
de opstanding

Na de sabbat, bij het aanbreken 
van de eerste dag van de week, 

gingen Maria van Magdala en de 
andere Maria naar het graf kijken. 

Plotseling kwam er een zware 
aardbeving. Want een engel van 

de Heer daalde uit de hemel 
neer, kwam naderbij, rolde de 
steen weg en ging erop zitten. 
Zijn uiterlijk schitterde als een 

bliksemflits en zijn kleding was wit 
als sneeuw. 

De wachters beefden van angst 
en werden lijkbleek. 

De engel zei tegen de vrouwen: ‘U 
hoeft niet bang te zijn, 

want ik weet dat u Jezus zoekt die 
gekruisigd is. Hij is niet hier: 

Hij is tot leven gewekt, 
zoals Hij gezegd heeft. 

Mt. 28, 1 - 6
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10.00 uur en ’s avonds tussen 
18.00 uur en 18.30 uur.
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Bezorgadres: brievenbus pastorie

#

vAN DE REDACTIE

Voor u weer een nieuwe Nu en Straks met het thema 
Pasen. Nog ruim twee weken en de veertigdagentijd 
ligt alweer achter ons. De voorbereidingen voor Pasen 
zijn in volle gang.
Buiten heeft de lente zich duidelijk aangekondigd. De 
bloemen en planten schieten de grond uit, de bomen 
staan weer in blad, lammetjes huppelen in de wei en 
vogels vliegen van hot naar her om takjes te verzamelen 
voor hun nest. De mooiste tijd van het jaar.
In deze Nu en Straks, naast de gebruikelijke rubrieken, 
nieuws van de werkgroep Eerste Communie, samen 
op weg met de kinderen naar de vieringen van zondag  
1 mei, voor de Eerste Heilige Communie.
Er wordt vanuit Auxilia/Brasili-ja! een moederdag 
ontbijtactie georganiseerd. Wees op tijd met bestellen, 
want op=op.
Riet is in gesprek geweest met dhr. en mevr. Schouten-
Laan wat een gezellig interview opleverde. Het verslag 
hiervan is weer prachtig geïllustreerd met tekeningen 
van Piet Brandsen. 
De Vastenaktie 2011 vraagt nog éénmaal uw aandacht, 
van harte aanbevolen.

Wij wensen u veel leesplezier.
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16/17 april: Palmzondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. 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’.
In beide vieringen: zegening en 
uitdelen van palmtakjes. 
Intocht van Jezus in Jerusalem. 
Begin van de Goede Week.
Op zondagmorgen is er voor de 
kinderen een Kindernevendienst. 
Van harte welkom.  

21 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.

22 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 Herenkoor. 
Organist: Jan van der Leek. 
Dirigent: Theo Meester. 
De viering wordt geleid door de 
Groep Wervershoof.
N.B. Goede Vrijdag is Vasten- en 
Onthoudingsdag.

23 april: Paaszaterdag

19.00 uur: Paaswake. 
Feestelijke Paaswakeviering. 
Alles wordt nieuw! Er is vuur, licht, 
wijwater, doopwater, de Paaskaars. 
Hernieuwing van ons geloof. 
Viering met AOW-Jongerenkoor. 
Voorganger: Pastor C. v.d. Spek 
(uit Hoogkarspel).
N.B. Let u op de aanvangstijd!

24 april: Eerste Paasdag

10.30 uur: Feestelijke Paas-Eucha-
ristieviering met Gemengd koor. 
Gezongen wordt de Missa Brevis 
van W.A. Mozart. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
Organist: Pieter Rynja. 
Voorganger: Pastor J. Suidgeest. 
Vóór de viering koorzang: Surrexit 
Christus hodie. 
Na afloop: Alleluia van Händel. 
N.B. Na afloop van de Paaswake en 
van de viering op Paaszondag is er 
een deurcollecte voor de Vastenactie 

2011, voor een project op de Filip-
pijnen. Van harte aanbevolen. Heel 
veel dank.

25 april: Tweede Paasdag

10.30 uur: Paas-Eucharistieviering 
met Paasliederen. 
Ook in deze viering mag het licht 
van Pasen volop schijnen. 
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
 

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 gebrui-
ken. 

Van harte welkom!

LITURGISCHE 
AGENDA

LITuRGIsCh ROOsTER 
de Goede Week en Pasen

WILt u LetteN OP de VerSChILLeNde AANVANGStIJdeN!
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het weekend van 30 april / 1 mei 
is bijzonder.

Vrijdag 29 april 18.30 uur: 
Verzorgingshuis St. Jozef. 

Zaterdag 30 april vervalt 
’s avonds om 19.00 uur de viering 
in de kerk! 
(vanwege Koninginnedag).

Zondag 1 mei zijn er twéé 
eerste Communievieringen:

zondag 9.00 uur: 
Kinderen van Werenfridus en 
Dijkwerkers.

zondag 11.00 uur:  
Kinderen van De Schelp.
In beide vieringen met 
Kinder/Jeugdkoor en 
Pastor J. Suidgeest.
Thema van de viering: 
‘Met de stroom mee,…..
Tegen de stroom in….’

7/8 mei:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communie-
viering met Heren-
koor. 
Groep Wervershoof.

14/15 mei:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor uit Onderdijk.
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met 
Koperquintet en liederen (R). 
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. 
Groep Wervershoof.

21/22 mei:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Dames-
koor. 
Pastor J. van Dril.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest. 

28/29 mei:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis

zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met 
liederen (R). 
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.

2 juni: hemelvaartsdag

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

4/5 juni:

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

Kijk ook op www.sintwerenfridusparochie.nl 
voor actuele informatie van onze 
Sint Werenfridusparochie. 

LITuRGIsCh ROOsTER 
de tijd na Pasen, op weg naar Pinksteren

Vrijdag 15 april om 18.30 uur: 
Palmzondagviering met Herenkoor. 
Begin van de Goede Week. 
Zegening en uitdelen van palmtakjes. Voorganger 
is Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 22 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 24 april ’s morgens om 9.15 uur: 
Eerste Paasdag
Paas-Eucharistieviering met Paasliederen. 
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken, 
het Paasevangelie wordt gelezen. Feest van Jezus’ 
verrijzenis. Getuigenis van ons Paasgeloof.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

vIERINGEN IN huIzE sT.JOzEF
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Persoonlijk zie ik ernaar uit om 
met vélen samen het HOOGFEEST 
VAN PASEN te gaan vieren! Een 
feestelijk versierde kerk, de nieuwe 
Paaskaars, prachtige paasgezangen 
op bekende melodieën, het Paas-
verhaal, Verrijzenis, Alleluia van 
Händel als afsluiting!

Daarmee verbonden een twééde 
wens, en dat is: dat we in de voor-
afgaande dagen ook met vélen 
samen komen in de vieringen van 
de GOEDE WEEK. Dit als afslui-
ting van de Veertigdagentijd en als 
voorbereiding op Pasen. Het zou 
mooi zijn! 

PASEN is verbonden met de vierin-
gen van de Goede Week.
Na Palmzondag gaat het om 
 WITTE DONDERDAG, GOEDE 
VRIJDAG en de PAASWAKE van 
Paaszaterdag.
Pasen is het grootste liturgische 
feest van het jaar, groter dan Kerst-
mis! Het belang van het Paasfeest 
wordt onderstreept door de vooraf-
gaande dagen, met eigen vieringen. 
Om het nog eens in volgorde te 
noemen:

Het Laatste Avondmaal van Witte 
Donderdag is een bijzondere (Paas)
maaltijd. Voor de laatste keer was 
Jezus met zijn leerlingen samen, in 
de avond. In een zaal in Jerusalem 
is een diepe verbondenheid voel-
baar en krijgen bepaalde tekenen 
een bijzondere waarde en beteke-
nis. Hier liggen de wortels van de 
Eucharistie. Daar is het begon-
nen. Er is herinnering aan enkele 
indrukwekkende jaren van samen 

optrekken door het Land van Pales-
tina. Er is Jezus’ indringende vraag 
om bij elkaar te blijven komen als 
Hij er niet meer zou zijn,…. dan zou 
Hij heel nabij blijven! Doe dit tot 
mijn gedachtenis,….blijf bij elkaar 
komen! Zij zouden het gaan doen!

Goede Vrijdag is de dag (herden-
kingsdag) van Jezus’ kruisdood. 
Donker werd de hemel, donker 
was de aarde. De herdenking in de 
liturgie is sober en maakt indruk. 
Op 14 kruiswegstaties in de kerk 
zien we Jezus’ laatste levensdagen 
op weg naar de berg van Calvarië. 
In zang, gebed en verhaal staan wij 
daarbij stil.

Paaszaterdag is een dag van stilte, 
van wachten en waken. Het is de 
dag die in de avond uitloopt op de 
Paaswakeviering. Er is vuur, licht, 
getuigenis, geloof en nieuw leven! 
De nieuwe Paaskaars wordt aange-
stoken. We vieren het feest van de 
verrijzenis. Het is van donker naar 
licht, van gevangen naar bevrijding, 
van dood naar leven.

Paaszondag breekt aan. In de vroe-
ge morgen is het graf leeg. We horen 
wonderlijke verhalen. Opnieuw 
brandt de Paaskaars. Het licht van 
de verrezen Heer is volop aanwezig 
in zang en gebed, in verbondenheid 
samen. In een feestelijk versierde 
kerk mogen we van harte Pasen 
vieren en worden we meegenomen 
in het feestelijk gezongen Halleluia 
van Händel!

Goede Week en Pasen, meer dan 
één dag, meer dan twéé dagen.

Méérdere dagen zijn met elkaar 
verbonden. Zij dragen ons, vanaf 
Palmzondag, in de verschillende 
vieringen naar die éne bijzondere 
dag van Pasen! Daarom bent u zo 
welkom in die verschillende dagen 
van de Goede Week, die uitmonden 
in het Hoogfeest van Pasen! 

Aan het begin van deze ‘Nu en 
Straks’ is de liturgische agenda te 
vinden. Daarin een verwijzing naar 
de hierboven genoemde dagen, met 
de aanvangstijden en andere invul-
lingen. Het is een overzichtelijk 
geheel, van harte bedoeld als uitno-
diging.
Dank voor alle voorbereiding op 
verschillend terrein, gericht naar 
een verzorgde invulling van de 
vieringen. Van harte u toegewenst, 
mede namens collega’s, een Zalig 
Pasen, licht, lente, nieuw leven. Het 
is verbonden met Pasen, met de 
verrezen Heer en door Hem met 
ons eigen leven. 

Pastor  J. Suidgeest

GOEDE WEEK EN PAsEN

De vlam van de paaskaars,
brandt rustig en stil
Geeft hoop aan mensen,
van goede wil.
 
Vertelt op eigen wijze
het lijdensverhaal
symboliseert eeuwig leven
voor ons allemaal.
 

De vlam van de paaskaars,
brandt warm zijn licht
geeft daarmee de wereld,
een heel nieuw gezicht.
 
De kou wordt verbannen,
door de kracht van de zon
een nieuw lente leven
ontstaat uit de bron.
 

De vlam van de paaskaars,
brengt licht in de strijd,
op pijn volgt weer vreugde,
na verloop van tijd.
 
Geloof in het goede
in elk nieuw begin
de brandende paaskaars
heeft zo heel veel zin.
 

Arda Koomen-Kuip

De Vlam
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uit de vergadering van 
februari 2011

Financiën en 
Onderhoud

We blikken terug op het resultaat 
van Actie Kerkbalans 2011. Op 
dit moment, begin februari, is het 
62.000 euro. We zijn er heel tevre-
den over. Dank aan allen die heb-
ben bijgedragen voor het komende 
jaar, een goede ondersteuning. Het 
is goed om het te weten aan het 
begin van het jaar. De interne ver-
werking, het invoeren van de mach-
tigingen, is nog een heel werk.
Het indienen van een onderhouds-
rapport betreffende de kerk voor de 
komende 6 jaar is vóór de gestelde 
datum van 15 januari 2011 gedaan. 
Dit was belangrijk om eventueel in 
aanmerking te komen voor subsi-
die. Het is nu al bekend dat er zeer 
veel aanvragen vanuit het hele land 
zijn ingediend. Over een aantal 
weken krijgen we bericht of we wel 
of niet zijn ingeloot.
Er is een verzoek binnengeko-
men voor het invullen van een 
enquête roerend religieus erfgoed. 
De Gemeenschapsveiling heeft de 
kerk bij de jaarlijkse uitkering een 
bedrag toegekend van 8.000 euro. 
Met dank aanvaard. Vanuit het Bis-
dom is een nieuw collecteschema 
toegestuurd voor dit jaar 2011. Het 
betreft een aantal (bekende) bijzon-

dere doelen, om rekening mee te 
houden. 
Zodra het weer het toelaat (geen 
vorst meer), worden aan de buiten-
kant van de toren, aan de zuidkant 
boven de ingang, duivenpennen 
aangebracht om zo duivenafval naar 
beneden tegen te gaan. Er moet een 
hoogwerker (telekraan) aan te pas 
komen. Dit wordt gecombineerd 
met herstel van het uurwerk aan de 
westkant van de toren. Dit uurwerk 
is vastgelopen en van binnenuit 
niet te verhelpen. Tevens controle 
van de andere klokken: lampjes, 
smeerbeurt, enz.

Kerk en samenleving

Op 1 februari jl. was er een werk-
conferentie van de Omring. Deze 
samenkomst stond in het teken 
van het bevorderen van Mentaal 
Welbevinden binnen de Omring. 
Een 60-tal mensen uit verschil-
lende organisaties was bijeen om te 
komen tot een concept: de vorming 
van een Omringvisie op Men-
taal Welbevinden. Een bijgaande 
 brochure gaf verheldering over de 
te nemen stappen en mogelijkhe-
den. Vanuit ‘Kerk en Samenleving’ 
was een afvaardiging aanwezig op 
deze bijeenkomst. De P.C.I. heeft 
van de Gemeenschapsveiling hun 
mooie jaarlijkse bijdrage gekregen. 
Ook een welkome bijdrage van het 
K.V.G. 
In de Veertigdagentijd wordt er, net 
als vorig jaar, in ‘de Inzet’ tweemaal 
een ‘sobere maaltijd’ gehouden als 
invulling van de Veertigdagentijd 
en voorbereiding op Pasen. De 
Wereldwinkel is aanwezig. Er is 
aandacht voor een viertal ‘Honger-
doeken’. Wat opvalt is de eenvoud 
van de avond, soberheid en goede 
sfeer.
Na afloop van de Paaswakeviering 

en na de viering op Paaszondag is 
er een deurcollecte voor de Vas-
tenactie. Dit jaar is het doel: een 
 project op de Filippijnen, het eiland 
Mindoro. Van harte mag het onze 
aandacht hebben.

Gemeenschapsopbouw 

Op 8 februari jl. is er in Onderdijk 
een contactavond geweest tussen 
afgevaardigden van de vijf paro-
chies van onze regio (vanuit de 
Parochiebesturen) en de kleinere 
regio van drie parochies: Nibbix-
woud, Wognum en Zwaagdijk-West. 
Tevens was er een afvaardiging van 
het dekenaat. Het was en het is het 
zoeken naar contact en vormen van 
samenwerking in een grotere regio, 
d.w.z. van 5 naar 8 parochies. Een 
drietal vragen waren op deze avond 
een leidraad voor onderling gesprek, 
in goede sfeer verlopen. Het verslag 
van deze avond gaat naar elk van 
de Parochiebesturen voor verdere 
bespreking.
Op 15 februari is de jaarlijkse bij-
eenkomst van de Wijkcontactperso-
nen. Als inleider is voor deze avond 
broeder Dirk Bakker uit Hoorn 
gevraagd. Hij zal vertellen over zijn 
missiearbeid in een terugblik naar 
vele jaren op Nieuw Guinea.

Tuin en 
begraafplaats

De tuinmannen willen de boom in 
de voortuin, vlak bij de vlaggen-
mast, weghalen. Tevens de boom 
op de hoek van de pastorie, bij het 

NIEuWs EN ACTIvITEITEN

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
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linkervoorraam. Beide bomen zijn 
te groot en te hoog om goed bij te 
snoeien. Dit is accoord. Er komt iets 
anders voor in de plaats, in kleinere 
maat. De voorkant van de pastorie 
komt zo beter uit.
Een enkele keer is opgemerkt en 
doorgegeven dat een groepje kinde-
ren van het kerkhof een speelterrein 
maakt. Dit is echt niet de bedoe-
ling. Bij controle vluchten zij weg. 
Bezoekers van het kerkhof worden 
er onrustig van. We blijven con-
troleren. Graag ook een tip aan de 
ouders om het thuis eens op te noe-
men. In de winterperiode zijn de 
buitenkranen afgesloten geweest. 
Zij zijn nu weer te gebruiken voor 
het kerkhof.

Catechese en Liturgie

Op dit moment is er de voorberei-
ding van de Vormelingen. Zij zijn 

op weg naar de datum van zaterdag 
5 maart, de dag van de Vormsel-
viering. Er is inzet genoeg om er 
iets moois van te maken en samen 
daarin op weg te zijn. Binnenkort 
komt ook de voorbereiding op gang 
van de Eerste Communicanten. Zij 
richten zich naar de dag van hun 
Eerste Communie op zondag 1 mei. 
Beide werkgroepen zetten zich in 
voor een goed verloop, dank daar-
voor. In deze tijd van het jaar heeft 
JeePee hun jaarlijkse overlegverga-
dering.
Dameskoor en Herenkoor heb-
ben intussen hun jaarvergadering 
gehad, goed voor contact, infor-
matie en eventuele opmerkingen. 
Hetzelfde geldt voor het AOW-Jon-
gerenkoor.
Met Jan van der Leek wordt een 
datum afgesproken om in de kerk 
boven bij het orgel voor de leden 
van het Parochiebestuur iets te 
vertellen over het orgel. Het zal 
als interessante informatie worden 
gewaardeerd. 
Achter in de kerk is aan twee kan-
ten op de tafeltjes een handig rek 
gekomen, geschikt voor gevarieerd 
informatiemateriaal. Hiermee is 
een eind gekomen aan het zwerven 

van dit (losse) materiaal als de tafel-
tjes gebruikt worden bij een Avond-
wake, bij de Wereldwinkel of soms 
voorin de kerk. Dit is een handige 
en mooie oplossing. Dank aan Sjaak 
Breg (Dorpsstraat) voor het maken 
hiervan, een fraai geheel. 

Website 

In de vergadering van februari was 
Ton de Hoogt aanwezig met als 
onderwerp: de parochiële website. 
Er is veel werk mee gemoeid om de 
site goed functionerend en actueel 
te houden. Ideeën zijn altijd wel-
kom. Ook persoonlijke ondersteu-
ning is welkom want de site moet 
meer zijn dan een eenmanszaak. 
Dat is te kwetsbaar. 
Het is belangrijk om aan de website 
meer bekendheid te geven. 
We spreken waardering uit zoals in 
korte tijd de site is opgezet, met een 
variatie aan informatie. 
Ook langs deze weg de site ver-
meld: 

www.sintwerenfridusparochie.nl

Dat was het voor deze keer. 

NIEuWs EN ACTIvITEITEN

De bus was op tijd en met vijftien 
pelgrims uit Wervershoof stap-
ten wij in. De mensen uit Andijk 
en Medemblik waren al aanwezig. 
Nog een stop bij Zwaagdijk-West 
waar nog vier personen in stapten 
en de bus zat met achtentwintig 
pelgrims vol. Bij McDonald’s in 
Hoorn de laatste stop. We moesten 
wachten op de andere bus waar de 
voorzitter van De Stille Omgang de 
heer Klaver zich bij ons voegde. We 
vervolgden de reis richting Amster-
dam. De mededelingen werden 
gedaan door Margriet de Vries en 
de heer Klaver ging voor in gebed, 
een prima samenwerking zo. Wij 
bedanken mevrouw Pronk voor het 
toezenden van de mededelingen en 
de overwegingen ‘de geheimen van 
het licht’. Zonder oponthoud kwa-
men we om 21.15 uur in Amster-
dam aan, zodat we rustig een mooi 
plekje in de Sint Nicolaaskerk kon-

den uitzoeken. Daar ontmoetten 
we de pelgrims uit Nibbixwoud, die 
’s morgens lopend naar Amsterdam 
waren gekomen. Daarbij liepen ook 
drie mensen uit Wervershoof mee 
namelijk Carin Swart-Beerepoot, 
Emma Vermeulen en Arie Beere-
poot.
Ze waren vertrokken om 10.30 uur 
met prachtig zonnig weer. Een spor-
tieve prestatie van 50 kilometer, die 
ieder loopt met hetzelfde doel en 
eigen invulling. Een groep pelgrims 
met persoonlijke aandacht voor 
elkaar was een warme bijzondere 
ervaring als voorbereiding op De 
Stille Omgang. De kerkdienst was 
een mooie viering met een veelzeg-
gende preek van pastoor Mgr. Hen-
driks. Ook werd prachtig gezongen 
door het herenkoor uit Nibbix-
woud. Na de mis verzamelden we 
bij het Victoria hotel en begon de 
tocht. Vanaf het Spui hulde ieder 

zich in stilte en liepen we de tocht 
in een sprankelende en bruisende 
stad. Het weer was helder en koel, 
waardoor het heerlijk was om zo 
door Amsterdam te lopen. 
Tijdens de Stille Omgang was 
iemand gevallen en liep daarbij een 
pijnlijke gezwollen knie met een 
schaafwond op. Met ondersteuning 
van Simon Ruiter en Cor Karels 
kon zij haar tocht volbrengen.
Na het nuttigen van de koffie of 
thee in de Lutherse kerk zochten 
we de bus weer op. Met bus WFR.2 
reden we Amsterdam weer uit. De 
mededeling ‘wel thuis en tot vol-
gend jaar,’ werd gedaan door de 
heer Klaver, waarna we nog een 
tientje van de rozenkrans ter afslui-
ting baden. Een ieder ging voldaan 
naar huis.

Tot volgend jaar! 
Groetjes, Margriet de Vries

Evaluatie De stille Omgang 2011
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Goede, bruikbare voorbeelden zelf bedenken is niet 
eenvoudig. De Veertigdagentijd kán ons dan gemak-
kelijk voorbijgaan zonder aandacht, zonder iets bijzon-
ders. En deze tijd is juist bedoeld om er (enige) aan-
dacht aan te geven. De Veertigdagentijd of Vastentijd 
blijft bijzonder! De volgende activiteiten zijn een voor-
beeld, graag hier genoemd.

sobere maaltijd

Net als vorig jaar zijn er dit jaar twee avonden in ‘de 
Inzet’ geweest met ongeveer 40 personen per avond, 
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 gesprek. We konden 
stilstaan bij enkele aangereikte teksten. Het hád wel 
iets, in goede sfeer.

hongerdoek 

In het tweede gedeelte van de avond konden we met 
korte toelichting kennis nemen van enkele ‘Honger-
doeken’, uit de Derde Wereld. Deze hadden een plaats 
in ‘de Inzet’ en in de voorkamer. Deze doeken hebben 
al langere tijd betekenis in de Vastentijd. Kunstenaars 
bij voorkeur uit de Derde Wereld beelden de zorgen en 
het lijden van het volk uit op het doek, op weg naar 
de Goede Week, verbonden met Jezus’ lijden en met 
Pasen. Daarin een perspectief op nieuw leven en een 
opstaan 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 bezinning op dat 
moment.

Wereldwinkel 

Beide keren was de Wereldwinkel aanwezig, goed van 
toepassing in de Veertigdagentijd.
Artikelen doen denken aan mensen áchter deze artike-
len, Derde Wereld-mensen. Er was een ruime sortering 
aanwezig en de goede wil om iets te kopen.

Het was tweemaal een bijzondere avond. Tweemaal 
een zinvolle invulling om met voldoening aan terug te 
 denken. Hopelijk maakt het anderen nieuwsgierig om 
ook eens, bijvoorbeeld volgend jaar, aanwezig te zijn. 
Het is met dank aan degenen die de verzorging hiervan 
op zich hebben genomen. Graag deze korte terugblik, 
in het paasnummer van ‘Nu en Straks’ opgenomen. 

Pastor J. Suidgeest

INvuLLING vEERTIGDAGENTIJD
Korte terugblik

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 Veertigda-
gentijd wel. 
een hoge score heeft de Vastenactie: het onder-
steunen van een goed doel of een project in de 
derde Wereld. Sparen, iets opzij leggen, dit jaar 
2011 voor een project op de Filippijnen.

Leven onder de regenboog
Jacques Chéry, Haïti, 1982
De doek bevat negen taferelen verdeeld over drie horizontale stro-
ken. 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 Tchebet-
schou. Hij liet zich inspireren door de sociale en culturele omstan-
digheden 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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BIJEENKOMsT CONTACTPERsONEN 2010

PCI

Ondanks alle sociale voorzieningen, zijn er nu nog 
gezinnen of alleenstaanden in onze samenleving die in 
grote financiële nood verkeren.
Wij als bestuur van de Parochiële Charitas Instelling 
(P.C.I.) staan in nauw contact met andere hulpverleners 
en maatschappelijk werkers.
Daardoor weten we dat er nog heel veel financiële nood 
is, bijvoorbeeld bij gezinnen met opgroeiende kinderen 
of gezinnen die te kampen hebben met ziek en zeer.

Wij van de P.C.I. proberen deze gezinnen of alleen-
staanden 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 geloofsover-
tuiging, om onze P.C.I. financieel te steunen.
Wij kunnen dan deze mensen, al is het maar een heel 

klein beetje, meer ruimte geven in hun beperkte finan-
ciële situatie.

Wij hopen dat door deze oproep veel mensen en bedrij-
ven een bijdrage storten op ons rekeningnummer 
36.89.50.654 ten name van: 

P.C.I. te Wervershoof
Penningmeester: de heer P. Neefjes
Vok Koomenweg 5
1693 hA Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van P.C.I.

Secretaris: mevrouw M. Ruijter
0228-583969

veel mensen kunnen het zich niet voorstellen...

Op dinsdag 15 februari hielden 
de contactpersonen hun jaarlijkse 
bijeenkomst in De Inzet.

De voorzitter, Annelies Neefjes-
Schouten, opende de bijeenkomst 
met een woord van welkom aan alle 
aanwezigen, speciaal aan de spre-
ker, broeder Dirk Bakker en aan 
pastor Suidgeest.
Vervolgens gaf zij het woord aan 
broeder Bakker, die door zijn boei-
ende manier van vertellen en zijn 
fraaie dia’s meteen ieders aandacht 
had. Het onderwerp van zijn lezing 
was “Het vergeten volk”, waar-
mee de Papoea’s bedoeld worden. 
Papoea betekent kroeshaar.

De broeder vertelde eerst dat hij in 
1961 als missionaris-landbouwkun-
dige naar Papoea, het voormalige 
Nederlands Nieuw-Guinea, ver-
trok en daar gedurende 9 jaar een 
landbouwproject had, maar na die 
 periode vanwege rugklachten helaas 
terug moest naar  Nederland.
Vervolgens ging hij uitvoerig in op 
het probleem van de mensenrech-
ten in het voormalige Nederlands 
Nieuw-Guinea, dat na veel politie-
ke strijd in 1969 een provincie van 
Indonesië werd. In dat gebied is de 

positie van de Papoea’s nog steeds 
heel zwak. De mensenrechten wor-
den er ernstig geschonden en zelfs 
voor simpele banen komen de 
Papoea’s vaak niet in aanmerking. 
Gelukkig zetten de samenwerkende 
kerken, die er gekomen zijn door het 
werk van missie en zending, zich in 
voor verbetering van hun positie, 
want ook de gezondheidszorg staat 
er nog steeds op een laag pitje. Ove-
rigens zijn er onder de Papoea’s ook 
wel die een goede opleiding gevolgd 
hebben en arts, verpleegkundige of 
ingenieur geworden zijn.

Al vertellende vertoonde de broe-
der ook fraaie dia’s over het leven 
en de cultuur in zijn werkgebied. 
Zo  kregen we te horen dat het 
hoofdvoedsel wordt gevormd door 
zoete knollen, maar ook dat het 
leven van een Papoea man ondenk-
baar is zonder het roken van pijp 
of sigaren. Dat laatste is echt een 
onderdeel van de cultuur daar. Er 
worden 220 verschillende talen 
gesproken en schelpen waren heel 
lang het gangbare betaalmiddel. 
Het belang rijkste feest is het var-
kensfeest, waarbij varkens gegeten 
worden. De vrouwen doen het werk 
op het land en ze doen het huishou-

den, de mannen zijn echte hande-
laars die vaak op de markt te vin-
den zijn.

Een van de problemen waarmee de 
Papoea’s ook geconfronteerd wor-
den, is de transmigratie. Transmi-
granten zijn mensen die in eigen 
land verhuizen. Het gebied wordt 
door hen ontbost. Zij bouwen er 
huizen en scholen en de beste banen 
zijn voor hen. De stad Jajapoera 
is door hen gebouwd. Het is een 
moderne stad, waar geen Papoea 
te zien is, behalve dan aan de rand 
van de stad in de krotten.
Een typerend plaatje was dat van 
een taxi met een Indonesische 
chauffeur en een Papoea op de tree-
plank die het geld inde.
Door wat hij vertelde en de dia’s 
die hij vertoonde, maakte de broe-
der heel goed duidelijk waarom 
de Papoea’s “Het vergeten volk” 
genoemd worden.

Namens alle aanwezigen bedankte 
Annelies broeder Bakker voor zijn 
interessante verhaal en bood hem 
als dank een attentie aan. Daarna 
sloot zij de bijeenkomst.

Aad Goossens      
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JEuGD EN JONGEREN

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

Zaterdagavond 12 maart jl. was het dan zover, de 
communicantjes hebben zich voorgesteld in de kerk. 
Met gespannen gezichtjes en prachtige, gekleurde 
vissen vertelden ze aan alle aanwezigen in de kerk 
hun naam en wanneer hij of zij zich als een vis in 
het water voelt. de zelf geknutselde vissen hangen 
nu achter in de kerk, zodat een ieder deze nog kan 
bewonderen. 

Op dit moment zijn de communicantjes druk bezig 
met de laatste voorbereidingen voor hun eerste Com-
munie op 1 mei a.s. Ze hebben al veel gedaan in hun 
projectboek, samen met hun ouders, gastouders en de 
andere kinderen. 
Iedere week zijn ze samengekomen in de Inzet tijdens 
een viering in de kerk. De communicantjes waren  
dan in groepjes bezig, onder leiding van een gast-
ouder. Er werd gepraat, gelezen, gebeden, gezongen en 
geknutseld. 

We hebben nog één bijeenkomst te gaan; zaterdag-
avond 16 april mogen alle communicantjes bij Pastor 
Suidgeest aan tafel voor een broodmaaltijd.

Daarnaast hebben we op woensdagmiddag 16 maart 
Nel Bus op bezoek gehad. Zij kwam in Gambiaanse 
kledij en met heel veel enthousiasme vertellen over 
de kinderen in Gambia. Boto, de contactpersoon van 
stichting June uit Gambia, was ook mee dit keer. De 
kinderen krijgen a.s. zaterdag ook een spaardoosje 
mee, zodat ze samen een bijdrage kunnen sparen voor 
de kinderen in dat land. Wilt u hier ook iets meer over 
weten? Kijkt u dan eens op www.june-gambia.nl.

Net als ieder jaar hebben de kinderen een speurtocht 
met de hele klas door de kerk gehad. Dit jaar viel dit 
samen met de Carnavalsviering op school, er was zelfs 
een klas helemaal verkleed, ze kwamen in polonaise 
naar de kerk! Samen met enkele ouders, de leerkrach-
ten en natuurlijk pastor Suidgeest, zijn de kinderen van 
alles aan te weet gekomen over bijvoorbeeld, het altaar, 
de schilderijen in de kerk, de beelden en de preekstoel.

Het molenbezoek hebben de kinderen ook weer samen 
met hun klas beleefd. Het was prachtig weer en we 
mochten de molen van top tot teen bekijken. We kre-
gen uitleg van mijnheer Sijm en molenaar Arie. Som-
mige kinderen durfden zelfs in de wieken te klimmen 
en we konden goed zien hoe die wieken door middel 
van het wiel in de wind gezet werden. Nou ja wind?….. 
welke wind?, want er stond geen zuchtje. Daardoor 
konden we helaas niet zien hoe alles van buiten en van 
binnen gaat draaien als de wind goed waait. Maar dat 
het draait dat weten we.

Ook dit jaar is er een bezoek aan Leekerweide in 
 Wognum gebracht, altijd indrukwekkend voor de 
 kinderen. 

Dus nu nog heel even en dan zijn de communicantjes er 
helemaal klaar voor. Dan mogen ze hun Eerste Heilige 
Communie doen en wel op zondagochtend 1 mei. Om 
9.00 uur de Werenfridusschool en de dijkwerkers en 
om 11.00 uur de Schelp.

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: 
Marian Stroet (582301) en 
Sylvia Bakker (582268)
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Sophie Bakker
Thessa Bank
Jade Boerdijk
Calvin Bosman
Marjolein Botman
Lisanne Bregman
Fenno Dol
Wessel Duijn
Demi van Duin
Eline Garrelts
Stephanie 
    Gelderblom
Rick Grent
Niels Groen
Shelly Groot
Jorren Grooteman
Melle Grooteman
Suze Gutter
Sylvia Haakman

Fionn Hick
Ramon 
     Klein Gunnewiek
Lynne Klemkerk
Roxy Kloosterhof
Denise Kok
Freek Kolenberg
Justin Koomen
Mark Koomen
Aaron Kraakman
Tessa Meester
Chiara Neefjes
Thijs Nugter
Esmee Ooteman
Iris van Ophem
Roberto Osotoka
Jonno Poland
Huib van Rooijen
Aron Schouten

Kimberley Schutte
Stanley Schutte
Esther Sietses
Joost Sijm
Bas Smit
Linda Smit
Julia Stroet
Layla Stroet
Dyra Tensen
Aron v/d Velde
Iris Wessels

vORMELINGEN 5 MAART 2011

Het duurt nog eventjes maar voor u 
het weet is het zover: 
8 mei is het moederdag.

Heeft u nog geen idee wat u uw 
moeder of vrouw moet geven?
Auxilia/ Brasili-Ja biedt u de oplos-
sing! 
Voor slechts € 25,- kunt u een 
heerlijk moederdagontbijt laten 
bezorgen op het door u aangegeven 
adres in Wervershoof. 

Het ontbijt wordt op moederdag 
bezorgd tussen 9.00 en 10.00 uur.

Wat zit er in dit pakket?
- compleet ontbijt voor moeder 

inclusief dienblad en bestek
- een rode roos 
- een cadeaubon van Christa’s 

Beautyshop

Uiteraard wordt dit schitterend 
 verpakt bij u thuis bezorgd.

Auxilia/Brasili-Ja ondersteunt pro - 
jec ten in de derde wereld. De 
opbrengsten van deze actie gaan 
dan ook naar het goede doel. Met 
het moederdagontbijt draagt u bij 
aan een gezonde maaltijd voor 
anderen die het minder goed heb-
ben.

Wilt u één of meerdere ontbijtjes 
reserveren? 
Stuur een e-mail naar: 

chooijevaar@quicknet.nl 
of bel naar 0228-582203 
(Kees Ooijevaar).

Vermeld hierbij:
- Uw naam, adres en telefoonnum-

mer
- De naam en adres van moeder en 

eventueel een persoonlijke bood-
schap. Deze wordt vermeld op het 
kaartje dat bij het ontbijt gegeven 
wordt.

Bij aanmelding ontvangt u van ons 
een bevestiging.

Er is maar een beperkt aantal ont-
bijtjes beschikbaar. Reageer dus 
snel, want op=op!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Auxilia/Brasili-Ja!

Na twee uiterst geslaagde Vormsel-
vieringen zit het project er alweer 
bijna op. de kinderen bedankt 
voor hun inzet en de gastouders, 
het AOW-jongerenkoor, de leer-
krachten, Vormheer Post en Pas-
toor Suidgeest bedankt voor jullie 
inbreng.
 
Zaterdag 9 april hebben we de 
BAVO dag; hier gaan we met veer-
tig kinderen en tien begeleiders 
naar toe en we hopen natuurlijk 
op een hele geslaagde dag. 
 
Als het goed is zijn binnenkort de 
foto’s klaar, die tijdens de Vorm-
selvieringen gemaakt zijn, en 
komen deze ter inzage te liggen op 
de scholen, samen met de bestel-
nummers.

Frank Ooteman

Zij mochten op 5 maart 2011
het Heilig Vormsel ontvangen

MOEDERDAG ONTBIJTACTIE vAN AuxILIA/BRAsILI-JA!
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Problemen van Abegail, Niftali 
en Careen
Er zijn mensen die het bos wil-
len kappen op het eiland Mindoro 
in de Filippijnen. Ze kunnen veel 
geld verdienen aan de bomen en 
delfstoffen in de grond. Als het bos 
leeg raakt of als er geen bos meer is, 
moeten ze later weg uit hun dorp. 
Het vertrouwde dorpsleven, met 
de eigen gebruiken en cultuur, is 
dan voorgoed voorbij... De dorps-
bewoners zullen wegtrekken naar 
de stad. Daar krijgen ze te maken 

met problemen als armoede, wonen 
in krotten, werkloosheid, discrimi-
natie, ziektes, vervuiling en vieze 
lucht.

Wat wil vastenaktie doen?
De dorpsbewoners leren van de 
mensen van Vastenaktie om het bos 
goed te gebruiken. Van bladeren en 
hout maken ze mandjes en meubels. 
Van vruchten, wortels en kruiden 
maken ze voedselproducten om 
te verkopen. Ze zorgen ervoor dat 
vrouwen ook mooie sieraden kun-
nen maken. Op die manier kun-
nen ze zelfstandig blijven wonen en 
leven in het bos.

sparen voor pannen in een 
chipsfabriek
Abegail gaat naar een fabriek-
je waar ze chips bakken. Chips 
wordt verkocht in de grote stad. 
De  mensen verdienen er geld mee. 

In het  fabriekje is het heel schoon. 
Abegail moet een muts op en krijgt 
ook een mondkapje voor. De oma 
van Abegail werkt al in een chipsfa-
briekje. De chips wordt gefrituurd 
van plakjes cassave, een groot soort 
aardappel. Mensen van Vastenaktie 
helpen mee en willen bijvoorbeeld 
grotere pannen leveren voor het 
fabriekje. Maar die pannen kosten 
heel veel geld. Willen jullie daar-
voor sparen?

Om over na te denken: 

voortgaan
Blijf niet dralen met het vergaren
van bloemen om ze te bewaren
Maar ga voort, want langs geheel 
uw weg
zullen aldoor bloemen bloeien!

Wilt u de actie steunen dan kunt u 
uw gift ook overmaken naar 
Giro 5850 
t.n.v. Vastenaktie den haag.
Of via de vastenzakjes en/of offer-
blokken achter in de kerk.
Ook wordt gecollecteerd na de 
 vieringen van de Paaswake en Eer-
ste Paasdag.

Onze dank,
de groep Kerk en Samenleving 
Vastenaktie
Karin van de Gulik
Hilda Neefjes

Ook wil ik nog even melden dat 
de Wereldwinkel in mei op de 
VOOrJAArSMArKt 
aanwezig is.

dONderdAG 19 MeI
Komt u even langs in onze winkel.
Van harte aanbevolen door ons 
team.

Groep Kerk en Samenleving,

Hilda Neefjes

vAsTENAKTIE 2011

het lied van Abegail
Voor Abegail en de dorpsbewoners is het oerwoud van levensbelang. Het 
is de winkel van het dorp. Zonder het bos hebben de mensen te weinig 
 middelen van bestaan om te overleven. Voor een goede toekomst moeten 
de mensen nu de handen uit de mouwen steken om het bos te behouden.

Filippijnen, Filippijnen zevenduizend eilanden in de zee.
’t Is het land van Abegail, wij kijken met haar mee.

In het dorp woont Abegail met haar oma in een huis.
Bij haar vriendjes en de dieren voelt zij zich daar lekker thuis. 
Op een weg loopt Abegail, ’t is nog vroeg. Waar ga je heen?
‘Water halen, spullen kopen en dat kan ik alleen!’
In het bos zoekt Abegail naar de vruchten die daar zijn.
Nieuwe bomen zijn belangrijk ook al zijn die nu nog klein.
Op een dag heeft Abegail een fabriekje opgezocht.
Chips bakken, kralen rijgen, alles wordt daarna verkocht.
Steek je handen uit de mouwen, blijf niet zitten en spaar mee! 
Help de Filippijnse kinderen op hun eiland in de zee.

Mindoro
Nederland
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het koor
Op weg naar Pasen zijn we niet 
alleen druk bezig met de missa 
Brevis van Mozart en het Halle-
luja van Händel, maar vooral met 
een nieuw lied: “Halleluja, de blijde 
toon”, Oud-Nederlands paaslied uit 
Ootmarsum. Het lied omvat acht 
strofen. Voor de variatie heb ik er 
een verdeling in gemaakt voor de 
zangstemmen: eerst eenstemmig, 
dan meerstemmig, dan weer alleen 
dames dan weer alleen heren, met 
en zonder orgelbegeleiding enz. 
enz. Al met al blijkt het zo voor de 
koorleden een aardige (paas-)puz-
zel om de oplossing voor de juiste 
uitvoering op tijd te vinden. Welke 
gezangen er vanaf palmzondag t/m 
Pasen worden gezongen staat voor-
in deze uitgave. 
Inmiddels is het alweer vijf jaar 
geleden dat er na de paasviering 
een oproep uitging naar de paro-
chianen om de koren te komen ver-
sterken. Vanuit de workshops die 
daarop volgden is een flink aantal 
nieuwe leden toegestroomd. Een 
negental zingt projectmatig mee 
met kerst, paas en pinkster. Zo ook 
nu weer: we noemen ze geen work-
shoppers meer, maar projectdeelne-
mers. Van de nieuwe leden maken 
er inmiddels ook vijf deel uit van de 
koorbesturen. Een en ander bete-
kent dat de gang van zaken flink 
is verbeterd. Hoeven er dan (voor-
lopig) geen nieuwe leden meer bij? 
Jawel: nieuwe leden zijn altijd wel-
kom! Bij het dameskoor zijn met 
name de alten flink uitgebreid, en 
kunnen er vooral nog sopranen bij. 
Bij het herenkoor willen we nog wel 
een aantal tweede bassen. Dat zijn 
er nu drie. Bij de eerste bassen zit-
ten de meeste nieuwe leden: vijf in 
totaal. Bij de tweede tenoren één 
nieuw lid, en bij de eerste tenoren 

drie. In totaal telt het herenkoor 
nu acht eerste tenoren, vijf tweede 
tenoren, acht eerste bassen en drie 
tweede bassen: 24 leden. Er kan nog 
meer bij!

het Orgel
Op zondag 29 mei wordt het eerste 
orgelconcert van dit seizoen ver-
zorgd door Christine Kamp. 
Christine Kamp (Strasbourg 1966) 
studeerde orgel aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam bij 
Jacques van Oortmerssen en Ewald 
Kooiman; zij studeerde piano bij 
Ronald Brautigam. Haar orgelstu-
die voltooide ze bij Jan Raas aan het 
Utrechts Conservatorium, waar ze 
zich naast kerkmuziek ook specia-
liseerde in kamermuziek en liedbe-
geleiding bij Thom Bollen.../disco-
graphy/Discography.html 
Christine Kamp volgde meester-
cursussen bij György Sebok en 
Marie-Louise Jaquet-Langlais. Ze 
concerteert als organiste en pia-
niste in binnen- en buitenland en 
maakte diverse cd-opnamen.
Zij zet voor het label Festivo het 
complete orgeloeuvre van  Louis 
Vierne op 5 dubbel-cd’s. De ge-
bruikte instrumenten behoren 
tot de belangrijkste Cavaillé-Coll 
orgels in Frankrijk. Volume 1 werd 
in de St Sernin te Toulouse opgeno-
men met de 4e en 5e Symphonie, 
Triptyque en de Messe basse pour 
les défunts. Deze cd werd zowel in 
de Nederlandse als in de internati-
onale pers zeer goed ontvangen. In 
Frankrijk verkreeg hij 5 Diapason. 
Volume 2, 3 en 4 werden opgeno-
men in de St Ouen te Rouen (Vol. 2 
met de 3e en 6e Symphonie, Messe 
basse, Communion, Verset fugué, 
Prélude en f#, Trois Improvisations 
en de zelden opgenomen Marche 
Triomphale, Vol. 3 met Symphonie 
1 en 2, de complete transcripties 
en koorwerken (inclusief de Messe 
Solennelle) en Vol. 4 met 24 Piè-
ces en style libre, Prélude funèbre, 
Improvisation, het oeuvre voor 
zang en de Pièce Symphonique voor 
orgel en orkest (wereldpremière) in 

de Philharmonie van Haarlem). 
Ook verschenen twee cd’s met 
 werken van Josef Rheinberger, 
Richard Bartmuss (eerste cd-opna-
me), Julius Reubke, Gustav Merkel, 
Bach/Sigfrid Karg-Elert en Franz 
Liszt. De opnamen werden gemaakt 
op het Sauer orgel (1915) van de 
evangelische Stadtpfarrkirche in 
Hermannstadt (Sibiu) Roemenië. 
Christine Kamp trad onder meer op 
in het Concertgebouw in Amster-
dam, het Festival Oude Muziek in 
Utrecht, de Bavokerk in Haarlem 
en de St. Clotilde in Parijs. 
In 2006 was zij soliste in de Neder-
landse première van de Pièce Sym-
phonique van Louis Vierne met 
het orkest Holland Symfonia o.l.v. 
Ermanno Florio. 
In 2002 werd zij vanwege haar ver-
diensten voor de franse orgelcul-
tuur onderscheiden met een zilve-
ren medaille door het genootschap 
‘Arts-Sciences-Lettres’ te Parijs. 
In 2008 werd haar de Weesper 
 Cultuurprijs toegekend. 
Ze is sinds 1996 titulair-organiste 
van de Grote Kerk te Weesp.
Het concert op 29 mei begint om 
14.30 uur, toegang € 1,- met na 
afloop collecte.
Ook kunnen belangstellenden na 
afloop nog napraten met de orga-
niste onder het genot van een gratis 
kopje koffie of thee in De Inzet.

Jan van der Leek

Koor en Orgel



14

Hoe bent u er toe gekomen om naar 
de Wilgenhof te verhuizen?
Om gezondheidsredenen. Onze huis-
arts was erg bezorgd over ons. Hij 
zei: 
‘Er wordt hier straks een gebouw 
ge plaatst voor mensen die met een 
doktersverklaring daar kunnen 
wonen. U bent een van die mensen 
die daarvoor in aanmerking komt.’ 
‘Omdat mijn vrouw nogal wan-
kel werd, gaf dat de doorslag om 
naar hier te verhuizen. Steeds op 
je  kinderen steunen is niet haal-
baar. Zij hebben hun eigen leven en 
drukte.’ 
Dus zij meldden zich aan bij Wil-
gaerden en waren de tweede belang-
stellende. Door een loting kwamen 
zij hier te zitten en zijn zeer tevre-
den met deze plek.
‘Weet u dat ik helemaal niets heb 
gedaan om hier te komen. De 
 kinderen hebben alles voor ons 
geregeld, ook de mooie gordijntjes,’ 
zegt mevrouw Schouten blij. ‘We 
hebben zoveel mogelijk onze eigen 
spulletjes meegenomen.’
Beneden is nog een berging voor 
hun overige spullen.

Hebben de mensen hier last van de 
uitkijk op het kerkhof?
‘Wij zeker niet, zegt mw. Schouten, 
‘het geeft eerder een warm gevoel. 
Als er een uitvaart is op dit kerk-
hof, dan kan ik er niet naar toe, 
maar ik kan het wel volgen. In de 
winter is het open, maar ’s zomers 
als de bomen weer vol blad staan 
zien we het niet meer. Misschien 
is het anders als je eigen man of 
vrouw daar begraven wordt of 
een van je kinderen als je dat mee 
moet maken. Maar je kan dan ook 
denken: ik ben er toch dichtbij. De 
anderen bewoners horen wij ook 
niet klagen.’

Wat zijn uw ervaringen hier?
Alle weekdagen kunnen we beneden 
in het restaurant eten en één keer 
in de maand op zondag. We gaan 
om kwart voor vijf naar  beneden en 
komen om half zeven weer terug. 
Dan hebben we lekker gegeten. We 
hebben een eigen stamtafel met de 
andere vaste gasten. 
Mw. Schouten: ‘Wat zo leuk is, je 
bent één met elkaar, ook de een-
zame man die net zijn vrouw heeft 

verloren. Dat gevoel van ‘samen 
zijn’ is zo mooi. We hebben dezelfde 
leeftijd, we geven steun aan elkaar 
en als ik een vlekje op de trui van 
een van de mannen zie, dan zeg 
ik: ‘Morgen je truitje even wassen 
hoor.’
De meeste mensen op deze verdie-
ping gaan naar het restaurant, som-
migen niet iedere dag. Wij gaan wel 
alle dagen, want ik kan niet meer 
bij het aanrecht staan.
Meneer Schouten kan nog geen ei 
bakken. Maar hij kan wel een glaas-
je fris in tappen en daar zeggen we 
geen ‘nee’ tegen.
In d’Oude Dame zijn ook wel eens 
feestavondjes met muziek en een 
buffetje. Er woont hier ook een 
man die geweldig kan dansen en 
een dame die daar ook van houdt, 
tango, walsen, alles kunnen ze. 
Daar zijn wij te oud voor maar het 
is enig om naar te kijken. Het leuke 
is ook dat je oude klanten terugziet 
van De Bangert of Zwaagdijk en 
Onderdijk.

Bent u tevreden over de verzorging?
‘Zeker, laatst is mijn vrouw geval-
len. Even op het knopje drukken en 
er komt iemand van de verzorging 
om je te helpen. Elke morgen komt 
er een wijkzuster voor de verzor-
ging.
Ze hebben ook tijd voor een kopje 
koffie en een praatje. Kortom we 
zijn zeer tevreden.’
‘We hebben een vaste huishou-
delijke hulp, daar hebben we het 
heel erg mee getroffen. De was 
 redden we nog samen.’

IN GESPREK MET DE FAMILIE 
NIC. SCHOUTEN-LAAN

deze keer bezoeken wij de Wilgenhof, het nieuwe zorgwonen in 
Wervershoof. We bellen aan bij de familie Nic. Schouten-Laan, een 
zeer tevreden echtpaar dat hier nog een mooie oude dag beleeft.

Als er een uitvaart is, kan ik het wel volgen.
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Wat zijn uw herinneringen aan het 
vroegere voetbalveld?
‘Wij wonen hier op de penaltystip. 
Ik heb zes jaar in doel gestaan en 
zes jaar die penaltystip bekeken en 
nou wonen wij op die plek. Dat is 
toch sterk.’ 
‘Ik had nog steeds de oude voetbal-
schoenen van mijn man bewaard. 
De veters nog vol modder van deze 
kaaggrond. Soms dacht ik: zal ik ze 
weg doen, maar besloot toch om ze 
te bewaren.
Een paar jaar terug werd de kan-
tine van het nieuwe voetbalveld 
geopend. Vanwege die opening 
kwamen ze bij ons voor een inter-
view. Toen zei ik: 
‘Ik heb nog wat voor jullie’ en haalde 
die oude schoenen van boven. Dat 
vonden ze prachtig en nu  hangen 
ze in een showkastje in de kantine 
van de Westrand met de prut er nog 
aan.’
Hij heeft nog altijd veel belangstel-
ling voor voetbal en gaat naar de 
thuiswedstrijden van VVW. ‘Alleen 
met slecht weer dan ga ik niet.’ 
‘Hée, ouwe keeper,’ zeggen ze dan 
en dat is ook zo, ik ben oud. Ik ben 
zelfs nog geëerd met een bos bloe-
men als erelid.’
‘Mijn man wordt negentig en ik 
wordt achtentachtig, hij kan nog 
fietsen, wandelen en autorijden.’
‘Ja,’ zwetst hij, ‘Ajax belde zondag-
ochtend nog of ik effe kwam te 
 trainen, maar ik zei: ik heb toeval-
lig geen tijd, want ik moet vanavond 
eten in ‘d’ Oude Dame’.’

Een poos terug zaten zij bij de 
Buurtjeshaven op het terras, toen 
een man hen aansprak: 

‘Bent u meneer Schouten de vroe-
gere keeper van VVW?’ Dat was 
hij. ‘Vroeger mocht ik als klein 
jochie met mijn vader mee met de 
Zouaven naar VVW. Dat was de 
mooiste dag van het jaar, want de 
keeper vond ik zo geweldig.‘
Hij had de oude keeper nog her-
kend!

Men zegt dat u het mooiste huis 
heeft van Wilgenhof
Dat vinden wij ook, ik heb er nog 
geen halve seconde spijt van gehad 
dat we hier zijn komen wonen. 
‘Kent u deze huizen?’ vraagt de heer 
Schouten met enige trots, ‘dan zal 
ik een rondleiding geven.’

De huiskamer met keuken heeft 
twee fraaie boogramen op de 
zuidkant, met ruim uitzicht op de 
kerk en het eerste kerkhof achter 
de kerk en (in de zomer) de bloe-
mentuin van de tuinmannen van 
de parochie kerk. Het Kerkelaantje 
kunnen ze ook goed overzien. Op 
de westkant is een balkon waar je 
lekker kunt zitten. Omdat ze op de 
tweede verdieping wonen hebben 
ze geen schaduw van de huizen aan 
de overkant. Er is echter één pro-
bleem: Mevrouw Schouten heeft last 
van hoogtevrees, ze blijft dus mooi 
achter het drempeltje bij de open 
balkondeur zitten. Verder zien we 
een ruime slaapkamer, mooie bad-
kamer, apart toilet voor de visite, 
een ruimte voor de wasmachine en 
droger en een logeerkamer. 
‘Heel plezierig is ook dat ons oude 
huis binnen drie weken met zin is 
verkocht. Soms vraag je je af: waar 
heb ik dit allemaal aan te danken. 
We zijn ook nog erg blij met elkaar. 
Wat wil je nog meer.’

De redactie dankt het echtpaar 
Schouten-Laan voor hun gast-
vrijheid, het gezellige gesprek en 
de rondleiding door hun bijzonder 
fraaie woning. 
Wij wensen hen nog een mooie tijd 
toe in de Wilgenhof.

Riet Kuin-Ooijevaar

Morgen je truitje even wassen hoor.  

Wij wonen op de penaltystip, dat is sterk.
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De ons bekende kruisweg, gewoon-
lijk aanwezig in kerken en kapel-
len, bestaat uit veertien staties. Het 
woord ‘statie’ (statio, station) is 
afkomstig uit het Latijn en betekent 
‘stilstaan’. Hij werd en wordt dan 
ook gaande afgelegd om bij iedere 
statie stil te staan. De basis is de 
historische en eigenlijke kruisweg 
die Jezus te Jeruzalem ging vanaf 
het paleis van Pilatus waar hij ver-
oordeeld, naar de Calvarieberg of 
Golgotha waar hij gekruisigd werd.
Na de vierde eeuw, toen de christe-
nen vrijheid van godsdienst hadden 
gekregen, ontstonden er bedevaar-
ten naar het Heilig Land en met 
name naar Jeruzalem. Bijzondere 

belangstelling had de basiliek van 
het heilig graf die onder keizer 
Constantijn de Grote (gest. 327) 
op de Calvarieberg was gebouwd. 
Pelgrims bezochten en volgden ook 
de vermoedelijke lijdensweg die 
Jezus was gegaan. In de 13e eeuw 
kregen de Franciscanen het beheer 
(custodia) over de heilige plaatsen 
in Palestina. Ze hadden een grote 
devotie voor de lijdende Christus 
en nodigden de pelgrims uit zijn lij-
densweg te volgen. Deze weg kreeg 
vanaf 1250 de naam en heet nog 
steeds ‘Via Dolorosa’ (smartelijke 
weg) en had in volgende eeuwen 
acht staties, die met inschriften of 
kapellen werden aangegeven. Via 
een ingewikkelde geschiedenis is 
het aantal tenslotte op veertien 
gekomen.
Onder invloed van de Francisca-
nen en pelgrims uit het Heilig Land 
werden er vooral vanaf ongeveer 

1700 in Europa de ons bekende 
kruiswegen in kerken en kapellen 
aangebracht. Eerst waren dit uit-
zonderingen zoals in het Achter-
hoekse Aalten. Hier bevond zich 
de oudste bewaarde kruisweg uit 
Nederland van rond 1530. Het was 
een reliëf op een buitenmuur van de 
Helenakerk, thans in het museum 
Catharijneconvent te Utrecht. Pas 
in 1741 heeft paus Benedictus IV de 
kruisweg voor alle kerken verplicht 
gesteld, ook in de vorm van  houten 
kruisjes. De franciscaan Leonar-
do a Porto Mauritio liet in 1759 
een kruisweg in het Colosseum te 
Rome oprichten. Daar doet de paus 
tegenwoordig met veel gelovigen de 
kruisweg op Goede Vrijdag, meest-
al de enige dag waarop dit ook in 
katholieke kerken gebeurt.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

GELOOF IN BEELD

De maand mei heeft in westerse 
landen een symbolische betekenis 
gekregen die verwijst naar Maria. 
Het is een gevolg van de grote en 
populaire Mariaverering in de mid-
deleeuwen. In die tijd en later had 
iedere kerk een Maria-altaar met 
een beeld of schilderij van haar. 
Ook waren er veel bedevaartsoor-
den met een wonderdadig beeld. 
Tot haar verering behoorde ook 
het vlechten van bloemenkransen, 
waarmee het beeld werd omhan-
gen en versierd. Soms was het een 
krans van rozen. Deze rozenkrans 

werd ook symbolisch en geestelijk 
verstaan en dan waren het wees-
gegroetjes die ter ere van Maria 
werden gebeden. 

Bijzondere mariale symbolen waren 
de roos en de lelie. Laatmiddel-
eeuwse schilders stelden haar voor 
omkranst met bloemen of gezeten 
in een bloementuin. Dit deed den-
ken aan het aardse paradijs en de 
oude Eva die vóór de zonde maag-
delijk was. Maria werd immers al 
in de oude kerk als de nieuwe Eva 
gezien. Maria werd de schoon-
ste van alle vrouwen genoemd en 
daarom paste de bloemrijke en 
schone maand bij haar. Dus werd 
de maand mei die als de bloei-
maand gold, na de middeleeuwen 
aan Maria toegewijd. Hierin heb-
ben de Jezuïeten een belangrijke rol 
gespeeld. Vooral door hen kreeg de 
maand-mei-devotie een vaste vorm. 
Toonaangevend was o.a. het boekje 
van A. Dionisi S.J.: ’De maand van 
Maria ofwel de maand mei’ (Vero-
na,1725) dat in honderd jaar 18 uit-
gaven kende. Hierin staat zelfs een 

hoofdstukje over de versiering van 
het Maria-altaar en beeld.
Ook werd het zogenaamde Maria-
lof in parochiekerken gepropagan-
deerd. In het midden van de 19e 
eeuw was de devotie vanuit Italië in 
heel Europa verspreid. Niet-westerse 
landen hebben vanwege een ander 
klimaat en andere bloementijd een 
andere maand gekozen. Zo okto-
ber in Brazilië, november in andere 
Zuid-Amerikaanse landen, oktober 
in India en december in het Kopti-
sche Egypte. Pausen hebben maar 
spaarzaam de mei-maand-devotie  
bevorderd. Wel publiceerde Paulus 
VI op 29 april 1965 de encycliek 
‘Mense maio’ (de maand mei) met 
een oproep tot gebed tot de maagd 
Maria voor de noden in de wereld, 
maar de volksdevotie had al in wes-
terse landen haar beste tijd gehad. 
Toch is ze nog steeds min of meer 
levend, opvallend in de vorm van 
bedevaarten naar een heiligdom 
van Maria.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

De Kruisweg

Mariamaand
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Op 4 maart 2011 is onverwacht 
overleden elisabeth Maria (elly) 
Noordeloos-Bakker. Het was op 
haar leeftijd van 47 jaar.
Groot was de schok en het verdriet 
bij het horen van het bericht. Het 
onverwachte was onwerkelijk, met 
voor ogen in voorafgaande dagen 
de invulling van haar leven, zoals 
zij er was binnen haar gezin, fami-
liekring, binnen de gemeenschap 
hier, met nog veel te ondernemen. 
Veel was er te verwerken in de ver-
dere dagen. Veel was er te herin-
neren in een terugblik naar een 
bemind leven.
Als Elisabeth Maria werd Elly 
geboren, de eerste van drie kinde-
ren, van Cees en Truus Bakker-van 
Leijen. Na een fijne jeugd werd zij 
op jonge leeftijd getroffen door een 

dubbele heupbreuk. Langere tijd in 
het  ziekenhuis was er nodig voor 
behandeling en herstel. Zij zou er in 
haar verdere leven regelmatig onge-
mak van blijven ondervinden. Het 
was nooit helemaal weg uit haar 
leven. Ze kon het meer dan eens 
voelen als een terugslag en zorg. 
Op de toenmalige Huishoudschool 
ging het goed. Een ware vriendin 
in haar leven in die tijd, Karina, 
werd een blijvende steun. Vanuit 
de opleiding kwam naar voren dat 
Elly een grote belangstelling had in 
andere mensen. Het was met een 
hartelijke zorg, die zich openbaarde 
naar anderen toe.
Elly ging werken in het Bejaarden-
huis, dichtbij. De zorg voor ande-
ren stond centraal in haar leven. Zij 
kreeg verkering met Jacob Noorde-
loos. Haar keuze was van binnen-
uit en het was al gauw liefde voor 
het leven. Een trouwdatum volgde, 
gepland voor 19 december 1986. Zij 
gingen op weg naar een gelukkige 
levensweg samen. Twee kinderen 
werden geboren, Yoeri en Xander, 
een heel gelukkige levenservaring. 
De zorg voor hen was haar heel wel 
toevertrouwd. De jaren verstreken. 
Het was met de gebruikelijke ups 
en downs, maar altijd was er haar 
 goede zorg binnen het gezin, het 

klaarstaan voor anderen, de opvang 
van kinderen in de buurt, het ingaan 
op een beroep dat werd gedaan. En 
als er iets was te vieren, Elly maakte 
er graag tijd en ruimte voor omdat 
ze het belangrijk en welkom vond. 
Ook de andere kant van het leven 
werd een ervaring. Een zeer dier-
bare oom (Piet) kwam te overlij-
den. En rond de feestdagen van het 
jaar 2000 was er de verdrietige uit-
slag dat vader Cees ernstig ziek was 
geworden. Na enkele maanden van 
inleveren en verzwakking kwam er 
een definitieve stilte over zijn leven, 
een hele verwerking. Het was op  
4 maart 2001. En dan te bedenken 
dat precies tien jaar later, op 4 maart 
2011, onverwacht haar eigen stille 
heengaan er kwam, in de stilte van 
die dag, een zo onverwachte wen-
ding en diepe verandering.
Als oudste van de kinderen had Elly 
dikwijls de plek overgenomen van 
het ouderlijk huis, moeder Truus 
tot steun. Met zorg was ze dan in 
de weer met dat goede thuisgevoel 
en een aangename gastvrijheid. In 
de wisselende omstandigheden van 
het leven was er haar optimisme en 
sterke wil om lichtpuntjes te verza-
melen en in betere tijden te geloven. 
En toen was er dat onverwachte 
moment van een diepe stilte in haar 

FAMILIEBERIChTEN

40MM
zaterdag 4 juni is het weer 40MM sponsor wandeldag.

Zet deze datum alvast op je kalender of in je agenda om weer gezellig mee 
te lopen in de Regio Venhuizen voor het goede doel.

Roep vrienden en bekenden op om dit jaar ook mee te lopen.
Maak er samen een gezellige dag van en zet je op je eigen manier in voor 
mensen in de Derde wereld.

Inschrijfformulieren zijn dinsdag na Pasen bij de vele verkooppunten ver-
krijgbaar.

De werkvergadering is nog niet geweest, maar voor overige informatie kunt 
u na Pasen meer lezen in de Binding.
De wandelaars die vorig jaar hebben meegelopen krijgen allemaal persoon-
lijk het nieuwe foldertje in de deur.

Anneke Breg tel: 582598

Kijk ook eens op www.40MM.nl
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eigen leven en de verwerking daar-
van. 
Groot was het meeleven binnen de 
kring van familie, goede vrienden, 
de buurt en de gemeenschap hier. 
In Avondwake en Uitvaartlitur-
gie waren we met velen samen, als 
troost en liefde, met veel goede wil 
en afscheid moeten nemen. Mooie 
woorden zijn er gezegd in herin-
nering aan een beminde levensweg 
die zij gegaan is. Op 10 maart was 
na de Uitvaartliturgie de begrafe-
nis op het kerkhof, bij haar vader, 
in stilte met velen daar samen, met 
nog steeds veel verwerking, laatste 
woorden en afscheid. 

Op 8 maart 2011 is in het zieken-
huis in Hoorn onverwacht over-
leden truus Zwart-ursem. Het 
was op haar leeftijd van 82 jaar.  
Het onverwachte van dat moment 
gaf een eigen verwerking. In de ver-
dere dagen was er naast verwerking 
ook herinnering, genoeg herin-
nering in een terugblik naar haar 
goede leven.
Drie woonplaatsen in de Westfrie-
se omgeving hier zijn belangrijk 
geweest als we denken aan de aan-
vang van haar leven, de voortgang 
van haar leven en de levensavond 
van deze moeder en oma. Het zijn 
Zwaagdijk, Andijk en Wervers-
hoof.
Zwaagdijk als geboorteplaats en de 
jaren van haar jeugd. Ze kwam uit 
een groot gezin. Ze verloor haar 
moeder al op jonge leeftijd. Dat heeft 
veel betekend in de zorg binnen het 
gezin, om weer verder te kunnen 
gaan maar wel heel anders. Al snel 
na de lagere school ging Truus wer-
ken. Het was een bekend patroon 
in vroegere jaren, in vele gezin-
nen. Op 30-jarige leeftijd kreeg ze 
kennis aan en verkering met Jaap 
Zwart. Een trouwdag werd afge-
sproken en gevierd, gericht naar 
een gelukkige levensweg samen. Er 
kwam een gezin, drie kinderen, een 
mooi thuis met en voor elkaar. De 
jaren gingen door, een opgroeiend 
gezin. 
Het gaat intussen om Andijk. Daar 
zijn, na Zwaagdijk, de meeste jaren 
geweest van wonen en werken, van 
school en contacten, de thuisbasis 
op de Kees Veerstraat. Een zorg-

zame moeder in huis met herin-
nering aan haar gastvrijheid. Het 
gaf een eigen kleur en sfeer aan het 
gezin. Altijd een welkom aan wie 
maar wilde komen. Er kwam de 
tijd dat de kinderen hun weg zijn 
gegaan, het huis zijn uitgegaan, hun 
eigen levensweg. In de verdere jaren 
kwamen er kleinkinderen, van 
moeder tot oma geworden. Zij heeft 
het onverwachte overlijden van 
haar man moeten verwerken, vader 
Jaap Zwart, drieëntwintig jaar gele-
den, vlak voor de kerstdagen. Een 
hele verandering. Zelf was zij op 
dat moment 59 jaar. Bezoek en aan-
dacht vanuit eigen familie werd een 
regelmaat. Ze was er blij mee. Aflei-
ding vond zij zelf in het bezoeken 
van verschillende markten in de 
omgeving. Altijd was er wel iets om 
mee naar huis te nemen.
Wervershoof is de derde plaats. Het 
gaat over de laatste twaalf jaren van 
haar leven. Er kwam, twaalf jaar 
geleden, een kamer vrij in Huize 
St. Jozef. Het was kamernummer 1, 
vlak bij de ingang van het huis. Het 
was met zicht op de westkant, de 
zonkant: school, kerk, straat, altijd 
wel beweging van verkeer, school-
plein en torenklok voor de tijd, 
genoeg te zien. In haar kamer was 
de deur naar de gang naar eigen 
wens het liefst open, als een uitno-
digend gebaar: kom maar binnen, 
altijd welkom! Ze was blij als dat zo 
ging. We denken aan regelmatig en 
trouw bezoek binnen haar gezin en 
van haar zussen Aagt, Gré en Toos. 
Ze hield van mensen om zich heen. 
We mogen de beginwoorden van de 
circulaire ermee verbinden als her-
kenning:
‘Zij zag het leven in een vrolijk licht. 
Zij was voor ons de vrouw met een 
vriendelijk gezicht. Zij hechtte aan 
het leven zoveel waarde. Deelde 
haar geluk met ons op aarde’. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
hebben we in de parochiekerk van 
Andijk met dankwoorden afscheid 
genomen. De begrafenis was daarna 
in het familiegraf bij haar man op 
de Westerbegraafplaats te Andijk, 
op 12 maart. Zij moge rusten in 
vrede.

Op 12 maart 2011 is in het  Nicolaas 
Verpleeghuis in Lutjebroek over-

leden Geertruida Lakeman-de 
Boer. Het was op haar leeftijd van 
88 jaar.
Een opname in het ziekenhuis in 
Hoorn was er aan voorafgegaan 
van enkele weken. Voor herstel en 
op krachten komen werd daarna 
een opname geregeld in Huize 
St. Nicolaas. Nauwelijks één dag 
daar opgenomen kwam er een 
onverwachte wending en was er 
haar stille heengaan. Stilte voor-
goed, het was niet goed voor te stel-
len maar wel waar. Andere dagen 
zijn er gevolgd om te verwerken en 
samen te zijn als gezin en familie.
Ongeveer twee en half jaar gele-
den was de verhuizing als echtpaar 
vanuit Onderdijk naar De Wils-
kracht hier op Wervershoof. De 
mooie bewoning beviel heel goed. 
Voorafgaand liggen alle levensjaren 
op Onderdijk. Het is een lange en 
 goede tijd van leven geweest.
Geboren op 9 februari 1923 was 
zij de zesde in een gezin van acht 
kinderen, van Anton de Boer en 
Grietje Nieuwboer. Truus hield 
van leren en naar school gaan. Als 
kind van dertien jaar overleed haar 
vader. Aan haar onbezorgde jeugd 
kwam daarmee een eind. Het had 
veel invloed op haar verdere leven. 
Ze moest thuis helpen. Het was de 
moeilijke tijd van de crisisjaren. Als 
gezin samen werd hard gewerkt om 
de eindjes aan elkaar te knopen.
Toen ze zeventien jaar was brak de 
oorlog uit, een tijd met eigen zor-
gen. Ze was vaak bang in die jaren. 
Na de oorlog kwamen er gelukkig 
betere tijden. Een tijd van verkering 
brak aan. Haar gelukkige levensge-
zel werd Piet Lakeman. De trouw-
dag was op 27 april 1949, gericht 
naar een gelukkige levensweg 
samen op Onderdijk. Er kwam een 
gezin met acht kinderen. Over en 
weer: gelukkige ouders, een geluk-
kig gezin. Zorgzaam in de weer, de 
kinderen netjes in de kleren, naar 
hen toe met de stimulans om eigen 
talenten goed te gebruiken.
Maar ook buiten het gezin was 
er haar invulling van de tijd, met 
voldoening. Jarenlang, meer dan 
vijftig jaar, was zij lid van het KVG 
(kath.vrouwengilde). Jarenlang een 
gewaardeerd lid van het Dames-
koor. Ze hield van muziek, operette-
melodieën, concerten. Ze hield van 
spreuken en mooie gedichten. Toen 
er wat meer vrije tijd kwam, werd 
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er gedacht aan een eerste vakan-
tiereisje, naar Valkenburg. Dat 
smaakte naar meer, in de verdere 
jaren. Mooie reizen zijn er gemaakt. 
Mooi en bijzonder zijn ook de jubi-
leumverjaardagen geweest en van 
harte gevierd: 25, 40 en 50. Twee 
jaar geleden zelfs het 60-jarig feest 
binnen gezin en familiekring, om 
dankbaar aan terug te denken.
Er zijn in de laatste jaren ook min-
dere dagen geweest zoals een oog-
handicap, enkele keren een valpartij 
met daarna een ziekenhuisopname, 
een hartinfarct, een enkelbreuk en 
revalidatie die nodig was. De ver-
huizing met haar man naar een 
gerieflijke en gemakkelijke woning 
op De Wilskracht pakte goed uit en 
was heel welkom. Het zijn mooie 
jaren geworden, dichtbij drie van 
haar kinderen. Toen was er de dag 
van 12 maart. Helder van geest maar 
moe wat levenskracht betreft kwam 
er eigenlijk onverwacht stilte over 
haar goede en zorgzame leven.
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
hebben we afscheid genomen, met 
dankbare woorden en vele herin-
neringen. De begrafenis was daar-
na op 17 maart op het kerkhof. Ze 
had zelf een mooie tekst gevonden 
en bewaard, mooi voor de circulai-
rekaart: ‘Ieder mens draagt in zijn 
leven een onzichtbaar rugzakje met 
zich mee. Stopt daarin zijn vreugd 
en zorgen, een verzameling van wel 
en wee’.

Op 23 maart 2011 is in het Nicolaas 
Verpleeghuis in Lutjebroek overle-
den Cornelis (Cor) Koomen. Hij 
bereikte de leeftijd van 91 jaar.
Geboren op 30 juni 1919 in De Hoek 
in Wervershoof was hij de eer-
ste zoon van een later groot gezin 
van twaalf kinderen. Het was voor 
ieder in die jaren een sobere tijd. 
Jong van leeftijd moest ook Cor, 
als oudste van de kinderen, geld 
verdienen voor het gezin. Dat deed 
hij als invalpostbode en kranten-
bezorger. In de jonge jaren van zijn 
leven kreeg hij verkering met Marie 
Buijsman uit Grootebroek. De oor-
logstijd was een lastige en moeilijke 
tijd. Na de oorlog kwam er een huis 
beschikbaar op de Neuvel en was er 
de trouwdatum: 22 oktober 1947. In 
gelukkige levensjaren samen kwam 

er een gezin met vijf kinderen.
Op de bouw vond vader Cor werk 
op verschillende bedrijven in de 
buurt. In zorgzame arbeid ging 
het hem om zijn gezin. Later ver-
anderde hij naar werk in de bouw. 
Als rugklachten bij hem opspeel-
den, dan was het zwaar werk. Zo 
voelde hij het ook. Onverwacht was 
er het trieste moment van het over-
lijden van zijn echtgenote, door een 
hartstilstand. Dit kwam hard aan, 
zij zelf als moeder de motor van 
het gezin, een hele verwerking. Op 
latere leeftijd haalde hij zijn rijbe-
wijs. Daarmee lag de weg open om 
bij Firma Thoma in Westwoud te 
solliciteren en te gaan werken, als 
algemeen medewerker. Het is een 
mooie tijd geworden van werk en 
van collega’s, van contacten en van 
gezelligheid. Intussen was zijn ver-
huizing een feit geworden naar een 
woning op de Olympiaweg.
Op zijn leeftijd van 65 is hij gestopt 
met zijn arbeidzame leven. Hij vond 
het genoeg zo, terugkijkend naar 
vele jaren intensieve arbeid. Op 
andere manier gaf hij nu invulling 
aan zijn leven in hobby’s, wandelen, 
vissen, kaartrondjes, enz. Hij was 
daarin ondernemend en creatief.
In zijn leven kwam een nieuwe 
vrouw. Het was Jeanne Brugman. 
Het zijn goede en mooie jaren 
geworden van vriendschap, contact 
en samenwonen. Vele jaren hebben 
zij samen gedeeld, met zorg naar 
elkaar toe. Die zorg werd in de ver-
dere tijd meer nodig en was haal-
baar door een verhuizing naar het 

Verzorgingshuis St. Jozef, een ver-
standig besluit. Na drie jaar samen 
in Huize St. Jozef was er voor Jeanne 
een intensievere verzorging nodig, 
die het Nicolaas Verpleeghuis kon 
geven. Het betekende voor haar 
een verhuizing. Het betekende voor 
beiden een hele verandering. Een 
interne verhuizing naar een andere 
kamer in Huize St. Jozef was voor 
vader Cor moeilijk, een nieuwe en 
vreemde omgeving. Ook met hem 
ging het minder door problemen 
met eigen gezondheid en inleve-
ren aan geestkracht en gezondheid. 
Ook voor hem werd een opname in 
het Nicolaas Verpleeghuis nood-
zakelijk. Trouw bezoek vanuit het 
gezin werd geregeld. Zijn verjaar-
dag hartelijk gevierd met de hele 
familie. Hij kon het als middelpunt 
dankbaar waarderen. De tijd is 
gekomen dat hij minder bereikbaar 
werd, ingekeerd in zichzelf, maar 
wel steeds omgeven met aandacht 
en goede zorg. Zijn krachten wer-
den minder, maar zijn hart was 
sterk. 
In zijn laatste levensdagen kwam er 
rust over zijn leven. Op zijn laatste 
levensdag kwam er in de ochtend 
van woensdag 23 maart een defini-
tieve stilte, rustig ingeslapen.
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
hebben we afscheid genomen, met 
herinneringen aan een goede en 
zorgzame vader, opa en oudopa, 
met dank om zijn leven. De begrafe-
nis was op het kerkhof op 28 maart. 
Hij moge rusten in vrede.

danny tanawat 
(Eerste Communicant),
zoon van Marcel Kraakman en 
Morakot Kaewsodsri.

Simon Osawe Jacobus,
zoon van Simon en Joyce Ruiter-
Enobakhare.

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

GEDOOPT
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Soms krijg je het geluk niet 
cadeau. Als er iemand dood 
is gegaan van wie je erg veel 
houdt dan denk je: ik ben zo 
verdrietig ik zal nooit meer echt 
gelukkig zijn. Dat dachten de 
leerlingen ook toen Jezus dood 
was. Maar na een tijd dachten 

ze ook weer terug aan wat Hij 
gezegd had en wat hij gedaan 
had toen Hij nog leefde. En ze 
dachten: zou Hij willen dat wij 
zo verdrietig bij elkaar blijven 
zitten? 
Welnee, Hij zou het liefste 
willen dat wij net zulke 

gelukszoekers werden als 
Hij. En door hun tranen heen 
lachten ze weer. 
En ze schreven op wat ze zich 
van Hem herinnerden. 
En ze trokken de wereld door 
om overal de Boodschap van 
Geluk te brengen. 

Na de dood van Jezus
vOOR DE KINDEREN
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