
In Getsemane

Zij kwamen nu aan een landgoed 
dat Getsemane heette. 

Daar zei Hij tot zijn leerlingen: 
“Blijft hier zitten terwijl Ik bid.” 

Hij nam Petrus, Jakobus en 
Johannes met zich mee 
en begon zich ontsteld  

en beangst te gevoelen. 
Hij sprak tot hen: 

“Ik ben bedroefd tot stervens toe. 
Blijft hier en waakt.” 

Nadat Hij een weinig verder was 
gegaan wierp Hij zich ter aarde 

en bad dat dit uur,  
als het mogelijk was, 

aan Hem mocht voorbijgaan. 
“Abba, Vader, 
– zo bad Hij – 

voor U is alles mogelijk; 
laat deze beker Mij voorbijgaan. 

Maar toch: niet wat Ik,  
maar wat Gij wilt.” 

Toen ging Hij terug  
en vond hen in slaap 

   
Marcus 26, vers 36-40

Afbeelding: 
Andrea Mantegna 1431 - 1506 

Gebed op Olijfberg
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Pastor J. Suidgeest 

Website: www.sintwerenfridusparochie.nl

BELANGRIJK

Voor afspraken met, vragen en mededelingen aan pas-
tor Suidgeest per telefoon is de beste tijd om te bellen: 
MAANDAG t/m VRIJDAG 
’s morgens tussen 9.30 uur en 
10.00 uur en ’s avonds tussen 
18.00 uur en 18.30 uur.

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

Bent u het spoor even 
kwijt? Wilt u praten over uw 
problemen? De Stichting 
Hulpverlening vanuit de 
Westfriese Kerken is er voor 

iedereen. Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan 
mensen in moeilijke/crisissituaties. 
Samen met u zoeken we naar een weg om verder te 
gaan! Tel. 0229-271684 
Website: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

GAAT u vERhuIzEN?

Help onze administratie. Geef uw verhuizing tijdig 
door met een verhuiskaart of met deze bon.

Achternaam..........................................................

Voorletters of fam................................................

Huidig adres .........................................................

Postcode/Plaats ....................................................

Nieuw adres .........................................................

Postcode/Plaats ....................................................

Verhuisdatum ......................................................

LAAT ’T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie

#

vAN DE REDACTIE

Aandacht in dit nummer van Nu en Straks is er voor 
de Veertigdagentijd die komende week gaat beginnen. 
Pastor Suidgeest heeft er een mooi verhaal bij geschre-
ven. De werkgroep Eerste Communie vertelt hoe het 
voorbereidingsprogramma voor de kinderen er uit 
ziet. Ook het project Vormen draait op volle toeren. 
Op 17 maart gaat het gebeuren, een mooie dag voor de 
jeugd. De werkgroep Stille Omgang laat ook van zich 
horen, in het weekend van 17 op 18 maart kunt u weer 
meedoen aan deze stille tocht. Verder werkt Auxilia-
Brasili-ja verder aan hun acties voor kleine projecten en 
laten ze foto’s zien van hun 25-jarig bestaan. Natuurlijk 
staan de gebruikelijke berichten van de parochie weer 
vermeld en nog veel meer lezenswaardige artikelen.
Deze keer geen interview omdat ik op reis was naar 
Polen, naar mijn jarige kleinkind. Koud was het daar 
wel. Maar nu ik weer terug ben is het hier net zo koud. 
Een prachtige winterdag als ik dit schrijf, de gevallen 
sneeuw is weggeschoven op de sloot achter het huis en 
het ijs is vol met schaatsende kinderen. Heel gezellig 
allemaal. Maar het werk aan Nu en Straks is gewoon 
doorgegaan. Veel leesplezier.
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18-19 februari: 
Carnavalszondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen (M). 
Groep Zwaagdijk.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
Wereldwinkel aanwezig.

vEERTIGDAGENTIJD

22 februari: Aswoensdag

woensdag 19.00 uur: 
Aswoensdagviering in de kerk met 
Heren v/h koor. 
Uitdelen van het as-kruisje. 
Pastor J. Suidgeest. 
N.B. Aswoensdag is Vasten- en 
Onthoudingsdag.

25-26 februari: 1e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. 
Groep Wervershoof.
De vieringen in dit eerste 
weekend van de Veertigdagentijd 
zijn boetevieringen in onze 
voorbereiding op weg naar Pasen.

3-4 maart: 2e zondag

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. van Dril.

10-11 maart: 3e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Heren v/h koor. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. 
Pastor C. Koning.
Wereldwinkel aanwezig.

17-18 maart: 4e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 15.00 uur: 
Vormselviering met 
AOW-Jongerenkoor. 
Vormheer H.Post en 
Pastor J. Suidgeest.
zaterdag 18.00 uur: 
Vormselviering met 
AOW-Jongerenkoor. 
Vormheer H.Post en 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. 
Groep Wervershoof.

24-25 maart: 5e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen (M). Groep Wervershoof. 
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

31 maart-1 april: Palmzondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Herenkoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen(M). 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor. 
Groep Wervershoof.
Palmzondagvieringen, met de 
zegening en het uitdelen van 
palmtakjes. Palmzondag is het 
begin van de Goede Week.

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 in het nieuwe jaar 
achter liederen’ een M staat, dan 
betekent dit: Middenkoor, onder-
steuning door leden van het vroegere 
Regiokoor.

LITURGISCHE 
AGENDA

LITuRGIsCh ROOsTER 
18 februari tot en met 1 april 2012
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Onlangs deed het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) een onderzoek naar het 
gewicht van mannen en vrouwen. 
Daaruit bleek dat 60% van de man-
nen en 44% van de dames te zwaar 
is. Bewegen werd genoemd als een 
goed wapen tegen overgewicht, de 
trap nemen in plaats van de lift, de 
fiets in plaats van de auto. Uiteraard 
minder eten, minder snoepen. Een 
eerder onderzoek was 15 jaar gele-
den. Wat doen we met dit resultaat 
dat overigens ongunstiger uitvalt 
dan 15 jaar geleden!

Een geleerde man kwam op be-
zoek bij een wijze Meester om hem 
 vragen te stellen over de zin van het 
leven. Na het gesprek zette de gast-
heer thee. De geleerde man bood 
zijn kopje aan. De wijze Meester 
goot, goot en bleef gieten..! De thee 
liep over de tafel. Kijk toch uit’!, 
riep de man hardop. Toen zette de 
wijze Meester de theepot neer en 
zei met een milde glimlach: Zo ben 
jij, geleerde man. Jij bent zo vol van 
jezelf dat er niets meer bij kan. Ik 
kan je niets meedelen. Jij kunt niet 
delen met een ander. Je kunt zelfs 
geen vragen stellen. Eerst moet je 
leeg worden, grondig leeg, open en 
ontvankelijk en niet langer vol van 
jezelf. Dan pas kan ik je kopje vul-
len en kunnen we samen luisteren 
naar de zin en het mysterie van ons 
beider leven’.

De Vastentijd die op woensdag 
22 februari begint, is meer en meer 
gaan heten: Veertigdagentijd. In de 
verhalen van de Schrift komt het 
getal 40 meermalen voor als een 
tijd van nood en beproeving maar 
wel met uitzicht op redding en 
heil. Het is een bijzondere tijd van 

voorbereiding en inkeer. Een tijd 
van ommekeer, verandering en be-
kering. Al spreken we minder van 
Vastentijd, het woord vasten’ blijft 
zijn betekenis houden.

Vasten is leeg worden… om vól te 
worden van iets of iemand. Vasten is 
leeg maken, ruimte scheppen, plaats 
maken. Het is jezelf ontle digen, zo-
als dat in de oosterse godsdiensten 
sterk wordt ervaren, om vervuld 
te worden van het  goddelijke, iets 
dat boven het hier en nu uitstijgt. 
Ontlediging in de zin van: min-
der eten, minder  drinken. Het uit-
sparen van lichamelijk voedsel had 
in eerste instantie niet de bedoeling 
om daarvan iets voor anderen te 
besteden. Op zich is het al een nor-
male ervaring dat het verzadigde 
lichaam tot niet veel in staat is. Het 
kan wel eens waar zijn dat vrij willig 
zich matigen een weg opent naar 
nieuwe mogelijkheden.  Vrijwillige 
honger gaf vele mensen nieuwe 
ogen. Nog steeds vasten er mensen 
in de oosterse wereld voordat zij 
een belangrijke beslissing nemen of 
een nieuw leven aangaan. Jezus at 
in de woestijn 40 dagen en nachten 
niet, zie Lukas 4,2, voordat Hij zijn 
openbaar leven begon. Verzwakt 
naar lichaamskracht was Hij op dat 
moment heel sterk!

De wijze Meester zei in het kleine 
beginverhaal: Leeg worden, ruim-
te maken om samen te luisteren 
naar de zin en het mysterie van ons 
 beider leven’. In die ruimte komen 
op ons af niet alleen de zin en het 
mysterie van ons leven, maar ook 
onzin, nood, narigheid, vragen. 
Mensen van nu met hun vragen, 
hun nood, hun armoede, hun ach-
tergesteld-zijn. Verschillen zijn er 

nog steeds tussen arm en rijk, tus-
sen zwart en blank. Het is de wereld 
zelf die dat laat zien.
Het is leeg worden, onszelf ontle-
digen, ruimte scheppen om meer en 
meer aandacht daarvoor te krijgen, 
met ons hart ermee verbonden. Van 
die wereld zijn wij zelf een deel.
In vele opzichten, in bijna alle 
 opzichten, zitten wij in het goede 
gedeelte.
In de beleving van de Vastentijd of 
Veertigdagentijd kunnen wij dat 
heel goed verbinden met de Vasten-
actie.
Vasten is leeg worden en is daarmee 
heel goed te verbinden, in te vullen 
met solidariteit, hulp, met Vasten-
actie, op weg naar Pasen! 
Ethiopië in Afrika vraagt dit jaar 
onze aandacht. Een groot verschil 
komt ons voor ogen als we denken 
aan en dat Afrikaanse leven ver-
gelijken met onze leefsituatie.  Laten 
wij van ons overgewicht’ delen en 
geven. Wij worden er beter van. 
Maar vooral met de voldoening en 
hún terecht verlangen: zij worden er 
beter van!

Pastor J. Suidgeest 

vAsTENTIJD

Velen kennen het begrip woestijn. 
We zijn verdrietig, eenzaam, boos. 
Leven is niet langer fijn, 
het is dor en uitzichtloos. 

Dit kan vele jaren doorgaan, 
we slepen ons zo voort. 
Totdat we een keuze maken, 
omdat het op den duur toch stoort. 

We beseffen dankbaar,
leven is niet enkel pijn. 
We kunnen een knop omzetten, 
er komt een eind aan de woestijn. 

Het is alsof God ons leidt, 
een oase komt in zicht 
en een hele nieuwe tijd. 
We komen weer in evenwicht. 

Narigheid is achtergelaten 
het leven is maar zo kort. 
Nu mogen we gaan praten, 
hoe de toekomst beter wordt.         Arda 

Woestijn
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Uit de vergadering van november 
en van december 2011.

Catechese en 
Liturgie

De Groepsverantwoordelijken van 
JeePee hebben hun jaarvergade-
ring gehad. JeePee loopt goed. Op 
19  februari zullen zij op de Promo-
beurs staan in de Dars. Het gaat om 
bekendheid en om promotie. De 
JeePee-website is op orde, gereed 
voor gebruik. 
De werkgroep Auxilia/Brasili-ja 
gaat met eigen stand ook naar de 
Promo-beurs.
Het 25-jarig priesterfeest van pas-
tor Sjaak de Boer en het 25-jarig 
jubileumfeest van Auxilia/Brasili-
ja op 27 november waren zeer ge-
slaagd. Er was een mooie viering in 
de kerk, daarna het prachtige ver-
volg van een feestmiddag in Café/
Rest. Fortuin. In de vorige uitgave 
van Nu en Straks’ (kerstnummer) 
heeft verslag/dankwoord gestaan.
De verdeling van de verschillen-
de beurten in het kerstrooster en 
rond de jaarwisseling (regionaal) 
is gedaan. Met dank aan alle be-
trokkenen, op weg naar feestelijke 
 vieringen en mooie kerstdagen. 
Er is uitnodiging binnengekomen 
voor de jaarvergadering van enkele 
koren. Het is de tijd van het jaar 
waarin dat plaatsvindt.

Gemeenschapsopbouw

Op de kerstmarkt in het winkelcen-
trum heeft Auxilia/Brasili-ja een 
stand gehad, met leuk aanbod. Het 

was op zondag 11 december.
De PCI is blij als er kerstpakketten 
over zijn, voor een bestemming. 
Dank daarvoor.

De deurcollecte na afloop van de 
kerstvieringen is voor de Advents-
actie.
Op 12 oktober was er een verga-
dering voor de PCI’s in de regio: 
uitwisseling van nieuws, activi-
teiten, stand van zaken, eventuele 
vragen. In het tweede gedeelte van 
de samenkomst was de Stichting 
Leergeld’ uit Hoorn aanwezig met 
2 bestuursleden. Het doel was in-
formatie en naamsbekendheid. De 
Stichting is afhankelijk van spons-
orgelden. Met vergoeding door de 
Stichting Leergeld’ kunnen kinde-
ren deelnemen aan activiteiten op 
school, sportclubs, vereniging, enz.

Tuin en Begraafplaats

Op het eerste kerkhof wordt begon-
nen met het weghalen van een aan-
tal grafstenen. Dit met het oog op 
een latere renovatie van een bepaald 
gedeelte. Betreffende contactperso-
nen worden tevoren geïnformeerd.
Het ronde perk in de achtertuin 
(bij de garage) wordt opgeknapt. 
Het wachten is op het voorjaar. 
Het zou goed zijn om de boom in 
de voortuin van de pastorie, dicht-
bij de kerk, weg te halen. De boom 
veroorzaakt bladerenoverlast in de 
dakgoten. Het droogt daar nooit op. 

Het is slecht voor de muren van de 
kerk (vochtwerking). Bij de  Inzet’ 
(voorkant) moeten twee zware tak-
ken van de boom worden verwij-
derd. Zij kunnen afbreken.

Financiën en 
Onderhoud

De deuren aan de binnenkant van 
het kerkportaal (naar de kerk en 
naar de koortrap) zijn keurig op-
geknapt. Dank aan dhr. Piet Deen. 
Het binnenwerk van de kerk (pla-
fond) vraagt om een opknapbeurt, 
hele klus. Hier is steigerwerk mee 
gemoeid. Een en ander is in voor-
bereiding, offerte, enz. Bekeken 
wordt of er tochtstrippen zijn aan 
te brengen onder de buitendeuren 
van de kerk. Bij koud weer komt 
er veel kou het portaal (en de kerk) 
binnen.
De voorbereiding is op gang voor 
Actie Kerkbalans 2012. Thema 
voor dit jaar is: Wat is de kerk mij 
waard?’ De datum van het weekend 
is: 14/15 januari 2012. Ophaalavond: 
maandag 16 januari. Het draaiboek 
is aangepast, passend bij de situatie 
van dit moment.
Er is het nodige te doen over nieu-
we subsidieregeling vanuit het Rijk 
voor kerken, monumenten, enz. 
Het gaat hierbij om meerjarig on-
derhoud. De subsidiemogelijkhe-
den worden ingeperkt. Degenen die 
in het jaar 2011 zijn afgewezen, krij-
gen nu voorrang.
Bouwadvies’ is een bedrijf dat ons 
helpt bij de aanvraag. Medio janu-
ari 2012 moet de aanvraag binnen 
zijn. De regeling heet: Brim-subsi-
dieregeling. Brim is afkorting van: 
Besluit Rijkssubsidiëring Instand-
houding Monumenten.
Stichting Binding’ vraagt om jaar-
lijkse bijdrage voor gebruik van 
de wekelijkse berichtgeving. Is ak-
koord. Binnengekomen post wordt 
behandeld of voorgelezen.
Dat was het voor deze keer. 

NIEuws EN ACTIvITEITEN

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
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Beste mensen
 
Afgelopen jaar is voor ons een heel 
bijzonder jaar geweest: we hebben 
mogen vieren dat wij 25 jaar be-
staan. Burgemeester Meijer heeft 
ervoor gezorgd dat op 26 oktober 
1986 de werkgroep Brasili-ja het 
 levenslicht zag. 

Dat gebeurde tijdens de eerste eu-
charistieviering van pastor Sjaak de 
Boer. Ik zeg “mogen vieren”, omdat 
dit, zonder al die mensen die ons 
een goed hart toedragen, niet mo-
gelijk geweest zou zijn. We hebben 
die 25 jaar mogen vieren op 27 no-
vember en het is meer geworden 
dan wij zelf hadden gehoopt. Vol 
bewondering hebben wij genoten 
van al die mensen die zich, geheel 
belangeloos, hebben ingezet. Er zijn 
heerlijke hapjes klaargemaakt door 
mensen uit Polen, Kongo, Brazilië, 
Irak en de Filippijnen. Er hebben 
mensen opgetreden. Het was in één 
woord: geweldig.
Die zondagmiddag zijn we ook 

gestart met onze nieuwe actie: de 
beklimming van de Alpe d’Huez 
op zondag 17 juni 2012. Het is de 
bedoeling dat ongeveer 15 spor-
tievelingen een aantal keren die 
 Nederlandse berg gaan beklim-
men. Ze zullen zich hierbij laten 
sponsoren en dat allemaal voor de 
stichting June-Gambia. Deze stich-
ting helpt de bevolking van Gambia 
met het uitvoeren van kleinschalige 
projecten. Op onze site kunt u meer 
informatie vinden.
Ook kunt u daar lezen welke projec-
ten wij dit jaar hebben gesponsord: 
* Smile Simalia bouwde een school 

in India. 
* De Makula Foundation onder-

steunt kansarme kinderen in 
Uganda. 

* Cees Weel werkt een jaar lang in 
een ziekenhuis in Tanzania. 

* Palestijnse kinderen hebben mu-
ziekinstrumenten gekregen. 

* Erwin Ooijevaar ging in januari 
van dit jaar naar Zuid Afrika om 
daar via de organisatie Be More 
aan de slag te gaan met straatkin-
deren. 

* Nikki Klemkerk ging in Kenia 
werken bij een project dat tot doel 
heeft: gelijke kansen voor jongens 
en meisjes. Erwin en Nikki, zo-
maar twee jonge mensen die een 
deel van hun tijd gegeven hebben 
aan mensen die het minder goed 
hebben dan zij zelf.

De kerstmarkt van dit jaar in Wer-
vershoof geeft ons ook de mogelijk-
heid een klein project te ondersteu-
nen: De Ikerin Women Group is 
een groep van 25 Maasai vrouwen 

uit een zeer traditionele en conser-
vatieve achterstandsgroep. Deze 
vrouwen willen heel graag hun ei-
gen levensstandaard en met name 
die van hun dochters verbeteren. 
Zij willen een inkomens genere-
rend project starten: het vetmesten 
van jonge stieren. Met de opbrengst 
hiervan willen zij hun dochters 
onderwijs laten volgen zodat deze 
meisjes betere levenskansen krij-
gen.
U ziet, we bruisen van de energie, 
al heeft u dat aan het aantal rond-
zendbrieven dit jaar niet echt kun-
nen merken. Excuses daarvoor.

Hartelijke groeten,
Kees Ooijevaar, secretaris
E-mail: chooijevaar@quicknet.nl
www.auxilia-brasili-ja.nl
KvK: 371000429  
Bank: 3689.48.870 t.n.v. Auxilia
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NIEuws EN ACTIvITEITEN

De verzorging van een goed lopende Actie Kerkbalans 
komt elk jaar weer terug en is heel veel waard. Half 
 januari is er de woensdag, waarop de grote witte enve-
loppe (met inhoud) in de Inzet’ wordt opgehaald, dit 
jaar door 67 lopers. De dagen van het wegbrengen vol-
gen daarna. Dan is er het weekend, zaterdag en zondag, 
met extra aandacht in de beide vieringen, een opwek-
kend woord door onze penningmeester.
De maandagavond! Een stoet mensen komt binnen, na 
elkaar. Het zijn opnieuw de lopers, nu met de retour-
enveloppen. De ronde is gedaan. Het gaat evengoed 
nog vlug. 
Er wordt geteld. Rond 21.00 uur wordt genoemd wat 
op dát moment is binnengekomen. We zijn dankbaar 
voor de eerste telling. En hier is dan het bedrag van dát 
moment: 57.000 euro.
In de loop van de week zijn nog vele enveloppen nage-
bracht. In het volgende weekend konden we een nieuwe 
stand vernemen, uitgelopen naar 59.000 euro. 
Een resultaat om dankbaar voor te zijn.

In dit resultaat ligt het antwoord op de vraag van de 
Bisdomfolder, die met de enveloppe was meegegeven: 
Wat is de kerk mij waard?’ Daar konden we over na-
denken. Daar konden we op reageren, concreet en 
praktisch, met onze ondersteuning. Heel veel dank aan 
allen die mee hebben gedaan met hun bijdrage. Heel 
veel dank aan degenen die bij de actie zelf onmisbaar 
zijn geweest. Dan denken we aan het kleine comité en 
zeker ook aan de 67 lopers. 
 
Parochiebestuur 
St.Werenfridus Wervershoof

ACTIE KERKBALANs 2012

Stichting "JUNE"
The Gambia

In juni fietsen voor JUNE…
Met de nieuwste actie van Auxilia- Brasili-ja gaan we de landsgrenzen over! Op 17 juni 2012 gaat Auxilia de 
Alpe d´Huez beklimmen.  

De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de stichting JUNE. Doel van de stichting is het helpen van 
de bevolking in Gambia met het uitvoeren van kleinschalige projecten in Gambia, zoals de bouw van scho-
len, een brug, waterputten, sponsoring van schoolkinderen enz. De stichting is opgericht in 1999 in Banjul 
te Gambia. Daarna ook in Nederland en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven maar blijft in Gambia 
werkzaam. In het najaar van 2002 is het eerste project gerealiseerd, in het voorjaar van 2003 het tweede en 
in December 2005 het derde en vierde project. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.june-
gambia.nl

We zijn voor deze actie op zoek naar sponsors!!!!

Het is de bedoeling dat onze dappere fietsers meerdere keren de top gaan bereiken. U kunt hen sponsoren. 
Voor iedere keer dat één van hen de top heeft bereikt, kunt u een bedrag toezeggen. Natuurlijk kunt u ook een 
bedrag toezeggen zonder daarvoor een prestatie van onze fietsers te verlangen.

Daarnaast hebben we nog ruimte op de shirts. Het is nog mogelijk om uw bedrijfsnaam, huwelijksaanzoek 
etc. op de shirts van onze fietsers te vermelden. 

Mocht u meer informatie willen hebben, of willen sponsoren, neem dan contact op met Auxilia-Brasili-Ja  
(tel. 0228582203. Ook kunt u op onze website, www.auxilia-brasili-ja.nl, aangeven hoeveel fietsers u wilt 
sponsoren en voor welk bedrag. Kijk hiervoor onder de knop: 2012 - Alpe d´Huez. 
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Door de Raad van kerken was er dit jaar voor gekozen 
om 18 januari in de Week van gebed voor de eenheid’ 
een avond voor de verschillende kerkgenootschappen 
in te vullen met een korte gebedsviering met daarna de 
mogelijkheid in gesprek te komen met elkaar. Voorgan-
ger was pastor Suidgeest. Het materiaal voor de viering 
met als thema Winnen met gevouwen handen’ was dit 
jaar samengesteld door de Poolse kerken. Wat kan met 
handen veel gedaan worden, goede en slechte dingen, 
maar altijd kunnen ze samen gevouwen worden om te 
bidden. 
Na de koffie, waarbij de aanwezigen elkaar weer eens 
konden spreken of juist kennismaken, werden groep-
jes gevormd van ongeveer vijf mensen, zoveel mogelijk 
uit de verschillende kerkgenootschappen. Aan de hand 
van één vraag per groep werd doorgepraat over diverse 

onderwerpen. Bidden, welke rol speelt de Bijbel, de re-
gelgeving binnen de kerken. Ook het omgaan met de 
verschillende kerken vroeger en nu was een onderwerp 
waarvoor de beschikbare tijd eigenlijk veel te kort was. 
De vraag: wat kunnen wij als kerken samen doen lever-
de direct resultaat op: de Herv. kerk bood spontaan aan 
mee te willen werken aan de actie Gered Gereedschap 
die dit voorjaar door de jongeren van de Ger. kerk, de 
Kath. kerk en de Baptistengemeente wordt gehouden! 
In de grote groep werd kort verslag gedaan van wat er 
besproken was binnen de verschillende groepjes.
De vraag kwam of deze avond zinvol was of dat een 
oecumenische viering op zondag in één van de kerken 
beter past. Deze avond werd als heel waardevol erva-
ren, juist door het met elkaar in gesprek kunnen zijn. 
De Raad van Kerken denkt hier verder over na, ook 
over wat de kerken gezamenlijk op kunnen pakken. Er 
kwamen verschillende suggesties naar voren.
Deze avond hadden we niet graag willen missen werd 
na afloop veel opgemerkt!
Met dank aan de Raad van kerken en het hartelijk wel-
kom in de mooie ruimte van de Kapel!

Baukje Kuin-Hogendorp

Terugblik op een zinvolle avond 
van de Raad van kerken

zIEKENTRIDuÜm 
te wognum
 
Op 12, 13 en 14 april 2012, zal weer het jaarlijkse 
 triduüm gehouden worden.
Dit jaar onder leiding van Pastor H. A. Slot uit 
 Alkmaar

Op deze dagen staan mensen centraal die door leeftijd, 
eenzaam zijn, ziekten of handicap niet meer zo mak-
kelijk uit huis kunnen, ze komen samen om elkaar te 
ontmoeten in ontspanning en bezinning om zo een 
paar gezellige dagen te hebben. 

De onkosten zijn, 
voor 3 dagen, 30 euro
2 dagen, 25 euro
1 dag,  15 euro
vervoer kan geregeld worden.
 
Wilt U dit meevieren, graag opgeven bij:
Greet Haakman
Werenfridushof 21
telefoon: 581252

wERKGROEP vORmEN
Inmiddels draait het project vormen weer op volle 
 toeren. Dit jaar zullen op 17 maart 38 kinderen hun 
vormsel doen. De kinderen, verspreid over twee vie-
ringen en wederom onder leiding van vormheer Henny 
Post. Nieuw in het project is de speurtocht voor kinde-
ren en ouders, welke door onze eigen Pastor Suidgeest 
is gemaakt; het belooft   een succes te worden!

Werkgroep Vormen
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De jaarlijkse Stille Omgang naar 
Amsterdam vindt dit jaar plaats in 
het weekend van 17 op 18 maart.

Intentie: 
Passie voor de Eucharistie’.

Toelichting: De encycliek Ecclesia 
de Eucharistia’ is door Paus Johan-
nes Paulus II gegeven om de eucha-
ristische verwondering opnieuw in 
het centrum te stellen. De Kerk leeft 
immers van de Eucharistie zoals de 
Stille Omgang haar basis vindt in 
het Wonder van Amsterdam uit 
1345: “Heer U bent het voedsel dat 
mij in leven houdt, dat mij doet 
voortgaan op mijn pelgrimsweg.” 
In de tweede alinea van de bood-
schap van Paus Johannes Paulus 
II aan het Gezelschap van de Stille 
Omgang bij het 650 jarig jubileum 
staat: Met hernieuwde blik en hart 
in verwondering opzien naar het 
gelaat van Christus aanwezig in de 
Eucharistie. Passie voor de Eucha-
ristie. Passie nemen wij mee naar 
de 40- dagentijd. Passiezondag en 
de tweede Passiezondag is Palm-
zondag. Passie voor de Eucharis-
tie. Waar je liefde voor hebt kijk je 
steeds met vernieuwde blik en met 
vernieuwd hart naar toe, met ver-
wondering!
Het bijzondere eucharistische won-
der van Amsterdam steunt ons om 
de verwondering voor deze gave 
van de werkelijke en blijvende aan-
wezigheid van Christus in de Eu-
charistie – een Sacrament- steeds 
opnieuw te wekken en te vieren. 
De Romeinse officier – centurio – 
honderdman, zonder een katholiek 
geloof, die echter verantwoordelijk 
was voor de kruisiging en getuige 
is van zijn sterven zegt: “Werkelijk, 
deze mens was Gods Zoon” Marcus 
15: 39.. 

Organisatie 
De vertrektijd voor deelnemers, 
die mee willen rijden met de bus is 
 afhankelijk van de opstapplaats. De 

kosten zijn € 15,- te voldoen bij het 
instappen van de bus.
De Heilige Mis is om 22.00 uur  
in de Stefanuskerk, Kamperfoelie-
straat 209. Hoofdcelebrant tijdens 
de viering is Hulpbisschop dr. J. 
Hendriks van Haarlem–Amster-
dam Het mannenkoor van de Sint.
Cunerakerk uit Nibbixwoud ver-
zorgt de gezangen.
Daarna wordt de Stille Omgang 
 gelopen. Na afloop van de Stille 
Omgang is er koffie en broodjes 
in de Lutherse kerk aan het Spui. 
Daarna wordt iedereen weer naar 
zijn/haar opstapplaats terug ge-
bracht.

Opgave kan gedaan worden bij 
verschillende personen in West-
Friesland tot 15 maart.

Voor inlichtingen en opgaven kan u 
zich wenden tot:
Onderdijk: 
Vera Steltenpool-Burger 
tel. 0229-201064
Andijk: 
Truus de Vries-Brakeboer
tel. 0228-591759
Wervershoof: 
Margriet de Vries-Pouw 
tel. 0228-581891 
(graag na 18.00 uur)
Zwaagdijk-Oost: 
Ria Laan-Ooijevaar 
tel. 0229-26176

Opstapplaatsen zijn: 
Onderdijk bij de Kerk 19.50 uur, 
Andijk Sarto  20.05 uur, 
Wervershoof 
Gemeentehuis/Winkelcentrum 
 20.15 uur, 
Zwaagdijk-Oost 
Het Weeltje 20.30 uur.

Voor meer informatie internet: 
www.stille-omgang.nl

stille Omgang 
west-Friesland

De stille Omgang

Stil, heel stil, trekken 10.000 mensen 
met hun harten vol wensen,
door de straten van Amsterdam.
 
Stil wordt gebeden, stil gewacht
op antwoord in deze nacht
zonder bravour, zonder tamtam.

Stil wordt door allen gehoopt
dat de natuur die tot zuivering noopt, 
gered wordt van vervuiling, van dood.

Door het voortdurend geklos op de 
straten 
van voetstappen krijgen wij in de gaten, 
de stille, schreeuwende nood.

Een rozenkrans glijdt stil door ruwe 
handen,
een gebed wordt gefluisterd tussen 
tanden,
gericht tot de Schepper van mens en 
natuur.

Zoals eens God werd gedragen van 
vuurhaard naar altaar,
zo lopen nu mensen voor, achter en 
naast elkaar 
op dit nachtelijk uur.

Slechts een lantaarn, een stenen zuil
staan op deze plaatsen, in ruil 
voor wat hier eeuwen geleden is 
gebeurd.

De stille getuigen van wat dood lijkt
maar in het hart springlevend blijkt,
tegenover de drugsdealer die met zijn 
koopwaar leurt.

De publieke vrouw aan de kant 
wachtend op een nieuwe klant,
vraagt zich af wat dit moet betekenen.
 
Het schrille contrast tussen de dag en 
nacht
wordt hier ten tonele gebracht 
in duizenden mensen die op God 
rekenen.

Als een langzaam kronkelende slang
verplaatst zich zo de stille omgang
door de verlichte duisternis.

Geen woorden, geen preken,
het zijn de harten die spreken
hier, op weg als een stille getuigenis…



10

JONGEREN

Op 17 maart 2012 vindt voor de zesde maal het jon-
gerenprogramma van de Stille Omgang plaats. Het 
SO-jongerenprogramma is uitgegroeid tot een ka-
tholiek jongerenevenement van nationale omvang. 
Ook dit jaar worden er weer honderden jongeren in 
de hoofdstad verwacht. Het thema voor dit jaar is 
DURF! In verre landen als Egypte, Irak en Iran staan 
Christenen vierkant achter hun geloof, ondanks een 
direct levensgevaar dat dit vaak oplevert. In Neder-
land daarentegen voelen wij ons op andere vlakken 
onder druk om uit te komen voor het geloof; het stuit 
op onbegrip en een negatief oordeel. 

Tijdens het Stille Omgang jongerenprogramma wordt 
hierbij stil gestaan, door middel van muziek en/of 
theater, een spreker van formaat en in de liturgie: een 
H. Mis en een Eucharistische aanbidding. Kortom, ge-
zamenlijk het geloof vieren: dat is het hoofdingrediënt 
van het SO-Jongerenprogramma. Het hoogtepunt van 
de avond is het gezamenlijk lopen van de Stille Om-
gang. 

Over de stille omgang
Steeds meer jongeren trekken jaarlijks vanuit het hele 
land naar Mirakelstad’ Amsterdam om daar het 
 eucharistisch wonder van 1345 te herdenken en een 
krachtig signaal van geloof af te geven, temidden van de 
grote stad Amsterdam. In gebed lopen zij door de bin-
nenstad en laten zo zien hoezeer God bij ons  mensen 
betrokken is. Het is indrukwekkend en bijzonder om 
’s nachts met een grote groep jongeren in stilte en gebed 
te lopen, in een stad waar het nooit stil is!

Datum: 
zaterdag 17 maart 2012, 20.00 uur tot 00.30 uur
Locatie: 
Sint Nicolaaskerk, Prins Hendrikkade 73 
in Amsterdam
Meer info: Kijk op www.stille-omgang.nl/jongeren of 
neem contact op met het Jongerenpastoraat van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam, tel.: 023-5112635 

Aanmelding via aanmelding@stille-omgang.nl.

stille Omgang jongerenprogramma 2012: DuRF!
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Koor 
veertigdagentijd en Paastijd
Pasen valt op 8 april en Aswoens-
dag op 22 februari. Op 20 no-
vember was het de laatste zondag 
“door het jaar”: Christus Koning! 
Op 27 november begon het nieu-
we kerkelijk/liturgisch jaar: Eerste 
 Advent. Op de meeste zondagen 
van dit liturgisch jaar zal uit het 
evangelie van Marcus worden gele-
zen. Marcus ging mee op de reizen 
van Paulus, Barnabas (zijn neef) en 
Petrus. Hij heeft waarschijnlijk zelf 
Jezus niet gekend, maar schreef, als 

eerste van de vier evangelisten, het 
kortste evangelie: een goede, blijde 
boodschap. Het hoogtepunt van het 
kerkelijk/liturgisch jaar is Pasen, 
met de veertigdagentijd als voor-
bereiding daarop. In deze veertig           
dagentijd zingt het Herenkoor al-
tijd Gregoriaans, evenals overigens 
in de Adventsperiode. Kenmerkend 
voor beide periodes is de versobe-
ring, zoals ook in de liturgie tot 
uitdrukking komt. Muzikaal is het 
meest opvallend dat er geen Gloria/
Eer aan God wordt gezongen, en 
ook het Hallelujagezang ontbreekt. 
Veertigdagentijd en Paastijd vormt 
de eerste grote (feest-)cyclus in het 

kerkelijk jaar. Sinds de vernieuwing 
van Vaticanum II (1962-1965) om-
vat deze Paascyclus: veertigdagen-
tijd, het Triduüm (Goede Vrijdag, 
Paaszaterdag en Paaszondag) èn... 
de vijftigdagentijd, die met Pink-
steren wordt afgesloten. Op Paas-
zondag zingt het koor altijd het 
beroemde Halleluja van Händel, en 
sluit de Paastijd hiermee ook af op 
Pinksterzondag. In de Paastijd, pe-
riode Paaszondag t/m Pinksterzon-
dag, wordt bij uitstek het “halleluja”   
gezongen: alsof het één lange Paas-
dag is. 

Jan van der Leek            

KERK EN sAmENLEvING

Na maanden van voorbereiding 
zijn we vanaf 2 februari van start 
gegaan met de communicantjes. 
De kinderen hebben een speur-
tocht door de kerk gevolgd met 
hun hele klas, met uitleg van Pas-
tor Suidgeest over wat er daar al-
lemaal te zien is. 
Woensdag 8 februari hebben de 
communicantjes in de Inzet iets ge-
knutseld, waarmee ze  zich zaterdag 
11 februari hebben voorgesteld. Het 
thema van dit jaar is: In de wolken.
De kinderen hebben een luchtbal-
lon geknutseld en ze hebben aan 
iedereen verteld wanneer zij zich in 
de wolken voelen. 

Tijdens de Voorstellingsdienst heb-
ben de communicantjes hun pro-
jectmap gekregen, daarin gaan we 
samen met hen de komende weken 
werken. In deze map staan allerlei 
verhaaltjes, opdrachtjes en gebed-
jes, waarmee de kinderen voorbe-
reid worden op hun eerste Heilige 
Communie. Voor de ouders is het 
belangrijk dat ze in de map, de brief 
van het Gezamenlijk Gastouder-
project goed lezen en het project-
overzicht goed in de gaten houden. 
Want sommige onderdelen doen 
de kinderen met hun ouders thuis 
en sommige onderdelen doen we 
samen in de Inzet tijdens een kerk-
dienst, wat precies staat allemaal 
in het projectoverzicht. Tegen het 
einde van de kerkdienst komen de 

kinderen dan weer terug in de kerk 
en een paar kinderen mogen dan 
iets vertellen over wat ze in de Inzet 
hebben gedaan en lezen een kort 
gebedje voor. U kunt dit volgen op 
zaterdagavond 10 maart, zondag-
ochtend 18 maart en zaterdag 24 
en 31 maart. Ook gaan de kinderen 
op zaterdag 14 april aan tafel met 
 pastor Suidgeest. 

Verder komt op woensdagmiddag 
7 maart Nel Bus de kinderen ver-
tellen over de kinderen in Gam-
bia. Zij vertelt hierover altijd heel 
 enthousiast en de kinderen zijn dan 
ook altijd een en al oor. Wilt u hier 
ook iets meer over weten? Kijkt u 
dan eens op www.june-gambia.nl. 
Voor de kinderen in Gambia kun-
nen de communicantjes ook iets 
doen, want zij krijgen waarschijn-
lijk allerlei cadeautjes en geld voor 
hun Communiefeest, het zou toch 
mooi zijn als ze daarvan iets zou-
den kunnen delen met kinderen die 
bijna niets hebben. Daarom krijgen 
ze tijdens het project ook een spaar-
doosje. Wie weet willen ze daar iets 
in doen voor Stichting June van 
Nel Bus. Dan zorgt zij er weer voor 
dat er scholen worden gebouwd en 
 waterputten worden gemaakt in 
Gambia. Alvast hartelijk bedankt. 

Om de actie extra te ondersteunen 
hebben we dit jaar voor het eerst 
op donderdagmiddag 22 maart een 

knutselmiddag en gaan we met de 
communicantjes dingen maken 
die we op zaterdagavond 24 maart 
na de kerkviering gaan verkopen 
 achter in de kerk. 
Het zou dus extra leuk zijn als 
alle kinderen hun familie, vrien-
den, klasgenootjes, buren etc. uit 
zouden nodigen voor deze avond. 
 Zodat alle leuke zelfgemaakte spul-
len, maar waarschijnlijk ook dingen 
uit Gambia worden verkocht en we 
de stichting van Nel Bus een leuk 
bedrag kunnen overhandigen. De 
viering begint net als elke zaterdag-
avond om 19.00 uur. Tot ziens!

De kinderen brengen ook met hun 
klas een bezoek aan de molen van 
Wervershoof.
 En wanneer we het hele project af 
hebben is het tijd voor hun Eerste 
Heilige Communie op zondag-
ochtend 22 april. Dit jaar is er één 
 viering en deze begint om 10.00 
uur. Het kinderkoor Weerenlied 
zingt en we hopen dat er heel veel 
mensen komen kijken en luisteren 
naar dit feestelijke gebeuren. 
Voor nu wensen wij alle commu-
nicantjes en hun ouders heel veel 
 plezier met de voorbereidingen.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep 1e Communieviering
Namens de werkgroep: 
Monique Bosman (584412) en 
Sylvia Bakker (582268)

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep
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Addis Abeba, de hoofdstad van 
Ethiopië, is één van de snelst 
groeiende steden van Afrika. In 
de arme wijk Yeka leven veel men-
sen van minder dan één dollar per 
dag. De congregatie Zusters van 
Barmhartigheid helpt bewoners 
in deze wijk met een project om 
hun levensomstandigheden zelf te 
verbeteren.

Heldere strategie
Veel bewoners van de wijk Yeka ko-
men oorspronkelijk uit het zuiden 
van Ethiopië. Aanhoudende droog-
te dreef hen naar de stad. Helaas is 
de werkloosheid in Addis Abeba 
schrikbarend hoog en de armoede 
onvoorstelbaar groot. De congre-
gatie Zusters van Barmhartigheid, 
een lokale ontwikkelingsorgani-
satie die nauw samenwerkt met de 
Vastenactie en de lokale overheid 
heeft een project gestart om de be-
woners te helpen. De congregatie 
kiest daarbij voor een hele heldere 
strategie. Drie jaar lang werkt ze in 
één wijk, nu dus in Yeka. Daar zet 
de congregatie geen eigen projecten 
op, maar ze ondersteunt samen met 
Vastenactie vooral bestaande acti-
viteiten en groepen.

De Zusters van Barmhartigheid 
hebben samen met Vastenactie 
grote plannen:
•	Honderden	 jongeren	 gaan	 een	

basisopleiding volgen
•	 Jongeren	en	vrouwen	krijgen	een	

lening
•	 Training	 in	 ondernemerschap,	

management en boekhouden

•	 Voorlichtingsprogramma’s	 geven	
aan jongeren en vrouwen over 
HIV/Aids en seksueel geweld

•	Wijkorganisaties	 worden	 ver-
sterkt en functioneren dan beter 
op organisatorisch en financieel 
gebied.

Laten we onze medemensen in 
Ethiopië en andere landen in de 
wereld steunen in hun strijd om 
het bestaan. Samen kunnen we dat 
bereiken door de allerarmsten te 
beschermen. Laat uw hart spreken 
en doe mee aan deze Vastenactie. 
Dank u wel voor uw mooie gebaar.

Even iets minder,
voor een ander...

De trouwe inzet van 
zuster Brenda villarin

In het hart van een van de vele slop-
penwijken van Addis Abeba werkt 
de Filippijnse zuster Brenda Villa-
rin. Zij behoort tot de congregatie 
van de Zusters van Barmhartig-
heid. Al 33 jaar zet zij zich hier in 
voor de mensen om haar heen.

missie: 
een lang gekoesterde droom
Zuster Brenda groeide op in de 
Filippijnen. De liefde voor God 
kreeg ze mee van haar moeder. Zo-
dra ze oud genoeg was, trad ze in. 
Ze wilde naar de missie. Maar de 
Congregatie van Barmhartigheid 
stuurde haar naar een opleiding tot 
verpleegkundige. Negen jaar werk-
te ze met plezier in het plaatselijke 
ziekenhuis. Toen ze het al niet meer 
verwachtte, kwam de vraag of ze 
naar Ethiopië wilde gaan. Een lang 
gekoesterde wens werd werkelijk-
heid.’ Brenda realiseerde een hos-
pitaal waar nu enorm veel mensen 
gebruik van maken.

mensen helpen een zelfstandig 
bestaan op te bouwen
Later in Addis Abeba, ging Brenda 
door met haar ontwikkelingswerk. 
Ze heeft met de Vastenactie een 
duidelijke visie: Wat wij doen, 
is hen de juiste middelen aanrei-
ken; scholing, training en de juiste 
 materialen en voorzieningen. Zo 
kunnen ze voor zichzelf een fat-
soenlijk bestaan opbouwen en hun 
kinderen naar school sturen.  Alleen 
zo komen we tot een blijvende, 
 positieve verandering. 

Vastenactie ziet Brenda’s bevlogen-
heid terug in het opbouwproject van 
de Zusters van Barmhartigheid:
•	 Zorgen	 dat	 vrouwen	 een	micro-

krediet krijgen om een eigen be-
drijfje op te zetten.

•	 Investeren	 in	 onderwijs	 voor	
 kinderen.

•	 Vakopleidingen	 voor	 jonge-
ren, zodat ze een baan kunnen 
 vinden.

Als de mensen in de ene wijk heb-
ben geleerd hoe ze een beter bestaan 
voor zichzelf kunnen opbouwen, 
dan gaan we door naar de volgende 
wijk.’
Natuurlijk zijn er ook wel eens 
 tegenslagen, maar daardoor laat 
Brenda zich niet uit het veld slaan. 
Ze werkt tezamen met Vastenactie 
en een team met goed opgeleide 
en betrokken mensen. Brenda zegt 
daarover: Ieder van ons zet zich 
met hart en ziel in voor de ontwik-
keling van Ethiopië.’

Vastenactie geeft de mensen in 
Ethiopië hoop op een nieuwe toe-
komst. Door dit project in de slop-
penwijken van Addis Abeba te 
steunen, deelt u een stukje welvaart 
met onze medemensen ver weg en 
helpt u ze vooruit. Een prachtige 
gedachte voor wie vasten een die-
pere betekenis wil geven. 

Vastenactie Giro 5850. 

Zie ook www.vastenaktie.nl 

Vastenproject Ethiopië
Cordaid Steun voor sloppenwijkbewoners
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KERK EN sAmENLEvING

PCI

Stelt u zich eens voor: dag in, dag uit elk dubbeltje 
 moeten omdraaien. Elke dag weer moeten denken wat 
kunnen we nu weer besteden aan eten.
Deze mensen zijn er ook bij u in de buurt.
Mede dankzij uw financiële hulp, is het PCI in staat om 
deze mensen te helpen.

Mogen we op u rekenen?

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons rekening-
nummer 36.89.50.654 t.n.v PCI Wervershoof
Bij voorbaat hartelijk dank,
namens het bestuur van de PCI
secretaris mevrouw M. Ruijter 
telefoon: 0228-583969 

Even geld opnemen…… 
niet voor iedereen  vanzelfsprekend!

Mejuffrouw Zernike te horen pre-
ken, geeft de indruk dat de vrouw 
even goed geschikt is voor het pre-
dikambt als de man’, schreef een 
Friese krant over de eerste vrouwe-
lijke predikant van Nederland. Op 
5 november is het precies honderd 
jaar geleden dat Anne Zernike werd 
bevestigd tot doopsgezind voor-
ganger en voor het eerst de kansel 
betrad in het Friese dorp Boven-
knijpe. Deze bijzondere gebeurte-
nis is voor Museum Catharijnecon-
vent Utrecht aanleiding om van 
31 maart tot en met 24 juni 2012 
met de tentoonstelling  Vrouwen 
voor het voetlicht uitgebreid aan-
dacht te besteden aan de rol van 
vrouwen in de kerk. 

De tentoonstelling laat zien op 
 welke wijze vrouwen zich hebben 
ingezet voor de kerk van het jaar 

nul tot nu: martelaressen, heiligen, 
kluizenaressen, nonnen, klop-
pen (maagden), abdissen, moe-
ders, diaconessen, Graal vrouwen, 
pastoorshuishoudsters – ook wel 
poetsengelen’ genoemd –, pasto-
raal werksters, domineesvrouwen 
en vrouwelijke dominees. De ver-
halen en ervaringen van historische 
en hedendaagse vrouwen staan cen-
traal. Welke keuzemogelijkheden 
hadden zij? Hoe vervulden zij hun 
rol en wat inspireerde hen? En hoe 
ziet de toekomst  eruit voor vrou-
wen in de kerk? 
Het is voor het eerst dat een  
zo brede overzichtstentoonstelling 
wordt  ingericht over de uiteen-
lopende manieren waarop christe-
lijke  vrouwen zich hebben ingezet 
voor de kerk.  Diverse kunstwerken, 
afkomstig uit musea en privécol-
lecties, zijn niet eerder of slechts 

 zelden tentoongesteld. 

De tentoonstelling is tot stand geko-
men in samenwerking met Aletta, 
instituut voor vrouwengeschiede-
nis, en Passage, christelijk-maat-
schappelijke vrouwenbeweging.

Datum: 31 maart t/m 24 juni 2012
Locatie: 
Museum Catharijneconvent, 
Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht

Meer informatie:  
www.catharijneconvent.nl

vrouwen voor het voetlicht in 
museum Catharijneconvent
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GELOOF IN BEELD

Het nog geldende Rituale Roma-
num, gepubliceerd in 1964, heeft 
een rite over de kerkelijke huwe-
lijkssluiting. Na het ja-woord van 
de huwelijkskandidaten behoort 
de priester te zeggen: Geef elkaar 
de rechterhand.’ Hij vervolgt dan: 
Ik verbind u in het huwelijk in de 
naam van de Vader, de Zoon en de 
heilige Geest. Amen.’

De samenvoeging van de rechter-
handen was al een rite in de voor-
christelijke Romeinse huwelijks-
sluiting. De vader of een bij het 
huwelijk betrokken vrouw (pro-
nuba) nam de hand van de vrouwe-
lijke huwelijkskandidaat en legde 
die in de hand van de man. In het 
Oude Testament, in het boek To-
bit, vinden we al een dergelijke rite. 
Raguel nam de rechterhand van 
zijn dochter Sara en legde die in de 
rechterhand van de jonge Tobias 
en bad om de zegen van God over 
hen (7,15, tekst Vulgaat). Het vroege 
christendom heeft dit gebruik van 
de Romeinen overgenomen. De sa-
mengevoegde handen worden soms 
afgebeeld op antieke sarcofagen en 
betekenen niet alleen de verbon-
denheid en huwelijkstrouw, maar 
ook en vooral de gave van de vader 
die zijn dochter ten huwelijk geeft. 
We zien dat de vader toenmaals 
en later bij afwezigheid van vrou-
wenemancipatie een dominante rol 
speelde.

In die tijd en ook in de middeleeu-
wen was het huwelijk een zakelijk 
aangelegenheid en speelde de liefde 
tussen de huwelijkskandidaten een 
ondergeschikte of geen rol. De lief-
de moest nog komen. Bij de oude 
Romeinen was het huwelijk een hui-
selijk en familiaal gebeuren, maar 
werd een kerkelijke taak, terwijl de 
Romeinse vader werd vervangen 
door een priester. Later, in de mid-
deleeuwen en renaissance, zien we 
afbeeldingen van de verloving of 
het huwelijk van Maria en Jozef. 
Ze hebben elkaar de rechterhand 
gegeven, terwijl er een hogepriester 
achter hen staat. Dit betekent dat 

de rite bekend was. Het was ook de 
tijd van het opkomend individu-
alisme en de sentimentele’ liefde. 
Het huwelijk ontstond toen zoals 
tegenwoordig op grond van per-
soonlijke liefde. Het initiatief lag bij 
de man die – vroeger aan de vader 
- de hand van zijn dochter vroeg.

In die tijd verscheen voor het eerst 
een Rituale Romanum (1614), waar-
in het samenvoegen van de rechter-
handen en zegen van de priester 
werden voorgeschreven. Deze rite 
was ook bij protestanten gebruike-
lijk. Zo zegt onze vaderlandse dich-
ter, Jacob Cats, in zijn Houwelick 
(1625): Men siet met sonderlingh  
genoegen de bruyt en haren vriendt 
de rechterhanden voegen, En wort 
de gront van echte trou geleyt (ge-
legd) en met gelijcke lust het groote 
woort geseyt.’ Hier gebeurt de sa-
menvoeging vóór het grote woord, 
het ja-woord, zoals tegenwoordig 
meestal ook bij een katholieke hu-
welijkssluiting.

Tenslotte een opmerking over de 
altijd al geldende kerkelijke leer. 
Niet de rite van het handgebaar of 
het woord van de priester vormt het 
wezenlijk element van de huwelijks-
sluiting, maar de wederzijdse toe-

stemming (consensus, ja-woord). 
Dit werd uit het Oud-Romeinse 
recht overgenomen door de kerk en 
het burgerlijk recht.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

De data dat de wereldwinkel 
achter in de kerk staat zijn:

18 en 19 februari
10 en 11 maart
14 en 15 april
en op de voorjaarsmarkt, de derde 
donderdag in mei.

De producten die we verkopen 
zijn prima, o.a. de fair trade cacao, 
deze kwam vorige week bij het 
programma Kassa als beste uit de 
bus. Als u iets koopt steunt u vele 
mensen in de ontwikkelingslanden 
die het heel hard nodig hebben.

Namens het team achter de 
wereldwinkel

Anneke Breg-Swart

Geef elkaar de rechterhand!
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Op 9 december 2011 is na een 
 ernstige ziekte overleden Johanna 
Maria Theodora (Joyce) Bakker-
Barnhoorn, op de leeftijd van 
52 jaar. Meerdere jaren is haar strijd 
er geweest om te overleven. Dap-
per waren haar pogingen om nog 
enkele jaren extra van het leven te 
mogen genieten, in extra kansen 
en extra invulling. Te vroeg is er 
een definitieve stilte gekomen. Het 
is met alle bewondering zoals zij 
 ermee is omgegaan.
In het jaar 1959 in Rotterdam gebo-
ren was er na een jaar de verhuizing 
van het gezin naar Wervershoof. 
Daar liggen de goede jaren van haar 
jeugd, de lagere school en de verdere 
schooljaren. Met veel plezier kwam 
zij op jonge leeftijd te werken in het 
atelier van haar vader. Zij leerde 
al gauw in een goede vriend, Wim 
Bakker, haar gezel voor het leven 
kennen. Een gelukkige levensweg 
lag voor beiden open, van verkering 
en verloving naar de huwelijksdag. 
Er werden twee kinderen geboren, 
een zoon en een dochter, een blij 
gebeuren. Het was daarna een mooi 
moment dat Wim in het atelier 
kwam werken, samen de schouders 
eronder, heel welkom.
In Joyce is er binnen en buiten haar 
gezin herinnering aan een werk-
zaam leven en aan vrijwilligers-
werk dat zij graag ter hand nam in 
de omgeving hier. In het jaar 2001 
werd het bedrijf van vader Frans 
Barnhoorn overgenomen. De zaak 
werd in de verdere tijd uitgebreid. 
Er was ruimte voor en perspectief.
De grote hobby van Joyce was kaar-
ten maken. Ze hield van knippen 
en plakken en van de schittering 
van glitters. In de aanloop naar het 
kerstfeest was ze er vol van, door 

heel het huis heen. In de tijd van de 
zomer mocht ze graag op een cam-
ping vertoeven. Het was voor haar 
een rustmoment in een druk leven. 
Het jaar 2007 was een moeilijk jaar. 
Een ernstige ziekte openbaarde zich. 
Een zware operatie was nodig, met 
daarna herstel. Ervoor gáán, dat 
was haar devies. Na goede  periodes 
en hoopvolle verwachtingen waren 
er toch weer mindere dagen. Op 
een gegeven moment was werken 
niet meer mogelijk. Ze moest ervan 
afzien. Het was een mooi gegeven 
dat ze van lezen hield. Talloze boe-
ken heeft Joyce thuis verslonden. 
Haar kaarten-hobby heeft ze lang 
vol gehouden. Haar krachten wer-
den minder, meer en meer moest 
ze inleveren. Toch nog onverwacht 
was er het moment van stilte, een 
definitieve stilte en verwerking 
daarvan.
In de afscheidsvieringen in de kerk 
waren er dierbare herinneringen en 
was er dank om de betekenis van 
haar leven. Op 14 december was de 
begrafenis op het kerkhof. Zij moge 
rusten in vrede. 

Op 10 december 2011 is op de leef-
tijd van bijna 93 jaar plotseling 
overleden Jan Dekker, geliefde 
vader, opa en overopa binnen zijn 
gezin. Het was een onverwacht mo-
ment, een definitieve stilte, buiten 
de deur, dichtbij huis, op zaterdag-
morgen. Het gaf een hele verwer-
king, verzorging en ermee omgaan. 
Dagen volgden met herinneringen.
In Jisp in 1918 op de boerderij ge-
boren was het na de Eerste Wereld-
oorlog een sobere en harde tijd. 
Als enigst kind werd al vroeg in 
zijn jonge leven het meehelpen ge-
vraagd op de boerderij. Later werd 
nog een zusje geboren. Veel te vroeg 
verloor hij kort daarna zijn moeder. 
Hij heeft dat als een groot gemis 
ervaren. Een tante kon gelukkig 
veel betekenen met haar goede rol 
binnen het gezin. Er was voor Jan 
teveel werk op de boerderij om 
naar iets anders te kunnen uitzien. 
Zijn levensgezel kwam hij tegen in 
Truus Kramer, gelukkige tijden. In 
1952 was de trouwdag. Er kwam 

gaandeweg de jaren een gezin, het 
geluk van 4 kinderen. Het gezin 
was compleet.
Een grote tegenslag was het moment 
dat de boerderij in de Beemster in 
vlammen opging. Veel raakte ver-
loren, was weg, verbrand. Het roer 
werd omgegooid. Vader (en moe-
der) werd een andere  ondernemer 
en wel café-houder. Het werd een 
andere omgeving: Wervershoof. 
Café de Roos’ tegenover de kerk 
werd een nieuwe uitdaging. Vader 
Jan Dekker was onderhoudend, 
belangstellend, baanbrekend. Hij 
werd een echte ondernemer. In be-
stuursfuncties telde zijn stem en 
oordeel mee. Veel werd opgericht 
aan clubs en vereniging in en rond 
de Roos’. Het gaf gezellige contac-
ten. Het waren zijn mooiste jaren.
Eens kwam het moment om samen 
met zijn vrouw de actieve en druk-
ke jaren af te bouwen en de Roos’ 
naar anderen over te dragen. Nog 
genoeg invulling van de tijd bleef 
hem bezig houden en boeien zoals 
kaarten, zwemmen, biljarten. Er 
was niet gauw verveling. Een nieuw 
idee was: gaan schrijven in herin-
nering aan zijn café-jaren in Wer-
vershoof, een terugblik naar een 
aantal mooie jaren. Hij kon meer en 
meer genieten van zijn gezin, klein-
kinderen en achterkleinkinderen. 
Lief en leed gaan dikwijls samen. 
Het was in het leven van deze vader 
als we denken aan het overlijden 
van zijn echtgenote, in het zieken-
huis in Hoorn, onverwacht, in de 
zomer van het afgelopen jaar. Zijn 
gezin dichtbij was een hele troost. 
Aandacht en goede zorg beteken-
den veel. Het ging goed. Een half 
jaar later was er onverwacht vaders 
levenseinde. Eenzelfde ervaring, in 
verwerking als gezin samen, met 
 elkaar verbonden.
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
waren er dankbare woorden en 
herinneringen. De begrafenis was 
op 15 december in het familiegraf. 
Hij moge rusten in vrede. 

Op 11 december 2011 is na een ziek-
bed van enkele weken overleden 
Johannes (Joop) Brinkman, op de 

FAmILIEBERIChTEN
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leeftijd van 81 jaar. Het was in het 
St.Nicolaas Verpleeghuis in Lutje-
broek, opgenomen voor revalidatie. 
Toen kwam er stilte voorgoed.
Zijn geboortedag in deze omgeving 
was op 23 april 1930. Joop groeide 
op, hij voelde zich hier thuis. Na het 
doorlopen van de lagere school was 
er werk aan de winkel op het land. 
Er was genoeg om handen. Later 
ging hij werken met zijn broers 
samen. Dat leidde op een gegeven 
dag tot een firma. We zien daar-
in de ontwikkeling naar breder, 
naar meer mogelijkheden en meer 
 zekerheid.
Joop zien we voor ons als een bui-
tenmens, op twee manieren. Op de 
eerste plaats in een werkzaam leven, 
in deze omgeving van Westfries-
land en ook in de Wieringermeer. 
Het is er allemaal geweest: het werk 
als tuinder, ook in bredere zin, zijn 
werkkracht concreet: bloemkool, 
aardappelen, bieten, tulpen, witlof. 
De afzet op de markt: de schuit, de 
motorschuit, de vrachtrijder. De 
vaarpolder werd een polder met 
wegen. Veel werd naar een hoger 
plan getrokken. Het kwam: de trek-
ker, de landbouwwagen, de schuur, 
de kas. En verschillende machines. 
En ándere manieren van werken.
Maar ook was er na arbeid, na 
werkzame uren, na een werkzame 
dag op zondag een wandeling, zijn 
wandeling. Het werd een fietstocht, 
in latere tijden de elektrische fiets. 
Onderweg, het was dan niet om 
te werken maar om te genieten: 
van groei naar bloei, naar oogst. 
 Genieten van de natuur, van de 
omgeving. De jaargetijden, de sei-
zoenen meemaken. De natuurlijke 
voortgang daarvan zien. Genieten, 
mooi vinden, bewonderen en ver-
wonderen, het ligt allemaal dichtbij 
elkaar. We hoorden het zeggen in 
die dagen: Joop was een stille genie-
ter. Hij genoot op zijn manier, een 
buitenmens.
Op zondag 20 november deed Joop 
zijn rondje. Hij was het zo gewend. 
Door onbekende oorzaak kwam 
hij ten val. Thuisgebracht kon hij 
daarvan bijkomen. Diezelfde dag 
in de middag kwam hij opnieuw 
te vallen. Een ziekenhuisopname 
werd geregeld voor onderzoek en 
verzorging. De diagnose wees naar 
een hersenbloeding. Een langer 
verblijf was nodig, met in een latere 
fase de opname in het St.  Nicolaas 

Verpleeghuis voor revalidatie. Hij 
is er nauwelijks aan begonnen. Er 
kwam stilte voorgoed over zijn le-
ven. Om hem heen in die dagen 
verwerking. In de kerk namen we 
op 16 december afscheid met dank 
om zijn leven, met herinneringen 
aan zijn goede leven. De begrafe-
nis was daarna op het kerkhof. Hij 
moge rusten in vrede.

Op 14 december 2011 is na een 
moedig gedragen ziekbed over-
leden Geertruida Martha Maria 
(Gerda) Meester-Blokdijk. Het 
was op haar leeftijd van 53 jaar. 
 Circulairewoorden zijn dikwijls 
in het klein een in memoriam’, in 
herinnering en dank, zoals dat ook 
deze keer herkenning mag zijn. Dan 
is er sprake van een diepe bewon-
dering voor een moedig gedragen 
ziekbed. Midden in het leven is de 
terugslag in gezondheid gekomen. 
Altijd met sprankeltjes hoop op be-
tere dagen, op herstel. Een omme-
keer ten goede is uitgebleven. Een 
stilte voorgoed gaf veel verwerking 
in het afscheid moeten nemen. Ger-
da heeft het moedig, sterk gedaan. 
Daarom bewondering voor haar, 
met verdriet en stilte om haar heen. 
Een zorgzaam leven staat ons voor 
ogen, als spil binnen haar gezin. 
Ze was een drijvende kracht, haar 
hart op de juiste plaats. Ze wist wat 
ze wilde. Ze kreeg veel gedaan, ge-
richt naar haar gezin. Dat was haar 
streven: als het maar goed met hen 
ging. Leo zelfstandig in zijn thuis, 
zijn ontwikkeling. Sharon, met een 
stimulans om haar studie, specia-
lisatie Recht’, met mooie cijfers 
af te ronden, om trots op te zijn. 
Natuurlijk is de laatste periode 
een moeilijke periode geweest van 
inleveren en mindere dagen, van 
stille gedachten en zorg. Maar juist 
daarin was er de uitnodiging om 
met nieuwe krachten er te zijn: in 
aandacht en hulp, een goed thuis-
gevoel, in delen en geven, als gezin 
ervoor elkaar zijn. Geliefde tante 
Tini was er met haar goede zorg.
Gerda hield van bloemen, het stond 
op de circulairekaart. Bloemen als 
een laatste groet, met namen en 
woorden erbij geschreven. Bloemen 
in de kleuren van het leven, zoals 
het leven zelf veelkleurig en be-
mind kan zijn.

Dinsdag 20 december was de dag 
van afscheid, van samenzijn, herin-
nering, van troost en kracht naar 
elkaar. Het was met bijzondere 
woorden in het crematorium in 
Hoorn.
Zij moge rusten in vrede.

Op 17 december 2011 is in Huize 
St. Jozef overleden Akke Anna 
Epke-Wetting. Ze bereikte de leef-
tijd van 90 jaar. Een sterke vrouw 
staat ons voor ogen’. Bij het afscheid 
kwam dat naar voren. In die herin-
nering was de invulling met weer 
andere woorden van toepassing: 
trots, moedig, rechtvaardig, kop-
pig, direct, eigenwijs, eenvoudig, 
warm, krachtig, lief, oprecht. Een 
mengeling van woorden als type-
ring van een beminde moeder, oma 
en overoma (ouwe oma). Moeder 
Epke was recht door zee, ze was 
moedig. Ze was een warm mens die 
altijd meer begaan was met een an-
der dan met zichzelf. De aandacht 
voor een ander uitte zich in tastbare 
hulp, letterlijk in een helpende aan-
wezigheid. Het kwam als welkom 
over, met dank en waardering. Zij 
heeft het beste van zichzelf gege-
ven. Het was uit liefde voor haar 
gezin. In 1984 overleed haar goede 
echtgenoot. Het betekende een hele 
verwerking in de toen zo andere 
situatie van haar leven. In de voor 
haar bekende en vertrouwde om-
geving van de Bonstraat ging haar 
leven verder, binnen haar gezin en 
met goede mensen om haar heen. 
In haar verdere levensjaren kwam 
Huize St. Jozef in beeld. Op een ge-
geven moment was er de mogelijk-
heid en het besluit, 8 jaar geleden, 
om daar een kamer te betrekken. 
Ze ging daar verstandig mee om 
met het oog op haar gezondheid 
en haar leeftijd. Ze kon de goede 
zorg daar van harte waarderen. Het 
was, zo zei ze het wel eens, alsof ze 
 logeerde in een hotel.
In een laatste levensfase, al wat 
 langere tijd, voelde ze het inleve-
ren aan levenskracht. Meer en meer 
was ze gebonden aan haar kamer. 
Het maakte haar wereld kleiner en 
haar leven meer en meer afhanke-
lijk. Dat vond ze niet gemakkelijk. 
Ze zou graag anders willen. De laat-
ste dagen viel ze weg, in een  diepe 
slaap. Er kwam in enkele  dagen 
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tijd een definitieve stilte over haar 
 leven, zoals de circulaire het zegt: 
zij zelf als de rots’ van de familie. 
In het aanvangswoord van diezelf-
de circulaire komt een welgemeend 
getuigenis van haar naar ons toe in 
opwekkende zin: Treur niet om 
mijn overlijden maar wees blij dat 
ik geleefd heb’. Bij het afscheid is er 
dankbaarheid verwoord om de be-
tekenis van haar leven en bewonde-
ring zoals zij in het leven stond. Het 
was op 22 december in het crema-
torium in Schagen. Zij moge rusten 
in vrede.

Op 8 januari 2012 is onverwacht 
overleden Bartholomeus Maria 
(Bart) Leijdekker. Hij bereikte de 
leeftijd van 84 jaar. Een tijd van 18 
jaar heeft hij met zijn echtgenote in 
onze gemeenschap hier gewoond. 
Het was vanaf de eerste dagen met 
alle zin. Vanuit Amsterdam was 
toen de verhuizing naar hier. Vele 
jaren was hij daar leraar aan een 
Middelbare school in metaalbewer-
king en technisch tekenen. Daar zijn 
weer vele jaren aan voorafgegaan. 

Zijn middelbare studie en school-
opleiding was ook in Amsterdam. 
Het was op de Don Bosco-school 
waar hij in latere jaren zelf les zou 
gaan geven.
Na de oorlog waren er zijn Indië-
jaren. In die jaren stierf zijn broer 
Piet in hetzelfde Indonesië. Het was 
voor hem een zware verwerking 
waar hij nooit helemaal los van is 
gekomen. Na zijn terugkomst uit 
Indonesië was er zijn verkering en 
huwelijksdag met zijn bruid, Cor-
nelia Breedijk. De woonplek werd 
langs de Hoofdvaart in de Haar-
lemmermeer. Drie kinderen kwa-
men er in hun leven, gelukkige 
jaren samen. Een verhuizing naar 
Barneveld, vanwege baan, luidde 
een nieuwe periode in, voor 5 jaar. 
Het werd daarna weer Amsterdam, 
vakleerkracht op de Don Bosco-
school, voor vele jaren. Er was in 
Amsterdam veel te beleven op het 
gebied van sport, andere wedstrij-
den, muziek, toneel, museumbe-
zoek, wandelingen. Met zijn gezin 
kon hij  altijd keuzes maken. Meer-
dere keren was er een terugslag in 
gezondheid, tot ernstig aan toe. 
Het gaf op den duur beperkingen. 

Gelukkig was er steeds weer de mo-
tivatie en positieve instelling om 
er het beste van te maken, gericht 
naar zijn kinderen en kleinkinde-
ren. Een dieptepunt in zijn leven 
was het overlijden van dochter Joke 
in 1995. Hij kon er nooit goed over 
praten.
Naar Wervershoof verhuisd zijn het 
voor hem mooie jaren geworden, 
ondanks problemen in gezondheid 
en dus beperkingen. Hij hield van 
schaken, biljarten, kaarten en zeker 
ook van autorijden. Onmisbaar was 
daarbij de steun van zijn echtgeno-
te. Vele autoritjes zijn er gemaakt, 
altijd naar het zin. Het is wel heel 
bijzonder dat hij in zijn laatste rit, 
in eigen omgeving hier, naast zijn 
echtgenote in de auto onverwacht is 
overleden.
In de voor hem dierbare Weren-
friduskerk hebben we op 13 januari 
afscheid genomen van een beminde 
echtgenoot, vader, opa en over-
grootvader. 
Het was met genoeg herinneringen 
en met dank om de betekenis van 
zijn leven. De  crematie was op die 
dag daarna in het  crematorium in 
Schagen. 

FAmILIEBERIChTEN

GEDOOPT

Dorien Elisabeth Dieuwertje,
dochter van Martijn en 
Moniek Droog-Zijlstra 
(De Vooruitgang 43).

Lise Catharine Maria,
dochter van Edwin en 
Valerie Hauwert-Kieftenburg 
(Mendelstraat 2).

Hartelijke gelukwensen aan de 
ouders vanwege de doop van hun 
kind, aan gezin en familie. 
Gezondheid, blije kinderjaren, 
een gelukkige levensweg.

Huwelijksjubileum

12½ jaar: 
Kees en Kim Grent-Druyven.

40 jaar: 
Jan en 
Ursula Steltenpool-Koortens.

Kees en 
Vera Ooijevaar-Groot.

50 jaar: 
Theo en Els Spigt-Dol.

Hartelijke gelukwensen aan de 
bruidsparen, een momentopname 
op een levensweg van vele jaren, 
met dankbaarheid gevierd. 
Gezondheid, heel veel goeds.
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Ik heet Carlijn, ik heb een aardige moeder 
en een hartstikke fijne vader. Ik praat 
veel met ze en vertel alles over school 
en over mijn vriendjes en vriendinnetjes. 
Maar ja, soms hebben ze geen tijd of 
geen zin of zijn ze moe. Dan moet ik het 
zelf maar uitzoeken. Soms zijn ze ook wel 
eens boos op me omdat ik niet doe wat 
zij willen dat ik doen moet. Nou, moet ik 
dan altijd hun zin doen?! Dan kruip ik in 
een hoekje alleen. Ik speel dan met mijn 

poppen of met mijn speelgoedbeesten 
daar heb ik er heel veel van. Ik vertel ze 
dan allerlei verhaaltjes en dat is best leuk. 
Als ik ’s avonds naar bed ga denk ik vaak 
na over alles wat ik die dag heb gedaan, 
over alles wat fijn was en ook over alles 
waarbij ik me een beetje verdrietig 
voelde. Ik zou dat dan allemaal weer 
willen vertellen en dat doe ik dan maar.  
Weet jij aan wie?
uit: Kinderbron

Vertel het maar 
vOOR DE KINDEREN
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