar op 
het hoogfeest van Willibrord.
Op Willibrordzondag wordt in 

de katholieke parochies van 
ons land aandacht gevraagd 

voor de oecumenische 
opdracht van de Kerk. Dit jaar 
zal de communiteit van Taizé, 

het concept van oecumene 
dat in Taizé tot ontwikkeling 

is gekomen en het belang 
daarvan voor de oecumene in 

Nederland voor het voetlicht 
gebracht worden.

Daarom staat Willibrordzondag 
2010 in het teken van de 

voorbereiding op de Europese 
jongerenbijeenkomst die 

de broeders van Taizé eind 
december organiseren in 

Rotterdam. 
 

Voor meer informatie:  
www.taizeinnederland.nl en 

www.oecumene.nll
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EEN ICOON VAN VERTROUWEN - ChRIsTUs EN MENAs

De beroemde icoon van Christus en Menas wordt gewoonlijk de icoon van de vriendschap 
genoemd, ofwel kortweg de ‘vriendschapsicoon’. In de ‘Pelgrimage van vertrouwen’ die sinds 
2007 vanuit Taizé door landen in Europa wordt gehouden, speelt deze icoon een centrale rol. 
Een icoon van vertrouwen!
Deze icoon maakt bij de ‘Pelgrimage van vertrouwen’ een soort toer door een land. Taizé heeft 
van deze icoon verschillende kopieën geschilderd, voor elk land één. De vriendschapsicoon is 
dan tijdens deze ‘Pelgrimage van vertrouwen’ aanwezig op diverse plekken: kerken, kapellen 
en instellingen We kijken hieronder kort naar enkele aspecten van deze icoon.
Icoon die vertrouwen uitdrukt
Op de icoon staan Christus en Menas. Rechts van Christus staat in het Koptisch: ‘de Verlos-
ser’. Links van Menas staat in de achtergrond (boven in de icoon) in het Koptisch geschreven: 
‘Apa Mênas overste’. En in de voorgrond (beneden links) staat wederom ‘Apa Mênas overste’.
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BELANGRIJK

Voor afspraken met, vragen en mededelingen aan pas-
tor 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

#

vAN DE REDACTIE

Het is herfst, duidelijk zichtbaar en voelbaar. Het 
 inspireerde redactielid Arda Koomen-Kuip om een 
mooi herfstgedicht te schrijven. Prachtig, als eigen 
mensen zoiets kunnen doen. 
Maria Voss laat even weten hoe het met haar gaat in 
haar nieuwe leefomgeving, leuk om te lezen.
Bijzondere aandacht wordt deze keer gevraagd voor de 
kerststallententoonstelling op 18 en 19 december.
De kerk vol met kerststallen van u zelf en daarbij kerst-
liederen van ‘Four Winds’ en het AOW-Jongerenkoor. 
Een prachtig moment om in de kerstsfeer te komen. 
Het hangt van u af of het door kan gaan, maar daar 
vertrouwen we op.
Deze keer zijn we in gesprek gegaan met een diaman-
ten bruidspaar. Ze vertelden graag over vroeger, hoe 
anders het was als thuishaalder. Een mooi warm woord 
voor pleegkind, maar wel met veel ellende er achter. 

Wij wensen u veel leesplezier.
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30/31 oktober: 
ALLERhEILIGEN

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

Dinsdag 2 november:
ALLERzIELEN

19.30 uur: Gedachtenisviering van 
onze dierbare overledenen met 
Herenkoor. Pastor J. Suidgeest.
De namen worden genoemd van 
degenen die in het afgelopen jaar 
zijn gestorven. Er is het licht van 
kaarsen en de kruisjes hebben hun 
betekenis. Het is een bijzondere 
avond.
 
6-7 november: 
WILLIBRORDzONDAG

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

13-14 november: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
A.O.W.-Jongerenkoor. 
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Heren v/h 
koor. Pastor J. Suidgeest.

20-21 november: 
ChRISTuS KONING – 
DIAKONAAL WEEKEND

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen (R). Groep Andijk.

27-28 november: 1e ADvENT

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. van Dril.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen (R). Groep Wervershoof.

4-5 december: 2e ADvENT

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: in de kerk 
vervalt de viering. 
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.

11-12 december: 3e ADvENT  

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

18-19 december: 4e ADvENT - 
BOETEvIERINGEN

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.

De vieringen in het weekend 
van 18/19 december (4e Advent) 
zijn boetevieringen, bedoeld als 
een bijzondere en persoonlijke 
voorbereiding op het Kerstfeest. 
Met velen samen is het naast een 
persoonlijk ook een gezamenlijk 
getuigenis van wie we zijn: mensen 
met onze tekortkomingen en 
met onze goede wil. We vragen 
vergeving, we maken ons klaar om 
het Kerstfeest zo goed mogelijk te 
vieren. Van harte welkom in een 
van de vieringen.

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!

Opmerking: als achter ‘liederen’ een 
R staat, dan betekent dit: onder-
steuning door leden van het vroe-
gere Regiokoor.

LITURGISCHE 
AGENDA

LITuRGISCh ROOSTER 
30 oktober tot en met 19 december 2010
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We maken in het jaar twee bewe-
gingen mee die precies tegengesteld 
zijn. Het gaat om de aangename ver-
andering na de winter. Dat is: van 
winter naar lente, van lente naar 
zomer, van koude dagen naar het 
oplopen van de temperatuur, van 
donkere avonden naar steeds meer 
licht. Dat is vooral rond Pasen als 
de zomertijd begint. Dat betekent  
’s avonds ‘een uur langer licht’.
Er is een beweging die precies an-
dersom gaat. Die beweging maken 
we op dit moment mee. Dat is: van 
zomer naar herfst, van herfst naar 
winter (over een aantal weken), van 
zomerse dagen naar herfst-dagen. 
Er is kans op mist, druilerig weer en 
op nachtvorst. Met het ingaan van 
de wintertijd wordt het ‘s avonds 
een uur eerder donker.
Voor de meeste mensen is deze 
 beweging minder aangenaam. 
‘Het moet maar gauw weer voor-
jaar  worden’, horen we hen zeggen. 
Maar niet iedereen zegt dat. Hoe 
kijken zij dan tegen deze tijd aan?
Omdat het ’s avonds vroeg donker is, 
hebben de avonden iets aparts. Het 
is maar welke invulling wij  eraan 
geven. Niet volop buiten,  zoals in de 

lente of in de zomer, maar veel meer 
binnen. Niet overal heentrekkend, 
maar veel meer thuis, binnen. Ook 
bij ons zelf ‘binnen’, ons in nerlijk. 
Daar is wat meer tijd voor.
Najaar en herfst, het is de tijd waar-
in de natuur – na de zomer – tot 
rust gaat komen, tot rust is geko-
men. Daarmee verbonden is het 
de natuurlijke tijd, waarin ook wij-
zelf – als mensen – tot rust en stilte 
kunnen komen. Iemand zei dat eens 
met de woorden: In de  natuur reikt 
God zelf de stilte van het  najaar 
aan. Stilte, ruimte, bezinning, een 
adempauze in het leven van alle-
dag.
De televisie zal hoog scoren. In de 
loop van de jaren is er een enorme 
uitbreiding van tv-kanalen geko-
men, keuze genoeg. Is het niet een-
zijdig als de televisie de enige in-
vulling van de (lange) avonden gaat 
worden of is geworden?
Afwisseling is altijd goed, zeker in 
de avonden van dit jaargetijde. Tijd 
nemen voor een boek, een hobby, 
een cursus, vorming, verdieping. 
Avonden voor spel, ontmoeting, be-
zoek. En altijd zijn er nog repetities, 
samenkomsten, vergaderingen.

Vroeg donker, de gordijnen dicht, 
het lamplicht aan. Wie zijn wijzelf 
met de invulling van de avond-
uren?

Een klein gedicht zegt daarover:
‘Leven is een stad met daken, 
ieder dak bergt duizend taken
en je moet er steeds voor waken
om er zelf wat van te maken’.

Wijzelf met een passende invulling 
voor deze tijd van het jaar, de herfst, 
als we denken aan de avonden, met 
dat vroege donker in de avond.
 
Pastor J. Suidgeest 

DE hERfST

KERSTzANGDIENST,  
volgend jaar

De jaarlijkse Interkerkelijke Kerst-
zangdienst, georganiseerd door de 
plaatselijke Raad van Kerken, komt 
dit jaar te vervallen. Dit in verband 
met de Kerststallen-tentoonstelling 
in onze kerk in het weekend van 
18/19 december. Daarmee verbon-
den op zondagmiddag de zang-
groep ‘Four Winds’, met kerstliede-
ren. Dit in goed overleg met elkaar.
Het ligt in de bedoeling om het vol-
gend jaar weer een Interkerkelijke 
Kerstzangdienst in onze kerk te 
hebben.

In de eerstvolgende uitgave van ‘Nu 
en Straks’ staat het overzicht van 
KERSTMIS en de JAARWISSE-
LING en van de eerste weken in het 
nieuwe jaar 2011. Dit nummer zal 
uitkomen een week voor Kerstmis.

Dit jaar valt 2 november op dins-
dag. Er is ’s avonds om 19.30 uur in 
onze kerk een gedachtenis viering. 
We gedenken onze dierbare over-
ledenen. We noemen de namen 
van degenen die in het afgelopen 
jaar zijn gestorven (vanaf 2 no-
vember vorig jaar). 
Deze namen staan geschreven op 
de kruisjes die achter in de kerk, 
in de vroegere doopkapel, langs de 
tegelwand een plaats hebben gevon-
den. Elke naam is uniek, verbonden 
met een unieke en heel eigen per-
soon. Alle namen zijn geschreven 
in mensenharten, met dank om 

de betekenis van hun leven, met 
een blijvende verbondenheid. Het 
gaat in de 2 novemberviering ook 
om vele andere namen die we niet 
vergeten, uit de tijd daarvoor, soms 
ook nog kort geleden, of namen uit 
een verder verleden. Voor het ge-
voel dikwijls nog heel dichtbij en 
bijzonder. Van harte bent u wel-
kom in deze  gedachtenisviering, 
met velen samen. We bidden om 
licht, om blijvend leven voor hen 
die zijn gestorven. We bidden om 
licht en om levenskracht voor ons 
zelf in de voortgang van ons eigen 
leven. Voor de liturgie van Allerzie-
len is een nieuwe liturgie gemaakt, 
 nieuwe lezingen, liederen, enz. Mo-
gen we elkaar tot kracht en troost 
zijn in deze bijzondere viering van 
Allerzielen. 
Nogmaals bent u van harte wel-
kom. 

ALLERzIELEN – 2 NOvEMBER
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Blaadjes zijn weer opgeveegd
van onze berkenbomen.
De herfst heeft ze uitgekleed
nu blijf ik nog wat dromen,

van de zomer en de zon
het heerlijke buitenleven,
dat ons bijna allemaal
een gezond kleurtje heeft gegeven.

Maar de warmte maakte plaats
voor kille korte dagen.
De natuur kleurt geel en rood
in bomen die blad dragen.

We sluiten de gordijnen,
branden kaarsen, lampen.
We zoeken de gezelligheid,
zien op T.V. ook rampen.

Zo leren we in dit seizoen
de warmte van ons huis
meer te gaan waarderen
na ellende op de buis.

Daardoor realiseren we,
hier is t toch een goed bestaan,
ondanks dagelijkse zorgen
kunnen we de herfstkou wel aan.

Dankbaarheid is op zijn plaats
voor alle goede dagen
waarin velen van ons zien;
wij hebben niets te klagen.

Arda Koomen-Kuip

Beste parochianen

Zoals u eerder hebt kunnen lezen 
ben ik de laatste week van augustus 
vanuit West Friesland verhuisd naar 
Nijmegen. Nu alle verhuis dozen zijn 
uitgepakt, een en ander een plek 
heeft gekregen en ik langzaamaan 
een nieuw dag- en weekritme heb 
gevonden wil ik graag iets van me 
laten horen.
De overgang van een eengezins-
woning naar een driekamer appar-
tement is groot, ook al is het een 
heel ruim appartement. Maar mis-
schien is de verandering van  wonen 
in het mooie rustige  Westfriese 
platteland naar de stad nog veel 
groter. De ruimte, alle bekende 
mensen, vertrouwde gezichten, een 
groet op straat, dat mis ik natuur-
lijk. Zodra ik buiten de deur kom 
merk ik die andere omgeving. Het 
verkeer is veel drukker, het lijkt wel 
of aan elke lantaarnpaal een fiets 
staat vastgeketend en voor straten-
makers en de plantsoenendienst is 
hier nog jaren werk genoeg volgens 
mij!! Het feit dat ik ruim 36 jaar uit 
Nijmegen weg ben geweest maakt 
de overgang natuurlijk ook groot. 
Ik woon op de tweede etage van 
een flat van 7 verdiepingen. Op 

de begane grond is o.a. een grote 
 supermarkt en ik kan me dus dicht 
bij huis redden. Alle bewoners heb 
ik ontmoet, in de hal of de lift ont-
staat er al gauw een praatje. En ik 
heb geluk, ik bespeur volop begrip 
voor mijn situatie en er wordt mee-
gedacht wat voor mij in de flat han-
dig is. Om een voorbeeld te noemen: 
iedereen wilde best meewerken aan 
stroombesparing te doen. Het idee 
werd geopperd om de verlichting 
in de hal en het trappenhuis te ver-
minderen. Maar ja, in een miniem 
verlichte hal met zwarte vloer en 
een paneel met twintig donker-
groene brievenbussen vond ik bij 
schemerlicht mijn postbus niet ge-
makkelijk. Na overleg heeft iemand 
een grote witte sticker op mijn brie-
venbus geplakt. Een kleinigheid 
zult u misschien zeggen, maar voor 
mij een enorm gemak. Dat is echt 
sympathiek. Ik heb weer ervaren 
dat de meeste mensen gewoon heel 
aardig zijn en van goede wil; en ook 
dat het spreekwoord ‘sprekende 
mensen zijn te helpen’ nog altijd 
opgaat. Het zijn waarden die alles 
te maken hebben met vertrouwen 
over en weer: vertrouwen geven en 
ontvangen, durven vertrouwen op 
de goede wil van mensen, op het 
goede in elke mens.
In West-Friesland heb ik dat zo 
 dikwijls mogen ervaren. In mijn 
 actieve jaren in de ontmoetingen 
met mensen in heel verschillende 
 situaties. In deze denk ik ook aan het 

samenwerken met de vrijwil ligers 
die voor en/of achter de schermen 
veel tijd, kennis en energie hebben 
geïnvesteerd in de  parochie. De 
laatste twee jaren, toen mijn  eigen 
mobiliteit sterk veranderd was, heb 
ik veel sympathie ondervonden in 
de contacten, ondersteuning en 
hulp op allerlei terrein. Dat is zo 
iets kostbaars, dat blijft me natuur-
lijk bij.
Als vanzelf leef ik mee met de 
 parochies en de terugkerende acti-
viteiten op de parochiekalenders. 
En ik kan u zeggen meer en meer 
bewondering te hebben voor dege-
nen die nu met belangeloze inzet 
vol zorgvuldigheid en saamhorig-
heid de kar trekken. Het is zo be-
langrijk één gezamenlijke lijn te 
vinden en samen ergens aan te 
gaan staan. In de parochie waartoe 
ik nu behoor worden hier en daar 
andere accenten gelegd wat ook niet 
anders te verwachten is maar het is 
echt wennen.
Zo bent u wat bijgepraat. Vanuit 
het Nijmeegse wens ik u alle goeds, 
sterkte waar nodig en een hartelijke 
groet voor u allen.

Maria Voss

P.S. mijn nieuwe adres is:
Maria Voss
Molukkenstraat 3E
6524 NA Nijmegen
024-8487174
m.voss78@upcmail.nl

PASTOR MARIA vOSS

HERFST
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NIEuWS EN ACTIvITEITEN

Uit de vergadering van september 
2010

Een welkom op deze eerste verga-
dering van een nieuw seizoen, bij-
zonder gericht naar enkele nieuwe 
gezichten binnen het bestuur:  
Karin Bakker-van Engen, Joanna 
Neefjes-Fletcher en Aline de Haan-
Ruiter. Voor hen met tijd voor 
 inwerking en contacten binnen het 
eigen taakveld.

Liturgie en 
Catechese

In de maanden juli en augustus is 
er één weekendviering geweest, 
blijkens enkele reacties een goede 
keuze. In de ene viering een be-
tere bezetting in de kerk ondanks 
 vakantietijd. Vanaf september zijn 
er weer twee weekendvieringen.
Begin oktober is er voor de koren 
de halfjaarlijkse korenplanning. Het 
gaat om de tijd van Advent 2010 tot 
en met Pinksteren 2011. In goed 
overleg hopen we eruit te komen. 
Dank voor alle inzet van voor-
gangers, koren, werkgroepen, tekst-
groepen, kosters en anderen die bij 
de liturgie zijn betrokken.
In Huize St. Jozef gebruiken we in de 
viering van vrijdagavond vanaf sep-
tember voortaan de zondagsboek-
jes van Berne/Heeswijk. Voorheen 
waren het de boekjes van Gooi en 
Sticht. Voordeel is dat het  dezelfde 
boekjes zijn die we in de kerk ge-
bruiken, ook in de regio.
Er zijn enkele mankementen ge-
constateerd aan het orgel en aan de 
orgelkast. Er zal onderzoek worden 

gedaan door iemand van Fa. Flen-
trop (orgelbouw), gericht op her-
stel.
De werkgroepen Eerste Communie 
en Vormsel hebben in deze tijd van 
het jaar, vlak na de vakantie, hun 
eerste vergadering gepland. De eer-
ste stappen worden gezet en datums 
worden ingevuld als we denken 
aan de tijd van voorbereiding. Het 
komt goed op papier, met duide-
lijke  informatie en overzichten voor 
 ouders, aanstaande Vormelingen en 
Eerste Communicanten. 

Gemeenschapsopbouw

De Bezoekersgroep is bijeen  geweest 
met verdeling o.a. van bezoeken aan 
kroon-jarigen.
Naar Pastor Maria Voss is een harte-
lijke groet gegaan met attentie, in de 
dagen vlak na haar verhuizing naar 
Nijmegen. Mevr. Anneke Neefjes-
Kuip komt als hulp en versterking 
bij de parochiële administratie, een 
welkome aanvulling.
We bereiden ons voor op een 
kerststallen-tentoonstelling die er 
in  december zal zijn in onze kerk. 
Het gaat om het weekend van 18/19 
december. In deze tentoonstelling is 
er herinnering aan december 2000, 
toen georganiseerd in het jubileum-
jaar van de kerk, 125 jaar. 

Kerk en
Samenleving

Op het dekenaal Centrum in Hoorn 
was er op 1 september een informa-
tieavond in verband met het diako-
naal weekend van 20/21 november 

a.s. Het zal de vierde keer zijn dat 
in ons dekenaat zo’n weekend wordt 
gehouden. Als thema is nu gekozen: 
‘Kwetsbare mensen in armoede’. 
Een mooi verzorgde informatiemap 
is vanuit die avond meegegeven 
met wenken, allerlei voorbeelden 
als  inspiratiebron om aan dit thema 
handen en voeten te geven.  
In de Vredesweek in de maand sep-
tember is vanuit de plaatselijke Raad 
van Kerken een avond vastgelegd 
en inmiddels verzorgd over Congo, 
Afrika, op woensdag 22 september. 
Een medewerker van Pax Christi-
IKV was hiertoe uitgenodigd in de 
persoon van Annemarie Sweeris. 
Een stuk bezinning voor ons zelf, 
verbonden met een Derde Wereld-
land, rond het gekozen jaarthema: 
‘Buurten voor vrede’. Mooie en zin-
volle terugblik.
De parochiële organisatie van het 
jaarlijks Ziekentriduüm in  Wognum 
is door mevr. Greet Haakman-
Meester overgenomen van mevr.
Agatha Breg-Schouten. Dank voor 
alle goede zorgen en taakinvulling, 
in terugblik en vooruitblik.
Er is herinnering aan de bijzon-
dere kermisviering van dit jaar, 
15 augus tus jl.. Daarin actie met 
ijsblok ‘Ik eijs water’, ten behoeve 
van arme mensen in Zuid Afrika. 
Geslaagd evenement, veel belang-
stelling voor het project, de schoen, 
het smelt water, het juiste moment 
raden, enz. Dank aan werkgroep 
Brasili-ja/Auxilia voor alle inzet en 
gezelligheid.

Tuin en Begraafplaats

Halverwege het pad naast de kerk 
is een hek gekomen, in fraaie uit-
voering. Overdag en ’s avonds zal 
het hek open staan. Later op de 
avond en ’s nachts is het hek geslo-
ten. Dit gebeurt via een tijdklok, 

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
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automatisch. De ingevoerde tijden 
zijn: ’s morgens om 07.00 uur open,  
’s avonds om 22.00 uur dicht. Zoveel 
mogelijk veiligheid en bescherming 
staan ons voor ogen, achter de kerk 
en op het kerkhof.
De tuinmannen hebben verzoek ge-
daan voor een nieuwe grasmaaier. 
Vanuit het bestuur is dit akkoord. 
Nagekeken zal nog worden hoe het 
zit met de verzekering van al het 
materiaal.

Onderhoud en 
financiën

Een aandachtspunt is dat achter de 
kerk bij de garage de afwatering nog 
niet in orde is. En een van de gara-
gedeuren schuurt over de tegels en 
loopt vast. Het zal worden aange-
pakt. Er komt nog een gesprek met 
de schilder over het meerwerk dat 
verricht is.

Het bisdom zal een onderhoudsplan 
opstellen voor de parochie. Het is 
voor 6 jaar. Daarmee zijn subsidies 
gemoeid van het ministerie.
Er komt vanuit het bisdom een in-
formatieronde binnen de regio’s om 
verschillende punten te bespreken. 
Agendapunten zijn: verkorte jaar-
rekeningen 2007, 2008 en 2009. De 
dekenale centra zullen worden op-
geheven, dat betekent herschikking 
van menskracht en middelen. De 
financiële situatie en de pastorale 
kerncijfers van de parochies komen 
ter sprake. Er komt een toelichting 
op een nieuw decreet dat van het 
bisdom is uitgegaan. Het gaat over 
herschikking van financiële midde-
len bij vervreemding van register-
goederen en om een stabiele voort-
gang van de kerk in ons bisdom. 
De datum voor deze avond is 20 
oktober. Vanuit de parochies van de 
 regio gaat er een afvaardiging heen.

Regionieuws   

Vanuit het dekenaat/bisdom ligt een 
voorstel op tafel over een  mogelijke 
herindeling van enkele regio’s bin-

nen ons dekenaat. Het gaat om 
het vergroten van onze regio van 
5 parochies naar 8 parochies. De 
toevoeging betreft de parochies 
Nibbixwoud, Wognum en Zwaag-
dijk-West. Het is inspelen op de 
toekomst, een toekomstbestendige 
verandering, een betere verdeling 
van pastores. De nieuwe situatie zal 
samenvallen met de toekomstige 
gemeentegrenzen. De voorgestel-
de herindeling roept aan de basis 
 vragen op.
Op 6 oktober is er een oriënterend 
gesprek tussen de pastores van onze 
regio en regio ‘De Kromme Leek’ 
(waaronder genoemde 3 parochies). 
Het gaat om haalbare samenwer-
king, om de meerwaarde hiervan. 
Contact en gesprek hierover kan 
verheldering geven. In een vol-
gende ronde wellicht met een bre-
dere aanwezigheid, bijv. met andere 
 bestuursleden erbij.
Ingekomen stukken worden behan-
deld.

Dat was het voor deze keer.

KERSTSTALLEN-TENTOONSTELLING
In het gedenkjaar ‘125 jaar Weren-
friedkerk’, 10 jaar geleden, in het 
jaar 2000, was er als afsluiting van 
een aantal evenementen een Kerst-
stallen-tentoonstelling in onze kerk. 
We zullen het nog wel herinneren.
In de afgelopen jaren is nog wel eens 
als wens vanuit de parochie naar 
voren gekomen om dat weer eens te 
doen. Het was zo’n mooi gebeuren, 
een welkome variatie en een gezel-
lige binnenloop. Van harte om er 10 
jaar later weer eens voor te kiezen.
Het gaat om het weekend van 18/19 
december 2010.
We zetten de volgende gegevens bij 
elkaar.

a. Eigen stallen
Het gaat om een tentoonstelling 
van kerststallen of kerstgroepen 
vanuit de parochie.
In bijna ieder gezin of huis staat er 
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met kerstmis wel een kerststal. Dat 
is een traditie die we blijven bewa-
ren. Het is opluistering en uitbeel-
ding van het kerstfeest.
Bij alle overeenkomsten zien we 
in kerststallen ook verschillen: in 
vorm, grootte, materiaal, stijl. Het 
aardige van een tentoonstelling is 
dat je kunt vergelijken.

b. De plaats in de kerk
We stellen ons voor om langs de 
twee zijkanten van de kerk (onder 
de kruiswegstaties) op de  zijbanken, 
op houten platen, de kerststallen 
een plaats te geven. 
Als afscheiding komt langs de 
banken bij het zijpad een koord of 
touw zodat de kerstgroepen zo vei-
lig  mogelijk op afstand staan. Toch 
dichtbij genoeg om ze te kunnen 
zien. 
De kerststallen staan voor eigen 
risico. Met gemeenschappelijk be-
zoek is er een zekere controle en 
kan er weinig gebeuren. Buiten de 
bezoektijden is de kerk gesloten. 
Ook onze eigen (grote) kerststal zal 
dan neergezet zijn op de gebrui-
kelijke plaats, voor in de kerk, aan 
de rechterkant.

c. Oproep voor aanmelding
Het is moeilijk in te schatten hoeveel 

mensen zullen reageren. Daar staat 
of valt alles mee. Om een voorbeeld 
te noemen: 11 zou natuurlijk te wei-
nig zijn. 290 zou teveel zijn. Met de 
ruimte in de kerk voor ogen denken 
we aan ongeveer: 60.

Met deze oproep is een opgave-
strook verbonden, hierbij gevoegd.
Voor wie het leuk vindt om mee te 
doen: vriendelijk verzoek om deze 
strook in te vullen en in te  leveren 
op de pastorie, Dorpsstraat 71, 
Wervershoof, en wel in de week van 
1 t/m 7 november. Ook is opgave 
mogelijk, met invullen van dezelfde 
gegevens, binnen de aangegeven 
periode, via email: karin@gitzels.nl 
Via de ‘Binding’ die op woensdag 
10 november verschijnt houden we 
u op de hoogte van het aantal dat 
zich heeft aangemeld. Voorzover 
nodig ook daarna, via de ‘Binding’. 
De volgorde van aanmelden is be-
palend voor een plaats. Het gaat om 
de eerste 60. 
Degenen die zich hebben aan-
gemeld krijgen begin december 
 bericht hoe we verder concreet te 
werk zullen gaan. 
Het gaat dan over: tijdstip van bren-
gen van de stal, de opstelling in de 
kerk, na afloop het weer naar huis 
nemen van de stal, enz.  

d. Bezoektijden
In het weekend van 18/19 december 
zijn er twee vieringen in de kerk op 
de bekende tijden: zaterdagavond 
om 19.00 uur; zondagmorgen om 
10.00 uur.
Op zondagmiddag zal het A.O.W.-
Jongerenkoor een optreden met 
kerstliederen verzorgen. In de na-
middag zal ook het bekende koor 
‘Four Winds’ een programma met 
kerstliederen verzorgen.
De bezoektijden na de beide vie-
ringen zijn:
zaterdagavond: 20.00-21.00 uur.
zondagmorgen en middag: 11.00-
16.00 uur.
Het A.O.W.-Jongerenkoor zingt: 
14.00-14.30 uur. 15.00-15.30 uur.
(voor het Jongerenkoor is er een 
korte onderbreking ertussen in ‘de 
Inzet’.)
‘Four Winds’ zingt: 16.30-18.00 uur, 
een programma met kerstliederen.
Daarna is de tentoonstelling nog 
korte tijd open.

e. Wereldwinkel
In dit weekend is de Wereldwin-
kel aanwezig. Daarin een aanbod 
van artikelen die van pas kunnen 
 komen in verband met kerstmis. 
Met de aankoop hiervan steunen 
we de mensen in de Derde Wereld. 
Er is toepasselijke muziek op de 
achtergrond.
Samen op weg naar een mooi week-
end!

Hartelijke groet,

Pastorale taakvelden,
Parochiebestuur St.Werenfridus.

Vriendelijk verzoek om neven-
staande strook in te vullen en in de 
week van 1 t/m 7 november op te 
sturen naar of te bezorgen bij:

Pastorie, Dorpsstraat 71, 
1693 AC Wervershoof.

Het kan ook via email:
karin@gitzels.nl.

Zie voor informatie daarna: uitgave 
‘Binding’, van woensdag 10 novem-
ber, voor een eerste reactie.

(invulstrook)

Opgave voor de kerststallen-tentoonstelling (18/19 december) met 
beschikbaar stellen van eigen kerststal:

NAAM: .....................................................................................................

ADRES: .....................................................................................................

WOONPLAATS: .....................................................................................

TELEFOON: ............................................................................................

Van eigen kerststal: .................................................................................

Afmeting: .................................................................................................

Materiaal (hout, gips,enz.): ....................................................................

(Eventueel) Land van herkomst:   .........................................................
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De viering van Sint-Maarten op 11 november heeft 
een duidelijke christelijke achtergrond. Het is de 
naamdag van de heilige Sint Martinus.
Martinus werd in het jaar 316 na Christus geboren in 
Sabria, Hongarije, als zoon van een Romeinse legerof-
ficier.

Op 15-jarige leeftijd 
kwam hij in dienst van 
het Romeinse leger en 
werd geplaatst in Gal-
lië (Frankrijk).  Marti-
nus werd vereerd om zijn 
liefdadigheid. Hij kwam, 
toen hij nog soldaat was, 

voor de poort van Amiens een bedelaar tegen die het 
koud had. Martinus sneed zijn rode soldatenmantel in 
tweeën en gaf één helft aan de bedelaar. In de nacht 
daaropvolgend zou Martinus, Jezus hebben gezien in 
een droom, gekleed met de halve mantel. Dit was een 
signaal voor Martinus om zijn leven anders in te gaan 
richten. Op 18-jarige leeftijd liet hij zich dopen. Hij 
werd monnik en kreeg veel volgelingen. Hierdoor ont-
stond in 361 het eerste klooster op Franse bodem. 
In 371 werd Martinus door het volk tot bisschop van 
Tours gekozen. Hij bleef zijn monnikenleven voortzet-

ten, stichtte omstreeks 375 in Tours een klooster en 
werkte samen met zijn kloosterlingen aan de verkon-
diging van het christendom in Frankrijk. Op 11 no-
vember 397 stierf Martinus. De St. Martinus basiliek 
in Tours werd een nationaal heiligdom.
In Nederland is Martinus onder andere de patroon van 
Utrecht en Groningen.
Na Sinterklaas is Sint Maarten een belangrijk kinder-
feest in Nederland. Met name in Groningen, Drente, 
Noord-Holland (West-Friesland), Brabant en Limburg 
trekken op de avond van 11 november veel kinderen 
rond met zelfgemaakte lampions. Zij gaan langs de 
deuren en zingen een liedje zoals b.v.:

Sint Maarten, Sint Maarten
De koeien hebben staarten
De meisjes hebben rokjes aan
Daar komt Sinte Maarten 
aan

De bedoeling is dat de kinde-
ren na het zingen een trakta-
tie krijgen van de bewoners.
We wensen de kinderen veel 
plezier op 11 november.

11 november Sint-Maarten

Het tweede jaar Jeepee2009 is in-
middels ingegaan en we zijn alweer 
spectaculair van start gegaan. Met 
39 jongeren begonnen we aan een 
avontuurlijke avond bij Reddings-
brigade ’t Span in Andijk.  Eerst 
werd voor de inwendige mens ge-
zorgd met broodjes met LET OP; 
warme worsten uit de thermoskan. 
Dit is Marie-Jose’s tip van de week 
voor wie wel eens gaat picknicken. 
We lieten het ons goed smaken en 
daarna stond de reddingsbrigade 
klaar om ons een geweldige avond 
te bezorgen. De groep werd in vie-
ren gedeeld. Twee groepen kregen 
een rondleiding door het thuishonk 
van de mannen en een vrouw. Een 
groep had even niets te doen en 
een groep mocht meteen met de 
reddingsboot mee, wauw, wat een 
actie. Tijdens de rondleiding werd 
ons verteld over het speciale water-
dichte pak dat de brigade aantrekt 

voor een reddingsoperatie. Daarin 
zit ook een alarmsignaal voor dag 
en nachtgebruik in de mouw en 
een zakmes op de heup. Binnen 9 
minuten staan ze paraat om uit te 
rukken. Er werd ons verteld over 
speciale acties die ze uitgevoerd 
hebben. En wat heel belangrijk is; 
in deze tijd van het jaar kun je niet 
te lang in het water liggen, anders 
overleef je het niet. Langer dan een 
half uur is al funest. De watertem-
peratuur is nu zo’n 14 graden en dat 
is berekoud. We kregen uitleg over 
de marifoon en navigeren. En over 
de KNRM: Koninklijke Nederland-
se Redding Maatschappij waaraan 
’t Span gelieerd is. Maar het aller-
leukste was natuurlijk de spectacu-
laire tocht met de reddingsboot. En 
reken maar dat je met 2 motoren 
van 150 PK keihard kunt varen, we 
moesten ons goed vast houden. Na-
tuurlijk droegen we reddingsvesten 

en hielden de mannen van de bri-
gade ons goed in de gaten, maar dat 
nam niet weg dat we met de boot 
op de golven beukten en we het ge-
voel hadden met boot en al om te 
vallen in de scherpe bochten. Echt 
een topper. We willen de reddings-
brigade dan ook hartelijk danken 
voor hun gastvrijheid en interes-
sante en spectaculaire rondleiding. 
BEDANKT.

Nieuwe activiteiten Jeepee2009
Reddingsbrigade Jeepee2009 vaart uit.
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MISSIE-zENDINGSKALENDER 2011

van Solidaridad naar Adventsactie

De Missie-Zendingskalender van 2011 bestaat uit 
prachtige schilderijen van de Nigeriaanse kunstenaar 
Tony Nwachukwu. In opvallend kleurige beelden neemt 
de kunstenaar ons mee op zijn zoektocht naar de eigen 
Afrikaanse identiteit. Over zijn odyssee zegt de kunste-
naar: ‘Begrip van de kunsten vooronderstelt dat je jezelf 
kent en waardeert. Alleen door zelfbegrip kun je wer-
kelijk begrijpen waar kunst over gaat.’
Tony Nwachukwu trekt dit idee op de kalender verder 
door naar de ontwikkeling van Afrika. ‘Wil Afrika zich 
echt ontwikkelen, dan moet ze uitgaan van de eigen 
kracht en de eigen wensen en behoeften.’ Ontwikke-
ling niet zoals die nu plaatsvindt maar een die rekening 
houdt met mens en milieu.
De kunstenaar heeft geen blauwdruk, maar geeft een 
weg aan die het beste valt te omschrijven als reiken 
naar het licht. Symbool voor het inzicht ‘dat we zo niet 
 verder kunnen gaan met het exploiteren van de aarde.’ 
Die boodschap geeft Tony Nwachukwu ons in zijn 
schilderijen op verrassend lichte wijze mee. Beelden die 
tot nadenken stemmen en blij maken.
De kalender is ook in uw parochie en bij de werkgroep 
voor missie, voor € 8,- verkrijgbaar bij:
J. Neefjes, Dorpsstraat 202, telefoon 581579.

De Missie-Zendingskalender is een gezamenlijke uit-
gave van de Nederlandse Zendingsraad en Mensen met 
een Missie. In de kalender willen de uitgevers kunste-
naars uit het Zuiden aan het woord laten over hoe zij 
hun geloof in hun samenleving en cultuur ter sprake 
brengen.

Mensen met een Missie is de Nederlandse katholieke missionaire 
ontwikkelingsorganisatie Statutaire naam: Stichting CMC

Mensen
met een
Missie

KERK EN SAMENLEvING

Vorig jaar heeft Solidaridad de bisschoppen gevraagd 
om hun statuten te veranderen omdat ze een kerkelijke 
binding niet meer relevant vond. De PKN had dat ver-
zoek al eerder ingewilligd. In haar brief gaf Solidaridad 
aan dat ze de Adventsactie terug wilde geven aan de bis-
schoppen. Het bestuur van de nieuwe bisschop pelijke 
Adventsactie heeft alle respect voor wat  Solidaridad 
sinds 1967 heeft bereikt toen zij begon als Bisschop-
pelijke Adventsactie voor Latijns Amerka. Wij nemen 
als klein zusje het stokje van onze grote zus over en 
wensen haar ook alle goeds na de fusie en het wereld-
wijde avontuur waar zij nu volop voor gaat.

De Nieuwe Adventsactie 
“Groot denken Klein doen”
De Adventsactie helpt kerken in minder welva-
rende landen om hun diaconale opdracht mogelijk 
te  maken. Dat kan dus van alles zijn: onderwijs ver-

zorgen,  preventieve gezondheidszorg voor kinderen, 
voedselhulp voor vluchtelingen, weerbaarder maken 
van  gediscrimineerde bevolkingsgroepen, training 
van jonge boeren of de opvang van kwetsbare meisjes 
in sloppenwijken. Het diaconale mes snijdt overigens 
aan twee kanten: omdat wij ons inspannen voor kerken 
 elders maken we zelf werk van onze diaconale opdracht. 
Hun uitdaging is ook de onze. Wij nemen onze verant-
woordelijkheid, geven iets van onze tijd, aandacht en 
welvaart en dragen zo bij aan kansen voor mensen.
In ons Kerstnummer krijgt u het project waarvoor is 
gekozen. Dit is nu nog niet beschikbaar. In dat num-
mer gaan wij er dan ook uitgebreid op in.
Wij hopen dat u de Adventsactie ook dit jaar weer zal 
steunen. 
Wij danken u namens de mensen in de ontwikkelings-
landen.

Namens de groep Kerk en Samenleving

Hilda Neefjes
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Oproep PCI
Veel mensen kunnen het zich niet 
voorstellen. Ondanks alle sociale 
voorzieningen, zijn er nu nog ge-
zinnen of alleenstaanden in onze 
samenleving die in grote financiële 
nood verkeren.
Wij als bestuur van de Parochiële 
Charitas Instelling (PCI) staan in 
nauw contact met andere hulpver-
leners en maatschappelijk werkers.
Daardoor weten we dat er nog heel 
veel financiële nood is, bijvoorbeeld 
bij gezinnen met opgroeiende kin-
deren of gezinnen die te kampen 
hebben met ziek en zeer.

Wij van de PCI 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 PCI 
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 bij-
drage storten op ons rekeningnum-
mer 36.89.50.654 ten name van: 
PCI te Wervershoof
Penningmeester: de heer P. Neefjes
Vok Koomenweg 5, 
1693 HA Wervershoof
Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van PCI
Secretaris: mevrouw M. Ruijter
0228-583969

Het seizoen is gestart.
We zijn al weer druk bezig en 
hebben de volgende data voor u.

Achter in de kerk:

 22-24 oktober

 13-14 november

en  12 december 
op de Kerstmarkt.

De gelegenheid om onze artikelen 
te kopen is er weer.

We hopen dat u er ook dit seizoen 
gebruik van gaat maken. De men-
sen in de Derde Wereld zullen u er 
dankbaar voor zijn.

Namens het Wereldwinkelteam,

Hilda Neefjes

’t Stond op mijn lijstje bovenaan
om ééns naar Lourdes toe te gaan
Het heeft mij altijd al bekoord.
‘k Heb er al zoveel van gehoord.
Graag zou ik heengaan met een doel.
Wat zal het doen met mijn gevoel?
Weet dit mysterie mij te “raken”?
Hoe zal het zijn dit mee te maken?

Wat trekt zo velen daar toch heen?
Was ’t heus Maria die verscheen?
Voel je haar energie daar écht?
Zijn er ook wonderen vastgelegd?
Tot dusver bleef het slechts bij dromen.
Zal deze reis er ooit van komen?
Kan ik dan nog voldoende zien?
Of neem ik het ánders waar, misschien.

En dan… een ‘engel’ op mijn pad
Die mij iets te vertellen had.
Zij sprak: “er is nog één plaats vrij.
Je kán nog mee, kom je erbij?”
Perplex, ontroerd en overdonderd,
vervuld van dankbaarheid, verwonderd.
Een impact, groter dan vermoed.
Dat dit toch zóveel met mij doet.

‘Avé, Maria…  Wees gegroet’.

Wilma van Ophem-van der Meer

Naar Lourdes
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Ontstaan 
van kerkhoven

Bij de oude Romeinen was het bij de 
wet verboden om een overledene in 
de stad te begraven of te cremeren. 
Ze gebruikten gewoonlijk dan ook 
een stuk grond aan de buitenwegen. 
Christenen van de eerste eeuwen 
hielden zich aan deze wet. Bekend 
zijn in Rome de catacomben, on-
deraardse gangen, waar heidenen 
en christenen in nissen werden be-
graven. Ook bij de Germanen, onze 
voorouders, gold de ongeschreven 
wet dat de overledene of zijn urn 
met as buiten de woonplaats in 
grafvelden of heuvels bijgezet moest 
worden. Er heerste een zekere angst 
voor de geest van de doden die on-
heil kon aanrichten. Anderzijds 
werd er door nabestaanden bij het 
graf wel offers gebracht en maal-
tijden gehouden om de doden te ge-
denken en tot vriend te houden.
Hierin bracht de christelijke pre-

diking een verregaande verande-
ring. Zo bepaalde Karel de Grote 
op het concilie van Paderborn in 
784 voor de pasbekeerde Saksen: 
‘Wie het lichaam van een gestorven 
mens naar de wijze der heidenen 
door vlammen doet verteren en de 
beenderen verbrandt tot as, die zal 
onthoofd worden. Wij bevelen dat 
de lijken gebracht zullen worden 
naar de kerkhoven en niet naar de 
grafheuvels van de heidenen.’ Het 
graf op kerkhoven betekende de 
aanwezigheid van de overledenen 
in de levensgemeenschap, maar de 
angst hiervoor werd weggenomen 
door de vroegchristelijke leer van 
de verrijzenis van de doden. Verder 
heeft de martelarenverering van de 
oude kerk een belangrijke rol ge-
speeld. De martelaren waren in de 
vervolgingstijd her en der buiten 
de woongemeenschap begraven. In 
het begin van de 4e eeuw kregen de 
christenen onder keizer Constan-
tijn vrijheid van godsdienst. Toen 
bracht de verering van de marte-
laren de christenen ertoe basilie-
ken of kapellen boven het graf van 
de heiligen te bouwen, waar ze tot 
hen konden bidden en Eucharistie 
vieren. In de vroege middeleeuwen 
streefden de christenen ernaar om 
zo dicht mogelijk bij het graf van 
een heilige ofwel zijn relieken be-
graven te worden. Er zou een heil-
zame werking van uitgaan. Dit 
betrof vooral een elite zoals bis-

schoppen, pastoors, burgemeesters 
en adellijke personen.
Graven in kerkvloeren zijn nog een 
restant van dit geloof. Pas in 1827 
en 1869 kwamen er in Nederland 
wetten tot stand die het begraven in 
kerken verboden. Het grote aantal 
gewone burgers werd al in de mid-
deleeuwen rond het kerkgebouw be-
graven. Hiervoor werd een grond-
gebied afgebakend dat het kerkhof 
werd genoemd en door kerkelijke 
zegening als gewijde aarde gold. Er 
zijn ons vanaf de 16e eeuw stenen 
grafkruizen van vooraanstaande of 
rijke families overgeleverd, maar 
van gewone gelovigen zijn vaak al-
leen de namen in begrafenis- en 
jaargetijdenboeken bewaard geble-
ven.
Vanwege de beperktheid van de 
kerkhoven bij kerkgebouwen en de 
problemen van de ruimtelijke orde-
ning ontstonden er vooral vanaf de 
19e eeuw algemene begraafplaatsen 
buiten de kom van de gemeente. 
Hiermee ging een belangrijke sym-
boliek verloren. Een graf in of  nabij 
de kerk betekende immers niet al-
leen een verbondenheid met de 
kerkpatroon, de beschermheilige. 
maar ook en vooral de band met de 
levende geloofsgemeenschap die in 
de kerk de Eucharistie kwam vie-
ren.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

GELOOf IN BEELD

Kindernevendienst Ter herinnering en ter uitnodiging

In de komende maanden zijn de volgende kinder-
nevendiensten gepland:

zaterdag 20 november, aanvang 19.00 uur
zondag 16 januari, aanvang 10.00 uur
zondag 27 februari, aanvang 10.00 uur
zondag 24 april, eerste Paasdag, aanvang 10.00 uur
zondag 12 juni, eerste Pinksterdag, aanvang 10.00 
uur.

Een datum om te onthouden, voor kinderen en ouders. 
Van harte welkom!

Begeleiding Kindernevendienst
Werenfridusparochie
mevrouw A. Smit-Koopman, tel.584480 en 
mevrouw E. Gelderblom, tel. 585400
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Wat gebeurde er op 28 september 
1950?
‘Toen benne we trouwd.
Mijn zuster Jo had zelf een trouw-
jurk maakt en was in februari 
trouwd. Wij trouwden in september 
en Annie met mai, dat wij konne 
dezelfde trouwjurk an.’
Afie heeft twee trouwringen, een 
van haarzelf en een van Jaap. Jaap 
heeft zijn ring al snel afgedaan, 
door het werken op de bouw zou hij 
veel te snel slijten. 
Op de vraag waar de bruigom 
 geboren is, komt een duidelijk ant-
woord: ‘Ik? Op Keut.’ 
Kon dat wel een Onderdijker met 
een Wervershover trouwen vroegen 
we ons af. ‘We konne mekaar niet 
verstaan,’ grapt Jaap, ‘maar met ge-
baren kwamme we een heêl eind.’

De skuur
‘We weunde eerst vezelf in de skuur. 
’t Hêle roitje an de Simon Koop-
manstraat kreeg gien vergunning 
voor ’n huis, we moste maar ’n skuur 
bouwe leite. Koning,  Verdonschot, 
Grooteman, Jan Boon en wai.  
’t Werd ’n gladiolenskuur, maar 
hai was inricht as huis. Twei mooie 
slaapkamertjes en een  keukentje.’
Er zit nog steeds een mooie schoor-
steenmantel in. Elf jaar hebben ze 
daar gewoond. Voor de schuren 
was een grasveld, met daarop lange 
waslijnen. Dat viel bij hen in het 
begin nogal mee omdat Afie de eer-
ste zeven jaar geen kinderen kreeg, 
maar bij de buren met hun grote 
gezinnen, hingen de lijnen altijd vol 
luiers en ander wasgoed. 
De tuinbouwschool met woning en 
het wijkgebouw stonden er nog niet. 
Vlak naast hun werd een nood-

mavo gebouwd, die later dienst 
deed als kleuterschool. Achter de 
schuur was ook alles grasland waar 
de melkkoeien van boer Koopman 
liepen. Aan de overkant van de weg 
stond een grote boerderij, daar is 
 later de Vok Koomenweg gekomen. 

Vergunning
Het was vlak na de oorlog, er  waren 
geen huizen en ze kregen geen ver-
gunning om er een te bouwen. Na 
elf jaar kregen ze toestemming 
en bouwden ze allemaal tegelijk 
een nieuw huis voor hun schuur. 
 Verdonschot woonde met kermis in 
hun nieuwe huis en wij met Kerst-

mis. Jaap was er trots op dat hij zelf 
zijn huis kon laten bouwen door 
Schutte en Vink. Het werd een heel 
nieuw wijkje. 

Schooltijd
Afie is geboren in de Kagerbos en 
ging naar de Werenfridusschool. 
‘Ik zat in de tweede klas toen de 
nieuwe school geopend werd. 
 Jongens en meisjes apart natuurlijk 
met een hek ertussen.’ 
Het waren bokken van zusters in 
haar beleving. Zuster Tim en zuster 
Anselma. Zuster Serveer gaf zang-
les, ze moesten allemaal om haar 
heen staan en dan zei ze: ‘Het ruikt 
hier van broekjes.’
‘We kregen natuurlijk niet alle 
 dagen een schone broek aan. Dat 
hadden we niet. We waren met 
 zeven meiden.’ 
Afie was 15 toen haar vader een 
huis bouwde aan de Simon Koop-
manstraat bij de Zilveren brug.
‘Van skoôl of had moeder dadelijk 
al een werkhuisie voor ons in ge-
zinnen waar al zo’n tien of veertien 
joôs waren. Ik heb zowat op de hêle 
‘Leige Dik’ te werk weest.’ 
De bakker had daarin een belang-
rijke rol. Hij vertelde wie er ziek lag 
en vroeg aan moeder Neuvel: ‘Heb 
je nog een dochter om te werken?’ 
En dan kon je er weer naar toe. 

IN GESPREK MET
JAAP GROOTEMAN EN 
AFIE NEUVEL 

U heeft ze waarschijnlijk al wel gezien met een grote foto en er 
over gelezen in de N.H.-Dagblad, Medemblikker en Binding, dat 
Jaap Grooteman en Afie Neuvel 60 jaar zijn getrouwd. Als redac-
tie willen wij daar natuurlijk ook aandacht aan besteden met een 
interview in Nu en Straks. Zo zijn ze inmiddels het meest geïnter-
viewde echtpaar van 2010 geworden. Maar door een lang leven was 
er toch nog iets nieuws te vertellen. We zijn van harte welkom in 
hun kamer in huize St. Jozef, waar het bruidspaar al klaar zit met 
de koffie. 

‘Het ruikt hier van broekjes.’
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Het gezin Neuvel bestond uit zeven 
zussen, twee broers en een thuis-
haalder, Jan Kooter. Op een keer 
ging Afie naar Wognum om bij 
haar tante te werken. Zij was ziek 
en werd in de oorlog opgenomen 
in het sanatorium. Het gezin moest 
daarom uit elkaar en Afie nam de 
kleine Jan van drie jaar mee, achter 
op de fiets naar Wervershoof. Hij 
was zo klein en kon nog onder tafel 
door lopen. ‘Hij is tot zijn diensttijd 
bij ons gebleven. Zo ging dat vroe-
ger. Wij zijn nog altijd gek op hem. 
Hij hoorde er gewoon bij.’

Toen Afie trouwde, werd ze huis-
vrouw en mocht niet meer ‘te 
werk’. 
Een paar jaar later vroeg haar over-
buur Jaap Beerepoot: ‘De koeien 
gaan uit, wil je helpen met de koe-
gang schoonmaken?’. 
‘Wel, ja,’ zei Afie. Bakker Breed 
kwam daar broodventen en zei 
meteen: ‘Zo, kan je man het niet 
meer voor je verdienen?’ 
Afie was 50 toen ze een kaarters-
rondje had met haar buurvrouw 
Annie Beerepoot-Karskens. Op een 
keer was buurvrouw ziek en vroeg 
of Afie haar een dagje wilde hel-
pen. Dat was geen probleem en Afie 
heeft dat twaalf jaar volgehouden.

Thuishaalder
Jaap heeft geen makkelijke jeugd 
gehad. Zijn moeder overleed bij 
de geboorte van zijn zusje Alie. Ze 
was 34 jaar. Alie is met wieg en al 
overgebracht over de dijk heen naar 
de overburen Wenners, daar is zij 
 ‘altijd thuishaald weest’. 

Jaap was vier jaar, hij werd ‘thuis-
haald’ in Westwoud bij zijn oom 
en tante. Zijn oom had een bakke-
rij. Jaap moest al snel meehelpen. 
De oven werd met takkenbossen 
gestookt. De oven deed het niet 
zo best dus gooide Jaap er nog wat 
takken bij. Daardoor verbrandde 
het brood. 
‘De bakker was niet te genaken, hij 
kon mij ook wel verbranden’, zegt 
Jaap. Gelukkig was mijn tante wat 
rustiger. Op een dag toen Jaap net 
zeven jaar was, zei de bakker: ‘Jij 
kan ook wel eens wat doen.’ 
‘Ik moest op de transportfiets met 
een grote mand vol broden voorop, 
het brood bij zijn klanten bezorgen. 
Met mijn ene been onder de stang 
door stapte ik op die fiets, helemaal 
over de zenuwen heen. Ik kwam bij 
een hoek, keek om en daar lag ik 
met al het brood over de weg. Hij 
kon me wel verskeuren, wat was ie 
kwaad.’
Als vroeger de bakker kwam, had 
hij vaak schuimpjes mee voor de 
jeugd. 
‘We kregen nooit geen snoep of 
koek thuis, er was niks. Van de 
bakker kregen we altijd een hand 
vol schuimpjes.’
Jaap kreeg ook snoep mee bij de 
broden, maar die at hij allemaal zelf 
op. Als de klanten vroegen: ‘Waar 
zijn de skuimpies?’ kreeg Jaap een 
kleur, ze waren op. 
Oom had ook zijn goeie kant, want 
met Sinterklaas bracht hij altijd een 
cadeautje. Dat was nog wel aardig. 
Op zijn zevende kwam Jaap weer 
terug naar Onderdijk en ging naar 
de Gerardus Majellaschool, aan het 

begin van Onderdijk. Zijn  vader 
was inmiddels hertrouwd, het ge-
zin bestond toen uit vier soorten 
kinderen, totaal tien. Dat was niet 
makkelijk.

Oorlog
Jaap: ‘Wij woonden bijna aan het 
einde van de Nes en wilden ook 
wel een onderduiker.’ Het was een 
deftig heertje die zei: ‘Jij wilt dat 
wel maar je weet niet wat je in je 
hoofd haalt’. Hij wilde ook wel eens 
mee naar de bouw die onderduiker. 
Toen ie op de bouw was vroeg hij: 
‘Waar is de wc?’
‘Hier is geen wc, je gane maar in de 
grippel zitte,’ was het antwoord.
De onderduiker heette Van Praag, 
hij was van Joodse afkomst, maar 
dat wisten wij niet. Hij had een zoon 
die een paar huizen verder onder-
gedoken zat. Ze kwamen geregeld 
bij elkaar, gewoon op de dag. 
Een buurman die een beetje naar 
NSB neigde, zei: ‘Kijk maar uit’, 
want ze deden net of er niets aan 
de hand was. Die zoon, Frans van 
Praag, heeft een DVD gemaakt, 
over  ‘Onderduiker in Westfries-
land’. 
Er was een keer een razzia, de mof-
fen vlogen de dijk bijneer. Voor de 
onderduiker was er een beste kelder 
onder de bedstee, waar hij zich kon 
verbergen. Een hele rij inmaakpot-
ten er voorgezet en hij was onzicht-
baar. Ze hebben altijd nog kennis 
met die zoon. Ze waren heel dank-
baar voor het onderdak destijds. 
Heel Onderdijk wist niet dat het een 
Jood was. Ze werden  allemaal dom 
gehouden. Hij was ook erg muzi-
kaal; er was een keer een  operette 
in Onderdijk waarvan hij de regie 
had. 

Vanwege de avondklok moest Afie 
voor donker binnen zijn. Bij haar 
waren onderduikers op de buurt. 
‘Dat was voor ons wel gezellig,’ zei 
Afie. 
‘Wij hadden zelf geen onderdui-
kers, we zaten al met z’n tienen in 
huis. Ze kwamen wel bij ons te eten. 
Bij moeder was het altijd zo van: 
Schuif maar aan en je krijgt eten.’ 
Bij Beerepoot mochten ze slapen op 
de koegang. 
Zoon Sjaak van Jaap en Afie, was 
eens bij een klant in de Wieringer-
meer die vertelde dat hij wel eens bij 
de familie Neuvel gegeten had. ‘De bakker was niet te genaken, hij kon mij ook wel verbranden’
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Kaartclub
50 jaar lang had Jaap een kaartclub 
met Jaap Spigt, Jaap van de Lee en 
Niek Koomen. Ze zijn nog maar 
met z’n tweeën over. Het ging er 
te keer af en toe: ‘Domkop, je had 
die gooien moeten’ en meer van 
dat soort termen. Het bleef wel ge-
zellig hoor. Eerst op avond en later 
kwamen ze op woensdagmiddag 
bij elkaar. In de beginjaren stond 
er een pan chocolademelk klaar en 
later werd dat een borreltje. Met 
hun gouden kaartclub haalden ze 
zelfs de Binding. Meteen nadat Jaap 
getrouwd was, werd de kaartclub 
opgericht. Ze hebben veel mooie 
avondjes  gehad. 

Verhuizing
Na bijna 59 jaar Simon Koopmans-
traat was het wel even wennen in 
Sint Jozef. Het ging ook zo snel. 
We stonden nog maar 14 dagen op 
de lijst toen we het bericht kregen 
dat we ‘komme konne’. Tot de laat-
ste dag hield Jaap vol dat hij niet 
mee ging. Maar Afie zei: ‘Ik ga wel 
hoor.’
Ze had wel hulp van de thuiszorg, 
maar als de hulp kwam, had Afie 
het werk al gedaan. Ze mocht wel 
buiten ramen lappen. 
‘Ik hou erg van werken, ik kan niet 
stilzitten.’ Toch werd het haar teveel 
en hebben ze de stap genomen.
‘Maar hier ben ik ook weer bezig 
hoor: afstoffen, planten water ge-
ven, als ik een uurtje over heb ga ik 
 lekker borduren. Ik heb een goeie 
loep. Ik heb wel 25 schilderijtjes 
gemaakt thuis. Eerst voor de klein-
kinderen. De rest is naar de rom-
melmarkt gegaan, want geen mens 

wil ze hebben. ’t Maakt mij niet uit, 
je benne mooi zoet.’

Toen hun schoondochter de kamer 
leeghaalde op de S. Koopmanstraat 
vroeg Jaap: ‘Wat doe jij nou, laat 
maar mooi staan hoor want ik ga 
niet mee.’ Maar toen hij hier een-
maal zat, was het goed. Er is hier van 
alles te doen en allemaal  bekende 
mensen. Je kunt mooi met elkaar 
praten over het dorp en over vroe-
ger. Er woont hier ook iemand uit 
Zuid-Holland die mist dat heel erg’. 
‘Ik sta hier helemaal buiten,’zegt ze 
dan. 
‘Dat is wel jammer voor haar.’

Beste kok
Prima, zo best als het hier is. Gister 
was er bingo, kregen we allemaal 
een kroket. Ik zei altijd: ‘Ik lust 
geen kroket, wel kaassouffleetjes,’ 
zegt Afie.’ Nou ben ik 86 jaar en heb 
ik voor het eerst een kroket gehad!’ 

Iedereen zei: ‘Oh, wat lekker, wat 
zalig.’ Toen dacht ik: dan moet ik 
het ook maar eens proeven. 

Feest
Het feest was geweldig. Vrijdag-
avond was er een H. Mis. Ik dacht, 
we zitten misschien wel met z’n 
tweeën, maar er kwamen er toch 
nog zeventien. Dinsdag was er voor 
alle bewoners koffie en gebak in de 
eetzaal, 100 gebakkies. 
‘Ze zaten allegaar mooi an.’ Ze 
 zongen toen we binnenkwamen 
en we werden gefeliciteerd door de 
bewoners. ’s Middags was het feest, 
het begon om vier uur tot negen 
uur. De kinderen zongen een lied-
je en de kleinkinderen deden een 
stukje. Harstikke pittig. Koos Swart 
speelde op zijn mook. Daarna een 
koud en warm buffet. 
‘Het is nergens zo lekker als hier.’ 
zegt Afie. ‘ Vis en vlees, alles was er, 
heel verskrikkelijk’.
’s Avonds kwam de fanfare. Toen 
kwam nog het mooiste bericht: die 
dag was hun huis verkocht. 
Het bruidspaar heeft maar liefst 
200 felicitatiekaarten gehad, een 
mand vol. Heel veel eigengemaak-
te, prachtig hoor. Het stond ook zo 
groot in de krant, het kon niet mis-
sen. 

De redactie dankt het bruidspaar 
voor hun verhaal met af en toe een 
Westfries tintje. Wij vonden het 
heel gezellig en hopen dat jullie ook 
tevreden zijn met je eigen verhaal. 
Wij wensen jullie nog een hele mooie 
 periode in St. Jozef.

Riet Kuin-Ooijevaar.

‘Wat doe jij nou, laat maar mooi staan hoor want ik ga niet mee.’
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Op 21 augustus 2010 is in ‘Het 
Noorderlandhuis’ te Hoogkarspel 
overleden Jacob (Jaap) Korver. Hij 
bereikte de leeftijd van 90 jaar.
Zijn leven vond de voltooiing in de 
rust van zijn heengaan, in vrede en 
overgave. 
Meer dan 60 jaar is hij in huwelijk 
verbonden geweest met zijn echtge-
note Agatha Nan, in goede levens-
jaren samen. Hij was vader van een 
groot gezin en een beminde opa en 
overopa voor zijn kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. De circu-
laire had de mooie aanhef: ‘Jij was 
een man van weinig woorden, lief 
voor hen die bij hem hoorden. Zo 
bescheiden als hij heeft geleefd, zo 
bescheiden is hij ook gestorven’.
Zes jaar was er het wonen in ‘Het 
Noorderlandhuis’, met goede ver-
zorging. Daarvoor de langste tijd 
van zijn leven op Wervershoof, ons 
bekend en gewaardeerd, met een 
blije ontmoeting voor wie hij tegen-
kwam. De zorgen en moeiten van 
het leven heeft hij gekend. Maar 
ook het geluk en de vreugde, zijn ei-
gen voldoening en kunnen genieten 
in mooie momenten. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
is het nodige over deze echtgenoot, 
vader en opa gezegd vanuit zijn ge-
zin om hem te eren en te danken. 
In flitsen van herkenning kwam 
het langs: vader als een harde wer-
ker voor zijn gezin, op het land en 
later bij verschillende werkgevers, 
een buitenmens, plichtsgetrouw en 
 eerlijk, gelovig, eenvoudig, wan-
delend en fietsend onderweg. In 
zijn latere levensjaren drager bij 
St.Barbara, een trouw bezoeker bij 
VVW en in de Schoof graag aan-
wezig bij menige klaverjaspartij. 
Hij was een belangstellende en blije 

opa en overopa. In heel veel komt 
naar ons toe de eenvoud en zorg-
zaamheid van zijn goede leven. Met 
zijn verjaardag op 26 december 
voor ogen mogen we denken aan de 
herders van het kerstverhaal, een-
voudige mensen toen, van buiten, 
van het veld, als de eerste bezoekers 
bij de stal van Betlehem, vol glorie 
en verwondering. Het kerstfeest, 
elk jaar opnieuw versierd met zijn 
verjaardag. Of omgekeerd, zijn ver-
jaardag volop versierd met het bij-
zondere van het kerstfeest. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
hebben we hem herdacht met her-
inneringen en met dank om de be-
tekenis van zijn  leven. 
Op 26 augustus was daarna de be-
grafenis op het kerkhof, bij zoon 
Sjaak in het familiegraf. Hij moge 
rusten in vrede.

Op 31 augustus 2010 is in Huize 
‘Avondlicht’ in Hoorn overleden 
Alida Maria van Rootselaar-Snee-
boer, op de leeftijd van 90 jaar.
Haar geboorteplaats was Hens-
broek, haar geboortedatum 9 janu-
ari 1920. In de jonge jaren van haar 
leven was er haar huwelijk met Cor 
van Rootselaar, afkomstig hier uit 
Wervershoof. Het zijn 58 gelukkige 
levensjaren geworden, als echtpaar 
en ouders samen, met het gezin, 
drie kinderen. Later als oma en 
overgrootmoeder in de voortgang 
van hun leven.
In 1945 getrouwd was het moeilijk 
om een woning te vinden. Het werd 
een woning in Haarlem, voor haar 
man Cor met werk in Bloemendaal, 
in een bakkerij. Later kwam werk in 
beeld bij de Hoogovens, voor lange 
jaren. In 1968 volgde er een ver-
huizing naar Alkmaar. Rond 1985 
een verhuizing naar Hoorn, in De 
Luifel. Toen verzorging nodig bleek 
in beider levensavond volgde er een 
verhuizing naar Huize ‘Avondlicht’. 
Na 3 jaar goed en verzorgd wonen 
kwam in het jaar 2003 het over-
lijden van haar man, binnen het ge-
zin het afscheid van vader en opa. 
Het was een hele verandering en 
verwerking.
De goede verzorging van ‘Avond-

licht’ ging door in de jaren die er 
volgden. Zij was daar dankbaar 
voor, vooral ook in de mindere 
 dagen die er kwamen en teruggang 
in gezondheid. Zij heeft het lang 
volgehouden tot er een definitieve 
stilte over haar leven kwam, de vol-
tooiing van haar levensweg. Dat zij 
90 jaar is mogen worden, was al een 
bijzondere ervaring, denkend aan 
moeders kwetsbare gezondheid 
over langere tijd, want bijna heel 
haar leven was zij zwaar suiker-
patiënt. Altijd op zoek daarin naar 
een juiste balans om overeind te 
blijven. Het gaf haar een sterke wil. 
Er was daarom respect en dank-
baarheid binnen haar gezin. Vanuit 
innerlijke kracht heeft zij altijd ge-
probeerd het leven zo aangenaam 
mogelijk te maken, zoveel mogelijk 
samen. Met dankbaarheid en res-
pect naar haar toe was dat aanwe-
zig in woorden vol herinnering in 
de afscheidsvieringen in onze kerk. 
Aansluitend was de begrafenis op 
het kerkhof, op 4 september, in 
het familiegraf, bij haar man, zijn 
thuishaven op Wervershoof.

Op 6 september 2010 is na een ern-
stige ziekte overleden Johannes 
 Simon (Joh) Aker, op de leeftijd 
van 79 jaar.
‘Positiviteit en humor in het leven, 
dat heb je ons altijd meegegeven’. 
Deze woorden stonden op de circu-
laire als een eerste typering.  Positief, 
energiek, levensgenieter, altijd blij, 
optimistisch, een keiharde werker, 
deze woorden als aanvang gezegd 
in het in memoriam, een herken-
bare herinnering.
Op 31 oktober 1930 is Joh Aker in 
Wervershoof geboren, op één na 
de jongste in een groot gezin. Zijn 
kinderjaren en schooljaren waren 
op en rond de Werenfridusschool. 
Na schooltijd ging hij al gauw te 
werk. Zo was dat in die jaren. In de 
avonduren behaalde Joh zijn tuin-
bouw-diploma. Dat kon altijd van 
pas komen, zo was het ook met zijn 
werkzame jaren in de tuinbouw. 
Vrij gauw was er de overstap naar 
de melkfabriek ‘Eensgezindheid’.
In zijn jonge jaren kreeg Joh verke-

fAMILIEBERIChTEN



17
ring met Tiny Sijm uit Venhuizen, 
ook zij afkomstig uit een groot ge-
zin. In mei van het jaar 1958 was 
de trouwdag, een blij en dankbaar 
feest. Een woning werd gekozen 
op de Bonstraat. Al gauw kwam er 
een gezin, 4 kinderen, en gelukkige 
 jaren samen. Een verhuizing volgde 
er naar de Dorpsstraat 140, bekende 
omgeving. 
Het werk was intussen geworden in 
de bouw in Amsterdam en Haar-
lem, een goede keuze.
In latere jaren, met minder werk 
in de bouw, werkte Joh het idee uit 
van een groentewinkel aan huis, 
met voldoening en succes. Na deze 
periode volgde een nieuwe invul-
ling van werk: voor de Telegraaf. 
Het zou een tijd worden van 24 jaar, 
distributie van kranten in West-
Friesland. Vele nachtelijke ritjes 
waren ermee verbonden. Hij vond 
het niet erg. Veel onderweg zijn, al-
tijd wel wat te beleven. Hij was een 
man om op te bouwen. 
In vakantieweken werden reisjes 
gemaakt, goed voorbereid met doe-
len in ons eigen land. Het werden 
ook reizen in het buitenland, soms 
ver weg. Een hoogtepunt was zes 
weken Indonesië. Plakboeken met 
foto’s en tekst deden nadien de 
 ronde, met enthousiaste verhalen 
en herinneringen.
Vader Jo was een gezien persoon 
in de buurt waar hij woonde, in 
het dorp hier waar hij deel van uit-
maakte, binnen onze gemeenschap 
waar hij zich thuis voelde. Als een 
trouwe collectant in de kerk zien 
we hem nog voor ons, betrokken en 
erbij horend.
Vooral was hij een bemind persoon 
binnen zijn gezin en familie. Het 
kwam extra tot uiting in zijn laatste 
levensjaar. Daarin overkwam hem, 
meer en meer, een ernstige ziekte.
Het was inleveren, prijs moeten ge-
ven, maar juist daarin was er een 
sterke band, steun en troost voor 
elkaar, van harte samen, omdat hij 
was en zeker zal blijven: een be-
minde echtgenoot, een zorgzame 
vader en lieve opa. Zo was dat in die 
laatste levensfase, tot er stilte kwam 
in de vroege ochtend van maandag  
6 september. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
waren er woorden van dank, herin-
nering en troost.
Op 10 september was de begra-
fenis op het kerkhof, met nog 

 laatste woorden. Hij moge rusten in 
 vrede. 

Op 9 september 2010 is overleden 
Cees van Galen. Het was op de 
leeftijd van 78 jaar.
10 april 1932 was zijn geboortedag 
hier op Wervershoof, zoon van 
Willem van Galen en Catharina 
van der Gulik.
Zoals zo velen het deden in vroe-
gere jaren, brak na de schooltijd de 
tijd van werk aan. ‘Vroeg geleerd, 
oud gedaan’, is een bekend gezegde. 
Beide handen goed gebruiken, dat 
is daarbij een wenk.
In zijn jonge jaren was er de belang-
rijke fase van verkering en huwelijk 
met zijn bruid Tiny van Westen. 
Met alle zin op weg gaan, een ge-
lukkige invulling van leven samen 
delen, een gezin zou er komen. 
We mogen spreken van een werk-
zaam leven, op de bouw, in de tuin, 
op verschillende adressen. Inzet 
voor zijn gezin, met alle ijver.
Een hernia kwam te vroeg in zijn 
leven. Voluit werken, er tegen aan-
gaan, dat ging niet echt meer. Hij 
moest zich ontzien. De tijd ging 
 komen dat hij voor arbeid werd 
afgekeurd. Het was een tegenval-
ler, niet gemakkelijk om zo maar te 
 accepteren. Maar wat wil je?
Een andere invulling van tijd en 
van leven en van doen ontwik-
kelde zich: in en rond het huis, een 
schilderbeurt of opknapbeurt, de 
aanpak van de tuin met allerlei bol-
lensoorten en kleurenvariatie. Niet 
alleen thuis maar ook bij de kinde-
ren. Zijn hobby met vogels in een 
grote volière en zijn hengel langs de 
waterkant. Fietsend door het dorp 
had Cees zijn adressen, had hij de 
nodige contacten, hield hij van 
 gezelligheid en was er een welkome 
invulling van de dagen.
Begin 2009 was er het bericht van 
een ernstige ziekte, met geen goede 
vooruitzichten op herstel. Het is 
bewonderenswaardig zoals hij er-
mee is omgegaan, met mindere dan 
weer betere dagen. Het werd steeds 
meer prijs moeten geven met de 
steun van zijn gezin en familie om 
zich heen.
Toen was er de dag van stilte, een 
stilte voorgoed over een bemind 
leven, waarvan gekozen woorden 
terecht zeggen: Vader, opa Cees, 

eenvoudig in zijn bestaan, heeft hij 
voor ons alles gedaan. Vader, rust 
zacht.
In de Avondwake was er herinne-
ring aan zijn leven, met vele voor-
beelden, herkenbaar en dankbaar 
om de betekenis van zijn leven: als 
beminde echtgenoot, een zorgzame 
en goede vader en opa. De crematie 
was op 14 september in het crema-
torium ‘Schagerkogge’ in Schagen. 
Hij moge rusten in vrede.

Op 12 september 2010 is overleden 
Catharina Maria Commandeur-
Aker, op haar leeftijd van bijna 86 
jaar. Het was ‘na een leven van lief-
de en zorg’, zoals we konden lezen 
op de circulaire. Met ook die an-
dere woorden, naast de afbeelding 
van een uil: ‘Verstild en grijs, de 
uil zo wijs. Zij ziet en weet ons lief 
en leed. Zo werd ze grijs en oud en 
wijs’. Het is een dierbare typering 
van deze geliefde moeder, kleine 
oma en oma-oma.
Lang is haar levensweg geweest, 
als moeder van een groot gezin. 
Vele jaren is zij alleen geweest na 
het vroegtijdig overlijden van haar 
man. In lief en leed was haar hart 
groot om lief te hebben, om alles wat 
tot haar kwam te verwerken en al-
tijd een middelpunt van haar gezin 
te blijven. Een handicap met haar 
ogen vroeg om bescherming met 
een donkere bril. Het gaf beperking 
in haar gaan en staan. Vooral haar 
thuis was de vertrouwde ruimte 
van haar leven, van de dagen, met 
graag bezoek en binnenloop, altijd 
welkom.
In de afscheidsvieringen was er 
 terecht een ode aan moeders han-
den, tot rust gekomen. Daardoor-
heen was het een verwijzing naar 
haar handen, werkzame handen in 
de keuken, in de kamer, aan tafel, 
in goede zorg en aandacht, steeds 
in de weer. Het zijn handen die heb-
ben gegeven en hebben ontvangen, 
die hebben geschreven en hebben 
uitgedeeld: kleine verrassingen, 
aandacht voor wie haar dierbaar 
waren, om als een dankbare her-
innering te bewaren. Dankbaar-
heid om haar belangstelling, om 
een luisterend oor. Dank om haar 
 humor, een scherpe geest. Dank om 
een pientere opmerking en om haar 
milde oordeel.
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Zo zijn er in de afscheidsvieringen 
in de kerk van Onderdijk kaarsen 
opgestoken als lichtpuntjes van en 
over haar leven, met woorden van 
dank, met herinneringen om te 
bewaren en afscheid te nemen van 
een bemind en dapper leven. Op 17 
september was de begrafenis op het 
kerkhof te Onderdijk, een dierbare 
plek als eigen herinnering.

Op 20 september 2010 is na een 
ernstige ziekte overleden Wilhel-
mina Christina Elisabeth Koo-
men-Koopman, op de leeftijd van 
77 jaar.
Haar laatste levensdagen waren in 
het Hospice in Alkmaar. Een diepe 
slaap in die laatste fase is overge-
gaan naar een definitieve stilte en 
voltooiing van haar levensweg.
In haar huis kwamen we, enkele 
 dagen later, als familie, goede vrien-
den en bekenden samen voor een 
afscheidsgroet. Dat was haar wens 
om het zo te doen.
Het was in haar huis in de Kog-
gestraat, waar zij vele jaren heeft 
gewoond, gedachtig ook de jaren 
met haar man Piet Koomen. Lang 
is de tijd geweest dat zij zonder hem 
 verder is gegaan op haar levensweg. 
In het jaar 1997, 13 jaar geleden, 
was zijn overlijden.
Het zijn geen gemakkelijke jaren 
geweest, veel alleen, zonder eigen 
gezin, in de keuze en de invulling 
van leven en van bezigheden. Zij 
heeft haar best ervoor gedaan.
In het laatste jaar ging het niet goed 
met haar gezondheid. Na onderzoek 
en behandeling bleef een goed her-
stel uit. Ze moest meer en meer in-
leveren aan levenskracht, met min-
dere dagen en afhankelijkheid. Wat 
zal er door haar heen zijn  gegaan? 
Zeker wel een tekst van Margreet 

van Hoorn, voor haar een stuk 
 bezinning en herkenning. Zij heeft 
deze tekst opzij gelegd, bewaard. En 
erbij gevoegd de wens om die woor-
den te lezen na haar overlijden, op 
een geschikt moment.
Zo is het ook gegaan. 
Jij….
Er is een weg die je niet kent, 
die je bewust moet leren lopen,
met wat vertrouwen en met hopen, 
’t is of je iemand anders bent.
Er is een weg die je moet gáán, 
en niemand kan je daarbij steunen.
Je kunt alleen een beetje leunen, 
en met je zelve stille staan.
Je zet een voetstap in de tijd, 
je weet niet wat je staat te wachten,
je hebt ontelbaar veel gedachten, 
je bent op pijn nooit voorbereid.
Er is een weg die ‘stilte’ heet, 
toch schijnt het zonlicht tussen 
 bomen,
over ’t onzekere dat gaat komen, 
een houvast tussen lach en leed.
Er is een weg waarop je ontmoet, 
je zelf met fluisterende vragen,
met zoveel liefde om te dragen, 
leven vraagt stille groei en moed. 

Tot zover Margreet van Hoorn.

De begrafenis was op 24 september 
in het familiegraf bij haar man, op 
het kerkhof bij de kerk.
Zij moge rusten in vrede. 

Op 2 oktober 2010 is overleden 
Zuster Theodora. Ze heeft de leef-
tijd mogen bereiken van 93 jaar.
Verbonden met de gemeenschap 
hier in vroegere jaren is het goed 
om haar te noemen. Naar de paro-
chie hier is een circulaire gestuurd, 
daarop haar overlijden genoemd en 
om haar naam heen enkele dierbare 
herinneringen.

Zij was 74 jaar medezuster van de 
Julianazusters in Heiloo. De cir-
culaire spreekt van een veelzij-
dig  leven. Zuster Theodora heeft 
 gewerkt als kraamzorg en gezins-
verzorgster in Den Haag, Haar-
lem, Amsterdam en Eindhoven. 
Als wijkverpleegster heeft zij vele 
jaren gewerkt in  Wervershoof. Zij 
was daar een geliefde persoonlijk-
heid. Na haar pensionering heeft zij 
haar oudere medezusters bijgestaan 
in het moederhuis in Heiloo. Daar-
naast heeft zij zich ingezet voor het 
Rode Kruis en De Zonnebloem.
Zij was draagster van de Ere-
medaille in zilver verbonden aan de 
Orde van Oranje Nassau.
Het was mooi dat in de afscheids-
liturgie in de kapel van O.L.Vr. 
ter Nood in Heiloo, op donder-
dag 7 oktober, pastor Sjaak de 
Boer  medevoorganger was, met 
de pastor van de Julianazusters. 
Als overburen toen in de Simon 
Koopmanstraat (Wijkgebouw), met 
moeder Emma de Boer, heel goed 
bekend met elkaar. Zelfs over de 
dood heen was Zuster Theodora 
nog dienstbaar aan de medemens. 
Want zij had, zo stond het op de 
circulaire en werd het ook geme-
moreerd, de wens te kennen gege-
ven haar  lichaam ter beschikking te 
stellen van de  wetenschap (AMC in 
 Amsterdam).
De afscheidsviering was voor fami-
lie, voor haar medezusters en voor 
wie er waren, een dankviering. En 
dat in herinnering aan een bemind 
en zorgzaam leven, zoals velen on-
der ons dat zeker zullen herkennen, 
met eigen ervaringen aan de jaren 
toen, zo’n 30 jaar geleden. Zuster 
Theodora, bij ziek en zeer, in vele 
contacten zorgzaam en met volle 
aandacht aanwezig, met een blij 
hart. Ze heeft heel veel betekend. 
Zij moge rusten in vrede. 
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Ik loop in het bos.
Het is herfst.
De bladeren vallen van de bomen.
Ik kan ze horen vallen.
Als ik loop 
kraken de takjes onder mijn voeten.
Ik kan ze horen en voelen.
Ik hoor de wind
die door de bomen waait.
Soms valt er een hele tak
naar beneden.
Wat is het hier rustig.
Het is stil,
heel stil.
Ik raap een blad op
dat op de grond is gevallen.
Ik kijk er naar.
Het heeft verschillende kleuren;
rood en groen en geel en bruin.
Wat is dat mooi!

Soms is het heel stil in huis.
Dan zet je de radio aan.
Nee,nee, nee
Niet doen!
Blijf eens even op je plaats zitten
En word zelf eens stil
Binnen in je!
Luister wat je allemaal kunt horen;
…het tikken van de klok binnen
…de geluiden van buiten, ook
     die heel ver weg zijn
…de geluiden in je zelf
     je adem 
     het kloppen van je hart
Voel je het?
Probeer het maar!
Daar word je rustig van
en heel stil 
Stil in je zelf.

Geluiden in de stilte
vOOR DE KINDEREN
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Silke Benthe Maria,
dochter van John en Natalie 
Beerepoot-Schouten.

Esmee Wilhelmina Theresia en 
Lucas Marcus Henricus,
kinderen van Marc en Marjon 
Kerckhoffs-Verdonschot.

Doopviering en Eerste Communie-
viering voor hen.

Een hartelijke gelukwens aan de 
kinderen, aan ouders, gezin en 
familie.
Daarmee op weg naar een geluk-
kige invulling van leven, de moeite 
waard.
Om er iets moois en goeds van te 
maken.

Huwelijksjubileum

25 jaar: 
Jan en Lianne Rinkel-Gieling.
25 jaar: 
Fred en Anita van Paassen-
Grootscholten.
40 jaar: 
Harry en Greet Dekker-Verlaat.
60 jaar: 
Jaap en Afie Grooteman-Neuvel.

Een huwelijksverjaardag als een 
momentopname, een bijzondere 
gedenkdag om te vieren,
met gezin, familie, goede vrienden. 
Het is met herinneringen die dank-
baar mogen stemmen,
in verbondenheid samen. Het is met 
vertrouwen en goede zin op weg 
naar de verdere jaren. Een hartelijk 
proficiat en veel goede wensen.  

GEDOOPT
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