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Vietnam roept herinnering op aan de bootvluchtelingen van de jaren ’80
en aan de oorlog met de Verenigde Staten in de jaren ’60/’75.
Het is een land met een prachtige natuur, zoals de HaLong Bay, met zijn
duizenden kleine eilandjes en de Mekong Delta. Veel toeristen weten het land
inmiddels te vinden.
Vietnam is ook een land waar gelovigen, of ze nu boeddhist of christen zijn,
het moeilijk hebben. Het communistische land kent weliswaar officieel vrijheid
van godsdienst, maar de regering houdt de godsdienstige uitingen scherp in
de gaten.
Met 6 miljoen katholieken vormt Vietnam de op één na grootste katholieke
gemeenschap in Zuid-Oost Azië. Op Missiezondag 23 oktober vieren
wij onze verbondenheid en solidariteit met de wereldkerk en dit jaar in het
bijzonder met de katholieke geloofsgemeenschap in Vietnam.
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Het is ons weer gelukt om u dit eerste nummer van
het nieuwe seizoen op tijd aan te bieden. Een seizoen
waarin we met elkaar op heel verschillend gebied er
een mooi jaar van proberen te maken. We kunnen u in
de Vredesweek een vredesmaaltijd aanbieden, natuurlijk met een diepere betekenis. De Westfriese Bedevaart
naar Heiloo, die al voor 103e keer wordt gehouden, is
ook de moeite waard om aan deel te nemen of u kunt
nog een keer genieten van het orgelconcert op 18 september in onze kerk.
In dit nummer worden een paar koffiedames in het
zonnetje gezet, dat hebben ze dik verdiend. Ook gaan
we in gesprek met de leiding van de kindernevendienst
om eens te horen hoe het allemaal reilt en zeilt met de
kinderen in de Inzet. Het was leuk om te horen. Veel
aandacht is er voor onze minder bedeelde medemens
in verre oorden die wel wat steun van ons kunnen gebruiken. Laten we die niet vergeten.
We hopen dat we nog een mooie nazomer krijgen, zodat u in het zonnetje ons blad kunt lezen. Wij wensen u
daarbij veel leesplezier.
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Pastorie: Dorpsstraat 71
Pastor J. Suidgeest

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

In het weekend zijn de vieringen
in de kerk: zaterdag om 19.00 uur,
zondag om 10.00 uur.
Op zondag is er om 11.30 uur
Doopgelegenheid, na afspraak.
In de week zijn de vieringen in
‘De Inzet’ op:
woensdagavond om 19.00 uur,
de eerste vrijdag van de maand,
’s morgens om 09.30 uur.
Daarna is er gelegenheid voor een
kop koffie.

Op de eerste zondag van de maand
is er na afloop van de viering van
10.00 uur in ‘De
Inzet’ gelegenheid
om een kop koffie
te gebruiken.
Van harte welkom!
Opmerking: als achter ‘liederen’ een
R staat, dan betekent dit: ondersteuning door leden van het vroegere Regiokoor.

LITURGISCH ROOSTER
17 september tot en met 2 november 2011
17-18 september:
VREDESZONDAG
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
AOW-Jongerenkoor.
Pastor C. Koning.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.

24-25 september:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
koper quintet en liederen (R).
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor. Groep Wervershoof.

1-2 oktober:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Dameskoor uit Onderdijk.
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met St. Caecilia
en liederen. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.

8-9 oktober:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met

Herenkoor. Groep Wervershoof.

OKTOBERLOF

15-16 oktober:

In de oktobermaand is er op
zondagavond
het oktoberlof.
Vanuit voorgaande jaren
kennen we dit
samenkomen
in de kerk.
We bidden de
tientjes van de
rozenkrans,
afgewisseld met
gebedsintenties.
Er is reden genoeg om te bidden
voor de noden in de wereld en voor
eigen intenties. Er is koorzang en
samenzang.
Het Mariabeeld krijgt naast het altaar een eigen plaats met versiering
en kaarsen. Er is tijdens de viering
Uitstelling van het Eucharistisch
Brood in de monstrans en op het
eind is er de zegen. De aanvangstijd is steeds zondagavond om
19.00 uur. Van harte welkom in de
vooravond, een rustmoment voor
ons zelf, op weg naar een nieuwe
week. Wat rust en bezinning in
ons zelf als extra kracht is altijd
welkom.

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen (R). Groep Medemblik.

22-23 oktober:
WERELDMISSIEDAG
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J.van Dril.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.
In dit weekend is de Wereldwinkel
aanwezig.

29-30 oktober:
ALLERHEILIGEN
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Kinder/Jeugdkoor.
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.

2 november: ALLERZIELEN
woensdag 19.30 uur:
Allerzielenviering met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.

Een afsluitende opmerking:
Mocht er in deze maand op zondagavond een Avondwake zijn, dan
vervalt die avond het Lof. In de
vieringen van dat weekend wordt
dat meegedeeld.
Het zal een uitzondering zijn.
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EEN AANPASSING IN DE KERK
Van één naar twéé
In navolging van vorig jaar 2010 was
er ook dit jaar 2011 in de maanden
juli en augustus één weekendviering in de kerk. Het is een rustige
tijd en voor een groot deel vakantietijd.
Vanaf het eerste weekend van september was er de overgang naar
twéé vieringen in het weekend, zoals we dat gewend zijn: op zaterdagavond en zondagmorgen. Daarmee
verbonden hebben we gekozen voor
een aanpassing in de kerk.
In de zaterdagavondviering van 3
september en in de zondagmorgenviering van 4 september jl. is in de
zondagsboekjes een informatiebrief
gedaan om te lezen en/of mee naar
huis te nemen.
In die brief een stukje voorgeschiedenis, in onderling overleg op weg
naar een keuze.
Deze uitgave van ‘Nu en Straks’
is het openingsnummer van een
nieuw seizoen. De brief als een samenvattende informatie mag ook
langs deze weg, in deze ‘Nu en
Straks’ opgenomen, een verder bereik krijgen. Het gaat ons immers
allen aan. Hier volgt de brief:

Dichterbij-elkaar
In de kerk hebben we meestal wel
onze eigen plaats. Dat zijn we gewend. Soms kan er een reden zijn
om te veranderen…
Door de jaren heen is het aantal
kerkbezoekers (sterk) verminderd.
Met het huidige aantal bezoekers
komen we in de kerk verder uit elkaar en losser van elkaar te zitten.
Het is soms erg verspreid.
Wat dichterbij-elkaar heeft zijn
voordelen voor samenzang, gemeenschapszin, enz.

Het zou mooi zijn om het dichterbij-elkaar te combineren met een
plaats in het voorste gedeelte van
de kerk (dichterbij het altaar en de
lezenaar).
In het voorjaar hebben we binnen
het Parochiebestuur hierover gesproken, op zoek naar een betere
verdeling.
Kan het via een uitnodiging om wat
meer naar voren te gaan? Kan het
via een koord langs een deel van de
banken? Kan het via een gordijn?
Kan het via…? Allemaal vragen.
Dit is ook besproken binnen het
kostersoverleg en op een lectorenbijeenkomst.

Een scherm
De keuze is gevallen op het idee om
de kerk in bepaalde zin wat ‘kleiner
te maken’. Dit kan door het plaatsen van schermen op een kerkbank,
gemakkelijk neer te zetten en vast
te zetten, en ook gemakkelijk door
de kosters weg te halen als dit nodig
is, bijvoorbeeld bij een Avondwake,
Hoogtijdagen, bijzondere vieringen.
Het maken van de schermen (manshoogte) en de afwerking daarvan is
in de afgelopen tijd in handen gegeven van de heren Sjaak Breg en Piet
Brandsen.
Het resultaat mag er zijn: een fraaie
uitvoering, in vorm en kleur.
Het gaat om het middengedeelte
van de kerk (niet om de zijbanken).
Er zijn twee mogelijkheden:
Als plaats van afscheiding denken
we aan bank 20.
In het voorste gedeelte van de kerk
zijn er dan 292 zitplaatsen. Dat is
ruim voldoende.
We kunnen ook denken aan bank
16.

In het voorste gedeelte van de kerk
zijn er dan 238 zitplaatsen. Ook
heel veel.
(Bank 16 is bij het dwarspad)
De 4 bladen achter in de kerk (voor
de boekjes) gaan dan naar voren, bij
de afscheiding.
Het weekend van 3/4 september is
een geschikt moment om hiermee
te beginnen. Dan immers weer twéé
vieringen. De schermen bij bank 20
als een eerste keuze.
Onze mooie St. Werenfriduskerk
blijft in tact. De ‘kleinere ruimte’
mag het dichterbij-elkaar bevorderen en de beleving van ons liturgisch samenkomen extra stimuleren.
Daar mogen we naar blijven zoeken, naar blijven streven.
Ieders betrokkenheid is daarbij
welkom en belangrijk, met een positieve benadering.
Namens het Parochiebestuur, kostersteam, lectoren en voorgangers,
graag bovenstaande ontwikkeling
en informatie hierbij gegeven, een
hartelijke groet,
Pastor J. Suidgeest
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NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
In ons blad ‘Nu en Straks’ is
‘Nieuws van het Parochiebestuur’
een vast onderdeel. Daarmee willen
we voldoen aan een stuk informatie

binnen onze gemeenschap. Binnen
het bestuur komen de grote lijnen
van het parochieleven, elke maand
opnieuw, samen. Het gaat om de
verschillende pastorale taakvelden
die er zijn en om verschillende materiële zaken, zoals onderhoud, financiën, werk in en rond de kerk.
Het bestuur bestaat uit 9 personen,
aangevuld met een notulist. In de
volgende uitgave van ‘Nu en Straks’
nemen we de draad weer op, met
een kort verslag of de belangrijkste
punten uit de maandelijkse vergaderingen.
Met het rooster van aan- en aftreden gaat het in eerste instantie om
een periode van 4 jaar, met daarna

de mogelijkheid van verlenging,
nog eens 4 jaar. Gerekend wordt altijd vanaf 1 juni. Voor het komende
jaar is dit niet van toepassing.
Er zijn nog vele andere werkgroepen, besturen, medewerkenden enz.
met gaande en komende mensen.
Ook voor hen is er de start van een
nieuw seizoen, met een terugblik
naar een voorbij jaar en goede plannen voor het komende jaar. Dank is
op zijn plaats voor alle inzet, tijd,
samenwerking en activiteiten. Datzelfde van harte toegewenst nu we
met elkaar de draad weer oppakken. Deze ‘Nu en Straks’ laat het een
en ander zien als openingsnummer
vanaf deze maand september.

WESTFRIESE BEDEVAART
Dit jaar is de Westfriese Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in
Heiloo op zondag 18 september 2011.
Het programma voor deze dag is als volgt:
12.15 uur: plechtige Eucharistieviering. Mgr. Dr. J. Hendriks is hoofdcelebrant en predikant. Hij is rector van het seminarie ‘De Tiltenberg’ in Vogelenzang.
De zang wordt verzorgd door het Herenkoor uit De Langedijk.
14.15 uur: Uitstelling van het Allerheiligste en stille aanbidding.
14.55 uur: Rozenkransgebed. Biechtgelegenheid tot 15.00 uur.
15.15 uur: Plechtig Lof met Sacramentsprocessie. Voorganger en predikant: B. C. Beemster, pr. uit Volendam. De koperblazers van Westfriesland
spelen de Sacramentsliederen o.l.v. de heer J. van Leijen.
In de kerk hangen posters met o.a. informatie over aparte treintijden.
Westfriese Bedevaart, dit jaar 103e keer, onze aandacht waard.

VREDESWEEK 2011 – VREDESMAALTIJD
Wat kunnen Christenen bijdragen aan vrede in het Midden Oosten?
Met die vraag willen we ons in de
komende vredesweek bezig houden.
Het conflict tussen (een groot deel
van) de inwoners van de staat Israël
en de Palestijnen, die leven op de
Westelijke Jordaanoever, in Gaza en
in vluchtelingenkampen in de omringende landen, roept veel discussie op. De meeste deelnemers aan
die discussies weten echter vaak
maar heel weinig over de concrete
situatie in het Midden Oosten.
De raad van Kerken Andijk-Wervershoof-Onderdijk-ZwaagdijkOost heeft een spreker uitgenodigd

die er wel veel van weet. Hij publiceert erover in gezaghebbende bladen en is lid van de officiële projectgroep van het CDA op dit terrein.
Ir. Jan Elshout – woonachtig in
onze regio – heeft in diverse landen
over de hele wereld het bedrijfsleven
helpen bevorderen. Ook woonde hij
enige tijd in het Midden Oosten.
Hij zal de situatie verduidelijken en
een aantal misverstanden proberen
weg te nemen.
Hij gaat ook in op actuele ontwikkelingen. Hoe reageert Israël op de
Arabische lente? Waarom willen
de Palestijnen erkenning van hun
staat?

Van kerkelijke zijde wordt vaak de
band met het volk Israël benadrukt.
Houdt dat in dat je alles wat de staat
Israël doet goedkeurt? Ook in de
Bijbel zien we mensen die kritiek
hebben op de leiders (koningen)
van Israël. Dat zijn de Bijbelse profeten. Er is blijkbaar niets nieuws
onder de zon.
Het Kairosdocument is een noodkreet van Palestijnse Christenen.
Ze roepen hun (westerse) geloofsgenoten op mee te denken (en actie
te ondernemen) over een vreedzame oplossing voor de bezetting van
hun grondgebied. Jan Elshout zal
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VREDESWEEK 2011 – VREDESMAALTIJD
Wat kunnen Christenen bijdragen aan vrede in het Midden Oosten?
ook vertellen over wat kerken en
andere instellingen al doen om een
rechtvaardige vrede te bevorderen.
Woensdag 21 september –
R.K. kerk Andijk-West (bij Sarto)
Vredesmaaltijd 18.30 - 19.30 uur
Inloop
met koffie thee
19.30 - 20.00 uur

Opening
Lezing Ir. Elshout
Pauze
Vragen en
discussie
Sluiting

20.00 - 20.10 uur
20.10 -.20.55 uur
20.55 - 21.10 uur
21.10 - 21.40 uur
21.40 - 21.45 uur

DE RAAD VAN KERKEN

MENU VOOR DE
VREDESMAALTIJD:
Palestijns voorgerecht
Hollandse broodjes
Israëlisch nagerecht.
Geen kosten.

VREDESWEEK 17 - 25 SEPTEMBER
Van 17 tot en met 25 september
staat de Vredesweek 2011 in het
teken van 'Elk mens een veilig bestaan'. Onder de paraplu van het
nieuwe Ministerie van Vrede van
IKV Pax Christi is er aandacht voor
Marianne Moor, IKV Pax Christi
leider Zuid-Amerika.

Elk mens een veilig bestaan
Het IKV Pax Christi zet zich in
voor vrede. Met onze hulp vragen
moedige vredesactivisten aandacht
voor democratische hervormingen
en veiligheid. Tijdens de Vredesweek 2011 maken we een diepe buiging voor deze en andere vredesactivisten. Immers elk mens heeft
recht op een veilig bestaan.

Goudeerlijk
Als u thuis het licht aandoet, heeft u
grote kans dat deze energie afkomstig is uit Colombiaanse steenkool.
De winning van steenkool is omstreden, omdat deze soms gepaard
gaan met ernstige mensenrechten
schendingen, geweld en milieuschade. De Colombiaanse regering
wil het niet bij de steenkoolwinning laten, maar is vastbesloten
om ook de grootschalige mijnbouw
voor bijvoorbeeld goud te ontwikkelen. Met de huidige goudprijzen
lijkt deze ontwikkeling niet te stoppen. Tegen de verdrukking in groeit
het verzet van de boerenbevolking.
Hun verhaal gaat ons allemaal aan.

Mijnbouwbedrijf wil voetbalclub
sponsoren
Een stuk uit het dagboek van
Marianne Moor: “Ik zit onder de
modder als we eindelijk aankomen

bij het boerengehucht De Adelaar”.
De inwoners hebben alles uit de
kast getrokken. Een zangeresje
warmt de buurtbewoners op met
een paar smartlappen, de kippensoep staat te sudderen, en de kinderen hebben hun zondagse kleren aan. Het gehucht hoort bij het
boerendorp Cajamarca. Dit dorp
is uitgegroeid tot symbool van het
verzet tegen de komst van de grote
mijnbouwbedrijven. Om de beurt
vertellen de boeren dat de mijn
hen niets dan ellende zal brengen;
watertekorten, geweld, verontreiniging en gedwongen verhuizingen.
Met creativiteit en zelfbewustzijn
proberen ze de situatie het hoofd
te bieden. Als het mijnbouwbedrijf
hen verf komt aanbieden, in ruil
voor een handtekening ten gunste
van het mijnbouwbedrijf, leggen ze
hun spaarcenten bij elkaar om zelf
verf te kopen. Het schooltje wordt
ermee in tropische kleuren geverfd.
Als het mijnbouwbedrijf de regionale voetbalclub wil sponsoren,
richten ze een eigen voetbalteam
op. Op hun eenvoudige shirtjes
drukken ze de slogan: ‘Nee tegen de
mijn, ja tegen het leven’. Hun verzet heeft een prijs. De leiders worden aangeklaagd wegens smaad, ze
voelen zich aangevallen en angstig.
Vooral als de meer kritische ambtenaren worden vervangen en overgeplaatst. Daarnaast zijn er nog de
illegale gewapende groepen die hun
politieke wil proberen op te leggen
en hen dwingen zich voor of tegen
het mijnbouwproject uit te spreken.
De aanwezigheid van de Nederlandse vredesbeweging geeft hen
het gevoel van bescherming. De

buurtleider komt met de microfoon
op me af. Zou ik het gehucht De
Adelaar misschien kunnen adopteren? Ik schiet in de lach. Maar hij
is serieus. Laat ze in Europa weten
wat hier gebeurt!”.
Marianne Moor
Vrede is te belangrijk om dat enkel
aan politici over te laten. Burgers
kunnen een verschil maken. Steun
het werk van IKV Pax Christi en de
vredesactivisten in Colombia.
Vrede nu!
Giro 5161 of de Vredesweek collecte
in de kerk.

Gedicht Vredesweek:
Het is ons geleend
Ze zijn ons maar geleend:
de vele mooie dingen
die lief, vertrouwd en veilig
ons dagelijks omringen.
Het is ons maar geleend:
alles waarvoor we sparen,
alles wat wij beminnen,
alles wat wij bewaren.
Zij zijn ons maar geleend:
de vele aardse dingen.
Maar ons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringen.
Ontwikkeling en Vrede
Jan Nanne
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HIGH TEA
Op zondag 24 juli genoten wij in De Inzet samen met de koffiedames van een heerlijke High Tea. Met de regen
kletterend tegen de ramen, maar met een prachtig uitzicht op de mooie pastorietuin!
Deze dames staan al jaren klaar met koffie tijdens doopvieringen, trouwvieringen, maandelijkse zondagvieringen, concerten etc etc.
Een aantal dames gaf aan te willen gaan stoppen met
deze dankbare taak. Dus op zoek naar een nieuwe
groep die dankzij Ank Breg snel gevonden was.
Ank heel veel dank hiervoor.

Er werd gesmuld van de heerlijke scones, lekker zoete
brownies, verfijnde worteltaart, sandwiches met zalm
en pesto, slagroomsoesjes, chocolade, ja te veel om op
te noemen.

De bedoeling was om de dames eens heerlijk te verwennen en in het zonnetje te zetten. Maar deze keer
niet met koffie maar met diverse soorten thee en heel
veel lekkere hapjes: een echte Engelse High Tea.

Er werd heerlijk gekletst en er werden praktische tips
uitgewisseld over de gang van zaken rond een doop en
andere vieringen.

Na een woord van welkom door Karin en een uitleg van
Joanna (van origine Engels) over de HighTea, gingen
we van start met de eerste ronde thee.

Na een paar gezellige uurtjes sloot pastor Suidgeest af
met het bedanken van een aantal dames.
Mevrouw Buis en mevrouw Bakker willen wij dan ook
zeer bedanken voor al die kopjes koffie die zij hebben
getapt, mevrouw Sneeboer gaf aan voor de helft te willen stoppen, ze wil nog wel de maandelijkse koffieochtend verzorgen. Ook mevrouw Kolkman willen wij
noemen: na het zien van de nieuwe groep dames zei ze:
‘Ik denk dat het voor mij nu ook tijd wordt om te stoppen. Met zulke stoere nieuwe dames is het goed zo!!!’
Ook mevrouw Kolkman: zeer bedankt!!
Rest ons de nieuwe groep koffiedames succes te wensen
met hun nieuwe taak en vooral veel plezier te wensen
met dit dankbare werk!!!
Groetjes Joanna en Karin
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JEUGD EN JONGEREN
Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

Zoals al eerder vermeld volgen nu
de data voor de Voorstellingsdienst
en de Eerste Communie in 2012.
De Voorstellingsdienst is op zaterdag 11 februari 2012 en de Eerste
Communie op zondag 22 april
2012.
Wanneer ook uw kind volgend
jaar in groep 4 zit van De Dijkwerker, ’t Palet, De Schelp of De Werenfridusschool, dan krijgt u een
uitnodiging in de eerste week van
januari. Deze uitnodiging is voor
een informatieavond over de Eerste
Communie. En op die avond kunt
u dan uw kind aanmelden voor zijn
of haar Eerste Communie.
Mocht uw kind op een andere

school zitten en ook Eerste Communie willen doen, wilt u dan contact opnemen met
Sylvia Bakker 582268 of
Monique Bosman 584412.

Voor nu allemaal nogmaals heel
hartelijk bedankt, de groetjes van
Nel en tot ziens.

Opbrengst van de Spaardoosjes

KINDERNEVENDIENST

Beste jongens en meisjes,

Ter herinnering en ter uitnodiging.
In de komende maanden, vanaf het
begin van het nieuwe werkjaar of
schooljaar, zijn er twee Gezinsvieringen met Kinder/Jeugdkoor gepland. De datums zijn: zaterdag 15
oktober in de kerk en voor Huize
St. Jozef op vrijdag 28 oktober.
Voorafgaand is er voldoende ruimte en tijd voor een Kindernevendienst.
Daartoe gekozen: zaterdag 1 oktober, aanvang 19.00 uur. Een datum
om te onthouden, voor kinderen en
ouders. Van harte welkom!

Op woensdag 1 juni zijn Jelle Zwan
en Luc van Velzen met hun moeders en jullie spaardoosjes naar
Nel Bus in Enkhuizen geweest. Nel
was weer superblij en wij kregen
lekkere snoepjes en limonade. Met
elkaar mochten we de spaardoosjes
openmaken en al het geld tellen.
We kwamen op het mooie bedrag
van €132,60. Nel wil jullie dan ook
allemaal heel hartelijk bedanken.
Straks gaat ze weer naar Gambia en
zorgt ze ervoor dat het geld goed terecht komt. Wilt u meer weten over
de Stichting June, kijk dan op www.
june-gambia.nl.

Begeleiding Kindernevendienst
Werenfried-parochie

MET DE BURGEMEESTER NAAR LOURDES!

Van 10 tot en met 18 juni waren
wij deelnemers aan een bijzondere
bedevaart naar Lourdes.
Onder leiding van de burgemeester
van Amersfoort, Lucas Bolsius en
Abe Giling uit De Goorn zijn we
een volle week met twee bussen op
stap geweest naar dit Zuid-Franse
bedevaartsplaatsje.
Op de heenreis is er overnacht in
Orleans waarvandaan we een bezoek hebben gebracht aan de plaats
Nevers. In die plaats ligt Bernadette
Soubiroux opgebaard, de vrouw aan
wie de H. Maria in 1858 in Lourdes
is verschenen.

Voorzien van fraai zomerweer zijn
we daarna vier dagen in Lourdes
geweest en hebben aan diverse
activiteiten meegedaan. Zoals: de
dagelijkse processie in de namiddag en avond waar duizenden
pelgrims uit de gehele wereld aan
meedoen. Maar ook een internationale eucharistieviering in de ondergrondse Pius X-kerk, waar we
met naar schatting 20.000 mensen
getuige waren van een plechtige eucharistieviering die werd voorgegaan door de Kardinaal van Lyon.
Tientallen priesters assisteerden de
Kardinaal hierbij.
Het afleggen van de Kruisweg, het
bezoek aan de baden en de vele
andere mogelijkheden in Lourdes,
zorgden voor een prachtige bedevaart.
Iets buiten Lourdes is Cité St. Pierre
gelegen, waar mensen met een kleine portemonnee in staat worden ge-

steld om toch Lourdes te bezoeken
en te overnachten. Daar hebben we
een H. Mis in de open lucht bijgewoond, die werd voorgegaan door
oud-Avenhorner pater Jan Laan.
Het uitstapje op de woensdag naar
de Pont d’Espagne, gelegen hoog in
de Pyreneeën, gaf ons een idee van
de fraaie omgeving van Lourdes.
Een bedevaart waar we met warmte
en genoegen op terugkijken mede
vanwege de twintig vrijwilligers die
ons een week lang hebben verwend
met hun prima zorg. Deze reis, die
één keer per jaar wordt georganiseerd voor ongeveer 80 pelgrims
onder de naam van Pellereizen
(genoemd naar de zoon van Lucas
Bolsius) kunnen wij u van harte
aanbevelen. Eén telefoontje naar
Abe Giling via 0229-542861 en het
komt in orde.
Fons en Agatha Dudink
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Het Koor
De zomervakantie is weer voorbij,
dus ook de koren gaan de herfst en
de winter in. In de herfst, zondag
16 oktober, gaat het herenkoor te
gastzingen in de Sint Cunerakerk te
Nibbixwoud. Het herenkoor van die
parochie is in februari en mei 2010
te gastzingen geweest in onze Sint
Werenfriduskerk. Het wordt nu dus
een tegenbezoek aan Nibbixwoud.
Ons koor zal gaan samenzingen
met de gastheren.
Verder gaan zowel het Dames- als
het Herenkoor zich voorbereiden
op de Kerst, altijd weer iets bijzonders om op tijd naar toe te werken.
Zodoende komen we ieder jaar dan
ook al repeterend vroeg in de kerstsfeer.
In Bulletin voor Liturgie en Kerkmuziek "Doorgeven" besteedt Ko
Schuurmans aandacht aan de psalmen:
Wat zijn psalmen?
Letterlijk betekent het woord psalm:
lied voor snaarbegeleiding, harpzang. Maar er is meer dan alleen
deze muziektechnische term.
Het boek der psalmen is niet alleen
het meest gelezen maar ook het
meest gezongen boek der bijbelse

geschriften. Het is een verzameling van 150 liederen waarin mensen individueel of als groep uiting
geven aan hun hoop en wanhoop,
vreugde, verdriet en woede. Omdat
ze God niet begrijpen, of omdat ze
God dankbaar zijn.
De psalmen zouden van David zijn,
maar we weten dat het historisch
gezien anders is. Ze worden echter
allemaal met David in verband gebracht, omdat David de geschiedenis is ingegaan als dé dichter en dé
zanger in de Bijbel.
Psalmen zijn allereerst bevrijdingsliederen: de liederen van de onderdrukten. Eeuwenlang hebben de
joodse slaven en gevangenen hun
noodkreten uitgezongen, maar ook
hun vreugde, verdriet en hoop. Op
den duur zijn deze levensliederen
opgeschreven en tenslotte terecht
gekomen in de liturgische gezangenbundel van de tempel te Jerusalem. Geaccepteerd door een gecultiveerd milieu van gegoeden die
op beschaafde wijze haar psalmen
zong, fraai begeleid door tal van
muzikanten: wel zingen, maar niet
doen. D.w.z.: wel zingen, maar recht
en gerechtigheid, waarover het in
de psalmen vooral gaat, niet laten
geschieden.
Eigenlijk is het hetzelfde als wat de
Duitse theoloog Dietrich Bonhoef-

fer (1906 - 1945) in de oorlog een
aantal jaren voor zijn terechtstelling
zei: "Alleen wie voor de Joden vecht
mag Gregoriaans zingen!" Oftewel:
alleen wie zich verzet tegen onrecht
mag de psalmen, de joodse bevrijdingsliederen - waaruit het Gregoriaans voor een groot deel bestaat
- zingen.
Tot zover enkele citaten van Ko
Schuurmans.
Heel vaak zingen wij liederen die
zijn afgeleid van psalmen. In de
weekendmissaaltjes staat altijd een
psalm tussen de lezingen: de antwoordpsalm. Meestal zingen wij na
de eerste lezing een ander lied. Bij
het kiezen van de tussenzang kijk ik
altijd wel of we de betreffende psalm
zouden kunnen gaan zingen. Soms
is het een bij ons bekende melodie,
en dan zingen we dus deze psalm.
Zo niet: dan zoek ik naar een lied
wat zoveel mogelijk verwantschap
heeft met de antwoordpsalm. In
de periode september/oktober zingen wij ook weer enkele keren een
psalm: Psalm 103 op 11 september
en Psalm 118 (in berijmde vorm) op
2 oktober.

berg een aansprekend programma
zullen presenteren, is het niet mogelijk door ieder muziekstuk direct
te worden geraakt.
Ons orgel, het is al vaker opgemerkt,
is een bijzonder instrument in
onze omgeving. Sowieso een uniek
exemplaar, waarvan er dus geen
tweede bestaat. Onvervangbaar!
Alleen al daarom is het de moeite
waard om concerten te organiseren.
De werkgroep tracht d.m.v. het uitnodigen van professionele musici
een zo hoog mogelijk musiceerniveau te bereiken, wat recht doet aan
het unieke karakter van ons orgel.
Dat dat niet gratis kan moge duidelijk zijn. Tot nu toe droeg de gemeente Wervershoof financieel bij,
waarvoor dank. Dat zal de nieuwe
gemeente Medemblik volgend jaar
in principe ook doen, echter: de
helft minder als gevolg van bezuinigingen. Wij gaan ons beraden of

en in hoeverre wij hiermee in staat
zullen zijn volgend jaar, 2012, weer
een drietal orgelconcerten te organiseren. Graag zien wij een groot
aantal bezoekers. Dat is mooi voor
de orgelkunst en -cultuur, maar
ook voor onze kas. Want na afloop
van het concert is er ook altijd nog
een deurcollecte, terwijl bij binnenkomst een bijdrage van € 1,‒ wordt
gevraagd. Tevens is er na afloop
gelegenheid om met de organist
nog even na te praten in ‘De Inzet’,
onder het genot van een gratis kop
koffie of thee.
De aanvang is 14.30 uur.
Ringleiding is in de kerk aanwezig.

Het Orgel
Op zondag 18 september zal het
derde en laatste orgelconcert van dit
seizoen worden verzorgd door vader
en zoon Hoogenberg. Beide musici
hebben ook bijgedragen aan de CD
van ons orgel die in 2007 werd gepresenteerd. Vader Harry Hoogenberg speelt enkele solowerken en
begeleidt ook zijn zoon: trombonist
Rolf. Professionele musici die beiden ook actief zijn als dirigent van
orkesten, hetzij harmonie-, hetzij
fanfareorkest.
Naar muziek luisteren is iets wat
over het algemeen niet vanzelf gaat.
Je kunt de klanken over je heen
laten komen en daar iets aan beleven. Dat is echter niet hetzelfde als
muziek beluisteren. Muziek beluisteren moet je leren, er moeite voor
(willen) doen. Ondanks dat het ene
muziekstuk je direct pakt, en het
andere niet. Zo is het ook met orgelmuziek. Hoewel de heren Hoogen-

Informatie over het orgel en het komende concert van 18 september is
ook te vinden op de website:
www.sintwerenfridusparochie.nl
Jan van der Leek
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MISSIO - VIETNAM EEN ONTWIKKELINGSLAND?
Geloven in Vietnam
Met 6 miljoen katholieken vormt
Vietnam de op één na grootste katholieke gemeenschap in Zuid-Oost
Azië. Er zijn 26 bisdommen, waarvan 3 aartsbisdommen: Hanoi, Hué
en Ho Chi Minh Stad.

De grootste rijstplantagegebieden ter wereld bevinden zich in de
vruchtbare delta's van de Rode Rivier in het noorden en de Mekong
in het zuiden. De meerderheid van
de bevolking leeft van de landbouw.
Naast rijst zijn pinda's, koffie, thee
en katoen belangrijke gewassen.
Ook de visserij is een belangrijke
inkomstenbron.
Eind jaren '80 begon een economisch
hervormingsprogramma. Doi Moi het
Vietnamese Perestrojka. Dit ging
niet zonder slag of stoot. Vanwege

oorlogsrepresailles en de ontstane
hongersnood ontvluchtten veel mensen het land in gammele bootjes: de
bootvluchtelingen.
Toch is er uiteindelijk een enorme
economische groei gerealiseerd. De
kloof tussen arm en rijk is echter ook
toegenomen.
Vietnam is nog steeds een van de
armste landen van Azië. Circa 25%
van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De gevolgen van de
Vietnamees-Amerikaanse oorlog zijn
ruim dertig jaar na dato nog steeds
zichtbaar.

Vrijheid van godsdienst
Hoewel er officieel vrijdheid van
godsdienst is, controleert de staat
religieuze uitingen. In 1975, na
de Vietnamese-Amerikaanse oorlog werden veel kerken gesloten.
Grond van de kerken werd onteigend en religieuze leiders werden naar heropvoedingskampen gestuurd op
verdenking van samenwerking met de Amerikanen.
Inmiddels is er veel veranderd. Toch zijn er nog beperkingen. Zo moeten de
wijdingen van priesterkandidaten officiële goedkeuring van de staat hebben. Ook bepaalt de overheid het aantal seminaristen. Functionarissen van
de regering zijn regelmatig bij religieuze vieringen om te controleren wat er
gezegd wordt. Het Vaticaan heeft geen diplomatieke banden met het communistische land. De laatste jaren is wel sprake van wederzijdse toenadering. In
januari van dit jaar heeft dat geresulteerd in de benoeming van een pauselijk
vertegenwoordiger, die overigens niet in Vietnam zal resideren.

Steun de kerk in Vietnam
De katholieke kerk is ook op sociaal-maatschappelijk gebied actief. Veel religieuzen werken onder de minderheden in de bergen, waar nog veel armoede
heerst. Ook het noorden van het land is minder ontwikkeld. Zusters zorgen voor
opvang van weeskinderen en in Ho Chi Minh Stad heeft pater John Phuong
Dinh Toai een weeshuis opgericht voor kinderen van wie de ouders aan HIV/
Aids lijden of overleden zijn. In veel parochies wordt voorlichting gegeven over
de gevaren en de gevolgen van verslaving en tienerzwangerschap.
Missio ondersteunt deze en soortgelijke projecten in Vietnam. Helpt u
mee? Geef dan aan de collecte van Missiezondag of stort uw bijdrage op
giro 1566, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

De kerk in Vietnam lijkt na de oorlogsjaren en de jaren van daadwerkelijke onderdrukking, een inhaalslag
te maken. Ze groeit en is volop in ontwikkeling. Het kerkbezoek is hoog en
er worden nieuwe kerken gebouwd.
Er zijn veel roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. De
Vietnamese kerk kent veel parochievrijwilligers die vaak als catechist
actief zijn en zich bezig houden met
de voorbereiding op de sacramenten
en de begeleiding van bijbelgroepen.
Ook van groot belang zijn de wijkcontactpersonen die de organisatie van
de parochie soepel laten lopen en
zieken bezoeken. En elke parochie
heeft wel een of meerdere gebedsgroepen.

VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.MISSIO.NL
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KERK EN SAMENLEVING
Wat heet arm?
Armoede is geen eenduidig begrip.
Het is niet wetenschappelijk vast te stellen
boven welk bedrag rijkdom begint en waar
beneden armoede begint.
Hier in Nederland is het geen kwestie van
leven en dood maar wel van financieel
“overleven”.
Voor mensen die in armoede leven
betekent het: weinig financiële keuzes
hebben, ook bij alle essentiële uitgaven
altijd moeten denken:”kan ik me dat wel
veroorloven?”
Door werkloosheid, het verliezen van een
partner, gehandicapt raken of de oude dag
ingaan met alleen AOW lopen mensen een
groot risico op het minimum te komen.
Zij zijn dan afhankelijk van de overheid en
overheidsorganen.
Veel mensen die hierin beland zijn,
komen daar niet voor uit. Want in deze
tijd, waar uiterlijkheden steeds belangrijker
lijken te worden, heb je het als kind en
ouder niet makkelijk als je vanwege
geldgebrek niet mee kan doen.
Ook wordt het moeilijk om een sociaal
netwerk in stand te houden. Contacten
en sociale bijeenkomsten kosten geld.
(lidmaatschap van een vereniging,
cadeautjes bij een verjaardag etc.)
Misschien kent u mensen die in zo’n
situatie zitten of zit u zelf in zo’n situatie?
Wij van het PCI in Wervershoof willen u
hierbij graag helpen.
U mag altijd contact opnemen met
onderstaande personen.
Ook kunt u ons helpen met een gift.
Zodat wij de mensen, die in zo’n situatie
terecht zijn gekomen, even kunnen
verlossen van hun last.

U of uw bedrijf kan dan een bijdrage
overmaken op ons rekeningnummer
36.89.50.654 t.n.v. Parochiële Caritas
Instelling (PCI) te Wervershoof.
Voorzitter: mevrouw A.C.M. Wildoer
tel.nr. 0228-583731
Penningmeester:
mevrouw A. Deen, Raiffeisenlaan 5
Wervershoof, tel.nr. 0228-582406
Bij voorbaat onze hartelijke dank,
Namens bestuur van PCI te Wervershoof
Secretaris mevrouw M. Ruijter
tel.nr. 0228-583969

Ook dit seizoen zijn we er weer voor u, met onze
artikelen uit de Derde Wereld.
Op 15 september tijdens de najaarsmarkt aan de
Dorpsstraat en op 22 en 23 oktober
achter in de kerk.
Dit is het weekend van Wereldmissiedag.
De artikelen worden u van harte aanbevolen.
Namens de mensen uit de ontwikkelingslanden onze
dank hiervoor.
De volgende data leest u in het novembernummer van
Nu en Straks.
Namens het team van de Wereldwinkel,
Hilda Neefjes
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IN GESPREK MET
ANNEKE SMIT-KOOPMAN
Zeven jaar geleden was het afgelopen met de kindernevendiensten.
Er was nauwelijks belangstelling meer en de leiding die al heel lang
bezig was, sommigen zelfs al vanaf 1980, waren daardoor niet meer
te motiveren. Anderhalf jaar later is een fris groepje opgestaan om
de kindernevendienst nieuw leven in te blazen. Tijd voor de redactie
om te horen hoe dat allemaal gegaan is en hoe dat nu gaat. We gaan
in gesprek met een enthousiast lid van de werkgroep: Anneke SmitKoopman.
Anneke aan het woord:
In 2006, vijf jaar geleden, deden
zowel mijn oudste zoon, als de
oudste zoon van Ellen Gelderblom
hun Eerste Communie. Tijdens een
voorlichtingsavond voor de ouders
vertelde pastor Suidgeest het een
en ander en kon je je kind opgeven voor de Eerste Communie. Hij
vond het duidelijk zo jammer dat
er al anderhalf jaar geen Kindernevendienst meer was. Nadat iedereen
weg was hebben we eigenlijk allebei
onze vinger opgestoken en gezegd
dat het ons wel leuk leek. We kenden elkaar helemaal niet, de kinderen van Ellen zaten op de Werenfridusschool en de mijne op de Schelp.
Het klikte gelijk tussen ons. Pastor
Suidgeest blij: ‘We gooien jullie
niet in het diepe.’ Heel blij waren
we met Anneke van der Geest en
Ria van Velzen, beiden met veel
ervaring die ons de eerste tijd begeleidden. Zij deden de dienst en wij
hobbelden een beetje mee. Langzaam maar zeker deden wij steeds
meer zelf en hobbelden zij met ons
mee. Half 2007 namen ze afscheid
van ons. Tot onze vreugde kwam
in februari 2009 mijn zus Ellen
Koopman erbij. Het is heel plezierig om met z’n drieën te zijn, als er
eens iemand ziek is blijven er toch
twee over. Om het alleen te doen
valt niet mee, vooral niet met een
grote groep.
De nevendienst
We beginnen met een voorstellingsrondje, je noemt even je naam.
Na een korte inleiding volgt een
verhaal. Rechtsstreek uit de kinderbijbel gehaald of een sleutelverhaal,
dat gebaseerd is op het thema wat
aan de orde is. Aan de hand daar-

van hebben we een kringgesprek
met de kinderen en proberen we
toe te lichten waar het eigenlijk om
gaat. Met allerlei vragen proberen
we de kinderen zelf te laten reageren en verband te leggen met hun
eigen leven. Vooral wat ze daarin
herkennen en er zelf van vinden.
Dat gaat heel goed, maar soms ook
niet, dan zijn ze niet zo spraakzaam.
Er is ook een creatief onderdeel, dat
kan een enorme knutselopdracht
zijn, dat we kunnen laten zien in
de kerk, of een kruiswoordpuzzel
of mooie kleurplaat. We zingen wel
eens met de kinderen. Een gebedje
hoort er ook bij, dat lezen we eerst
zelf voor en dan vragen we wie van

Het gebedje voorlezen

de kinderen dat in de kerk voor wil
lezen. We nemen het nog even door
met de kinderen en dan worden
we door de koster geroepen. Van
te voren spreken we af of we vóór
of na de communie terugkomen.
We kunnen natuurlijk niet zomaar
binnenstormen. Dan gaan we naar
voren om te laten zien wat we gedaan hebben.
Speels en gezellig
Over het algemeen zijn de kinderen erg positief. Uiteindelijk is het
zo dat de kinderen komen als de
ouders naar de kerk gaan. Het probleem is natuurlijk de ouders, hoe
krijgen we die in de kerk. De kinderen willen wel. Ik snap best dat
de kinderen het in de kerk moeilijk
trekken. Maar bij ons gaat dat goed.
Het zijn geen luchtige onderwerpen,
maar we proberen het zo speels en
gezellig mogelijk te brengen met
een grapje erbij en soms een snoepje. Ze zijn altijd enthousiast en we
zien vaak bekende gezichten. Dat is
erg leuk.
Materiaal
Lange tijd was de werkgroep Wervershoof opgenomen in een grote
samenwerking in het dekenaat.
Schema’s werden gemaakt, je moest
dan zoveel vieringen voorbereiden,
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dat werd gekopieerd voor iedereen.
Je kreeg dan een stukje werk van
jezelf en van die andere groepen.
Na de nieuwe start sloten onze
wensen niet aan op de oude groep
omdat er maar zeven keer in het
seizoen een kindernevendienst is.
We namen een abonnement op
twee bladen: ‘Kind op zondag’, een
soort magazine met een knutselmagazine erbij en ‘De bonnefooi,’
een boekje waarin per week, gelijk
met het kerkelijk jaar een thema
wordt uitgewerkt, op leeftijdsgroep uitgesplitst. We hebben ook
drie boekjes van Joke Brugman,
die vrouw schrijft vreselijk leuk en
heeft leuke ideeën. We hebben dus
heel wat materiaal. Voor drie jaar
willen we die abonnementen houden, dan hebben we de hele cyclus
gehad zoals die ook in de kerk gehanteerd wordt. Het oude materiaal vanaf 1998 hebben we keurig in
mappen verzameld. Daar kunnen
we ook nog op terugvallen.
Contact dekenaat
Sinds het dekenaat Hoorn is opgeheven regelt Mariet Vet uit Hoogkarspel, eenmaal per jaar een bijeenkomst in het zaaltje van de kerk
in Hoogkarspel. Ieder neemt dan
bijzondere dingen mee die ze hebben gemaakt of gedaan in hun eigen

kindernevendienst, of we melden
leuke web-sites die op internet te
vinden zijn en die we graag met
anderen willen delen. Ook gooien
we dingen in de groep waar we
tegenaan lopen of wat we moeilijk
vinden. In Hoogkarspel staan nu
alle spullen van het dekenaat. Als je
materiaal wilt lenen, kan dat daar.
De band met de viering in de kerk?
Van te voren hebben we met pastor
Suidgeest een overleg, waarin we
bespreken: wat is het thema deze
week, wat geeft het materiaal ons en
wat vindt hij nou leuk dat wij gaan
doen met de kinderen. Hij geeft
leuke tips en probeert een beetje de
lijn uit te zetten van het verhaal dat
we de kinderen vertellen. Dat is heel
belangrijk voor ons. Hij is ook, wat
ik heel fijn vind, enorm flexibel. Als
wij denken, kunnen we niet zus of
zo, dan vindt hij dat ook weer goed.
Dat is ideaal. Het is ook leuk, als we
terugkomen in de kerk en pastor
Suidgeest doet de viering (dat proberen we wel een beetje zo te plannen) dat hij dan ook weet waarover
wij het hebben gehad. Bij een woord
en communieviering, zijn we zelf
wel eens het altaar opgaan om te
vertellen wat we die dag hebben gedaan. Dat vonden de mensen in de
kerk ook leuk denk ik.

Bekendheid
Op de Werenfridusschool en de
Schelp hebben ze een nieuwsbrief
en op de website van de scholen
staat wanneer er een kindernevendienst is. Zodra wij het schema
hebben van september tot juni,
leveren wij dat aan, dat gaat heel
goed. Van de directeuren van de
scholen mogen we een paar dagen
van te voren affiches ophangen, met
flinke grote letters. Ik doe dat bij de
Schelp op alle vier de uitgangen,
uiteindelijk gaat het om de ouders,
dat zij het lezen. Mijn zus Ellen
Koopman of Ellen Gelderblom
doen dat bij de Werenfridusschool
omdat hun kinderen daar op school
zitten (zaten). Het staat ook in Nu
en Straks en daarnaast nodigen wij
sinds een jaar de mensen uit via de
mail. We gaan natuurlijk met onze
tijd mee. We hebben het mailadressen bestand van de eerste communicantjes van vorig jaar en als het
goed is komen langzamerhand de
kinderen er bij die dit jaar hun eerste communie deden. We merken
dat het werkt. Die affiches werken
ook goed. We zijn tevreden met het
aantal kinderen. Gemiddeld komen
er tussen de 10 en de 25. Zeker met
vieringen als Pasen of Pinksteren
kan het druk zijn. We hebben zelfs
een keer 53 kinderen gehad. Een
keer met Pasen hebben we de groep
gesplitst, mochten de oudsten in de
Viproom met die mooie grote tafel.
dat is best leuk voor ze. De Inzet is
een perfecte ruimte voor de kindernevendienst.
Met welke regelmaat
Zes of zeven keer per jaar. Pinksteren is de laatste keer. We proberen,
dat je één keer per maand iets kan
doen met je kind in de kerk. Dat
kan een gezinsviering zijn of een
kindernevendienst. We zorgen ook
dat we het AOW-jongerenkoor niet
in de wielen rijden. Dat is voor kinderen ook leuk om naar toe te gaan.
Dus als het AOW-jongerenkoor op
zaterdag zingt, dan is er op zondagochtend geen kindernevendienst.
We zorgen steeds dat er een paar
weken tussen zitten.

Uiteindelijk gaat het om de ouders, dat die het lezen

Wat vinden de kinderen het leukst?
Het knutselen natuurlijk. Daar
maken we wel werk van, als het
maar wel inhoudelijk iets toevoegt.
Niet alleen maar een kleurplaat
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kleuren, het moet ergens over gaan.
Dan mogen ze kernwoorden bedenken die gaan over wat we hebben besproken. Als kinderen drie of
vier zijn is dat een beetje moeilijk.
Dan zetten we ze bij een wat groter
kind neer en doen ze het samen.
Bijna drie jaar geleden werd pastor
Suidgeest 70 jaar. Met de kinderen
knutselden we van karton een taart
met lagen op elkaar en lijmden daar
70 kaarsjes op. We waren al wel zo
slim dat we die taart niet brandend
naar binnen brachten. Ellen Gelderblom stak in de kerk de kaarsjes
aan, maar dat werd verschrikkelijk
heet, super gevaarlijk natuurlijk.
Halfweg stopte ze maar, anders
hadden we de tent nog afgebrand.
De kinderen vonden het geweldig
spannend. Ik denk niet dat pastor
Suidgeest het gezien heeft.
Wat is jouw achtergrond, dat je dit
met de kinderen doet?
Ik kom niet uit het onderwijs, het is
gewoon heel leuk om te doen. Soms
voel je je wel een beetje docent bij
de kinderen. Ik heb er geen moeite mee om in het openbaar iets te
doen.

Ik moet de kindernevendienst wel
goed voorbereiden, zodat ik goed in
mijn hoofd heb van: waar hebben
we het vandaag over. Als kinderen
ergens spontaan mee komen, dan
wil je daar wel goed op kunnen reageren, gezien het onderwerp waar
het om gaat.
Ik ben eigenlijk jurist, ik heb rechten gestudeerd. Maar door een vervelende chronische blessure aan
mijn polsen ben ik uit het arbeidsproces geraakt. Daarom probeer ik
me nu nuttig te maken met vrijwilligerswerk. Ellen Gelderblom is
erg handig op de computer. Zij is
directiesecretaresse en riedelt zo
alle stukken die voor de kindernevendienst gemaakt moeten worden,
in elkaar.
Verder draag ik als voorzitter van
de jeugdcommissie van de tennis
ook mijn steentje bij en ik heb een
spraakcomputer, dat werkt goed.
Wel ben ik nog lid van de Commissie bezwaar- en beroepsschriften
van de gemeente Enkhuizen, dan
ben ik weer even jurist. Daar zit ik
met allemaal juristen en hoef niks
te schrijven. Ik moet gewoon stukken lezen, mensen hun zegje laten

doen en advies uitbrengen aan het
college van B&W. We hebben een
vrouwelijke secretaris die alles
opschrijft.
Leuke dingen
We proberen wel eens iets onverwachts te doen. Op een keer was
‘Feest’ het thema. Toen gingen we
corsages maken zoals ze dat vroeger deden van papieren zakdoekjes.
Na wat knippen en binden en kleuren krijg je een anjer, dus de kinderen hadden allemaal een anjer op.
Het is leuk om dan pastor Suidgeest
zo’n prachtige corsage op te spelden. Hij kan zo geweldig glunderen
en geniet daar erg van.
We proberen met de kinderen ook
iets leuks te maken om op de altaartrappen te leggen. Dan komen
er echt wel mensen naar voren om
dat te bekijken.
We doen ook wel eens bijzondere
dingen, dan betrekken we de paaskaars erbij, een oude paaskaars uit
Sint Jozef, die zet pastor Suidgeest
voor ons neer. Dat is iets veiliger
dan dat iedereen met vuur aan de
slag moet.
Tot slot
We vinden het alle drie erg plezierig om te doen, maar we willen
er nog wel iemand bij hebben, dat
is niet makkelijk. Je hebt ook de
werkgroep Gezinsviering, de Eerste
Communie en het Vormsel. Allemaal mensen van jonge gezinnen.
Dat is te waarderen.
Ellen Gelderblom heeft het hartstikke druk en mijn zus Ellen ook,
maar ze maken er wel tijd voor. We
draaien alweer vijf jaar.
Ik vind het leuk dat je een zinvolle
invulling kan geven aan de tijd die
je hebt, ik heb wat meer tijd dan
andere mensen, doordat ik noodgedwongen niet werk. Ik vind het
wel goed om evengoed nuttig bezig
te zijn. Dat is ook leuk voor de gemeenschap.
We danken Anneke hartelijk voor
haar medewerking aan dit interview
en haar tomeloze inzet, samen met
Ellen en Ellen, voor de kinderen in
de kindernevendienst en we hopen
dat het nog lang door mag blijven
gaan. Veel succes en plezier toegewenst.

Ellen stak de kaarsjes aan, dat werd verschrikkelijk heet

Riet Kuin-Ooijevaar

15

FAMILIEBERICHTEN

Op 1 juni 2011 is na een ernstige
ziekte overleden Catharina Maria
Elisabeth (Tiny) Karsten-Dekker,
op de leeftijd van 69 jaar. Het betekende een groot verdriet, gemis en
veel verwerking. De beginwoorden
van de circulaire gaven het aan: ‘Er
zijn geen woorden voor iemand,
waarvan je weet dat zij het niet
redt’. Daarbij te denken aan voorafgaande jaren dat Tiny een ernstige
ziekte meerdere keren heeft kunnen
overwinnen met kracht en moed.
Deze keer kon zij met eenzelfde
kracht en inzet de strijd niet winnen. Er kwam een stilte voorgoed
en in die stilte veel herinneringen.
Haar geboortedag was 12 oktober
1941, in Onderdijk. Enkele jaren
later werd een broertje geboren,
Sjaak. Samen groeiden zij op in een
gelukkig gezin. Ook in Sjaaks leven
kwam in de kracht van zijn leven
een ernstige ziekte. Te vroeg kwam
ook zijn levenseinde, een diepe verandering. In Tiny is herinnering
aan een werkzaam leven, van jongs
af aan, graag in eigen omgeving: in
werkhuisjes, kantinewerk, kleedkamers van de voetbal en thuis. Het
gaf steeds weer op aangename wijze
contact en ontmoeting. Eens was er
het moment van een ontmoeting
die klikte, ook in de verdere tijd,
met Dick Karsten. Dit groeide uit
naar een blijvend en dieper contact
en naar een trouwdag op 31 mei in
het jaar 1963. Er kwam een gezin
met vier kinderen, gelukkige jaren
samen van jongs af aan. In een
terugblik naar haar leven, als een
dierbare herinnering, kwam naar
voren welk een geliefd middelpunt
zij is geweest als echtgenote, moeder
en oma. Het was heel vertrouwd, ze
was bemind. Ze was het liefst in

eigen omgeving, binnen haar gezin
en familiekring, welkom en herkenbaar met haar zorgzaamheid
en belangstelling. Gezellig praten
en genieten van de kleine dingen
in het leven. Daar kon zij anderen
in laten delen. In de moeilijke laatste fase van haar leven was ze sterk,
met stil verdriet dat ze het op moest
geven. Op de vraag naar het waarom kwam geen antwoord. Er kwam
een stilte voorgoed. In Avondwake
en Uitvaart was er de dank om haar
leven, met warmte en vele voorbeelden onder woorden gebracht. Op
7 juni was de begrafenis op het
kerkhof, een laatste groet.

Op 17 juni 2011 is op de leeft ijd van
85 jaar overleden Truus DekkerKramer. Korte tijd was er in die
dagen een opname in het ziekenhuis in Hoorn, met een geslaagde
operatie. Er volgde echter een onverwachte wending, een ernstige
terugslag en na enkele dagen een
stilte voorgoed. Het gaf een hele
verwerking.
Lang is de levensweg geweest die
daaraan vooraf is gegaan. Het is
met herinneringen, die in diezelfde
dagen met aandacht naar voren
kwamen.
Op 24 maart 1926 was haar geboortedag in Ilpendam. Truus groeide
op in een groot gezin. Het was hard
werken op de boerderij. Zij wist
van aanpakken. Ze heeft een mooie
jeugd gehad. Ze was gezien en ondernemend in de jonge jaren van
haar leven. Zij leerde in Jan Dekker
een reisgezel voor het leven kennen.
De trouwdag was in het jaar 1952.
Er werden vier kinderen geboren,
het gezin compleet en een gelukkig
samen zijn.
Na een fatale boerderijbrand in de
Beemster was alles weg, alles verbrand. Een nare werkelijkheid. Het
betekende een nieuwe keuze. Vanuit
een eerdere goede horeca-ervaring
werd ingezet op de overname van
een café. Die mogelijkheid deed zich
voor in Wervershoof, de overname
van Café ‘De Roos’. Samen met haar
man lukte het geweldig: van boerin

naar gastvrouw, kok, planner en
moeder tegelijk. Ze groeide uit naar
een zakenvrouw met humor en een
opgeruimd karakter. Meer dan eens
heeft zij gezegd dat dit de mooiste
jaren waren van haar leven. Ze kon
genieten van de mensen met wie ze
te maken had. Ze genoot van haar
werk en steeds weer nieuwe contacten. Ze kon het allemaal combineren met haar eigen huishoudelijke
taken.
Eens was er het moment om het
drukke bestaan van ‘De Roos’ af te
bouwen. Er was tevoren in tijd een
grens getrokken. De leeftijd speelde
daarbij een rol. Er kwam tijd vrij
voor andere dingen, aangenaam
genoeg: een kaartje leggen, de computer, een zwemuurtje. Meer en
meer voelde ze de leeftijd, met soms
een terugslag. Maar altijd zag zij de
zon wel schijnen, met goede zin. De
laatste tijd was er toch ook schemering. Een ziekenhuisopname was
nodig voor een operatie, met de
hoop om weer gauw thuis te mogen
zijn. Het is anders gelopen. Na enkele dagen strijd kwam er stilte over
haar zorgzame en energieke leven.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
hebben we afscheid genomen, met
woorden van dank en eer er naar
toe. Op 22 juni was de begrafenis
op het kerkhof, met ook daar toepasselijke woorden.

Op 20 juni 2011 is na een welbesteed leven in het St. Nicolaas Verpleeghuis te Lutjebroek overleden
Afra Swart-Kaag. Ze bereikte de
gezegende leeftijd van 95 jaar. Stilte
kwam er over een bemind leven als
moeder, oma en overgrootoma. In
herinnering kwam haar levensweg
langs in de voortgang van vele levensjaren. Geboren in Onderdijk
op 15 januari 1916 als vierde kind in
het gezin, was er na zeven jaar een
verhuizing naar Wervershoof. In de
buurt waar zij woonde, in de Dorpsstraat, kreeg ze in de jonge jaren
van haar leven verkering met Antoon Swart, bakkerszoon. En zoals
dat gaat, er volgde een trouwdatum.
Het was in de meimaand van 1943.
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Na enkele jaren in Andijk te hebben
gewoond, volgde een verhuizing
naar Wervershoof, met overname
van de bakkerij. Het werd een hele
drukte in de navolgende jaren: een
flink gezin, de bakkerij, de winkel,
een brede klantenkring. Moeder
Afra kon het kokkerellen voortreffelijk. Ze was daarbij op en top gastvrouw, binnen haar gezin en voor
vele anderen voor wie ze zo goed
in de weer kon zijn. Ze zag er altijd
perfect uit, goed verzorgd en zelf
heel zorgzaam. Na vele jaren hard
werken was er de verhuizing naar
de Raiffeisenlaan, de zaak binnen
het gezin overgedragen. Een traditie werd voortgezet.
De rustiger jaren, mooi ingevuld,
werden onverwacht triest onderbroken door het overlijden van haar
echtgenoot in 1979. Het was een
hele verandering en verwerking.
Ook anderen ontvielen haar in haar
levensavond, met wie zij verbonden
was. Het was opnieuw loslaten en
verwerken. Een verhuizing naar
een woning boven het winkelcentrum deed haar goed, met uitzicht
op de bakkerij en de winkel. Het
was met de nodige herkenning. Zij
bleef vanuit gastvrijheid en met
haar keukenkunst altijd weer verrassen, gericht naar haar gezin en
naar anderen die bij haar kwamen.
Het inleveren van levenskracht was
de voorbode om te denken aan een
nieuwe verhuizing. Het werd een
kamer in Huize St. Jozef. Het stond
haar aan. Na vijf jaar was een verdere verzorging en opvang nodig.
Het werd het St. Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek. Het was weer
een stap verder, kleiner wonen, nog
weer meer afhankelijk. Ze probeerde het beste ervan te maken. De
goede zorg, haar gegeven, kon zij
niet missen in de laatste jaren van
haar levensavond.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
hebben we afscheid genomen met
dankbare woorden, in een terugblik naar een bemind leven. De
begrafenis was op 24 juni in het
familiegraf.

Op 28 juni 2011 is in het ziekenhuis
in Hoorn overleden Petrus (Piet)
Verdonk, op de leeftijd van 86 jaar.
In het ziekenhuis opgenomen voor

een operatie, met vertrouwen op
een goede afloop en herstel, kwam
er een onverwachte wending en een
definitieve stilte. Het gaf een hele
verwerking. Daarmee verbonden
veel herinnering aan een lange levensweg, daarmee verbonden de
betekenis van een bemind leven
binnen eigen gezin en familiekring.
Op Zwaagdijk-Oost liggen de
meeste jaren, denkend aan jeugd en
jonge levensjaren, aan verkering en
huwelijk, aan het gezin dat er is gekomen, aan arbeid die er is gedaan
voor het gezin. Aan de basis lag de
avondtuinbouwschool die de weg
opende naar specifieke arbeid in:
tuinbouw, bloemen, fruit, coöperatie, vertrouwd met de wisseling van
de seizoenen, het buitenleven.
In het jaar 1995, zestien jaar geleden,
kwam er de wens en het besluit om
kleiner te gaan wonen. De kinderen
zelfstandig, met de invulling van
hun leven. Het werd een verhuizing
naar Wervershoof, naar een gerieflijke woning op de Floralaan, met al
spoedig gewenning, nieuwe contacten en zich thuis gaan voelen. Zich
thuis voelen, dat gold ook voor de
kerk en de parochiegemeenschap,
hecht verbonden. Een stacaravan
op de Veluwe werd een welkome
aanvulling in de zomermaanden,
om te genieten van de natuur, van
de rust in de omgeving van Stroe,
met ook daar goede contacten en
een welkome invulling van de dagen. De verhalen daarover waren
altijd positief en zonnig.
Kort geleden waren er problemen
met de gezondheid. Onderzoek
in het ziekenhuis gaf het groene
licht, dat een operatie mogelijk en
ook nodig was, ingeleid in voorafgaande dagen met bestralingen.
Na een geslaagde operatie was er
onverwacht een ernstige terugval,
met zorg in de navolgende dagen
over de kansen op herstel. Die zorg
bleef. Er kwam een definitieve stilte
en de verwerking daarvan op dat
moment en in de verdere dagen.
Waardevolle dagen thuis als gezin
liepen uit op de dag van 4 juli, dag
van afscheid en herinnering in de
kerk, de Uitvaartliturgie met toepasselijke dankwoorden, zang en
gebed. Daarna was de begrafenis
op het kerkhof. Hij moge rusten in
vrede.

Op 8 juli 2011 is na een kortstondige ziekte toch nog onverwacht
overleden Adrianus Rudolf (Arie)
van Drie. Het was op de leeftijd van
84 jaar, in het ziekenhuis in Hoorn.
In de stilte van die dagen waren er
herinneringen.
We denken aan de mooie woonplek,
op korte afstand van de Molen. Bij
het binnenkomen in Wervershoof
draai je langs dit huis het dorp binnen, op weg naar eigen bestemming
in straat of huis. Bij het verlaten van
Wervershoof rijd je langs ditzelfde
huis in omgekeerde richting, onder
de Molen door, over het Zijdwerk,
richting het sluisje, Zwaagdijk, naar
ook een eigen doel. En onderweg
langs het Zijdwerk: tulpenland,
schapenland, weiland, volop ruimte om te zien en in te ademen. De
Molen stond in die dagen met zijn
wieken in de rouwstand, gericht
naar het familiehuis, huisnummer
6, een meelevend monument, een
stille groet.
De achterkamer thuis met het zijraam, van daaruit is er het vertrouwde uitzicht naar de Molen,
naar de Molenweg, naar een stukje
grasland en het Tuincentrum, naar
het Zijdwerk, naar het verkeer. Misschien is dat wel de meest eigen
plek van herinneringen aan Arie:
aan zijn gezellige praat, met een blij
gezicht, contacten die hij graag onderhield in de kracht van zijn leven
en in zijn levensavond.
Zijn laatste rustplaats thuis, in de
stilte van enkele dagen, was even
bijzonder. Het was in zijn hobbykamer, de boet, achter de keuken.
Zijn werkzame handen hebben
daar veel gedaan en betekend, voor
hem zelf en zijn gezin. Om hem
heen hebben in die dagen zoveel
dingen en herinneringen een plekje
gekregen als versiering langs de
wand, op de grond, op een kistje:
foto’s, onderscheidingen, de vruchten van het land en uit de kas, de
eerste boontjes, noten, aardappelen, zijn klompen en tuingereedschap, bloemen, een weegschaal en
herinneringen aan de Indië-jaren.
Van daaruit werd hij met paard en
wagen uitgedragen.
In Avondwake en Uitvaartliturgie waren we samen, met dankbare woorden in herinnering aan
een beminde vader en opa, broer,
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zwager en oom. Op 14 juli was de
begrafenis in het familiegraf, weer
samen met zijn geliefde echtgenote
Tiny.

Op 11 juli 2011 is overleden Jos van
Bruggen, op de leeftijd van 78 jaar.
In een terugblik naar zijn leven zijn
van hem de woorden, op de circulaire gekozen: ‘Ik heb een mooi leven gehad’. En zo was het ook.
Eind 1985 kwam hij voor het eerst
in Wervershoof en deed hij zijn intrede bij de familie van Rooijen. Hij
werd de partner van Git en kreeg er
direct 3 bijna volwassen kinderen
en een druk horecabedrijf bij. Het
was voor hem een nieuwe ervaring:
het platte land, de directheid van de
mensen en de drukte van de horeca.
Jos werd een allround medewerker.
Hij was een waardevolle aanvulling
met een prettige benadering, een
open mens met oprechte belangstelling. Hij heeft verdere contacten
opgedaan binnen de horecagroep.
In de kring van gezin, familie en
vrienden was hij een aangename
gesprekspartner, een toeverlaat en
hulp.
In 1991 volgde er een verhuizing
naar de Kaagweg. De rust na een
werkzaam leven werd verwelkomd.
Dat deed hen beiden goed. Bij ziek
en zeer, in lief en leed kon je op Jos
rekenen. Er was nu wat meer tijd
voor zijn hobby’s: lezen en jazz. Familiefeesten kregen alle aandacht.
Zijn aanwezigheid en inbreng
werden gewaardeerd. Jos was een
levensgenieter. Hij hield van gezelligheid en gastvrijheid, met belangstelling aanwezig. Hij was goed op
de hoogte van wensen en knelpunten binnen het dorpsgebeuren en
droeg zijn steentje bij als dingen
van de grond moesten komen, zoals
de wens van een skatebaan.
In 2009 overkwam hem een ernstige ziekte. Behandelingen waren
nodig in het ziekenhuis. Gelukkig
volgden er betere dagen en herstel,
met een positieve benadering en
goede verwachtingen. Een terugslag was dan weer een keerzijde.
Zorg om gezondheid bleef aanwezig en nam in een latere fase toe.
Een laatste periode was zwaar en
ook weer bijzonder. In een rustige
benadering kon hij er verstandig

mee omgaan, dat zijn levenseinde
ging naderen. Zijn wensen kon hij
delen met zijn dierbaren. Het thuis
zijn in zijn laatste levensdagen gaf
hem rust. Er kwam een definitieve
stilte over zijn leven.
In een Avondwake, beeld van
saamhorigheid en verbondenheid
met de gemeenschap hier, waren we
samen, met dierbare en goede herinneringen, met zang en gesproken
woord.
De crematie was in het crematorium in Schagen op 16 juli, met ook
daar laatste woorden.

Op 22 juli 2011 is op 93 jarige leeftijd overleden Elisabeth (Bets)
Sijm-Manshanden. De woorden op
de circulaire waren een herkenbare
typering: ‘Voltooid is het actieve
leven van een lieve en betrokken
moeder, oma en overgrootmoeder’.
Dat waren ook die andere woorden,
als inleiding gekozen: ‘Moeder zijn
is alles geven, zorg en lijden, liefde
en leven. Moeder zijn is alles derven, alles… en tevreden sterven’.
Actief en betrokken, het zijn twee
woorden als pijlers onder haar leven met voor ogen het beeld en de
invulling van haar leven. We denken daarbij aan de Andijker jaren
die er zijn geweest, aan actieve jaren binnen haar gezin, rechterhand
en steun voor haar man Gert. Dat
was heel welkom in zijn actieve leven binnen de gemeenschap van
Andijk in het verenigingsleven, in
de Gemeente en het parochieleven,
een thuishaven en steun voor hem.
We denken daarbij aan de Wervershover jaren, die er zijn gevolgd,
meer dan 20 jaar geleden begonnen
op de Koggestraat. Het was na het
overlijden van haar echtgenoot, een
moedige stap en een gewenning die
zij aandurfde. Actief en betrokken,
die twee woorden zijn ook toen met
haar meegegaan. Ze was ondernemend met haar handen, erop gericht om anderen te verrassen vanuit de keuken en vanuit de kamer,
met breiwerk, haakwerk en haar
bakkunst: velen iets smakelijks
naar huis meegeven in een tasje of
zilverpapier: een cake, een tulband,
een potje jam. Zij hield ervan om te
geven, om uit te delen en blij te maken. Verdriet heeft zij gekend in het

verlies van dochter Vera. Veerkracht
heeft zij getoond in de verwerking
hiervan. Zij had een manier van
omgaan met mensen zonder onderscheid te maken. Dat ging haar
gemakkelijk af, betrokken als zij
was en nabij. Nog eenmaal was er
een verhuizing van de Koggestraat
naar een van de Aanleunwoningen,
in een laatste levensfase met wonen
naar het zin.
Een onverwachte terugslag was er
ineens en dagen erna met de nodige
zorg en afhankelijkheid. In wachten
en waken is die zorg niet minder geworden, integendeel. Er kwam stilte
over haar zorgzame en goede leven.
In de Uitvaartliturgie waren we als
gezin, familie en goede vrienden
samen in onze kerk, met dankbare
woorden en dierbare herinneringen. Op 26 juli was de begrafenis in
het familiegraf bij haar man op de
Westerbegraafplaats in Andijk. Het
was op 26 juli. Zij moge rusten in
vrede.

Op 28 juli 2011 is in Huize St. Jozef
na een kortstondig ziekbed overleden Maartje Bond-Molenaar, op
de leeftijd van 83 jaar. Een mooi getuigenis sierde de rouwcirculaire in
een terugblik naar een bemind leven: ‘Altijd werken, altijd zorgen…
nu is het stil, er komt geen morgen.
Lieve Maartje, zo moet het zijn, verlost ben je, van alle pijn’.
In haar naam en haar persoon
gaat het voor degenen die haar van
vroegere jaren gekend hebben, om
de Volendammer jaren. Het zijn de
meeste jaren van haar leven geweest.
Ze was gehuwd met Thames Bond,
een huwelijk zonder kinderen. Er
was een bijzondere band met het
gezin van haar zus in Volendam. Ze
was als een moeder en oma voor dat
gezin. Na 28 jaar stierf haar echtgenoot Thames. Wonderlijk kan een
levensweg dan verder gaan.
Er kwam contact met Nico Koomen, in zijn leven weduwe geworden na het overlijden in 1986 van
zijn echtgenote Catharina Klein.
Contact, verdere kennismaking en
een verhuizing naar Wervershoof.
Maartje, opgenomen in het gezin
Koomen, op weg naar 23 jaar samen. Aanwezig met de zorgzaamheid van een moeder en oma. Het is
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een mooie tijd geworden, een goed
thuisgevoel op de Bonstraat, veel
samen ondernemen. Later volgde
er een verhuizing naar het Eiland,
naar een kleinere woning. Na 6 jaar
waren er gezondheidsproblemen
die haar beperkingen oplegden.
Een verhuizing naar Huize St. Jozef was een verstandig besluit, met
goede verzorging. Die mogelijkheid
deed zich voor. Een mooie kamer
werd verwelkomd. Tekort heeft de
tijd geduurd om volop hiervan te
gaan genieten. Ze moest inleveren
aan levenskracht, gepaard met pijn
en geen herstel. Na een kort ziekbed
kwam er stilte over haar leven, met
goede zorg omgeven. In een Avondwake hebben we afscheid genomen
met dankbare woorden om de betekenis van haar leven. Op 3 augustus was de crematie in het crematorium in Hoorn, met ook daar een
laatste groet.

Op 4 augustus 2011 is na een leven
vol liefde en zorg overleden in het
St. Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek Jan Neuvel. Het was op de
leeftijd van 90 jaar.
Herinnering is er aan een zorgzaam
en bemind leven als vader van een
groot gezin. Zelf kwam hij ook uit
een groot gezin. Op 25 december
1920 geboren in Andijk verhuisde
het gezin al vroeg naar een woning
in Onderdijk. Uit een tuindersfamilie afkomstig betekende dit op
jonge leeftijd stevig aanpakken
op de bouw. Zo was dat in menig
gezin, zes dagen in de week. In de
oorlogstijd was er zijn ontmoeting
met Johanna Molenaar in Medemblik, liefde op het eerste gezicht. De
trouwdag volgde in oktober 1943,
een gelukkige dag al was het oorlogstijd. Het eerste huisje was in Onderdijk naast de kerk. Er kwam een
gezin, gelukkige levensjaren samen
en veel te ondernemen met elkaar.
In 1959 veranderde vader van werk.
Het werd de Heidemaatschappij in
Amsterdam, een hele verandering.
En er volgde een verhuizing naar
Wervershoof. Het verlangen was
een groter huis, en dat lukte op de
Kalverstraat. Het was een mooie
tijd met een welkome invulling van
de dagen.
Het leven ging door, de kinderen

kregen verkering. Zij gingen hun
levensweg. Er kwamen kleinkinderen. De familie werd steeds groter.
In latere jaren kwam er voor vader
werk bij de Spoorwegbouw en bij
Draka in Enkhuizen. Dit werd de
afsluiting van een actief en arbeidzaam leven, in zijn 63ste levensjaar.
Eind 1971 volgde er een verhuizing
naar de Olympiaweg. En in 1993
naar een Aanleunwoning op de
Schenkeldijk, mooi wonen naast
het nieuwe Verzorgingshuis St.
Jozef. In juni 2000 stierf zijn echtgenote Jo, moeder en oma binnen
het gezin. Het was een hele verandering. Vader bleef achter, gelukkig
goed opgevangen binnen zijn gezin.
Daar was hij altijd blij om. In april
2008 was er een lelijke val thuis,
met nare gevolgen. Na een ziekenhuisopname werd een opname in
het Nicolaas Verpleeghuis noodzakelijk voor verdere verzorging en
herstel. Naar zijn woning teruggaan
kon niet meer. Langzaam moest hij
inleveren aan levenskracht, met
goede zorg omgeven. Moeilijk is
deze tijd geweest, zoals de circulairewoorden het treffend aangaven: ‘Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel. Moegestreden,
door onze liefde omringd, ben je
van ons heengegaan’. In Avondwake en Uitvaart hebben we afscheid
genomen met herinneringen en
dankwoorden. Op 9 augustus was
de crematie in het crematorium in
Hoorn.

Op 12 augustus 2011 is onverwacht
in Huize ‘Sweelinckhof’ in Wognum overleden Johannes Petrus
(Jan) van Zwol, op de leeftijd van
82 jaar.
Na een ziekenhuisopname en behandeling was een verblijf wenselijk in een Verzorgingshuis voor
verder herstel. Er was plaats in Huize ‘Sweelinckhof’ in Wognum. Het
betekende een tijdelijke verhuizing
vanuit Wervershoof. Na een enkele
week was er dat onverwachte moment, als een dief in de nacht, een
definitieve stilte. Het was om stil
van te worden, zo onverwacht een
leven voltooid.
24 maart 1929 was zijn geboortedag,
een lentekind, denkend aan hoop en
verwachting. Jan was gehecht aan

het gezin, waarbinnen hij een eigen
plaats had. Hij hield van gezelligheid, ook binnen de gemeenschap
hier met kermis en carnaval. Op
jonge leeftijd ging hij te werk op het
land. Hij hield van het buitenleven
en van het buitenwerk, grondwerk.
Op een gegeven moment had hij
een eigen bollenkraam, samen met
vader van Zwol. Hij was er trots op.
Het betekende veel voor hem. Thuis
was hij een goede zorg voor zijn
ouders, belangrijk ook in hun levensavond. Na hun overlijden ging
zijn leven verder. Natuurlijk was dat
een hele verandering. Hij verhuisde
naar de Bonstraat. Gelukkig had
hij een aantal goede contacten met
leeftijdgenoten. Thuis probeerde
hij zo goed mogelijk invulling aan
de dagen te geven. Zijn werk kreeg
een vervolg bij aannemer Vertelman. Zijn verbondenheid met de
kerk heeft hij zo lang mogelijk vol
kunnen houden. Het gaf ook contacten.
Toen er op Het Eiland gebouwd
werd, verhuisde hij zeven jaar geleden naar een van de seniorenwoningen, een gerieflijke kleine woning, een goede keuze. De laatste
tijd werden zijn krachten minder.
Hij klaagde er niet over. Er was wel
bezorgdheid. Onderzoek in het ziekenhuis was wenselijk en nodig. En
dat gebeurde ook. Dat zijn levenseinde niet lang daarna zou komen,
kwam onverwacht als een onwerkelijk moment. In zijn geest was het
circulairewoord van toepassing:
‘Sterven in vrede, dat is met een gerust hart je ogen sluiten’.
In de Uitvaartliturgie op 17 augustus waren we in onze kerk voor een
afscheid, met toepasselijke woorden, ter herinnering en dank. De
crematie was daarna in Hoorn.
Hij moge rusten in vrede.

Op 20 augustus 2011 is in het ziekenhuis in Hoorn overleden Theodorus Martinus (Dirk) Bank,
op de leeftijd van 79 jaar. Wat één
week een verandering kan geven in
een mensenleven, in gezin en familie eromheen, dat was de ervaring
in die dagen. Het is een bijzondere
week geworden van verbondenheid
samen, verwerking en herinnering.
Op 18 oktober 1931 geboren was
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Dirk de oudste thuis van het gezin.
Veilig en gelukkig groeide hij op in
de eigen omgeving hier van Wervershoof. Dirk kon graag en mooi
vertellen over zijn jeugd, met grote
gebaren en gezellige praat. Er was
met elkaar genoeg te ondernemen
en te beleven, afgewisseld met ondeugende voorvallen.
Al vroeg in zijn leven ging hij te
werk op het land. Na zijn diensttijd werd hij metselaar. Het metselvak werd zijn lust en zijn leven. Hij
was er heel bekwaam in. Er zal wat
werk door zijn handen zijn gegaan,
in eigen buurt of verder weg. Na
verkeringstijd met Tiny Koopman,
reisgezel voor het leven, volgde de
trouwdag op 30 november 1961.
Dirk bouwde zijn huis, met welkome hulp. Het werd een succes, op
de Kromme Leekstraat. Er kwam
een gezin, twee dochters, geluk kige

jaren. Het werk (metselen) ging
door, verschillende jaren gecombineerd met een bouwerij in de Meer,
drukke invulling van de dagen.
Kamperen in vakantietijd of in de
weekenden werd een nieuwe uitdaging. Het beviel heel goed. Van tent
naar een eigen stacaravan gaf nog
weer meer gemak en voldoening.
De camping in Helledoorn was een
graag gekozen plek. Het metselwerk
werd gaandeweg de jaren zwaarder.
Vanwege rugklachten werd de tijd
van werken aangepast.
Twee jaar geleden was er het inleveren van levenskracht: geruisloos
minder kunnen doen, vermoeidheid voelen, af en toe duizeligheid.
Onderzoek in het ziekenhuis bevestigde een teruggang in gezondheid. Kort geleden was een ziekenhuisopname noodzakelijk voor nog
weer eens een algeheel onderzoek.
Een hartelijke gelukwens aan de
Doopouders,
een gelukkige levensweg
voor de kinderen,
blije kinderjaren,
heel veel goeds,
een blijvende verwondering.

GEDOOPT
Saar Maartje Divera,
dochter van Jelle Steltenpool en
Marieke Ooijevaar.

Er waren geen mooie berichten
vanwege een ernstig ziek-zijn. In
één week tijd is er veel gebeurd: een
verdere afname van levenskracht,
bijzondere dagen samen als gezin
en familie, stilte die er kwam.
Het afscheid was in het crematorium in Hoorn met een bijzondere
gedachtenis, een terugblik naar een
bemind leven, met dankbare woorden en alle eer. Het was op 25 augustus.

Huwelijksjubileum
50 jaar:
Kees en Elly Berkhout-Aker.
Hartelijk proficiat aan het
bruidspaar, met herinnering
aan een bijzondere dag,
met gezin, familie
en goede vrienden gevierd,
op weg naar de verdere jaren.
Nogmaals proficiat!

Sam Adrianus Diederik,
zoon van Dick en Anja van
Berkum-Sneeboer.

Op onze website vindt u volop informatie over
actuele onderwerpen van onze parochie.
INLEVERDATUM KOPIJ VOOR DE VOLGENDE UITGAVE: WOENSDAG 12 OKTOBER 2011.
UW CONTACTPERSOON:
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VOOR DE KINDEREN

Een koffer vol geluk

Toen Jan Alleman na de storm naar buiten
durfde om de schade op te nemen, vond hij in
de tuin een koffer. In de storm heeft vast iemand
die verloren. Hé. Er staat een naam op: Geluk.
Die koffer is van meneer Geluk. Ik zal de koffer
terugbrengen; misschien krijg ik dan wel een
beloning. Dat geld kan ik goed gebruiken om
alles op te knappen wat kapotgewaaid is. Er
stond geen adres op de koffer. Maar Jan had
een mond, en dus ging hij welgemoed op stap.
De eerste die hij tegenkomt, is buurvrouw Mien.
Die weet altijd heel veel. “Geluk?”vraagt ze.
“Nee, nooit van gehoord. Maar vraag het eens
aan het station”. Op weg naar het station komt
Jan Alleman een drijfnat jongetje tegen. “Weet jij
misschien waar ik meneer Geluk kan vinden?”.
“Nee, maar mag ik met u meelopen? Dan help
ik wel zoeken”. Bij het loket vraagt Jan:”Weet
u waar we meneer Geluk kunnen vinden? Hij is
zijn koffer verloren, en die willen we teruggeven”.

De man achter het loket
denkt na. “Ja,” zegt hij
aarzelend, “dat is zo’n
grote man met rood haar.
Die woont in Vredenoord,
geloof ik”. “Hoe komen we
daar?”, vraagt Jan Alleman.
“Koop een kaartje, en ga er
heen”. Het stationnetje van
Vredenoord ligt een eindje
buiten het dorp. “Loop maar
achter je neus aan”, zegt de
stationschef, “dan kom je
er vanzelf”. Ze zijn nog niet
zover, als het gaat regenen.
Ze beginnen te rennen,
maar het dorp is nog heel
ver weg. Jan Alleman houdt
de koffer als een paraplu
boven zijn hoofd. Gelukkig
is er een schuurtje om
even te schuilen. Zodra het
droog is, lopen ze verder.
Gaan ze nog de goede kant
op? “Daar is water; daar
moeten we vast overheen.”
“Laten we die roeiboot
nemen. Dan schieten we
wat op”, zegt Jan Alleman.
Ze stappen in de boot. De
koffer zetten ze voorin. Ze
duwen af. En meteen worden
ze meegenomen door de
stroom van de rivier. “Ik
hoop”, zegt Jan Alleman,
“dat de rivier ons naar meneer Geluk brengt”.
Ze drijven almaar verder de rivier af. Eindelijk
wordt de stroom zwakker, en drijven ze een
meertje in. Hier kunnen ze aan land. “Wat mooi
is het hier. Hier zou ik wel willen wonen”, zucht
Jan Alleman. “Maar we moeten eerst de koffer
bij meneer Geluk brengen. Die is vast overal
aan het zoeken”. “Goeiendag”, horen ze ineens
achter zich. “Ik wil u niet laten schrikken, maar
ik hoorde u praten over die meneer Geluk”.
“Weet u waar hij woont?”, vraagt Jan hoopvol.
“Natuurlijk”, zegt de man. “Geluk is toch geen
meneer of mevrouw. Het is iets wat in je zit”. “In
mij?”, vraagt Jan; “Ik voel helemaal niets!”“Dat
komt doordat je denkt dat je het ver weg moet
zoeken. Dan let je er niet op. Het zit toch echt
in jezelf, en nergens anders. Geluk is warm. Het
vult je op. Je voelt je thuis bij jezelf. Die koffer
heb je met je mee gedragen zonder het te weten
dat het jouw eigen koffer vol geluk is”.

