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Voor u het nieuwe nummer van de Nu en Straks met
als thema Herfst. En dat het herfst is dat kunnen we
duidelijk merken buiten.
Regenachtige dagen met veel wind afgewisseld met
dagen waarin het zonnetje nog even probeert ons een
beetje op te warmen.
Langzamerhand gaan we richting 11 november St.
Maarten en 5 december het feest van St. Nicolaas.
Tussen deze feestdagen in viert onze parochie het
25-jarig jubileum van de priesterwijding van Pastor
Sjaak de Boer en het 25-jarig bestaan van Auxilia/
Brasilia-ja op zondag 27 november.
Riet is in gesprek geweest met Pastor Sjaak en het is een
prachtig interview geworden.
De eerste jaren van zijn opleiding, de tegenstellingen
tussen Brazilië en Kenia, de jaren in Den Haag, kortom
ga er rustig voor zitten.
Wij wensen u weer veel leesplezier.

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

Tel.: 581268

Website: www.sintwerenfridusparochie.nl

BELANGRIJK
Voor afspraken met, vragen en mededelingen aan pastor Suidgeest per telefoon is de beste tijd om te bellen:
MAANDAG t/m Vrijdag ’s
morgens tussen 9.30 uur en
10.00 uur en ’s avonds tussen
18.00 uur en 18.30 uur.
De redactie heeft de vrijheid om ingekomen kopij
eventueel aan te passen.
Stichting Hulpverlening
vanuit de Westfriese Kerken
kantoor: Joh. Poststraat 26
1628 CC HOORN
0228 271684
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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!
De nieuwe naam voor de leden van
het vroegere Regio-koor is: Middenkoor. Met regelmaat is er hun ondersteuning bij vieringen met liederen.
In de agenda hierna wordt het aangegeven met de letter: M.

LITURGISCH ROOSTER
29 oktober tot en met 18 december 2011
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.

Woensdag 2 november:
ALLERZIELEN
19.30 uur: Gedachtenisviering van
onze dierbare overledenen met
Herenkoor. Pastor J. Suidgeest.
De namen worden genoemd van
degenen die in het afgelopen jaar
zijn gestorven. Er is het licht van
kaarsen en de kruisjes hebben hun
betekenis. Het is een bijZondere
avond.

5-6 november:
WILLIBRORDZONDAG
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. Groep Wervershoof. (M)
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.

12-13 november:
DIAKONAAL WEEKEND
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen
(met AOW-Jongerenkoor).
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering met Heren v/h koor.
Groep Wervershoof.
Thema in dit Diakonaal Weekend
is: ‘Kwetsbare Mensen’.

19-20 november:
CHRISTUS KONING
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Dameskoor.
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Gemengd
koor. Pastor J. Suidgeest.

26-27 november: 1e ADVENT
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: deze avondviering vervalt.
Zondag 11.00 uur:
Eucharistieviering met
AOW-Jongerenkoor.
Feestelijke dankviering b.g.v. het
25-jarig priesterfeest van pastor
Sj. de Boer en b.g.v. het 25-jarig
jubileum van de werkgroep
Auxilia/Brasili-ja. Mede-voorganger: Pastor J. Suidgeest.
Let u op het aanvangsuur!

3-4 december: 2e ADVENT
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur: Woord-Communie-viering met liederen (M).
Groep Wervershoof.

10-11 december: 3e ADVENT
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Herenkoor.
Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
AOW-Jongerenkoor.
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Dameskoor. Pastor J. Suidgeest.

17-18 december: 4e ADVENT BOETEVIERINGEN
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.
De vieringen in het weekend van
17/18 december (4e Advent) zijn
boetevieringen, bedoeld als een
bijzondere en persoonlijke voorbereiding op het Kerstfeest. Met velen
samen is het naast een persoonlijk
ook een gezamenlijk getuigenis van
wie we zijn: mensen met onze tekortkomingen en met onze goede
wil. We vragen vergeving, we maken ons klaar om het Kerstfeest zo
goed mogelijk te vieren. Van harte
welkom in een van de vieringen.
In de eerstvolgende uitgave van ‘Nu
en Straks’ staat het overzicht van
KERSTMIS en de JAARWISSELING en van de eerste weken in het
nieuwe jaar 2012. Dit nummer zal
uitkomen in de week voor Kerstmis.
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DE TIJD VAN DE HERFST
Deze uitgave van ‘Nu en Straks’
verschijnt in de herfst. We horen
het wel eens van een mensenleven
zeggen: hij is in de herfst van zijn
leven. Het zijn de jaren van de ouderdom of van de levensavond.
Zoals de herfst een eigen plaats en
betekenis heeft in de wisseling van
de seizoenen, zo heeft ook de mens
in de oudere jaren van zijn leven
zijn eigen plaats, vol betekenis.
Hij is een lange weg gegaan. We
kunnen denken aan een weg die
over toppen gaat. De oudere mens
heeft geklommen en is gestegen. Hij
heeft uitzicht over de vlakten en de
dalen. Hij ziet en hij schouwt. Hij
neemt op rustige wijze in zich op.
En hij kan vertellen, in herinnering
en vanuit levenservaring.
Een 90-jarige man kwam op zijn
manier tot een overpeinzing. Het
zijn woorden en gedachten waar
we over kunnen nadenken, want de
herfst is voor ons allen een tijd van
rust, van mijmering en stilstaan bij
datgene, wat ons wordt aangereikt.
Een 90-jarige overziet zijn leven en
dan zegt hij:

Een weinig vermoeider als de
avondzon daalt, wat minder verstoord als een plannetje faalt.
Wat minder geneigd om een oordeel
te vellen, wat méér om de deugd van
de ander te tellen.
Zo wachten wij stil op het eind van
de baan, waar de tijd in de eeuwigheid over zal gaan.
Wat minder beangst voor bezit en
voor goud, en wat meer bewust bij
wat men aanschouwt.
Wat breder van blik en wat ruimer
van geest bij veel wat ons vroeger zo
eng is geweest.
Zo gaan we dan verder door vreugde en verdriet, met de poort der
voleinding in het verschiet.
Met meerdere liefde voor de ander
vervuld, en wat minder gezag dat
geen tegenspraak duldt.
Wat minder op praatjes en nieuwtjes gesteld, en wat milder gestemd
waar het oordelen geldt.
Wat minder geacht en wat meer tijd
voor dromen, wat minder beangst
om wat na ons zal komen.
Wat dichter bij hen die ons voor
zijn gegaan, en ons dierbaar waren
in het aardse bestaan.

Zij zingen hun lied van een vrediger
oord en houden ons vast aan de
Heer en zijn woord.
Nog wat leed en wat vreugde, nog
een zucht en een traan, dan komt
onze beurt, en de reis is gedaan.
Het boek is gesloten, het vaarwel is
gezegd, wij worden bij de ander ter
ruste gelegd.
Gezegende dode, die dan wordt begroet, mijn dank is voor God, die ik
op mijn pad heb ontmoet.
(met dank aan de onbekende inzender van deze gedachte, gepubliceerd
in een tijdschrift voor ouderen)
Pastor J. Suidgeest.

ALLERZIELEN – 2 NOVEMBER
Dit jaar valt 2 november op woensdag. Er is
’s avonds om 19.30 uur in onze kerk een gedachtenisviering. We gedenken onze dierbare overledenen. We noemen de namen van degenen
die in het afgelopen jaar zijn gestorven (vanaf
2 november vorig jaar).
Deze namen staan geschreven op de kruisjes die achter
in de kerk, in de vroegere doopkapel, langs de tegelwand een plaats hebben gevonden. Elke naam is uniek,
verbonden met een unieke, heel eigen persoon. Alle namen zijn geschreven in mensenharten, met dank om de
betekenis van hun leven.
Het gaat in de 2 novemberviering ook om vele andere
namen die we niet vergeten, uit de tijd daarvoor, soms
ook kort geleden of namen uit een verder verleden.
Voor het gevoel dikwijls nog heel dichtbij en bijzonder.
Van harte bent u welkom in deze gedachtenisviering,
met velen samen. We bidden om licht, om blijvend leven voor hen die zijn gestorven. We bidden om licht en
om levenskracht voor ons zelf in de voortgang van ons
eigen leven. Mogen we elkaar tot kracht en troost zijn in
deze bijzondere viering van Allerzielen.
Net als vorig jaar staan op het kerkhof enkele bouwlampen. Dit maakt het mogelijk om na de viering een
bezoek aan het graf of aan de graven te brengen en daar

een graflicht aan te steken of bloemen te brengen als
een bijzonder teken van aandacht en verbondenheid.

KERSTZANGDIENST
De jaarlijkse Interkerkelijke Kerstzangdienst, georganiseerd door de plaatselijke Raad van Kerken, is dit jaar
in onze kerk op zondag 18 december, aanvang 16.30
uur in de middag.
Ons eigen Kinder/Jeugdkoor ‘Weereenlied’ zal de
kerstzang verzorgen o.l.v. Sandrine Aker-Bakker als
dirigent. Organist is Marjo Kaagman-Kuip. Er is
ook kerstsamenzang met orgelbegeleiding door Arie
Heemsbergen. We luisteren naar het kerstevangelie.
Een korte kerstoverweging wordt gehouden door Pastor Ton Heijboer, pastor van de Ned. Hervormde kerk
in Andijk. Er is een deurcollecte voor het onderwijs in
Burundi, Afrika.
Als christenen van verschillende kerken en als mensen
van goede wil zijn we van harte welkom in een gezamenlijk getuigenis in gebed, zang en onderlinge verbondenheid.
Welkom in dit samenzijn!
Raad van Kerken,
Andijk, Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk.
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NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
Uit de vergadering van september
2011

Liturgie en Catechese

september schermen neergezet, op
de bank, manshoogte. Binnen het
Parochiebestuur, de kostersgroep
en voorgangers/lectorengroep is
daarover in voorafgaande tijd gesproken. Het is een fraaie uitvoering. Het oogt wat de ruimte in de
kerk betreft op deze manier kleiner, nabijer, meer bij elkaar zittend.
En dat is juist de bedoeling. In het
eerste weekend is een brief met de
zondagsboekjes meegegaan, ter informatie. In het openingsnummer
van ‘Nu en Straks’ (half september)
wordt er ook ruime informatie over
gegeven.
Zaterdag 20 augustus (kermiszaterdag) is in de kerk een deurcollecte gehouden voor ‘de Hoorn van
Afrika’, voor de schrijnende nood,
een humanitaire ramp die zich daar
voltrekt. Opbrengst: 408 euro.
Zondag 18 september is de jaarlijkse
Westfriese Bedevaart naar Heiloo.
Informatie via posters, enz.

Het aantal collectanten is door de
jaren heen verminderd. Soms is het
nodig dat vanuit de kerk iemand
bijspringt. Het is nooit echt misgegaan. Toch is het verstandig om wat
meer houvast hieraan te geven. Een
aantal mensen is benaderd om er
attent op te willen zijn dat er wordt
gecollecteerd. Op een zondag in juli
zijn hier in ‘de Inzet’, na een viering,
afspraken over gemaakt. Met elkaar
houden we het goed in de gaten.
Dank daarvoor.

De eerste bijeenkomst van JeePee
is op 26 september. Dan wordt ook
een nieuwe voorzitter gekozen.
Voor JeePee is dan de nieuwe website klaar. Dank aan Hans Beers voor
alle arbeid, daarmee verbonden.

Gemeenschapsopbouw

Kerk en Samenleving

De Vastenactie 2011 heeft via de
spaardoosjes (kinderen) opgebracht: 591 euro. In de kerk was de
opbrengst: 1248 euro. Dank voor
het fraaie resultaat. Opmerking:
een algemeen overzicht van de opbrengst van de Vastenactie laat zien
dat de inkomsten landelijk duidelijk
minder zijn geworden.
Op woensdag 21 september is er
in de Vredesweek een bezinningsavond in de r.k.kerk te Andijk-West,
aanvang 20.00 uur. Het onderwerp
gaat over de huidige stand van zaken in het Midden Oosten tussen
Israël en de Palestijnen. Een groot
probleem, altijd actueel, een bezinning waard. Spreker zal zijn: Ir. Jan
Elshout, woonachtig in onze regio.
Op 8 oktober is er in Heiloo vanuit
het bisdom een informatieavond
over Missie, Ontwikkeling en Vrede. Er gaat vanuit parochie en regio
een afvaardiging heen.

Begin oktober is er voor de koren
de halfjaarlijkse korenplanning. Het
gaat om de tijd van Advent 2011 tot
en met Pinksteren 2012. In goed
overleg hopen we eruit te komen.
Dank voor alle inzet van voorgangers, koren, werkgroepen, tekstgroepen, kosters en anderen die bij
de liturgie zijn betrokken.
In juli en augustus (vakantietijd)
was er in de kerk één weekendviering, net als vorig jaar. De vakantietijd leent er zich goed voor. Vanaf
het eerste weekend van september
zijn er weer twee vieringen. Om de
kerk wat ‘kleiner’ te maken zijn in
de kerk (bij bank 20) vanaf begin

neren met een gezellige high tea in
‘de Inzet’ op zondag 24 juli. Voor de
aardigheid komt verslag hiervan in
het septembernummer van ‘Nu en
Straks’.

Voor de Wereldmissiemaand oktober 2011 is als thema gekozen: ‘Geloof in Vietnam’.
De Wereldwinkel staat op de herfstmarkt in de Dorpsstraat.
De Bezoekersgroep is bijeen geweest met verdeling o.a. van bezoeken aan kroon-jarigen.
Enkele gastdames hebben hun taak
in ‘de Inzet’ na vele jaren beëindigd. Een viertal nieuwe gastdames
is benaderd, met een welkom om
deze taak over te nemen. Afscheid,
welkom en dank konden we combi-

Het Diakonaal Weekend wordt dit
jaar gehouden in het weekend van
12/13 november. Als thema is gekozen: ‘Kwetsbare Mensen’.
In het najaar alle aandacht voor het
zilveren jubileum van de werkgroep
Auxilia/Brasili-ja, tevens is er het
vieren van het 25-jarig priesterfeest
van Pastor Sj. de Boer.

6

NIEUWS EN ACTIVITEITEN
Onderhoud en
Financiën

Het rapport van Lankelma (Ingenieursbureau voor onderzoek) laat
zien dat de kerk op dit moment niet
zakt. In het voorste gedeelte van de
kerk zijn scheuren zichtbaar. Er is
ook afbladdering van stucwerk. Er
wordt offerte gevraagd voor reparatie. Er is steigerwerk bij nodig.
De deur in het portaal van de kerk
(binnendeur) is aan een opknapbeurt toe. Dit gebeurt binnenkort.
De subsidieaanvraag voor de kerk














PCI

voor de periode 2012 t/m 2016 is
afgewezen. Voor de toren is de subsidieaanvraag wel toegewezen.
Fa. Flentrop (orgelbouw) heeft voor
het orgel een aantal posten genoemd die in aanmerking komen
voor onderhoud en/of reparatie.
Wat kosten betreft gaat het om circa
5000 euro. De opstap naar de deuren aan de achterkant van de pastorie (bijkeuken) moet verbeterd
worden. De roosters zijn verroest.
Er kan hemelwater naar binnenkomen. Er is risico voor een misstap.
Aanpak volgt.

Regionieuws
Begin oktober is er weer een Regiobestuursvergadering. Daarin spelen
de gezamenlijke belangen van de
nabuurparochies, waarbij het gaat
om het belang van samenwerking,

ondersteuning, uitwisseling van gedachten, materiaal en menskracht.
We doen dat in de regio van vijf
parochies al vele jaren.
Op dit moment is er het punt van
een grotere regio, waar in het afgelopen jaar meerdere keren over
gesproken is, een regio van 8 parochies.
Nog enkele punten zijn besproken
o.a. vanuit ingekomen post.
Daaronder een uitnodiging van
Pastor Sj. de Boer in verband met
het vieren van zijn 25-jarig priesterfeest eind oktober in Den Haag en
eind november in de parochie hier.
Daarmee verbonden het 25-jarig
jubileum van de werkgroep Auxilia/
Brasili-ja. Allemaal mooie vooruitzichten, om aandacht aan te geven.
Dat was het voor deze keer.















Even geld opnemen………….
niet voor iedereen vanzelfsprekend!
Stelt u zich eens voor: dag in,
dag uit elk dubbeltje moeten
omdraaien.
Elke dag weer moeten denken
wat kunnen we nu weer
besteden aan eten.

Mogen we op u rekenen?

Deze mensen zijn er ook bij u
in de buurt.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Uw bijdrage kunt u overmaken
op ons rekeningnummer
36.89.50.654
t.n.v. PCI Wervershoof

namens het bestuur van de PCI
Mede dankzij uw financiële
hulp, is het PCI in staat om
deze mensen te helpen.

secretaris mevrouw M. Ruijter
telefoon: 0228-583969
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KOOR EN ORGEL
Het herenkoor houdt ieder jaar in
november de jaarvergadering, het
liefst op de feestdag van Caecilia,
patrones van de muziek, speciaal
van de kerkmuziek: 22 november,
of daar zo dicht mogelijk bij. Op
deze dag werden - vooral in de late
middeleeuwen, maar ook nu nog muziekfeesten georganiseerd. Zij
wordt gewoonlijk afgebeeld met
een orgeltje, op grond van de tekst
“cantantibus organis” uit haar martelarenakte. Het merkwaardige is
dat hier van een duidelijk misverstand sprake is: de desbetreffende
tekst heeft geen betrekking op het
musiceren van Caecilia zelf; integendeel: vertaald luidt de passage:
“terwijl anderen...muziek maken
heeft zij enkel oor voor God...” en
het is dus mogelijk dat Caecilia bepaald onmuzikaal is geweest.
Maar wie was deze Caecilia nu eigenlijk?
Al heel lang speelt zij, een vrouw uit
de vroegchristelijke tijd, een rol in
afbeeldingen over muziek. Meestal
speelt zij op een orgel, soms ook wel
op een harp- of vioolachtig instrument.
Vrijwel altijd is het de bedoeling dat
wij ons voorstellen hoe zij, thans in
de hemelse gewesten vertoevend,
de heilige beschermster van de muziek mag zijn. Hoe is zij daar, op
zo'n prominente plaats, bijna als
een concurrente van de engelen, terechtgekomen?
Haar levensgeschiedenis - legendarisch, dat wel, maar wellicht daarom des te ontroerender - is in korte
trekken als volgt.
Direct na haar huwelijk, nog in
de bruidsnacht, wist Caecilia, een
jonge vrouw uit een Romeins patriciërsgeslacht, haar echtgenoot
Valerianus tot het Christendom te
bekeren. Toen vervolgens Tiburtius, de broer van Valerianus, ook de
Romeinse goden had afgezworen,
konden de drie neofieten hun martelaarslot niet lang ontlopen. Valerianus en Tiburtius werden allereerst omgebracht, Caecilia gaf pas
na drie dagen de geest. Zij overleed
- naar men zegt in aanwezigheid
van paus Urbanus I, die van 222
tot 230 regeerde - aan verwondingen, haar toegebracht door de beul

die haar had moeten onthoofden.
Diens tot driemaal toe mislukte
poging was al de tweede fase van
Caecilia's martelgang, want in eerste instantie had men haar in een
gloeiend gestookt stoombad willen
laten stikken, maar dat was niet
gelukt doordat een uit de hemel
neerdalende regenbui haar kwam
verfrissen.
Niets wijst in deze geschiedenis
op een relatie met muziek. Die ligt
ingewikkelder. Van vrijwel iedere
heilige is er een al dan niet legendarisch levensverhaal: niet voor niets
spreekt men van heiligenlegenden.
Wat Caecilia en haar twee medemartelaars overkwam, werd pas
in de vijfde eeuw opgetekend, in
een kleurrijke tekst, waarin verteld
wordt hoe Caecilia tegen het einde
van de huwelijksplechtigheden geen
oor had voor de muzikanten, die
haar en Valerius begeleidden naar
het huis waar ze de bruidsnacht
zouden gaan doorbrengen: “in haar
hart zong ze alleen voor God, hem
vragend of hij de zuiverheid van
haar hart en lichaam wilde beschermen.”
Uit deze mooie passage zijn - zo
veronderstelt men - drie woorden
(“in corde suo” - “in haar hart”)
in de loop der eeuwen als het ware
zoekgeraakt, met als gevolg dat
een ander gedeelte van de tekst
(“cantantibus organis” - “terwijl er
op muziekinstrumenten werd gespeeld”) betrekking kreeg op Cae-

cilia zèlf: “terwijl zij een muziekinstrument bespeelde.” Het heeft tot
in de vijftiende en begin zestiende
eeuw geduurd - niet toevallig in de
tijd waarin voor kerkmuziek (en
orgels) langzaamaan de bloeiperiode aanbrak - totdat men voor de
muziek een beschermheilige nodig
had. Caecilia werd daartoe uitverkoren. En dan nog niet eens in
Rome waar zij begraven lag, maar
in Metz, waar in de zestiende eeuw
een van de bisschoppen, Karel van
Lotharingen, zich veel moeite heeft
gegeven voor de verspreiding van
haar cultus.
Zo is Caecilia dus de “hemelse muziek” gaan symboliseren, die naar
Gods troon wordt opgezonden. Het
lijkt er haast op dat zij daartoe werd
uitverkoren vanwege het feit dat er
in al die legioenen van engelen geen
te vinden was die kon optreden als
de “oer-musicus”, terwijl uit hun
midden wel de “oer-boodschapper” (de aartsengel Gabriël) en de
“oer-bestrijder-van-het-kwaad” (de
aartsengel Michaël) waren voortgekomen. Caecilia's martelaarschap
is op de achtergrond geraakt. Wat
overbleef is de vrouw, die met haar
(orgel)muziek God verheerlijkt. En
men heeft doorgefantaseerd: soms
liggen er fluiten en tamboerijnen
aan haar voeten, muziekinstrumenten die als “werelds” of “heidens”,
zelfs als “onzedelijk” en “verdorven” mogen worden omschreven.
Jan van der Leek
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KERK EN SAMENLEVING
De juiste datum kunt u tegen die tijd in Binding vinden.
We hebben in onze winkel een nieuw artikel van Fair
Trade, dat zijn de jute tassen.
Deze zijn op de kerstmarkt verkrijgbaar.
In onderstaand artikel leest u meer over de jutetassen.
De Wereldwinkel staat half november weer voor u
achter in de kerk.
Ook staan we op de kerstmarkt in december.

Namens het team,
Hilda Neefjes
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KERK EN SAMENLEVING

Missie en ontwikkelingswerk is
binnen de katholieke kerk primair
een zaak van particulier initiatief
geweest. Nog altijd ondersteunen
honderden parochies hun mannelijke en vrouwelijke missionarissen
en weten daarvoor veel support te

verwerven in hun omgeving. Andere parochies ondersteunen stichtingen of instellingen die relaties
hebben met een lokale kerk of een
groep daarbinnen. Congregaties,
bewegingen, stichtingen en verenigingen onderhouden ook relaties met de kerk in het zuiden en
werken ten behoeve van integrale
ontwikkeling.
Adventsactie komt graag in contact met zulke initiatieven. We geloven dat de grote waarden van het
Evangelie en de missionaire bewe-

ging concreet worden in de (belangeloze) inzet van mensen hier en
daar. Projecten die in aanmerking
komen moeten in Nederland gesteund worden door een instelling,
goed onderbouwd zijn en draagvlak
hebben in de gemeenschap waar ze
voor is bedoeld. Onze parochie mag
projecten voordragen.
Wij hebben gekozen voor het project van de Blauwe zusters.
De Adventsactie loopt van 27 november tot en met 24 december en
is een landelijke actie van de katholieke kerk in Nederland.

BLAUWE ZUSTERS DELEN HUN LEVEN MET GEHANDICAPTEN
Mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap hebben het zwaar
in Ecuador. Ze worden vaak aan
hun lot overgelaten of verblijven bij
familie in heel arme omstandigheden. In het opvanghuis St. Camiliio
de Lellis in Loja worden ze liefdevol opgevangen, een unieke voorziening in Ecuador! Het gaat om
mensen die verlamd zijn, zwakbegaafd zijn of bijvoorbeeld het Down
Syndroom hebben. Het huis wordt
geleid door zusters van de Heer en
de Maagd van Matara, oftewel: de
Blauwe Zusters.
Er wonen nu 24 mensen in Loja bij
de zusters, in leeftijd van 18 maanden tot 48 jaar. Het huidige gebouw

heeft daarmee zijn limiet bereikt en
meer mensen kunnen er niet worden opgevangen.
De zusters ontvangen geen financiële tegemoetkoming van de overheid van Ecuador: ze leven van giften en van de hulp van vrijwilligers
die medicijnen, luiers, eten of medicijnen doneren.
Het huurcontract van het huidige
gebouw loopt af en daarmee wordt
de voortgang van de opvang bedreigd. De zusters willen daarom
een stuk grond kopen en een nieuw
opvanghuis bouwen. Dat biedt continuïteit, geeft meer ruimte aan de
huidige bewoners én er kunnen
meer mensen worden opgevangen.

Met € 30.000 kunnen de zusters
hun werk voortzetten en een blijvend thuis bieden aan deze kwetsbare groep mensen.
Dit speciale project bevelen wij erg
bij u aan.
De actie loopt van de eerste zondag
van de advent tot Kerstmis.
Na de vieringen wordt gecollecteerd en ook krijgt u bij het volgende nummer van Nu en Straks de
vastenactiezakjes aangeboden, hier
kunt u ook uw bijdrage indoen.
Bedankt alvast namens de gehandicapte kinderen.
Werkgroep Vastenactie,
Karin en Hilda

Opvang voor gehandicapten
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JEUGD EN JONGEREN
Nieuws van de werkgroep Vormen
ren namens ouders/kinderen De
Schelp versterken, zodat we weer
voltallig zijn; blij met haar komst en
we gaan er weer voor de komende
maanden!!

Wat kunnen we melden?

We hebben net de 1e vergadering
gehad, en zijn al weer druk met de
voorbereidingen bezig.
Natalie Beerepoot komt de gelede-

We gaan het dit jaar iets anders
doen, dat wil zeggen: we blijven
de voorlichtings- en andere avonden gewoon doen, maar zullen de
ouders en kinderen per mail op de
hoogte houden; vergeten aanmeldingsformulieren in sporttassen
en weggewaaide informatieblaadjes behoren daarmee tot het verleden en het mooie is dat we iedereen

sneller en beter op de hoogte kunnen houden!
Verder hebben we twee jaar geleden
een eigen DVD gemaakt, waarbij
kinderen en ouders uit onze eigen
Parochie gedurende het Vormproject werden gevolgd; deze zal eind
oktober/begin november aan alle
kinderen in de klassen worden getoond.
In de volgende Nu en Straks kunnen we ongetwijfeld meer vertellen;
eerst op naar de vergadering van
27 oktober a.s.
De Werkgroep Vormen

VROUW EN GELOOFDAG 2011
“Met andere ogen”
Dit is het thema van de oecumenische dagen voor
vrouwen in 2011, die worden georganiseerd door de
werkgroep ‘Vrouw en Geloof Noord-Holland’, onderdeel van het oecumenisch vrouwennetwerk. De dagen
staan open voor alle belangstellende vrouwen.
U bent welkom op:
donderdag 10 november 2011 in Schagen of
vrijdag 18 november 2011 in Wormer of
vrijdag 25 november 2011 in Hoorn
van 10.00 tot 16.00 uur

het 1e boek Koningen het verhaal van de profeet Elia,
die Koningin Izebel tegenover zich vindt. Een grote
profeet tegenover een machtige vrouw. Gaat het in dit
verhaal over een strijd om de macht tussen God en de
wereld, of spelen er ook andere dingen mee??
Annego Hogebrink, voormalig voorzitter van de
oecumenische vrouwensynode, geeft haar visie op het
verhaal in het kader van het thema van deze dag. Misschien herkennen we iets van onszelf in dit verhaal...
’s Middags gaan we de indrukken van de ochtend
creatief en in gesprek verwerken.
We sluiten de dag af met een korte viering.
Data:

Dit jaar gaan we aan de slag rond het thema:

“Met andere ogen en oren”

We leven ons leven bewust of onbewust. We zien en horen wat er gebeurt om ons heen en in de grote buitenwereld. En we denken er het onze van... Het onze???
We reageren op onze omgeving en we vormen onze
mening. We horen de commentaren van anderen, in
de media, in de wandelgangen en in de gesprekken op
verjaardagen. Je hoort de publieke opinie, maar is dat
ook jóúw mening?
Wat zegt jouw gevoel? Wat is jouw idee? Hoe kijk jij
tegen het leven aan?
Mensen kijken verschillend naar de wereld. Het maakt
uit of je zwart bent of wit, vrouw of man, arm of rijk.
De verschillen maken het leven spannend, maar ook
ingewikkeld. Met dit onderwerp gaan we aan de slag
tijdens de komende Vrouw en Geloofdagen.
Vanzelfsprekend hebben we ook weer in de bijbel
gezocht naar een toepasselijk verhaal. We vonden in

10 november, De Grote kerk, op de
Markt, 1741 BR Schagen (ruimte onder
voorbehoud)
18 november, het Achterschip,
Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer
25 november, de Kapel,
Wilhelminalaan 2, 1623 MA Hoorn
Tijd:
10.00 tot 16.00 uur (vanaf 9.30 uur is er
koffie)
Kosten:
€ 10,- of € 15,- naar draagkracht (graag
gepast)
Lunch:
zelf brood meenemen.
Wij zorgen voor iets warms, melk en karnemelk
Opgave:
per email: vrouwengeloof@gmail.com
Informatie: Cora ten Wolde, Karveel 10,
1625 EN Hoorn tel 0229-842544
Organisatie: Werkgroep Vrouw en Geloof NoordHolland, bestaande uit Louise Kooiman
(pastor), Karin Mudde, Maretty Schaap,
Jos van Steen (pastor), Cora ten Wolde.
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IN GESPREK MET
PASTOR SJAAK DE BOER
Dubbel feest is het in en ver buiten Wervershoof. Sjaak de Boer
uit Wervershoof, momenteel pastor in de Internationale parochie
in Den Haag, is deze maand 25 jaar priester bij Mill Hill en daarmee samenhangend bestaat de werkgroep Brasili-ja ook 25 jaar.
Dat vond de redactie van Nu en Straks een uniek gegeven om met
pastor Sjaak in gesprek te gaan. Toevallig vertoefde hij onlangs
weer even in zijn geliefde geboortedorp Wervershoof, voor ons een
mooie gelegenheid om een afspraak voor dit interview te maken.
Hoilige noiginge
‘Moin zeun het hoilige noiginge’
zei moeder Emma, toen ze bij het
missiehuis in Hoorn voor de deur
stond. Mijn ouders waren heel
realistisch daarover, zegt Sjaak.
‘Als je dat echt wilt, ga dan maar
naar Mill Hill, lekker dichtbij.’
De paters van het missiehuis in
Hoorn kwamen nogal vaak bij tante
Neel en tante Ma Rood op de Neuvel te gast. Dat was een beetje ons
soort volk. De Mill Hillers waren
mannen die pakten aan, hadden
mooie verhalen, deden een biertje
en kwamen uit gewone grote gezinnen. Dat leek mij ook wel wat.
Maar ik wilde niet naar de missie.
Ik wilde voor het bisdom Haarlem
in Nederland werken. Ik studeerde
in het missiehuis van Hoorn en het
missiehuis Roozendaal waar filosofie was en in Londen voor theologie. Eigenlijk was ik een gaststudent
bij Mill Hill, het bisdom Haarlem
heeft aanvankelijk mijn studie betaald. Bisschop Zwartkruis kwam
naar Londen om bij mijn eedaflegging te zijn.
Priester in eeuwigheid
In 1983 werd ik in Wervershoof tot
diaken gewijd, de enige diakenwijding die ooit in deze kerk gebeurd
is. Na twee jaar als diaken gewerkt
te hebben in Kenia kwam ik terug
naar Nederland en studeerde verder in Leuven.
Het priesterfeest in Wervershoof in
1986 was prachtig. Een volle kerk,
dat kon toen nog. Schilder Rootselaar had een bord gemaakt met de
tekst uit de bijbel over Methusalem. ‘Je bent priester in eeuwigheid’
stond er op. Dat vond ik op 26-jarige leeftijd wel heftig.

Bij mijn priesterwijding waren ook
veel priesters uit Leuven die concelebreerden (mee voorgingen in de
eucharistie) en onze eigen priesters.
Ze sliepen allemaal bij parochianen thuis. Ook hele jonge priesters
uit Afrika, en Bisschop De Wit, de
Algemeen overste van Mill Hill.
Hij logeerde ook bij iemand thuis,
maar had het zo gezellig gehad dat
hij zich totaal had verslapen voor
mijn eerste mis op 26 oktober. Hij
kwam aan het einde van de mis in
de kerk, in zijn burgerpakje met
stropdas, toch wel een beetje met

Moin zeun het hoilige noiginge

een kater van het priesterfeest van
de dag daarvoor.
‘Sorry, ik ben te laat,’ zei hij, ‘maar je
bent goed bezig, dus ga vooral lekker door.’ Dat is typisch Mill Hill.
Verjaarsfeest
Het feest bij Van Rooijen was heel
internationaal met veel priesterstudenten van Mill Hill en uit Leuven.
Moeder Emma was jarig op 25
oktober, ze heeft nog nooit zoveel
volk op haar verjaardag gehad. Het
was fijn en hartverwarmend voor
haar. Ze verloor twee mannen uit
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haar gezin heel kort op elkaar. Ik
ging naar Kenia en Vader heeft de
diakenwijding al niet meer meegemaakt.
Op de feestdag zelf was het slecht
weer met een wolkbreuk. Naar de
receptie kwamen nogal wat mensen
uit het verpleeghuis Nicolaas. Ik had
daar zes jaar tijdens de vakanties
stage gelopen op de bezigheidstherapie. Veel mensen waren invalide
en wilden graag dichtbij het café
parkeren. 25 auto’s van hen kregen
een bon, omdat ze verkeerd geparkeerd stonden. Zelfs de burgemeester had er een hekel aan, maar hij
kon er niets meer aan doen.
Brasili-ja
Aan het einde van de eerste mis van
mij als priester, heeft burgemeester
Meijer Brasili-ja opgericht. Toen
was al bekend dat ik naar Brazilië
zou gaan. Als je naar Brazilië gaat
krijg je geen salaris, je gaat in een
krottenwijk werken dus je moet
betalen om daar te zijn. Je moet
zelf een netwerk van weldoeners
organiseren om in je levensonderhoud en projecten te voorzien. Van
Mill Hill kreeg ik hooguit een paar
honderd dollar zakgeld per maand,
maar dat is hard nodig voor je natje en je droogje. Daar kun je geen
auto van rijden of andere dingen

Imca Marina verloot haar korset

van doen. Ik kwam in Brazilië aan
tijdens de dictatuur van Sarney. Dat
betekende dat je geen rijbewijs kon
hebben, geen bankrekening, geen
telefoon. Dat werd gecontroleerd.
Het was een heel spannende tijd,
maar met Mill Hiller Sjaak Hetsen was het onwijs leuk. Sjaak
Hetsen heeft ook Wervershoofse
roots, Anneke Breg zijn nicht,
was lid van de Brasili-jagroep. Die
groep bestond uit zo’n tien jongeren. Mensen van mijn leeftijd zo’n
beetje en juffrouw Nieuweboer was
de drijvende kracht achter het hele
gebeuren. Verder onder andere:
Raymond Franquinet, Eveline Sijm
en Peter Koopman, mijn nichten
Jacolien en Marian Kraakman,
broer Peter, Frank en Marianne
Sijm en natuurlijk Pastor Suidgeest.
Die groep heeft zich vernieuwd
natuurlijk. Kees Ooijevaar zit er
ook al heel lang in. Kees is een
kanjer, hoe die als secretaris alle
touwtjes aan elkaar verbindt, dat is
fantastisch.
Brasili-ja en Wervershoof
De ondersteuning vanuit Wervershoof was schitterend. Toen ik de
eerste keer op verlof kwam uit
Brazilië organiseerden ze collectes
en acties. Tijdens een Wervershover
kermis heeft Imca Marina haar

korset verloot. Dat was enorm, het
was nogal een vrij stevige tante en
haakje voor haakje ging dat korset
uit en die hele groep bij Van Rooijen
begon van: ‘meer, uit, uit, uit…’ Dat
bracht tijdens de kermis ƒ 12.000
op, onder het biertjes drinken door,
of dat ijsblok smelten tijdens de kermis. Dat bracht ook veel op. Dit kan
alleen maar in Wervershoof.
Ik had het geluk dat mijn ouders
hier altijd gewoond hebben en er
zijn gebleven. Bij andere Mill Hillers was dat niet zo, zij hadden
geen enkele band met hun thuisdorp. Hier had het dorp alles meegemaakt, de diakenwijding en
moeder Emma. Ze was altijd thuis,
dus je kon altijd bij haar langs gaan.
Lekker zichzelf, oer Westfries. Wat
je zag kreeg je ook, je wist waar je
aan toe was bij haar.
Auxilia - Brasili-ja?
Die steun bleef, ook toen ik ruim
12 jaar geleden terug kwam uit
Brazilië, dat was heel frappant.
Toen stonden we wel voor de vraag:
‘Gaat die Brasili-ja groep door?’
Er was zoveel betrokkenheid bij de
groep, maar het gaat om Brazilië,
het moet geen Sjaak de Boergroep
zijn. Het moet voor projecten en die
blijven bestaan. Daarom is Brasilija verbreed met Auxilia.
Dat betekent hulpvaardigheid.
Dus die focus van Brasili-ja kon
verbreed worden, ook naar andere
landen toe. Zo is die groep actief en
relevant gebleven.
25 jaar Brasili-ja
De tijden werden economisch
beter. In de negentiger jaren kregen
jongeren zelf meer geld. Vliegen
werd veel goedkoper en bellen naar
andere landen, dus jongeren gingen
steeds meer reizen. Toen begon het
ook leuk te worden om jongeren te
sponsoren als ze een paar maanden
vrijwilligerswerk deden. Daardoor
heeft die groep ook wat nieuw leven gekregen. Want juist door die
sponsoring zijn er ook mensen die
niks met Brazilië of met die groep
of met de kerk te maken hadden,
toch enthousiast geraakt door de
doelstelling. Dat is natuurlijk leuk,
dan ben je bezig met mensen aan
elkaar te verbinden. Ik ben nu superblij met een jonge groep. Er zijn
een paar leuke nieuwe leden bij
gekomen. Ze hebben nu een mooi
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Moeder Emma zat pre an in de tuin met sigaretje en glaasje baileys
project naar het feest toe en zijn
allerlei dingen aan het organiseren.
De mis in het feestprogramma heb
ik zelf met pastor Suidgeest wel wat
in de hand. Maar het leuke van dit
programma is dat het mensen erbij
betrekt. Allochtonen gaan koken,
dat is een mooie gelegenheid ook
voor integratie. Dat heb ik vanmorgen ook tegen burgemeester Streng
gezegd. Die is nogal bezorgd over
de Polen, hun gedrag in de gemeenschap.
‘Als u komt is dat een mooie gelegenheid voor u om een schouderklopje te geven. Ik denk, door
het bemoedigen van de goede wil
komen we veel verder dan bestraffen van het slechte.’
Om ze er op zo’n manier bij te
betrekken, geef je ze ook een mogelijkheid om mee te doen. We zijn
ontzettend blij dat ze dat willen en
er ‘ja’ op hebben gezegd. Het feest
heeft voor de gemeenschap hopelijk

ook een beetje breder draagvlak.
Verschil Kenia/Brazilië
De armoede in Latijns Amerika is
van een totaal andere orde dan in
Kenia. In Kenia heb je heel veel verschillende talen in één land. Je hebt
stammenstrijd onderling en ook
nog eens veel verschil in religie.
Mensen voelen zich wel heel sterk
verbonden met een stam, maar niet
zozeer met het land of een grotere
regio. Als je niet bij die stam of
regio behoort dan geeft dat moeilijkheden of wrijvingen. Je komt
heel moeilijk verder als eenheid, als
een volk. Er is ontzettend veel corruptie, er zijn weinig alternatieven
voor de armoede. De krottenwijken
rondom Nairobi zijn zo ontzettend
groot en het centrum van Nairobi
dat is onveilig, in het weekend is er
niks te beleven. Het is van de ene
armoede in de andere ellende in het
centrum van de stad. Dan ga je al

gauw een beetje bedelen of stelen,
wat blijft er over of vernielen.
Rio
Als je dat met Rio de Janeiro vergelijkt, daar heeft het hele continent
Latijns Amerika twee talen: Spaans
en Portugees, die kunnen elkaar
verstaan. Het land Brazilië is net zo
groot als heel Europa. Daar wordt
maar één taal gesproken. Er is maar
één geloof, geen strijd onderling.
Er zijn wel wat meer protestante
kerken, van de Pinkstergemeente,
maar dat zijn wel Christenen. Het
Christendom verbindt mensen
door hun eigen symbolen, rituelen,
ze snappen meteen dat hele kader.
En het heeft de gemeenschappelijke draagkracht in de carnaval,
de voetbal, kermissen. Er is geen
enkele moeilijkheid met voetbal op
zaterdag of zondag, dat kan altijd.
Dus de armen hebben heel wat uitlaatkleppen, waarbij ze ongeacht
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cultuur, ras, als gelijkwaardige aan
mee kunnen doen. Je moet gewoon
je best doen en als je dat doet dan
kun je ver komen.
De armoede in Brazilië is verschrikkelijk maar niet zo miserabel
als in Afrika. Honger is er stukken
minder. Brazilië gaat economisch
zo goed. Het zit enorm in de lift.
De laatste president Lula da Silva
heeft het uitstekend gedaan. Daar
profiteren ook de mensen in de
krottenwijken van. Ik ben elk jaar
de afgelopen 12 jaar teruggeweest,
je ziet het land per jaar verbeteren.
Absoluut. Wegen zijn geasfalteerd.
De krottenwijken worden steeds
beter gestructureerd. Er is nog veel
armoede, maar mensen gaan wel
naar school, ze hebben wel te eten.
Er zijn wel mogelijkheden. Er is
werk, het is een heel jong land, de
helft van de 200 miljoen is jonger
dan 18 jaar. Het is een land met
een enorme toekomst en jeugd. Het
werk creëren ze zelf. Het is een ondernemend volk met huisvlijt en
dergelijke.
In Rio, dat is zo’n mooie stad, kunnen ze naar het strand, in zwembroek is iedereen gelijk, dan zie je
niet wie waar vandaan komt. Er zijn
veel popconcerten er is veel entertainment dus de armoede is van een
totaal ander gehalte. Je hoeft niet
steeds thuis te zijn als je arm bent,
want de stad biedt genoeg vertier. Je
kunt er uit. Er zijn wel veel straatkinderen, maar het is niet zo beroerd om straatkind te zijn, dan het
in Nairobi is. Daar ben je verschoppeling, dat ben je in Brazilië niet.
Pastoraat
Mijn eerste tijd in Brazilië werkte
ik in het universiteitspastoraat met
Sjaak Hetsen en Dick Marcus. Later toen ik mijn doctoraat gedaan
had in Leuven, ben ik benoemd in
de kathedraal van Itaguai, dat was
eigenlijk een grote schuur die stond
in een zeer arme wijk. Die hebben
we verbouwd tot een echte waardige
kathedraal. Heel veel hulp uit Wervershoof is daarin geïnvesteerd.
In januari ga ik terug naar Itaguai.
Ze hebben daar zelf een feest op
touw gezet.
‘Kom het meevieren,’ zeggen ze, ’je
hebt voor ons de kerk gebouwd.’
Het was een hele fijne tijd met veel
volk in de kerk. Pastor Suidgeest is
ook op bezoek geweest. Hij heeft op

de heilige grond van het Marcana
voetbalstadion gestaan.
Met mensen uit Den Haag ga ik nog
vaak op bezoek om rijk en arm met
elkaar in contact te laten komen.
Dan kunnen ze hun eigen conclusies trekken. Of het nou ambassadeurs of zakenmensen zijn, ze kunnen in plaats van over armoede te
praten, met arme mensen spreken.
Dan kom je tot een heel ander gesprek dan in een vergaderzaal of
aan tafel. Dat levert absoluut wat op
aan contacten en donaties en zeer
zeker aan interesses en wat minder
vooroordelen, dat zeker zo belangrijk is.
Den Haag
Toen ik studeerde in Leuven was er
een tijdelijke kracht nodig in de internationale parochie in Den Haag.
Dat heb ik gedaan, dus ik wist wat
die parochie was en wat de mogelijkheden daar waren. Ik werd terugbenoemd naar Brazilië en heb daar
fijn gewerkt. Maar op een gegeven
moment kwam er een vacature in
Den Haag. Die werd gepubliceerd
in de vakbladen. Zestig kandidaten
schreven zich in. Wereldwijd wordt
er gerekruteerd uit Azië, Afrika en
ik dan uit Latijns Amerika en ook
uit Europa. Een aantal mochten in
het weekend voorgaan in die parochie in Den Haag. Dan kon het volk
stemmen welke voorganger ze zouden willen.
Voor mij was het al weer vier jaar
terug en parochianen wisselen heel
snel. Mensen krijgen een benoeming voor vier jaar, dan zijn ze weer
weg. Een half jaar hoorde ik niets.
Ik was ook duidelijk geweest. Ik ben
blij in Brazilië, maar als ik hier kom
dan wil ik wel Den Haag, - een stad
van vrede en rechtvaardigheid, het
Vredespaleis, de grote tribunalen
zitten daar, een VN-stad, - gebruiken om de sfeer van liefdadigheid
naar de sfeer van rechtvaardigheid
te heffen. Dus geen zilverpapier of
borstrokken breien, maar letterlijk
eerlijk delen. Daar zitten veel juristen, mensen uit ambassades, mensen met de vingers op de knop. Dus
die kunnen iets doen. Ik had ook
nooit gedacht dat ik de baan zou
krijgen, want mensen willen niet in
hun comfortzone worden bevraagd.
Maar toch is het gelukt.
Dan kom je daar en dan is het inderdaad 60 nationaliteiten. Veel men-

sen uit ambassades. Je komt daar
met allerlei mensen in aanraking,
die ook geraakt willen worden. Die
je zelf op een of andere manier weer
in gang kunt zetten voor iets waar
ze zelf ook niet mee in verbinding
konden komen. Dat vind ik dan wel
religie, wat betekent herverbinden
re-ligare, die verbanden kun je natuurlijk op horizontaal en verticaal
niveau leggen. Of het nou spiritueel
is of praktisch. Maar het is wel leuk
als die verbanden beginnen te leven
vanwege de positie van mensen.
Moeder Emma
Toen moeder Emma bij mijn installatie in Den Haag was, was dat
allemaal heel chic natuurlijk. Moeder was ook gekuifd en gekapt en
buurvrouw Bets was mee. Alleen is
ook niks. Mijn broers en de kinderen waren er ook. Alles ging in het
Engels, de mis ook. Moeder kent
de structuur van de mis wel maar
ze verstond ’t allemaal niet. Op
een gegeven moment ging de hostie omhoog, toen stootte zij broer
Peter aan. Ik kon dat vanaf het altaar goed verstaan, want ze zat vrij
dichtbij:
‘Och God, Lieve Heertje is er al.’
Later is ze veel in Den Haag geweest. Elk jaar met mijn verjaardag, een flink feest. Ze werd echt
als de moeder van… vertroeteld.
Er wordt daar goed gegeten, dat
vond ze prachtig. In de tijd dat ze
nog rookte zat moeder pré an in
de tuin met haar sigaretje en haar
glaasje baileys in de andere hand
een beetje hof te houden. Iedereen
kwam naar haar toe die een sigaretje wilde doen. We hebben ook
de buren over gehad in Den Haag
in Den Haag, het was een prachtig
statig herenhuis die pastorie. Toen
ik daar voor het eerst kwam aan de
Ruychrocklaan in de Benoordenhout, vroeg ik: ‘Wie woont daar
boven?’ Maar het was één huis.
Ik kwam uit een krottenwijk in
Rio, waar ik in een klein kamertje
woonde van een paar vierkante meter. Dan heb je een huis met twaalf
kamers, dat is natuurlijk waanzinnig. Het is goed gebruikt en is nu
verkocht. Ik woon nu in een appartement in de stad. We hebben een
nieuw pastoraal centrum gebouwd,
dat werd betaald uit de verkoop van
de pastorie. Jaap de Hoop Scheffer
komt dat openen op 29 oktober. En
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de pauselijke nuntius zegent het in.
De dag daarna op 30 oktober vier ik
mijn jubileum in Den Haag. Daar
komen dan collega’s uit Australië,
Brazilië en Amerika. Dat is heel
leuk.
Hoelang blijf je daar nog?
Het contract was maar voor vier jaar,
ik zit er nu ruim twaalf dus, ja?
Volgend jaar ga ik op Sabbat, ik ga
vijf maanden naar Boston om een
studie te doen, dan komt er dus vervanging in Den Haag. Maar ik zou
daarna wel weer graag terug willen.
Maar dat moeten de mensen zelf
maar aangeven of ze dat willen ja
of nee.
Hoe ervaar je de Internationale
parochie?
Het is een parochie die heel veel
kansen biedt. Het is ook een hele
vitale parochie met zo’n 800 mensen die naar de kerk komen in het
weekend. Het is leuk om in een
volle kerk te mogen vieren. Je moet
steeds zoeken naar iets creatiefs.
Je kunt niet zomaar meer van hetzelfde herhalen. Iedere keer moet
je de mensen net iets leuks geven.
Zondag was het dierendag, dan is
het zegenen van huisdieren. Daarvoor was het 11 september met
een herdenkingsdienst. Je blijft
zo zoeken naar mogelijkheden,
Valentijnsdag, goeie muziek is ook
belangrijk. Conservatoriummensen erbij betrekken.

Levensloop Sjaak de Boer in het kort
Geboren te Wervershoof 02-04-1960. Lagere School te Wervershoof
Middelbare opleiding: Augustinus MAVO Wervershoof, Werenfridus
Hoorn, Mill Hill Missiehuis Hoorn
Universitaire opleiding Filosofie, Mill Hill College Roosendaal, Theologie
MIL Instituut London, Bachelor in Theologie en Masters in Filosofie
Doctor in Filosofie, religieuze en morele wetenschappen, Leuven, België
Eeuwige gelofte voor de Missionarissen van Mill Hill in Londen, 1985
Diakenwijding in Wervershoof 21-01-1983
2 jaar pastorale stage in Kenia, Nairobi en Mukumu
Priesterwijding in Wervershoof 25-10-1986
Benoemd naar Rio de Janeiro Brazilie, universiteitspastoraat Seropedica
en bouwpastoor van de Kathedraal in Itaguai
Onderdeel van pastoraal reclasseringspastoraat in Grand Rapids in VS
voor duur van 2 projecten.
Ereburger van Itaguai (Rio de Janeiro ) 1996
Ereburger van Escalante City, Filippijnen, 2007
Militaire onderscheiding door Amerikaanse leger voor excellence in 2010
Benoemd naar Den Haag voor Engelstalige internationale parochie in
1998 tot heden
Voorzitter Brasili-Ja/Auxilia sinds 1986
Voorzitter en oprichter van het netwerk voor internationale Engelstalige
parochies in Europese hoofdsteden sinds 2001
Er is vaak meer talent dan we
denken, ook in de dorpen. Er zijn
zoveel mogelijkheden om mensen
erbij te halen.
Vrijwilligers, vooral jongeren die
willen wel een project waar ze het
begin en het einde van zien, maar
niet levenslang. Dus het project
moet leuk zijn. Ik zie dat bij de
Brasili-ja groep ook. Dat zijn niet
allemaal kerkgangers meer. Maar
als er een viering is zijn ze er wel.
Zo zijn er veel kansen.

We danken pastor Sjaak voor dit
gezellige en openhartige interview.
Wij wensen hem een prachtig feest
met veel oude bekenden en met hem
ook de werkgroep Auxilia-Brasili-ja.
Dat ze heel veel succes zullen hebben
met hun acties voor de vele projecten ten bate van mensen die het veel
slechter hebben getroffen dan wij, de
Wervershovers.
Riet Kuin-Ooijevaar

25 jarig jubileum priesterwijding van
Pastoor Dr. Sjaak de Boer en 25-jarig
bestaan stichting Auxilia/Brasili-ja
Niet alleen viert Pastoor Sjaak de Boer zijn 25 jarig jubileum van zijn
priesterwijding ook bestaat Stichting Auxilia/Brasili-ja dit jaar 25 jaar.
Dit willen wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Redenen
genoeg voor een groot feest! Vier dit heuglijke feit samen met ons op
27 november in de Werenfriduskerk en ’t Fortuin!

Doelstelling Auxilia/Brasili-ja
Stichting Auxilia/Brasili-ja zet zich
al 25 jaar in met succes. Haar doelstelling is bewerkstelligen dat mensen zich meer bewust worden van
de problemen in de wereld waaronder de armoede en onrechtvaardigheid. Het bereiken van eerlijke

handel met landen in de wereld en
schuldenlastverlichting zijn daarbij
essentiële doelen. In 2000 zijn er
door 189 wereldleiders 8 millenniumdoelen opgesteld die Auxilia
gebruikt als uitgangspunt. Wilt u
meer over deze doelen weten, kijk
dan op www.auxilia-brasili-ja.nl.

Projecten
Auxilia streeft deze doelen na door
o.a. geld te sponsoren aan (kleinschalige) projecten, opgezet door
mensen uit de eigen omgeving,
mensen met wie de stichting nauwe
banden onderhoudt. Voordeel van
dit nauwe contact is dat wij op deze
manier ervan verzekerd zijn dat het
geld ook daadwerkelijk goed besteed wordt.
Wij krijgen altijd teruggekoppeld
o.a. middels foto’s welke werkzaamheden uitgevoerd zijn. Op de
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website vindt u de projecten die tot
nu toe gesponsord zijn. Om deze
projecten te sponsoren hebben
wij uiteraard geld nodig. We hebben een aantal vaste sponsoren en
tevens organiseren wij acties om
geld te genereren. Herinnert u onze
kermisactie 2010 nog? U weet wel;
dat grote ijsblok in de tuin van de
pastorie? Uiteraard kunnen wij altijd sponsoren gebruiken. Wilt u
graag een stichting ondersteunen
waarvan u verzekerd bent dat uw
geld op de juiste plek terecht komt?
Steun onze stichting!
Ook kan iedereen die zelf van plan
is deel te nemen aan een project in
het buitenland of zelf een project
opzet, gerelateerd aan het terugdringen van de armoede en problemen in de wereld, zich aanmelden
om in aanmerking te komen voor
een sponsoring door onze stichting.
We zijn op korte termijn op zoek
naar een sportgerelateerd project
waar wij onze sponsoring aan kunnen verlenen.

Viering 25-jarig jubileum

uur is er een viering in de Werenfriduskerk te Wervershoof waarin
Pastor de Boer en Pastor Suidgeest
voorgaan en waaraan het AOW
jongerenkoor haar medewerking
verleent. Aansluitend wordt het
feest voortgezet in café/restaurant ’t Fortuin (Dorpsstraat 190,
Wervershoof). Hier kunt u onder
het genot van een hapje en een
drankje genieten van optredens van
o.a. Streetdance vereniging VVW,
het kinderkoor ‘Weereenlied’, Theo
Wat:

25-jarig jubileum Pastoor Sjaak de Boer en
stichting Auxilia/Brasili-ja

Waar:

RK Werenfriduskerk en café/restaurant ’t Fortuin
te Wervershoof

Met medewerking van: Verschillende locale grootheden zoals Streetdance
vereniging VVW, kinderkoor ‘Weereenlied’,
het AOW-jongerenkoor, Theo en Els Spigt, KaaBee, Discotoer Melkboer,
Robbert Jan van Rooijen en vele anderen.
Dit onder het genot van een heerlijk cultureel
hapje, aangeboden door plaatsgenoten met een
andere culturele achtergrond.
Wanneer:

U bent van harte welkom om dit
feest met ons te vieren. Vanaf 11.00

en Els Spigt, KaaBee en vele anderen. U maakt tevens kennis met de
verschillende culturen die woonachtig zijn binnen Wervershoof.
Plaatsgenoten met een andere culturele achtergrond bieden een gerecht aan afkomstig uit hun land.
U kunt o.a. proeven van Congolese,
Poolse, Filippijnse en Braziliaanse
gerechtjes.
Kom en laat u verrassen!
Noteer 27 november in de agenda
en vier dit feest met ons mee!

27 november:
kerkviering om 11.00 uur,
jubileumfeest in ’t Fortuin vanaf 12.45 uur

FAMILIEBERICHTEN

Op 13 september 2011 is in het
Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek
overleden Emma Zwan-Manshande. Het was op de leeftijd van
92 jaar.
‘In haar handen heeft zij ons gedragen, verzorgd, groot gebracht, met
veel liefde gedaan.
Door onze handen gedragen is zij
in vrede heengegaan’. Mooie woorden in herinnering.
Zij was van voor de oorlog. Zo
horen we dat wel meer zeggen als

een verwijzing naar de sobere tijd
van vroeger, lang geleden. Ze is
opgegroeid in Hoogwoud. Na haar
jeugd in de jonge jaren van haar
leven trouwde ze met Cor Zwan.
Samen gingen zij in Wervershoof
wonen. Er kwam een gezin van
drie dochters en vijf zonen. Met
liefde en zichzelf wegcijferend was
zij een beminde moeder, gastvrij in
het kleine huis in de bocht aan de
Dorpsstraat.
In drukke tijden kon zij haar man
goed helpen in het bedrijf, gericht
naar haar gezin. Emma was van
eenvoudige komaf en zo is het altijd
gebleven. Ze was tevreden met de
kleine dingen van het leven. Daar
kon ze van genieten en van delen
naar anderen toe, met voldoening.
Zij was trots op haar gezin. Door
de jaren heen gingen de kinderen hun levensweg. Het was hun
keuze van leven, hun toekomst. En
zo kwamen er in haar leven kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Na achtendertig jaar lief en leed
gedeeld te hebben met haar man
kwam er zijn levensvoltooiing. Het
was een hele verwerking en verandering. Het leven alleen viel haar
zwaar. Zij zocht gezelschap in haar
omgaan met vrienden en vriendinnen. Na een aantal jaren was er een
bijzondere vriendschap met Gerrit
Sijm. Het zijn mooie en gelukkige
jaren geworden. Een mooie invulling van leven en tijd was hun gezamenlijke inzet voor de allerarmsten
in Roemenië. Het gaf veel voldoening. Na vijftien jaar moest zij ook
deze vriend verliezen, opnieuw een
hele verandering. Zelf moest zij
ook inleveren aan levenskracht. Ze
kwam meer en meer in haar eigen
wereld terecht. Een opname in het
Nicolaas Verpleeghuis werd noodzakelijk, een verstandig besluit.
Zij kon de zorg daar niet missen.
Ze stond ervoor open. Het kaarsje
van haar leven werd steeds zwakker. Er kwam stilte over haar leven.
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En daarmee een afscheid, herinnering, alle respect naar haar toe
en dankbaarheid. Dat bleek in de
Avondwake en Uitvaartliturgie. De
begrafenis was op 17 september. Zij
moge rusten in vrede.

Op 18 september 2011 is in het
Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek
overleden Brigitta Theresia (Git)
Kuin-Botman, op haar leeftijd van
81 jaar.
Langzaam heeft zij moeten inleveren
aan gezondheid en levenskracht.
Meerdere keren was er een ziekenhuisopname. In haar laatste levensfase was er verzorging in het Nicolaas Verpleeghuis. Zij heeft wel eens
gezegd in een eigen mijmering: ‘ik
weet niet of ik het allemaal goed gedaan heb, maar ik deed mijn best’.
En dat mag bevestigd worden, in
herinnering. En herinnering is er
genoeg als we denken aan de weg
die zij gegaan is. Git was een mooie
en levenslustige vrouw. Toen ze van
de Huishoudschool kwam, werd
zij door haar moeder uitbesteed.
Zo noemde men dat. Ze ging naar
de Veiling in Zwaag, met werk op
de administratie. Op de Jaarbeurs
in Utrecht werd ze gevraagd om
op grote boekhoudmachines een
demonstratie te geven. Daar kon
ze heel goed en snel mee omgaan.
Op de Veiling was ze een gezien
persoon. Altijd wel kreeg ze van de
marktkooplui fruit en groente mee
in de fietstassen. Dat kwam altijd
goed van pas. Ze kon van harte
ervan uitdelen.
In haar leven kwam Dirk Kuin.
Vanuit zijn dienstverplichting in
Indonesië kwam hij veilig terug in
Nederland, weer thuis. Hij werd
haar levensgezel, op weg naar een
gezamenlijke toekomst. Ze trouwden met elkaar. Vanaf dat begin begonnen zij het café te runnen van
vader Kuin, in Andijk. Het werd
een druk bestaan, de combinatie
van bouwerij en café. Er was ook
de zorg voor het gezin dat er ging
komen, vijf kinderen. Het werd
een prachtige tijd met veel gezelligheid, veel te ondernemen, een
mooie invulling van leven. Git was
daarbij volop een doener, zoals we
dat in Westfriesland gewend zijn te
zeggen.

Vele jaren was er het wonen op de
Raiffeisenlaan, een mooie plek van
wonen, van contacten, van nog
ondernemen en vreugde en voldoening beleven binnen haar gezin,
van kinderen en kleinkinderen. In
een langzame afname van levenskracht in haar levensavond is er een
definitieve stilte over haar leven
gekomen. In de afscheidsviering in
de kerk kwam haar leven in beeld,
met dankbaarheid, veel herinnering en een blijvende verbondenheid. De crematie was in Hoorn,
op 23 september, met ook daar nog
laatste woorden.

Op 18 september 2011 is overleden
Gerbrand Cornelis (Bram) Beerepoot, op de leeftijd van 87 jaar.
Geboren in Blokker op 15 april 1924
was er na een korte periode een verhuizing naar Venhuizen. Daarna
naar de Zeeweg in Wervershoof om
uiteindelijk een plek te krijgen op de
Kagerbos. In de oorlog werd Bram te
werk gesteld in Duitsland. Het werd
voor hem een bijzondere ervaring
met heel wat indrukken. Met Willy
Bijl in Enkhuizen groeide er in zijn
jonge leven een relatie. Het werd
een gelukkige relatie voor het leven.
De trouwdag was op 21 mei 1952,
het wonen op de Kagerbos. Als heel
welkom kwam er het geluk van een
gezin, drie kinderen kwamen er in
hun leven. In latere jaren kwamen
er zeven kleinkinderen. Wat waren
ook zij welkom.
Het ondernemen zat Bram in het
bloed. Het begon met de verkoop
van vis en patat, thuis en met de
bakfiets op weg. Er kwam een hele
kippenfarm om te verzorgen, met
alle werk en verkoop daarmee verbonden.
Na een periode van verschillende
jaren werd een winkel gekocht op
de Dorpsstraat, als filiaal van bakker Swart. Het gaf veel werk en veel
contacten in de onmiddellijke en
ook de verdere omgeving. Er kon
heel veel naar de mensen toe vanuit
de kleine winkel, in goed ondernemersschap, in een gemakkelijk
omgaan met een trouwe klantenkring in de buurt.
Een donkere dag was 13 januari
1999, het overlijden van echtgenote
Willy, na ernstige ziekte. Een diepe

verandering en een hele verwerking.
Bram had tevoren al veel huishoudelijke taken overgenomen en probeerde zo goed mogelijk de draad
weer op te pakken. Buiten alle werk
had hij zijn hobbies en vaardigheden: van kleine stukjes glas unieke
spiegels maken en allerlei soorten
lampen. Fietsen was zijn passie, biljarten een echte liefhebberij.
In de zomer van dit jaar, in augustus, kwam er een terugslag. Het
fietsen werd een (te) zware bezigheid. Dat waren we helemaal niet
gewend. Krachten werden minder.
Zijn vertrouwde huis werd echt zijn
thuis, om thuis te blijven. Behoefte
aan rust werd sterker, met een bed
in het winkeltje. De deur naar de
kamer veel open om er nog zoveel
mogelijk bij te horen, dichtbij de
kinderen en kleinkinderen. Zondag
18 september kwam er stilte over
zijn leven.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
was er het afscheid, met dankbare
herinneringen, veel respect naar
deze beminde vader en opa toe. Op
23 september was de begrafenis op
het kerkhof in het familiegraf, bij
echtgenote Willy. Hij moge rusten
in vrede.

Op 29 september 2011 is overleden Nicolaas Matheus Jozef (Nic)
Schouten. Het was op de leeftijd
van 90 jaar. Na een leven vol liefde
en zorg, waarin de ander altijd op
de eerste plaats stond, kwam het
overlijden toch nog onverwacht.
Zo konden we het lezen op de
circulaire.
Er is herinnering aan een beminde
levensweg: als geliefde echtgenoot,
een zorgzame vader en een blije opa
voor de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Door de afscheidswoorden van de circulaire heen
zien we een blij gezicht ons toelachen. Zo mag de herinnering zijn,
zoals vader Nic het zelf in zijn leven
zei als zijn terugblik en dankbaarheid: ik heb genoten van het leven.
Met echtgenote samen had hij een
mooi gezin, een hechte band met
elkaar. In vroegere jaren had hij de
zaak van zijn ouders overgenomen
en de zaak verder ontwikkeld. Hij
deed het met vakkundigheid en deskundigheid als juwelier en opticien.
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Na vijfentwintig jaar was er binnen
het gezin een volgende overdracht
aan zoon Klaas, een derde generatie.
Na alle arbeid volgde er een rustiger
levenspatroon door de verhuizing
naar een woning op de Raiffeisenlaan, vanaf het jaar 1979. Contact
met de winkel is er altijd gebleven,
met raad en daad, met belangstelling. Het bleef allemaal herkenbaar
en vertrouwd. Het is mooi wonen
geweest, op weg naar de invulling
van een aangename levensavond
samen, alles samen zoals de circulaire het duidelijk aangaf.
Er is de tijd gekomen dat het huis
te groot werd, dat de tuin teveel
werk vroeg en dat lichaamskrachten minder werden. Een volgende
verhuizing was er in gedachten.
Met alle zin viel de keuze op een
mooi appartement, op het vroegere
voetbalveld van VVW, uitgerekend
op de middenstip! Ook dat is herinnering: Nic Schouten als oudkeeper van VVW. Het gaat over vele
jaren in vroegere tijden, niet weg te
denken. Foto’s en verhalen brengen
ons terug naar die tijd. Het kwam
ter sprake in deze dagen van herinnering en afscheid.
De laatste jaren zijn niet de gemakkelijkste geweest met een zorg om
en voor elkaar, het inleveren toch
wel, dikwijls ongemerkt, van levenskracht. Vader Nic was geen
klager. Hij was een voorbeeld voor
zijn gezin en familie. Nooit klagen,
nooit vragen, alleen maar geven.
In de Afscheidsviering lazen we de

parabel van de Barmhartige Samaritaan, voorbeeld bij uitstek van
naastenliefde voor mensen in nood.
Ook andere herinneringen waren
ons dierbaar om te noemen en
dankbaar te zijn. De crematie was
op 3 oktober in Hoorn, met nog een
laatste, stille groet.

Op 3 oktober 2011 is in Huize
St.Jozef overleden Joop Grent. Het
was op de leeftijd van 83 jaar. Het
kwam niet onverwacht in de laatste
dagen als we denken aan verzwakking van levenskracht, meer en
meer afhankelijkheid, aan verzorging en verpleging toevertrouwd in
Huize St. Jozef, vooral ook aan de
goede zorg van broer Gerardus.
Rustig is hij ingeslapen. Hij ging
naar de heilige grond van Gods
akker, mooie woorden op de circulaire, zoals ook de woorden bijzonder zijn: Gij kent dag noch uur.
Er is genoeg herinnering aan Joop’s
levensweg, beter gezegd: aan de weg
van de gebroeders samen: Joop en
Gerardus.
Geboren in Onderdijk in een groot
gezin liggen de meeste jaren in
Wervershoof.
10 Jaar was er het wonen op de
Dorpsstraat, ruim vijfentwintig
jaar op de Kaagweg, drie jaar op
de Schenkeldijk in een van de Aanleunwoningen, de laatste drie jaar
in Huize St.Jozef.
In de jonge jaren van zijn leven en

in de verdere jaren was Joop werkzaam bij de Heidemaatschappij.
Het was veel in de omgeving van
Velzen-Noord, Amsterdam, Tuindorp Oostzaan. Werk genoeg in
de zorg voor tuinonderhoud, algemeen onderhoud in dorp en stad,
met andere medewerkenden.
Sluipend heeft Joop in de verdere
jaren van zijn leven, in zijn levensavond, last gekregen van de ziekte
van Parkinson. Het was een langzaam inleveren. Het gaf beperkingen en afhankelijkheid. Het heeft
meegespeeld bij de laatste verhuizingen.
Als een rode draad zeker genoemd:
VVW en het biljarten. Trouwe supporter van VVW, met blijvende
aandacht en contacten daarna:
de spanning van de competitie,
de gezelligheid van ontmoeting
en verhalen, de voldoening van
het verenigingsleven. En in kleine
groep: het biljarten, met onderlinge
wedstrijden en het wedstrijdverslag,
ook hier voldoening.
Vele fietstochten in de eigen omgeving zijn er gemaakt, samen op
pad, in de frisse lucht en mooie omgeving. Herinnering genoeg.
Op 7 oktober hebben we hem herdacht in de zaal van Huize St. Jozef,
het was in de vrijdagavondviering,
met familie en medebewoners van
St. Jozef. We konden het lezen op de
circulaire: Joop heeft zijn lichaam
beschikbaar gesteld aan de wetenschap. Dat mogen we als afsluiting
noemen, met respect naar hem toe.
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FAMILIEBERICHTEN
Hartelijke gelukwens
aan de kinderen, aan ouders,
gezin en familie.
Daarmee op weg naar een gelukkige
levensweg en toekomst,
met een blijvende verwondering.

HUWELIJK
GEDOOPT

40 jaar:
Fons en Agatha
Dudink-Manshanden.
Jaap en Margriet Feld-Hommeles.

50 jaar:
Piet en Cock
Zuijderwijk-van den Bos.

Cornelis Petrus (Kees),
zoon van Cor Verdonschot en
Roselijne Sijm.

Owen Levi,
zoon van Lars en
Annemiek Ree-v.d. Blom.

12½ jaar:
Carlo en Moniek
van Velzen-Neuvel.

45 jaar:
Petrus en Divera
Wijngaard-Kaarsemaker.

Lars Jacob,
zoon van Ajanthan en
Anouk Anthonypillai-Verlaat,

Teun Meindert,
zoon van Meindert-Jan en
Maaike Botman-Sneeboer.

HUWELIJKSJUBILEUM

Gertjan Kreuk en
Mireille Gerritsen,
Nic Schouten en Natasja Mol.
Een hartelijk proficiat aan de
bruidsparen, veel geluk en verbondenheid samen, op weg naar een
mooie invulling van een gelukkige
levensweg.

Een huwelijksjubileum als een
momentopname, met herinnering,
dankbaarheid, feest.
Een hartelijke felicitatie,
met veel goede wensen
van gezondheid,
verbondenheid samen,
op weg naar goede,
verdere levensjaren, van harte.

VOOR DE KINDEREN

De druiven van opa Henk
Opa Henk is boos. Hij heeft een wijnstok geplant
in zijn tegeltuin. Zo’n wijnstok duurt lang.
Wel drie jaar. Eerst is het een knoest. Aan die
knoest groeien ranken. Aan die ranken groeien
bladeren. Maar nog geen druiven. Dat duurt nog
twee jaar. Na een jaar knipt opa Henk de ranken
af. Dat moet. Het tweede jaar komen er nog
meer ranken.
Opa Henk spant de draden. Langs de schuur en
langs de schutting en tussen de schuur en de
schutting. De draden lijken wel een tent waar je
doorheen kunt kijken. De ranken gaan groeien
langs de draden.
Zo groeit de tent langzaam dicht. Met ranken en
met bladeren, maar nog niet met druiven.
Dat duurt nog een jaar. Het derde jaar groeien
de ranken weer. De tent is nu helemaal dicht.
En nu zijn de druiven ook te zien.
Maar opa Henk is boos.
Op wie of op wat? Niet op de wijnstok, niet op

de ranken, niet op de bladeren en zeker niet op
de druiven. Opa Henk is boos op de buurman.
Want de buurman plukt druiven.
“Ze groeien over de schutting”, zegt de
buurman. “Wat in mijn tuin hangt, is van mij,
en wat in jouw tuin hangt is van jou”.
Daar is opa Henk het helemaal niet mee eens.
“Je hebt er niks voor gedaan”, zegt opa Henk.
“Alle druiven zijn van mij”.
En nu zit opa Henk boos op het bankje onder de
trossen druiven. Maar dan hoort hij iets.
En er komt een fles om de hoek. Aan de fles zit
een arm. Het is de arm van de buurman.
“Zullen we samen een glaasje wijn drinken?”,
vraagt de buurman. Opa Henk krijgt een
rood hoofd. “Dan moet ik twee glazen halen”,
mompelt hij. “Die heb ik al bij me”, zegt de
buurman. De fles is leeg. Opa Henk zegt:
“Kom af en toe ook maar aan mijn kant plukken.
Ik heb er toch veel te veel voor mij alleen”.
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