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NU EN
STRAKS

PASEN
HET LEGE GRAF
Toen de sabbat voorbij was,
kochten Maria uit Magdala en
Maria de moeder van Jakobus,
en Salome geurige olie om hem
te balsemen. Op de eerste dag
van de week gingen ze heel
vroeg in de ochtend, vlak na
zonsopgang, naar het graf. Ze
zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor
ons de steen voor de ingang van
het graf wegrollen?’ Maar toen ze
opkeken, zagen ze dat de steen
al was weggerold; het was een
heel grote steen. Toen ze het graf
binnengingen, zagen ze rechts
een in het wit geklede jongeman
zitten. Ze schrokken vreselijk.
Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet
bang. U zoekt Jezus, de man uit
Nazaret die gekruisigd is. Hij is
opgewekt uit de dood, hij is niet
hier; kijk, dat is de plaats waar
hij was neergelegd. Ga terug en
zeg tegen zijn leerlingen en tegen
Petrus: “Hij gaat jullie voor naar
Galilea, daar zullen jullie hem zien,
zoals hij jullie heeft gezegd.”’
Ze gingen naar buiten en
vluchtten bij het graf vandaan,
want ze waren bevangen door
angst en schrik. Ze waren zo
erg geschrokken dat ze tegen
niemand iets zeiden.
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R. Kuin-Ooijevaar, S. Koopmanstr. 107 Tel.: 582893
A. Koomen-Kuip, Floralaan 27
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A. Neefjes-Kuip, Nieuwstraat 7
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Voor u weer een nieuwe Nu en Straks met thema Pasen.
Na de sneeuw- en ijspret van februari maakt de natuur
zich op voor de lente. Lammetjes huppelen in de wei,
alles wat vliegt vertoont luidkeels nestgedrag, kortom
het is buiten een drukte van jewelste. Alles begint weer
‘te leven’.
Naar aanleiding van de grote binnenrenovatie van
onze St. Werenfriduskerk hebben we een interview
gehad met Kees Rinkel, ‘de onderhoudsman’. Hij heeft
enthousiast over de renovatie en de kerk verteld. Vrijdag 16 maart stond in het Dagblad voor West-Friesland
een artikel met foto over de renovatie in de kerk met de
kop: ‘Kathedraal’ weer goed in de verf. Het artikel ging
verder met: De kathedraal van West-Friesland wordt
hij wel genoemd… Dit geeft ons een trots gevoel en ook
dat we dit, als gemeenschap, met elkaar in stand weten
te houden.
Als u deze Nu en Straks leest heeft de werkgroep
Vormen de twee vieringen van het H. Vormsel achter
de rug. Een verslag hierover kunt u lezen.
Nieuws is er van de werkgroep Eerst Heilige Communie op weg naar de viering van zondag 22 april.
Verder aandacht voor de werkgroep Auxilia-Brasilija. Zij zullen zondag 17 juni met twintig dapperen de
Alpe d’Huez beklimmen voor Stichting June. Ook
kunt u weer een moederdagontbijt bestellen voor zondag 13 mei, voor het goede doel.
Jan van der Leek, organist, heeft mooi geschreven over
het koor en wat gezongen zal worden tijdens de vieringen rond en met Pasen. Een druk programma.
Voordat we de Paasdagen vieren is er Palmzondag,
Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Het gedicht, welke
Riet geschreven heeft, past bij Goede Vrijdag, het sterven aan het kruis van Jezus Christus…, afscheid.

Illustraties:
Drukwerk:
Lay-out:

P. Brandsen
F. Dudink
T. de Hoogt

Pastorie: Dorpsstraat 71 Tel.: 581268
Pastor J. Suidgeest

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.
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.
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INHOUD
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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!

LITURGISCH ROOSTER
de Goede Week en Pasen
WILT U LETTEN OP DE VERSCHILLENDE AANVANGSTIJDEN!
31 maart / 1 april: Palmzondag
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Herenkoor.
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Middenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Gemengd koor.
Groep Wervershoof.
Gezongen wordt uit de Missa Salve
Regina van Stehle.
Dirigent: Jan van der Leek.
Organist: Pieter Rynja.
In beide vieringen: zegening en uitdelen van palmtakjes. Intocht van
Jezus in Jerusalem. Palmzondag:
begin van de Goede Week.

5 april: Witte Donderdag
19.30 uur: Laatste Avondmaal.
Witte Donderdagviering met
Gemengd koor. Gezongen wordt
de Maria-Mis van P. Smeels.
Dirigent: Nel Schouten-Bot.
Organist: Jan van der Leek.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
Na afloop: stille aanbidding tot
22.00 uur.

6 april: Goede Vrijdag
15.00 uur: De kerk is open tot
15.45 uur.
Persoonlijke bezinning op dit uur
van de dag rond het kruis. Men
kan de kruisweg bidden langs de
14 kruiswegstaties. Een boekje
wordt aangereikt met teksten. Er
branden kaarsen, er is toepasselijke
muziek.

19.30 uur: Herdenking van
Christus’ lijden en kruisdood.
Viering met Herenkoor.
Organist: Jan van der Leek.
De viering wordt geleid door de
Groep Wervershoof.
N.B. Goede Vrijdag is Vasten- en
Onthoudingsdag.

7 april: Paaszaterdag
21.00 uur: Paaswake.
Feestelijke Paaswakeviering.
Alles wordt nieuw!
Er is vuur, licht, wijwater,
doopwater, de Paaskaars.
Hernieuwing van ons geloof.
Viering met Dameskoor.
Gezongen wordt uit de Missa
Simplex van Piet Stalmeijer.
Dirigent: Nel Schouten-Bot.
Organist: Jan van der Leek.
Voorganger: Pastor C. v. d. Spek
(uit Hoogkarspel).
N.B. Let u op de aanvangstijd!

8 april: Eerste Paasdag
10.30 uur: Feestelijke PaasEucharistieviering met Gemengd
koor. Gezongen wordt de
Orgelsolomesse van W.A. Mozart.
Dirigent: Jan van der Leek.
Organist: Pieter Rynja.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
Na de viering:
Halleluja van Händel.
Op deze Paaszondag is er voor de
kinderen een Kindernevendienst.
Van harte welkom aan de kinderen!
N.B. Na afloop van de Paaswake en
van de viering op Paaszondag is er

een deurcollecte voor de Vastenactie
2012, voor een project in Ethiopië.
Van harte aanbevolen. Heel veel
dank.

9 april: Tweede Paasdag
10.30 uur: Paas-Eucharistieviering
met Paasliederen. Ook in deze
viering mag het licht van Pasen
volop schijnen.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
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VIERINGEN IN HUIZE ST.JOZEF
Vrijdag 30 maart om 18.30 uur:
Palmzondagviering met Herenkoor.
Begin van de Goede Week. Zegening en uitdelen
van palmtakjes.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Vrijdag 6 april om 15.00 uur:

Goede Vrijdag-viering
Herdenking van Christus’ lijden en kruisdood.
Lijdensverhaal volgens de evangelist Marcus,

afgewisseld met liederen. Ondersteuning door
Dames van het koor. Pastor J. Suidgeest.
Zondag 8 april ’s morgens om 9.15 uur:

Eerste Paasdag
Paas-Eucharistieviering met Paasliederen.
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken,
het Paasevangelie wordt gelezen. Feest van Jezus’
verrijzenis. Getuigenis van ons Paasgeloof.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

LITURGISCH ROOSTER
de tijd na Pasen, op weg naar Pinksteren
14/15 april:

5/6 mei:

17 mei: Hemelvaartsdag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Heren v/h
koor.
Pastor J. van Dril.
zondag 11.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor.
Groep Andijk.

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

woensdag 19.00 uur:
de viering in ‘de Inzet’ vervalt.
donderdag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor.
Pastor C.Koning.

21/22 april:

12/13 mei:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Middenkoor.
Groep Onderdijk.
zondag 10.00 uur:
Eerste Communieviering met
Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J. Suidgeest.
Thema van de viering:
‘In de wolken’.
Er is dit jaar één Eerste Communieviering.

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.

28/29 april:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Dameskoor
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
AOW-Jongerenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord- Communieviering met
Herenkoor.
Groep Wervershoof.

19/20 mei:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Westfries Mannenkoor.
Pastor T. Immen.
Uit dankbaarheid b.g.v. een
60-jarig huwelijksjubileum.
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DE PAASKAARS
Met Kerstmis is verbonden en niet
weg te denken: de kerststal! De stal
is uitbeelding van het kerstverhaal.
Daaromheen zingen we kerstliederen die ons bekend en vertrouwd
zijn.
Zo is met Pasen verbonden en niet
weg te denken: de Paaskaars! Het
is een grote en bijzondere kaars die
in de Paaswake wordt aangestoken.
Eromheen zingen we paasliederen
die bij Pasen horen.
De Paaskaars is versierd met een
motief dat met Pasen heeft te
maken. Er staat een jaartal op. Er
zijn wierookkorrels in gedaan, vijf
stuks, een verwijzing naar de wonden van Jezus op het kruis.
De avond van de Paaswake is verbonden met de navolgende Paasmorgen: verrijzenis, opstanding uit
de dood, licht! Niet één avond, niet
één of twéé dagen (hoe belangrijk
ook) maar 50 dagen zal de Paaskaars in de kerk staan en in de
vieringen branden. Dat is de tijd
tussen Pasen en Pinksteren. Het
getal 50 betekent volheid.
In die periode hebben we 50 dagen
de tijd om het licht van de Paaskaars
(de levende Heer zelf) over ons te
laten schijnen. Dat licht vinden we
in Schriftverhalen die in deze 50
dagen worden gelezen. Jezus zelf
staat in deze verhalen temidden

van zijn leerlingen. Zijn leven wordt
ervaren als licht, Paaslicht! De leerlingen groeien naar Pinksteren.
Wat Jezus heeft gedaan, heeft gezegd
en heeft betekend, dat alles dringt
nu pas echt tot hen door. Daar was
ook tijd voor nodig. Ineens is het er
en zien ze het!
Het heeft betekenis dat op de Paaskaars het jaartal 2012 staat. Het
gaat over dit jaar, het gaat over nu,
over dichtbij. Het gaat over ons
eigen leven. Het gaat over licht en
over getuigenis in ons eigen leven.
Dat doet ons nu al aan Pinksteren
denken. Nu al en dan helemaal, met
Pinksteren, mogen we lichtdragers
en lichtbrengers zijn, vanuit Pasen.
We staan op dit moment, bij het
verschijnen van deze ‘Nu en Straks’,
nog voor de bijzondere dagen van
Palmzondag en de Goede Week.
De Veertigdagentijd gaat naar een
afronding, het is via bijzondere
vieringen, via bijzondere dagen:
van Palmzondag naar Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Dan wordt het Pasen!
Er is ons waken en wachten in de
Paaswake-avond. De andere morgen, de Paasmorgen, zijn we vroeg
bij het graf. Er is het wonder van de
verrijzenis, Jezus opgewekt uit de
dood! De Paasliturgie is er vol van,

in gebed en zang, in symbolen en
licht. Feestelijk zal het Halleluja van
Händel klinken!
Van harte bent u welkom rond de
Paaskaars, met licht in en over ons
leven. Een welkom in feestelijke
vieringen. Van harte bent u welkom met verrijzenis, met geloof,
met versterkt geloof vanuit de verrezen Heer!
U allen een Zalig Pasen toegewenst.
Vanuit Pasen mogen we op weg
gaan naar de volheid van 50 dagen.
We nemen er de tijd voor om Pasen
meer en meer te begrijpen en zelf
mensen van licht te worden. Mooie
Paasdagen u allen oprecht, van harte toegewenst.
Pastor J. Suidgeest
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NIEUWS EN ACTIVITEITEN
school. Ouderavonden voor beide
groepen waren een goede start. Het
gaat om samenwerking, een goed
samenspel tussen ouders, kinderen,
parochie, school. Een mooi project
komt van pas als hulp en uitleg in
de komende weken. De twee werkgroepen zorgen voor de coördinatie
binnen hun eigen taakveld.

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR

de lijst van medewerkenden, vrijwilligers. Er wordt een persoonlijke
uitnodiging gedaan. Dat is belangrijk voor een goed verloop, wat
betreft het aantal.

Financiën en
Onderhoud

Gemeenschapsopbouw,
Kerk en Samenleving

Uit de vergadering van
januari 2012.

Catechese en
Liturgie

Er zijn jaarvergaderingen in deze
tijd van het jaar voor enkele zangkoren: Dameskoor en AOW-Jongerenkoor. Ze werden en ze worden
goed voorbereid en in goede sfeer
gehouden. Ze zijn nuttig voor informatie, voor woord en wederwoord,
dankbetuiging en bevestiging. Het
Jongerenkoor wil een nieuw drumstel met geluidsboxen aanschaffen.
Een bijdrage als ondersteuning zou
welkom zijn. We nemen nog contact op. We kijken terug naar de
vieringen en naar de dagen van het
kerstfeest en de jaarwisseling.
Dank voor alle inbreng en ondersteuning als we denken aan de
koren, de liturgische assistenten,
kosters, versiergroepen, tuinmannen, enz.
De plaatselijke Raad van Kerken
hield in januari een gebedsviering
in de Ned. Herv. Kerk in Andijk.
Het was in het kader van de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid
van Christenen. Met de viering was
daarna een contactavond verbonden voor onderling gesprek en uitwisseling van gedachten. De ervaring was: een mooi geheel.
Vlak na de Jaarwisseling is de voorbereiding op gang gekomen als we
denken aan Vormsel en Eerste Communie, het is voor resp. groep 8 en
groep 4 in de leeftijd van de basis-

Het 25-jarig priesterfeest van pastor Sjaak de Boer en het 25-jarig
jubileumfeest van Auxilia/Brasili-ja
(27 november 2011), in combinatie
samen gevierd, was nog lange tijd
een dankbare herinnering. In kerk
en feestzaal veel aanwezigheid van
mensen en een gevarieerde invulling van de feestdag. Een volgende
uitdaging voor Auxilia/Brasili-ja is
de organisatie van de beklimming
(met fiets) van de Alpe d’Huez,
bekend van de Tour de France!
Dit gaat gebeuren in de juni-maand
van dit jaar. De opbrengst van
de actie, daarmee verbonden, is
bestemd voor de stichting ‘June’,
een project in Gambia (Afrika). Van
harte welkom aan veel sponsors!
De opbrengst van de Adventsactie
was 681 euro. Dank daarvoor.
Voor de Veertigdagentijd komt de
Vastenactie in beeld. De keuze van
het project is Ethiopië in arm Afrika. In het vorige nummer van ‘Nu
en Straks’ – Veertigdagentijd – is er
al aandacht aan gegeven. Ook aandacht hiervoor achter in de kerk op
de informatieborden.
Op twee avonden zal dit jaar een
‘sobere maaltijd’ worden gehouden in ‘de Inzet’, het is op 21 en 22
maart. Een en ander wordt in gang
gezet. Het is nu voor het derde jaar,
met voldoening. We nodigen voor
deelname op dit moment uit vanuit

In voorbereiding is het restauratiewerk aan het plafond in de kerk.
Lelijke plekken en scheuren worden
aangepakt. Het plafond is hoog,
dus is steigerwerk nodig. Weekendvieringen en eventueel bijzondere vieringen kunnen doorgaan.
Er wordt gerekend op ongeveer 4
weken. Er zitten slechte stukken
tussen, de restauratie is nodig.
We mogen terugzien op een
geslaagde Actie Kerkbalans 2012.
Met nagekomen enveloppen in de
week na de actiedag (maandag) is
het bedrag uitgelopen naar 59.000
euro.
Dank voor het vele werk wat betreft
de verzorging van de actie: klein
comité en het groot aantal lopers.
Vanaf het begin, in de jaren 70,
heeft de heer Leo v. d. Geest op
de telavond de coördinatie op zich
genomen van het tellen, met assistentie van andere hulpen. We kennen het gezegde: Er is een tijd van
komen, lang geleden dus. Er is een
tijd van gaan, en dat was nu, een
januaridag. Met veel dank voor
alle toewijding en zorg, een dankattentie ermee verbonden. Dank
zeker ook aan allen die hebben
meegedaan.
In januari is de subsidieaanvraag
uitgegaan wat betreft onderhoud.
Het gaat om meerjarig onderhoud.
We hebben bericht gehad dat op dit
terrein bezuinigd zal worden, jammer maar waar.
Er is een onderhoudsrapport
gemaakt van het orgel, een offerte
is ermee verbonden. Het gaat om
klein onderhoud.
Aan de hand van deze rapportage
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NIEUWS EN ACTIVITEITEN
wordt met fa. Flentrop (orgelbouw)
bekeken, wat en hoe dit uitgevoerd
kan worden.

Verdere punten
Zondag 18 februari 2012 is de
datum van de Promobeurs in de
Dars. Vanuit de parochie gaan er
een drietal verenigingen heen, ter
promotie!
Bij het nieuwe hek, op het pad langs
de kerk, komt nog een bordje met
de tijden van open en gesloten.

De boom bij ‘de Inzet’ heeft een
scheur opgelopen, met gevaar van
breken en schade. Er wordt een
noodkapvergunning aangevraagd.
Een andere boom in de voortuin
gaat ook weg. Er wordt een kapvergunning aangevraagd.
Er is vanuit de parochies en de
regio’s overleg gaande met het bisdom waarbij het gaat om de wens:
de oprichting van een Adviesraad. Het bisdom en het grondvlak
(parochies) zijn te ver uit elkaar
gekomen.

De Adviesraad zou die ruimte
ertussen kunnen invullen.
Binnen het Parochiebestuur houden we het rooster van aftreden in
de gaten. Het gaat om periodes van
4 of 8 jaar (2 x 4). Het gaat steeds
om de datum van 1 juni als scharnierdatum.
We komen er nog op terug.
Ingekomen post wordt nog doorgenomen.
Dat was het voor deze keer.

WIJKCONTACTAVOND 2012
Op 14 februari jl. hebben we onze jaarlijkse wijkcontactavond gehouden. Ditmaal niet in ‘De Inzet’,
maar in het voormalige gemeentehuis van Wervershoof. Daar was een fototentoonstelling van de Stichting Oud Wervershoof.
Voordat we de tentoonstelling bekeken hebben we
eerst twee mensen in het zonnetje gezet, namelijk: Aad
Goossens en Karin Gitzels. Na jaren de notulen te hebben verzorgd stopt Aad er mee. Helaas voor ons, maar
ook heel begrijpelijk. Wel blijft Aad actief als wijkcontactpersoon. Aad heeft een lekkere attentie ontvangen en is door het bestuur hartelijk bedankt voor zijn
inzet. Karin stopt na twee periodes van vier jaar met
het parochiebestuur. Aangezien zij als afgevaardigde
hiervan ook in het wijkcontactbestuur zat, stopt haar
taak bij ons automatisch. Ook zij is door het bestuur
hartelijk bedankt voor haar inzet en heeft een fleurige
attentie ontvangen.
Hierna was het de beurt aan de heer Simon Steltenpool.
Simon vertelde over de geschiedenis van het huidige en
het vorige gemeentehuis. Het eerste gemeentehuis van
Wervershoof werd gebouwd in 1868-1869 voor de lieve
som van ƒ 5.777,-. De gemeente telde op dat moment
1.600 inwoners.
In 1938 werd het gemeentehuis te klein. Door de toename van het inwonertal naar ruim 3.700, groeide
het aantal ambtenaren naar 5(!). Er was geen archiefruimte, geen kamer voor de burgemeester en ook geen
celruimte. Voor het bedrag van uiteindelijk ƒ 28.986,werd een nieuw gemeentehuis gebouwd en op 3 mei
1940 opgeleverd. De officiële opening werd uitgesteld
tot na de oorlog. Hierna is het gemeentehuis nog tweemaal uitgebreid: in 1977 in verband met de gemeentelijke herindeling en in 1995.
Sinds de samenvoeging met de gemeente Medemblik
doet het gebouw geen dienst meer als gemeentehuis.
Het is een provinciaal monument en mag dus niet worden veranderd.
Na de uitleg van Simon was er gelegenheid om de

tentoonstelling van hoofdzakelijk Wervershoofse familiefoto’s te bekijken, welke gemaakt zijn door de heer
Nico Bot in de periode van 1952/1958. Voor sommigen
herkenbaar en voor anderen minder. Op verschillende
foto´s ontbraken nog namen, maar deze avond werden
er zelfs een aantal ingevuld.
Al met al kunnen we terugkijken op een boeiende en
gezellige avond.
Annelies Neefjes

40 MM 2012
Zaterdag 19 mei is het weer
40 MM sponsorwandeldag.
Zet deze datum alvast op je
kalender of in je agenda om weer
gezellig mee te lopen in de regio
Venhuizen voor het goede doel.
Roep vrienden en bekenden op om dit jaar ook mee te
lopen.
Maak er samen een gezellige dag van en zet je op je
eigen manier in voor mensen in de Derde wereld.
Inschrijfformulieren zijn dinsdag na Pasen bij de vele
verkooppunten verkrijgbaar.
De werkvergadering is nog niet geweest maar overige
informatie kunt u na Pasen meer lezen in de Binding.
De wandelaars die vorig jaar hebben meegelopen
krijgen allemaal persoonlijk het nieuwe foldertje in de
deur.
Het minimale sponsorbedrag om mee te kunnen lopen
is € 10,- want het is en blijft een sponsorwandeltocht.
Anneke Breg tel: 582598
Kijk ook eens op www.40mm.nl
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INVULLING VEERTIGDAGENTIJD
Korte terugblik
Er bestaan eigenlijk geen strakke regels meer in
de Veertigdagentijd, om ze na te leven op weg
naar Pasen. Zo was het wel vroeger. We mogen al
langere tijd zelf invullingen bedenken voor deze
bijzondere tijd, want bijzonder is de Veertigdagentijd wel.

‘sobere maaltijd’: eenvoudige soep en een broodvariatie
zonder beleg! Dit als tegenhanger van onze doorgaans
goede, welvoorziene maaltijden. Dit met de gedachte
dat mensen in de Derde Wereld zelfs met veel minder
genoegen moeten nemen. Het gaf gesprek. We konden
stilstaan bij enkele aangereikte teksten. Het hád wel
iets, in goede sfeer.

Vastenactie 2012: ‘Ethiopië’
Een hoge score heeft de Vastenactie: het ondersteunen van een goed doel of een project in de
Derde Wereld. Sparen, iets opzij leggen, dit jaar
2012 voor een project op Ethiopië.
Goede, bruikbare voorbeelden zelf bedenken is niet
eenvoudig. De Veertigdagentijd kán ons dan gemakkelijk voorbijgaan zonder aandacht, zonder iets bijzonders. En deze tijd is juist bedoeld om er (enige) aandacht aan te geven. De Veertigdagentijd of Vastentijd
blijft bijzonder! De volgende activiteiten zijn een voorbeeld, graag hier genoemd.

Sobere maaltijd
Net als vorig jaar zijn er dit jaar twee avonden in ‘de
Inzet’ geweest met ongeveer 40 personen per avond,
verdeeld over een tiental tafeltjes. Het was voor een

Als onderdeel van deze avonden werd iets verteld over
Ethiopië, in Afrika. In het vorige nummer van ‘Nu en
Straks’ (40 dagentijd) heeft ruime informatie gestaan
over het gekozen Vastenactieproject van dit jaar:
de sloppenwijken van de hoofdstad Addis Abeba in
Ethiopië. De nood is groot, er moet nog veel worden
opgebouwd, er liggen veel kansen.
Onze plaatsgenoot en parochiaan Martha RuijterBoukens heeft in januari van dit jaar met de organisatie ‘Edukans’ een bezoek gebracht aan Ethiopië,
indrukwekkend genoeg, daarin de kennismaking
met verschillende projecten, daarin raakvlakken met
onderwijs en vorming. Zij heeft erover verteld, met een
fotopresentatie. Op die wijze kwam Ethiopië dichterbij,
veel dank daarvoor, een mooie ervaring en stimulans!
Zie ook de website van www.edukans.nl

Enkele foto’s van het bezoek aan Ethiopië
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Wereldwinkel
Beide keren was de Wereldwinkel aanwezig, goed van
toepassing in de Veertigdagentijd.
Artikelen doen denken aan mensen áchter deze artikelen, Derde Wereld-mensen. Er was een ruime sortering
aanwezig en de goede wil om iets te kopen.

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

PCI
Veel mensen kunnen het zich niet voorstellen...
Ondanks alle sociale voorzieningen, zijn er nu nog
gezinnen of alleenstaanden in onze samenleving die in
grote financiële nood verkeren.
Wij als bestuur van de Parochiële Charitas Instelling
(PCI) staan in nauw contact met andere hulpverleners
en maatschappelijk werkers.
Daardoor weten we dat er nog heel veel financiële nood
is, bijvoorbeeld bij gezinnen met opgroeiende kinderen
of gezinnen die te kampen hebben met ziek en zeer.
Wij van de PCI proberen deze gezinnen of alleenstaanden waar nodig zoveel mogelijk te helpen. Helaas zijn
onze middelen zeer beperkt en lopen onze inkomsten
uit giften en collectes steeds meer terug.

Wij kunnen dan deze mensen, al is het maar een heel
klein beetje, meer ruimte geven in hun beperkte financiële situatie.
Wij hopen dat door deze oproep veel mensen en bedrijven een bijdrage storten op ons rekeningnummer
36.89.50.654 ten name van:
PCI te Wervershoof.
Penningmeester:
Mevrouw A. Deen te Wervershoof.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Namens het bestuur van PCI

Wij doen daarom opnieuw een beroep op alle inwoners
van Wervershoof, ongeacht politieke of geloofsovertuiging, om onze PCI financieel te steunen.

Secretaris: mevrouw M. Ruijter
0228-583969
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50 JAAR FAMILIE BOT IN ’T FORTUIN
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat
’t Fortuin in handen kwam van
onze familie. Wat begon als een
dorpscafé is nu inmiddels een
begrip in Westfriesland.
Waarom nu een stukje van ons naar
u in de Nu en Straks?
Ons werk geeft een grote betrokkenheid bij de parochie. Heel vaak
zijn wij getuige van het lief en leed
in een familie. We denken aan de
vele trouwerijen, bruiloften 12½,
25, 40, 50, 60 en zelfs een keer een
65-jarig huwelijksfeest, doopfeesten, communiefeestjes, verjaardagen enz.
Aan deze bruiloften/feesten gaan
heel veel gezellige gesprekken vooraf. Soms bij u thuis of bij ons in het
café. Vaak gaat het dan lang niet
alleen over het feest, maar komen
er ook vaak hele gezellige, mooie
anekdotes en familiegebeurtenissen op tafel. Door deze openheid
voelen wij ons vaak betrokken bij
mensen.
Natuurlijk zijn er ook de minder
mooie gebeurtenissen. Door de
jaren heen hebben wij voor heel veel
families een maaltijd of bijeenkomst
mogen verzorgen na het overlijden
van een dierbare. Ook dan zijn er

gesprekken met familieleden. Ook
vaak gesprekken met een lach en
een traan. De prettige samenwerking met Begrafenisvereniging St.
Barbara en de dankbaarheid van
de gasten na afloop geven ons altijd
een positief gevoel.
De saamhorigheid van de parochie
is ook tijdens de vele jubilea m.b.t.
de kerk/pastor en onlangs nog het
jubileum van pastor Sjaak de Boer
duidelijk merkbaar. Ook wij hebben meerdere malen in privésfeer
mogen ervaren dat deze saamhorigheid in goede en slechte tijden
heel waardevol is.

Van 16.00 tot 19.00 uur heffen wij
graag met u het glas.
Overweegt u een cadeau?
Wij doneren uw gift graag aan
Stichting Stop Kindermisbruik.

Wij willen langs deze weg alle
parochianen dan ook oprecht
bedanken voor al het vertrouwen
in welke vorm dan ook in de afgelopen 50 jaar.
Mede door u is ’t Fortuin geworden
zoals het nu is, en zijn wij geworden
wie we nu zijn.

14 en 15 april.

Wij hopen nog vele jaren voor u
klaar te mogen staan, en u met veel
enthousiasme te mogen ontvangen!
Op zondag 1 april vieren wij het
50-jarig bestaan d.m.v. een receptie.

Nogmaals bedankt!
Frank en Karin Bot.

De datum van de wereldwinkel
achter in de kerk is:

Op donderdag 24 mei staan we op
de voorjaarsmarkt.
Als u iets koopt steunt u vele mensen in de ontwikkelingslanden die
het heel hard nodig hebben.
Wilt u graag meer producten zien
of kopen, in Andijk aan de Middenweg hebben we een hele leuke
winkel met vele bijzondere en lekkere artikelen.
Namens het team achter in de kerk
Anneke Breg

JEUGD EN JONGEREN
Nieuws van de Eerste Communie werkgroep
Zaterdag 31 maart is de laatste gezamenlijke Gastouderprojectavond tijdens de viering.
Op zaterdag 14 april gaan de kinderen aan tafel met
pastor Suidgeest.

Vanaf begin februari zijn wij als werkgroep met de
kinderen bezig met de voorbereiding op weg naar
hun eerste Heilige Communie.

Op woensdagmiddag 7 maart kwam Nel Bus de kinderen vertellen over de kinderen in Gambia. Zij vertelde
enthousiast over de projecten die zij, en natuurlijk alle
mensen die haar financieel steunen, de laatste 12½ jaar
hebben gerealiseerd.
Er zijn inmiddels twee scholen gebouwd en een brug
is aangelegd over een lengte van 40 meter. Ook zijn
waterpompen aangelegd op verschillende plaatsen in
Gambia. Het was een interessante middag en de kinderen luisterden aandachtig.
Na afloop waren er veel vragen. Het verhaal van Nel
heeft een diepe indruk achtergelaten op de kinderen.
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JEUGD EN JONGEREN
Wilt u hier meer over weten? Kijk dan eens op www.
june-gambia.nl. Voor de kinderen in Gambia gaan de
communicantjes ook iets doen. Zij krijgen waarschijnlijk allerlei cadeautjes en geld op hun Communiefeest.
Het zou toch mooi zijn als ze daarvan iets gaan delen
met kinderen die bijna niets hebben. Daarom krijgen
ze tijdens het project ook een spaardoosje. We hopen
dat ze daar iets in doen voor Stichting June van Nel
Bus. Tezamen met de opbrengst van de knutselmiddag
hopen wij Nel een leuk bedrag te kunnen overhandigen,
zodat zij er weer voor kan zorgen dat er nog meer kan
worden gedaan in Gambia. Alvast hartelijk bedankt
namens ons allemaal.

af hebben, is het tijd voor hun Eerste Heilige Communie op zondagochtend 22 april. Dit jaar is er één viering
en deze begint om 10.00 uur. Het kinderkoor Weerenlied zingt en we hopen dat er veel mensen komen kijken
en luisteren naar dit feestelijke gebeuren.
Wij wensen alle communicantjes en hun ouders nog
veel plezier met de voorbereidingen en voor 22 april
een hele mooie dag.
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Eerste Communieviering
Namens de werkgroep:

De kinderen zijn inmiddels ook met hun klas naar de
molen van Wervershoof geweest.
En dan nog een paar weken, wanneer we het hele project

Monique Bosman (584412) en
Sylvia Bakker (582268)

VORMELINGEN 17 MAART 2012
Wij als werkgroep vormen kunnen terugkijken op twee geslaagde
vieringen. Ondanks dat de kerk
volop in de steigers stond, was de
kerk mooi versierd met ballonnen,
slingers en natuurlijk de silhouetten van alle kinderen.
De kinderen zagen er op en top uit
en hadden een lied ingestudeerd
op de wijze van “we are the world”
en brachten dit vol overgave. Dit
deden zij samen met ons AOW
jongerenkoor, die beide vieringen
muzikaal omlijste; klasse hoor!
Thema dit jaar was: “ je mag zijn
zoals je bent” en in de teksten en
liedjes kwam dit telkens weer naar
voren.
Bij beide vieringen werd er door een
ouder en kind een woordje gedaan
aan het begin van de vieringen en
werd er ook aan het einde van de
viering een dankwoordje gedaan,
met name richting Leerkrachten,
Gastouders, Koor, Pastor Suidgeest
en Deken Post; deze laatste bracht
in zijn woordje naar voren dat de
kinderen meer in een ROES moesten leven; Rust (in deze hectische
tijd) voor jezelf nemen, Optimisme,
Eenzaam (je moet het wel zelf doen)
en Samen (met behulp van andere
mensen om je heen).
De boodschap was verder om niet
vast te ROESTen.

In het woord ROES ontbrak de T
van Tijdslot (zoals die op je computer zit); schakel deze gewoon af
en toe even uit en neem ècht de tijd
voor jezelf, voor een ander etc.
Nogmaals vanuit de werkgroep
een ieder bedankt voor zijn of haar
inzet en enthousiasme, en voor de

kinderen; nog veel plezier in groep
8 en straks heel veel succes op het
voortgezet onderwijs:
Dat jullie gevormd mogen worden
tot prachtige, unieke mensen met
het hart op de juiste plek en vergeet
niet: Je mag zijn zoals je bent!
Werkgroep Vormen

Zij mochten op 17 maart 2012
het Heilig Vormsel ontvangen
Julia Bakker
Puck Beerepoot
Sophie Beers
Anouk Boots
Britt Botman
Gijs Botman
Sil van Eijk
Joep de Haan
Oisin Hick
Bart Houdijk
Wouter van der Hulst
Joris Jong
Merel Jong
Frederieke Knol
Tomas Koopman
Niek Korver

Petra Korver
Rianne Kuin
Anna Laan
Lotte Mol
Jasper van Ophem
Erwin van der Poel
Mike van der Poel
Elke Reus
Julia Reus
Noël Reus
Gerrit Rijkhoff
Marcel Ruiter
India Schut
Nimué Sichterman
Teun Sijm
Stef Smit

Jara Sneeboer
Britte Stroet
Bryan Stroet
Nienke Verdonschot
Stan Vertelman
Luuk Weel

12

MOEDERDAG ONTBIJTACTIE VAN AUXILIA-BRASILI-JA!
Auxilia geeft u de kans iets origineels te doen met

Verras je moeder, verras je vrouw op 13 mei
tussen 09.00 uur en 10.00 uur
met een heerlijk ontbijt, een roos en een cadeaubon
voor een behandeling van een half uur in Christa’s
Beautyshop.
Kosten: Euro 25,‒.

Aanmelden kan tot en met 11 mei via:
de mail: chooijevaar@quicknet.nl
de telefoon : Kees Ooijevaar 582203
De ontvanger van het ontbijt moet wel in Wervershoof
wonen.
Wat je nog wel moet weten: op = op.

U verrast niet alleen haar,
maar u ondersteunt ook een heel goed doel

www.auxilia-brasili-ja.nl

Secr: Kees Ooijevaar
Raiffeisenlaan 81
1693 EP Wervershoof
Telefoon: 0228 582203
E-mail: chooijevaar@quicknet.nl
www.auxilia-brasili-ja.nl
Maart 2012
Beste mensen,
Voor u ligt de eerste rondzendbrief
van het nieuwe jaar, een jaar waarin
weer het nodige staat te gebeuren.
*Wat denkt u van zondag 17 juni
aanstaande, de dag waarop 20 dapperen de Alpe d’Huez zullen gaan
beklimmen. Een aantal renners
hoopt 6 maal de top te bereiken,
maar de meesten gaan voor 4 keer.
Een echtpaar gaat 1 maal de berg
op, en gaat daarna op de fiets terug
naar Wervershoof, een afstand van
rond de 1200 kilometer. U kunt al
deze kanjers bewonderen op de site
www.auxilialpe.nl U kunt, via die
site, een van de renners sponsoren.
Ook bestaat de mogelijkheid om uw
bedrijfsnaam, uw logo op het wielrenshirt te laten drukken. Voor de
20 mensen die gaan klimmen is het
niet alleen een sportieve uitdaging,
maar ze zetten zich ook in voor
een goed doel: het slaan van één of
meerdere waterputten in Gambia
(Stichting June).

*Net als voorgaande jaren komen
we met Moederdag (13 mei) weer
met de moederdagontbijtjes.
Mocht u interesse hebben, u kunt ze
tot 11 mei aanstaande bestellen op
bovenstaande mailadres. De kosten
van zo’n ontbijtje bedragen € 25,‒.
De ontvanger moet wel in Wervershoof wonen.
*Elk weekend is er in de kathedraal
van Itaguai een jongerenviering.
Daarbij wordt het koor begeleid
door Marcelo Macedo op zijn gitaar. Wij hebben zijn verzoek om
een nieuwe gitaar gehonoreerd met
een bedrag van € 500,‒.
*Onze webmaster heeft onze site
helemaal in een nieuw jasje gestoken. Het is zeker de moeite waard
om eens een kijkje te nemen op
www.auxilia-brasili-ja.nl. U kunt
daar ook de foto’s bekijken die
genomen zijn tijdens ons jubileum.
*Itaguai. In 2009 is met 42 gehandi-

capten een project begonnen om via
sport de betrokkenen actief aan de
maatschappij deel te laten nemen en
ze onderling meer sociaal vaardig te
maken. Het project is inmiddels uitgegroeid naar 65 deelnemers. In de
afgelopen paar jaar heeft de groep
onder de bezielende leiding van
sportleraar Ivan Fonseca een locatie
gevonden en opgeknapt in Itaguai.
Samen met de gehandicapte leden
heeft een team van vrijwilligers dit
tot stand gebracht. Het project heeft
veel sympathie verworven en wordt
met liefde door ons ondersteund.
*Vastenactie Kenia
De vastenactie die door Brasili-jaAuxilia wordt gesteund gaat over de
verlening van eerste medische hulp
aan de vluchtelingen en gewonden in de kampen van Eldoret en
Kisumu in Kenia. Advocaat Mikel
Delagrange van het Internationale
Strafhof in Den Haag gaat daar regelmatig heen om juridische en
materiële steun te verlenen aan de
slachtoffers. Hij is de coördinator
van de vastenactie in de Engelstalige parochie in Den Haag.
Deze vastenactie hebben wij met een
bedrag van € 500,‒ ondersteund.
Met vriendelijke groet
Kees Ooijevaar, secretaris
KvK: 371000429
Bank: 3689.48.870 t.n.v. Auxilia
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VASTENAKTIE 2012
Vastenproject Ethiopië
Cordaid Steun voor sloppenwijkbewoners
Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, is één van de
snelst groeiende steden van Afrika. In de arme wijk
Yeka leven veel mensen 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.

den 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.
Doe uw gift in het Vastenzakje of via de collecte in uw
kerk. Ook kunt u het geld overmaken via Vastenaktie,
Giro 5850, Den Haag.

Een lening voor Eden
Eden woont in de wijk Yeka. Ze heeft Aids en vecht
dagelijks om te overleven. Tot voor kort stond ze er
alleen voor, maar gelukkig kreeg ze hulp. ‘Via de Zusters van Barhartigheid heb ik een lening gekregen van
1000 birr (ongeveer € 40,‒). Daarmee heb ik kaarsvet
gekocht, grote strengen katoen en kleurstof. Ik maak
nu kaarsen die ik verkoop aan mensen die naar de kerk
gaan. Als mensen een kaarsje kopen, geef ik hen een
handje gedroogde rozijnen. Dan komen ze nog eens
terug. Met de verkoop van mijn kaarsen verdien ik
genoeg om van te leven.’

Heldere strategie
Veel bewoners van de wijk Yeka komen oorspronkelijk uit het zuiden van Ethiopië. Aanhoudende droogte
dreef hen naar de stad. Helaas is de werkloosheid in
Addis Abeba schrikbarend hoog en de armoede onvoorstelbaar groot. De congregatie Zusters van Barmhartigheid, een lokale ontwikkelingsorganisatie die
nauw samenwerkt met de Vastenactie en de lokale overheid heeft een project gestart om de bewoners 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 Vastenaktie vooral
bestaande activiteiten en groepen.
Veel geld hoeft dat niet te kosten. De Zusters van Barmhartigheid kunnen veel doen met weinig geld.
Een kind naar school laten gaan kost € 12,–. Een vakopleiding van een maand voor één jongere
€ 15,‒. Voor € 20,– krijgt een onderneemster een energiezuinige oven om brood te bakken. Voor € 130,‒ is
een spaarkredietgroep geholpen met een kluis.
De Zusters van Barmhartigheid hebben samen met
Vastenactie grote plannen:
t )POEFSEFOKPOHFSFOHBBOFFOCBTJTPQMFJEJOHWPMHFO
t +POHFSFOFOWSPVXFOLSJKHFOFFOMFOJOH
t 5SBJOJOHJOPOEFSOFNFSTDIBQ NBOBHFNFOUFOCPFLhouden
t 7PPSMJDIUJOHTQSPHSBNNBT HFWFO BBO KPOHFSFO FO
vrouwen over HIV/Aids en seksueel geweld
t 8JKLPSHBOJTBUJFT XPSEFO WFSTUFSLU FO GVODUJPOFSFO
dan beter op organisatorisch en financieel gebied.
Laten we onze medemensen in Ethiopië en andere lan-

De collecte in onze kerk wordt gehouden op Paaszaterdag na de Paaswake, en op zondag Eerste Paasdag na de
hoogmis in het kerkportaal. Ook kunt u uw vastenzakje
in de offerblokken doen, achter in de kerk.
Onze dank hiervoor, maar ook van de mensen in Addis
Abeba.
Karin v.d. Gulik en Hilda Neefjes.
Zie ook www.vastenaktie.nl

Vastenactie:
Even iets minder, voor een ander
Vastenaktie komt op voor Ethiopië dit jaar
met de zusters van Barmhartigheid, die werken aldaar.
Krottenwijkbewoners ondersteunen zij met aandacht
en tijd
vanuit de kernwaarden: inspiratie, soberheid en
solidariteit.
De zusters bezoeken in Addis Abeba de mensen drie
jaar lang
waar jongeren in een opleiding gaan aan de gang.
Daarna volgt een andere wijk om in te investeren
en jongeren een vak te laten leren.
Vasten in Nederland, in de plaats waar we wonen
is ook: ‘Even aandacht voor een ander,
wat belangstelling tonen
bijvoorbeeld een bezoekje aan een eenzame of oude
buur
al is het maar voor korte duur.
Belangrijk in deze jaren is verdraagzaamheid.
Dan komen we heus wel door deze crisistijd.
Als we daarnaast wat bewuster gaan leven
kunnen we wellicht iets aan een ander geven.
Veel hoeft het niet te kosten dit jaar.
De zusters zetten zich in voor mensen in krottenwijken
aldaar.
Voor € 12,– gaat een kind naar school voor een jaar.
Voor € 20,‒ staat een energiezuinige oven klaar.
Voor € 40,– brengen zij een eigen bedrijfje tot leven.
Zullen wij samen dat bedrag aan Vastenaktie geven?
Met het thema “even iets minder, voor een ander”.
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Samen- en Koorzang
Inmiddels een heel aantal jaren
geleden was ik eens op een doordeweekse dag naar de Sint Martinuskerk te Westwoud gegaan om
daar het orgel te bespelen. Voor
de kerk raakte ik toevallig even in
gesprek met iemand die mij een en
ander vertelde over de kerk en ook
over het koor. “Wij gaan ook graag
naar Wervershoof naar de kerk.
Niet alleen omdat mijn vrouw daar
familie heeft maar ze hebben er ook
een heel mooi koor.” Hij kende mij
niet, maar ik reageerde hier aangenaam verrast op. “Ja, een heel mooi
koor.”, herhaalde hij nog maar eens.
Onlangs was ik in dezelfde kerk
i.v.m. een kooroptreden. Een van de
koorleden vertelde mij dat ze van de
dirigente van het kerkkoor waar zij
zelf lid van was (Hoogkarspel) had
gehoord dat het koor te Wervershoof een heel mooi koor is. Zo nu
en dan hoor ik zulke berichten wel
eens vaker. Ons koor staat blijkbaar
(ook) wijd en zijd in de omgeving
goed bekend.
Dat de kwaliteit van onze koorzang belangrijk wordt gevonden,
met name tijdens de hoge feestdagen, bleek ook tijdens de eva-

luatieavond op 23 februari met de
voormalige koorworkshoppers en
enkele nieuwe leden die langs een
andere weg onze koren hebben
gevonden. “Liefst zo snel mogelijk
na Kerst beginnen met de muziek
voor Pasen,” was de boodschap.
Reden: dan kan er dus optimaal
worden gewerkt aan de kwaliteit.
Een geweldig inspirerend signaal!
En wat gaat het koor zingen? is dan
de vraag.
Voordat het Pasen is hebben de
koren nog aardig wat andere drukte: Palmzondag, Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Paaszaterdag. En
dàn pas Eerste Paasdag. Drie vieringen met gemengd koor, één met
herenkoor en één met dameskoor.
Voor àlle vieringen streven we naar
goede koorzang. Niet alleen muzikaal goed, alle puntjes op de i, maar
ook inspirerend voor de viering
als geheel en voor de bevordering
van de samenzang. De samenzang:
deze lijkt wel eens minder belangrijk te worden gevonden. De mis,
de koorzang: daar gaat het volgens
velen vooral om. Maar volgens
Vaticanum II, 50 jaar geleden, is het
precies andersom. “Welke liedjes

Het Orgel

klimaatwisselingen in de ruimte.
Sinds 1929 moest het orgel opeens
heteluchtverwarming gaan verdragen. Dat was teveel, en het instrument legde al gauw het loodje. Bij de
aanleg van verwarming in kerken
wordt vaak geen rekening gehouden
met het aanwezige orgel. In de loop
der jaren zijn er dan ook in tal van
kerken als gevolg van de aanleg van
verwarming soortgelijke problemen
aan het orgel ontstaan. De mensen
willen graag tijdens de dienst warm
zitten zoals ze dat thuis ook gewend
zijn, zeker sinds de intrede van de
centrale verwarming. En dat gaat
ten koste van (historische) orgels.
Historische orgels, zeker het onze,
zijn niet te vervangen. Het materiaal is uniek, en (mede) daardoor
ook de klank.
Er is dit jaar extra onderhoud aan
het orgel gepleegd. Dit betreft voornamelijk het pijpwerk. Een aantal
pijpen van verschillende registers is
onder handen genomen en spreken

In het afgelopen jaar is er meer bijzondere aandacht geweest voor de
staat van het orgel. Zoals bekend
is het in 2000 gerestaureerd, d.w.z.
teruggebracht naar zoals de gebr.
Gradussen het in 1883/84 hebben gemaakt. Teruggebracht, want
daarna is er zo nu en dan een en
ander aan veranderd. Sinds 2000 is
het weer een prachtig instrument
met een zowel warme als heldere
klank. Omdat het hier om een bijzonder historisch orgel gaat is het
van extra belang om bij te houden
hoe dit overwegend antieke materiaal zich handhaaft. Een belangrijk punt van aandacht is bijvoorbeeld de luchtvochtigheidsgraad.
Het orgel werd gebouwd in een tijd
dat er geen verwarming was zoals
we die nu kennen. De materialen
bewogen qua krimp en uitzetting
gewoon mee met de geleidelijke

zingen we?” is een vraag die nogal
eens wordt gesteld. Alsof het om
liedjes uit bijvoorbeeld de top 40
van radio 3 gaat: vandaag dit liedje
populair, morgen weer een ander.
Samenzangliederen zijn: liederen.
Liederen die er liturgisch volwaardig toe doen: vanwege hun inhoud
in samenhang met bijvoorbeeld de
lezingen of met de betekenis van de
viering van de communie.
Sinds Vaticanum II is het de bedoeling dat de liturgie door allen wordt
gezongen. Bij ons vindt een soort
mengvorm plaats van voor, en na
Vaticanum II. Voor: de (ordinarium-)mis gezangen door het koor;
na: de samenzang: liederen, acclamaties enz. door allen. Het koor
zingt op Eerste Paasdag een nieuw
Paaslied: “Christus onze Heer verrees, halleluja”. Behalve dit lied
uiteraard ook een aantal samenzangliederen, de Orgelsolomesse
van Mozart en na de viering het
Halleluja van Händel. Zoals ik in
de vorige uitgave al schreef: Op
Paaszondag zingt het koor altijd het
beroemde Halleluja van Händel,
en sluit de Paastijd hiermee ook af
op Pinksterzondag. In de Paastijd,
periode Paaszondag t/m Pinksterzondag, wordt bij uitstek het “halleluja” gezongen: alsof het één lange
Paasdag is.
daardoor weer goed aan. Dit komt
uiteraard de klank ten goede. Deze
is dan ook weer optimaal. Zowel
tijdens de vieringen als tijdens de
concerten zal hiervan kunnen worden genoten. Ook dit jaar zijn er
drie concerten. De data staan al op
de parochiewebsite, maar ook op de
nieuwe “Orgelwebsite voor NoordHolland”: www.orgelnet.nl staat
alle informatie.
10 juni: Jan van der Leek,
22 juli: Gerrie Meijers,
16 september: Wim Dijkstra.
14.30-15.30 uur, toegang € 1,‒,
deurcollecte na afloop.
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IN GESPREK MET
KEES RINKEL
Nu de binnenkant van de kerk vol met steigers staat hebben wij de
deskundige voor de gebouwen in het parochiebestuur uitgenodigd
voor een gesprek.
Een interview met Kees Rinkel over de renovatie van de kerk is
leuk maar al snel ontstaat er spraakverwarring: Een kerk is een
bijzonder gebouw. Als we buiten voor de kerkdeur staan, dan staan
we vóór de kerk. Maar zo gauw we de kerk instappen staan wij als
gelovigen achter in de kerk. Maar Kees niet, die staat dan voor in
de kerk. En als ik naar voren loop naar het altaar en Kees loopt
mee. dan sta ik voor in de kerk en Kees achterin. Begrijpt u het
nog? Maar ja, Kees is de bouwdeskundige in het parochiebestuur
dus hij zal het weten.
Monumentenzorg
De Werenfriduskerk is een monument. Monumentenzorg stelt een
rapport op van de staat van onderhoud van het gebouw en wat er
moet gebeuren, daar moeten wij
ons aan houden. Het rapport geeft
aan dat de kerk in redelijke staat is.
Maar met je handen over elkaar zitten daar schiet je niets mee op.
De kerk was aan het verzakken
waardoor scheuren ontstonden.
Ook is geconstateerd dat het achterstuk los staat van de kerk. Achterin
de kerk, ter hoogte van de preekstoel
en het altaar liggen sommige brokken stucwerk los. Vooral de scheuren willen we nu aanpakken. Een
bedrijf uit de Beemster heeft enkele
jaren metingen verricht, maar op
een gegeven moment was het verzakken over. Pas daarna konden we
de volgende stap doen.

het ziet er gigantisch slecht uit.
Als je boven op de steiger staat zie

je pas goed, dat er grote brokken
los liggen. Meevaller is dat er weinig gebikt hoeft te worden, je kunt
het met je blote handen doen. Het
gevolg van het loszitten van sommige stukken, ja, er had iets naar
beneden kunnen komen, maar dat
is met veel dingen in het leven.
Omdat onderhoud mijn taakveld is,
geef ik dat aan bij het bestuur, we
hanteren een volgorde van onderhoud.
De laatste binnenrenovatie was 25
jaar terug. De hele kerk kunnen we
nu niet doen, dat wordt echt onbetaalbaar.
Wel zitten er meer naar voren (dus
naar achteren naar de ingang) haarscheurtjes in het gewelf, dat hebben
we niet berekend.
Over sommige dingen gaan we
komende maandag onderhandelen.
Er zijn altijd onvoorziene dingen.

Hoe kan het verzakken zomaar over
zijn?
Destijds is een stuk geheid. Sneeboer heeft de riolering en de hemelwaterafvoer vernieuwd. We hopen
dus van het vochtprobleem af te
zijn en daardoor kunnen we dit nu
aanpakken. Maar ja, een gebouw
van 136 jaar oud, dan weet je dat
daar onderhoud aan komt.
Het zijn gigantische bedragen die
er mee gemoeid zijn. Dat is gewoon
zo. Niks doen is natuurlijk helemaal
geen optie.
De kerk staat nu vol steigers,
klim jij ook naar boven?
Elke dag kom ik er nu zo’n beetje,

Er hoeft weinig gebikt te worden, je kunt het met blote handen doen
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Zeer speciaal werk dat buis voor buis wordt opgebouwd en stevig verankerd
Wat je mee kan laten nemen, laat je
meenemen vooral omdat nu ook de
steigers er staan. Maar je hebt altijd
met je budget te maken.
Subsidie
De subsidieregeling wordt minder.
Dat heeft te maken met de regering en je kunt ook uitgeloot worden. Nico van der Gulik regelt dat
allemaal. We krijgen niets van de
instanties, het moet allemaal uit
eigen middelen worden betaald. En
we moeten reëel zijn, we krijgen al

minder inkomsten, het kerkbezoek
loopt terug.
Wie gaat die renovatie uitvoeren?
Een aantal jaren terug zijn er renovaties geweest die door bedrijven
van buiten het dorp werden uitgevoerd. Daardoor ontstond nogal wat
commotie met ingezonden brieven in Binding. Nu kiezen we er
als bestuur voor om zoveel mogelijk bedrijven van het dorp bij de
renovatie van de kerk te betrekken.
Ik vind dat persoonlijk een goede

zaak. Ze zijn betrokken bij het hele
gebeuren.
Ze staan ook voor je klaar als je ze
onverwachts nodig hebt.
Met Sneeboer en Vertelman gaat
dat vrij goed en het bevalt prima.
Als het om de toren gaat, dan heb
je met specialisten te maken, maar
voor deze renovatie is Vertelman de
aannemer.
Hoever zijn ze nu?
Bijna halverwege. Nu zijn ze alles
aan het stucen en dan schilderen.
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Maar daarna heb je nog een dag
of drie, vier nodig om de steigers
af te breken, want ja, dat is het
meeste werk geweest natuurlijk. De
opbouw van de steigers heeft wel 7
werkdagen geduurd. Zeer speciaal
werk dat buis voor buis wordt opgebouwd en stevig verankerd.
Maar zo’n groot onderhoud,
daar komt nog heel wat bij kijken.
Dat is wel zo, maar als er iets is, kan
ik altijd bij pastor Suidgeest terecht.
Ook Nico van der Gulik als financiële man en Ger Breg zijn mensen
waar ik heel goed mee door één
deur kan.
Wat er besproken is in het kleine
comité leggen we later weer uit aan
het bestuur. Van de vrouwen in het
bestuur kun je niet verlangen dat
ze ook verstand hebben van het
onderhoud en dat is ook helemaal
niet nodig. Zo ga je met elkaar naar
een bepaald doel toe.
Hoe ben je in het bestuur
terechtgekomen?
Pastor Suidgeest belde mij omdat
ik ook in de voetballerij zat. Hier
in Wervershoof hebben we veel verenigingen met besturen. Ik denk
ook dat dat de kracht van een dorp
is. Ik hoop dat het zo blijft. Je geeft
het door aan je kinderen.
Ik ben geen vergaderman. Soms
kun je nog beter een verkeerde
beslissing nemen als helemaal geen
beslissing, want een verkeerde kun
je weer terugdraaien en dan ga je
weer ‘aarsom’.
Hoe lang zit je al in het bestuur?
Ik kan nog twee jaar mee, dan zijn
de acht jaar vol. Het gaat om twee
maal vier jaar.
In het begin is het even wennen,
maar ik kom uit het bouwwereldje.
Je moet er wel ‘in’ groeien. Ik vind
dat wij als bestuur een hele goeie
hebben aan Nico van der Gulik
(penningmeester), die natuurlijk
terecht over de centen gaat.
Na acht jaar is het goed dat een ander
jouw bestuurstaak overneemt. Die
kijkt er weer fris tegenaan.
Ik nam het over van Theo Hauwert.
In het begin vraag je nog weleens
wat, maar later volgt zich dat vanzelf. En zo moeilijk is het ook niet,
we moeten het niet overdrijven.
Zijn de andere taakvelden
ook zo boeiend als die van jou?

Het glas-in-loodraam is waarschijnlijk ingegooid door schoolkinderen
‘Nou ja, kijk,’ zegt Kees, ‘ik moet
wel eerlijke weze, er is ook weleens
een vergadering dat ik bij mezelf
denk: nou had naar Voetbal International kijken ook wel leuk weest,
ja eerlijk is eerlijk.’
Maar over het geheel genomen,
je ontmoet leuke mensen, iedereen kijkt er op een andere manier
tegenaan, het gaat altijd prima.
Eerst denk je, ‘in een bestuur zitten
dat is iets voor de ouderen,’ maar
dat is hier totaal niet aan de orde.
We kunnen ook lekker lachen met
elkaar.
En pastoor leidt alles in goede
banen, het is zijn huis, hij woont
er, hij is er bij betrokken. Laten we
onze handen maar dichtknijpen dat
we deze pastor hebben.
Je kunt gerust van mening verschillen, dat is helemaal niet erg, maar
terug naar de tijd van de kerk van

vroeger, zoals sommige priesters
proberen, dat is einde verhaal. Dat
zal niet lukken. Je denkt toch niet
dat, als je drie keer op zondag een
mis wil houden, dat de kerk vol
raakt? Ja met muggen.
Toekomst
In de toekomst zullen kerken sluiten. Die rapporten ligger er al. Maar
zo’n gebouw als onze Werenfriduskerk mag natuurlijk nooit weg.
Voor zo’n gebouw zullen we met
elkaar in de buidel moeten tasten.
Dit is toch een instituut in een dorp
dat behouden moet blijven. Dat
vind ik.
Hier heb je nog veel avondwakes.
Veel mensen zitten in het verenigingsleven.
Dan kun je je toch geen beter
gebouw voorstellen dan hier in
Wervershoof. Alleen de komende
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weken moet het nog rustig blijven
met eventuele avondwakes en uitvaarten.
Als het goed is moet het voor Pasen
allemaal achter de rug zijn.
Ander onderhoud
Zo’n gebouw heeft altijd onkosten.
Het lekken van de goten was natuurlijk heel schadelijk. Boomwortels
die in de afvoer groeiden…
Het glas-in-lood in de kerk is prachtig. Het is hersteld door iemand uit
Obdam. Het was toen waarschijnlijk ingegooid door schoolkinderen.
Qua vandalisme valt het gelukkig
mee.
We hebben wel extra beveiligingen
moet toepassen, zoals de poort. Het
is echter ook een gebouw, dat je
weer niet teveel moet afbakenen.
De kerk is aan de buitenkant
geschilderd. Met het herstellen van
de klok moest er een kraan komen,
toen zijn gelijk de duivenpennen
geplaatst aan de voorkant op ongeveer 15 meter hoogte. Alles functioneert weer naar behoren en de
overlast van duivenstront is verleden tijd. In de toekomst zullen de
leien van het dak nog onderhoud
nodig hebben.
Veiligheid
Ik ben vanochtend nog even boven

in de kerk op de steiger geweest, het
is een hoogte hoor, 16 meter. Daar
komt dus ook een prijskaartje aan
te hangen, mensen moeten veilig
werken, dat wordt overal aangescherpt en terecht.
In 1967 waren de regels nog soepeler, de kerk werd opgeknapt
door vrijwilligers met een steigerpatrouille onder leiding van de
fa. Botman, een schilderspatrouille
o.l.v. van Rootselaar en een schoonmaak patrouille van vele dames.
Veel bouwers waren toen in touw,
die hadden in de winter de tijd wel.
De verbondenheid vroeger was
groot.

weg, onder het mom van, dat kan
niet meer toe. Maar je hebt geen
toekomst als je geen verleden hebt.
‘Koik,’ zegt Kees opeens, ‘’t weer
is oôs nag gunstig gezind, ’t zontje
komt ’r nag effies baai.’ Het schitterende uitzicht dat hij vanuit zijn
huiskamer heeft op de kerktoren
met zijn mooie kopergroene torentjes wordt er nog mooier van.

Vroeger
Toen ik vanochtend naar de kerk
fietste moest ik aan vroeger denken. Ik kom van oorsprong uit de
Bangert en als ik langs de kerk van
Wervershoof fietste (ik ben nogal
voetbalminnend) heeft het gebouw
me altijd geboeid. En vanochtend
dacht ik: nou zit ik er toch zomaar
middenin.

Wij krijgen als bestuur rond Kerst
de lijst van vrijwilligers van de
parochie onder ogen, dan denk ik
bij mezelf, wat zijn het er veel. Dat
is de kracht van alles en dat moeten
we zo houden.
Laten we hopen dat de Werenfriduskerk nog heel lang mag blijven
bestaan.
Het is een baken van rust.

Uitzicht
Over het geloof heeft iedereen een
mening, maar een gebouw daar zijn
we het toch allemaal wel over eens.
Zoals ook de molen naast de Moel.
We gooien wel veel uit het verleden

En zo is het, de redactie hoopt dat
ook, van ganser harte. Kees bedankt
voor dit gezellig interview. En doe
voorzichtig op de steiger.

Salaris
‘Moeten jullie m’n salaris niet
weten?’ vraagt Kees. Je doet je
bestuurswerk als vrijwilliger en dat
moet nooit betaald worden, want
waar ga je de grens leggen.

Anneke Neefjes en Riet Kuin

FAMILIEBERICHTEN

Op 31 januari 2012 is op de leeftijd
van 84 jaar overleden
Margaretha Laan-Mulder.
Het was in Huize St. Jozef waar zij in
de laatste fase van haar levensavond
heeft gewoond. Goede zorg heeft zij
er mogen ontvangen, met een eigen
dankbaarheid die zij ervoor had.
Haar levensjaren liggen in Onderdijk, verbonden met dorp en

gemeenschap over vele jaren, met
verschillende activiteiten en contacten die er zijn gegroeid. Ze was
lid van de KBO. Ze was jarenlang
lid van de zangvereniging West
Frisia Cantat. Ze heeft zelfs het 50
jarig jubileum gevierd. Ze hield
van zang en muziek, en ermee verbonden: van de gezelligheid en de
contacten binnen de vereniging.
Het muzikale heeft ze door kunnen geven binnen haar gezin aan
haar kinderen. Ze was ook lid, heel
wat jaren, van het Dameskoor van
de parochie, in de haar vertrouwde
St. Gerardus Majella kerk. Ze kon
genieten van die invulling van haar
vrije tijd, buitenshuis, maar ze was
het liefst toch gewoon thuis. Ze had
het goed in de hand om haar gezin
te runnen. Ze had weinig nodig
voor zichzelf, erop gericht: áls het
de anderen, haar gezin, maar goed

ging. Ze maakte dat waar in een
dienstbare levenshouding die ze
bijna vanzelfsprekend had. ‘Het
leven gebeurt je’, zo ging ze ermee
om. Zo deed ze het, met een gelatenheid en een houding het beste
ervan te maken.
Het is herkenbaar in een generatie
van ouders en grootouders die door
hun levensweg laten zien: de echtheid van hun leven, het houvast
onder hun leven, de bron waaruit zij putten, het vertrouwde van
hun omgeving, de kleine dingen
van alledag om van te genieten,
de ervaring van een thuisgevoel
en anderen daarin laten delen. Als
moeder en oma kreeg zij er voldoening voor terug, ze was er gelukkig
mee. Bijzonder is zeker het moment
geweest van het afscheid van haar
man, Jacobus Maria Laan, op 6
maart 1987 overleden. Een moment
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van droefenis en verlies, een tijd
daarna van verwerking en het leven
weer toelaten en oppakken.
In het laatste halfjaar werden haar
eigen levenskrachten minder. Ze
was toen al in Huize St. Jozef. Haar
levensweg, zo voelde ze, raakte voltooid. Ze moest meer en meer inleveren aan kracht en zin. Ze was erg
afhankelijk geworden zonder kans
op betere dagen.
In haar slaap is zij heengegaan, overleden. Het was op, ze was op, ze was
verlost van pijn en zeer. Voor haar
was er rust, overgave, aanvaarding.
Dankbare woorden zijn er gesproken of in stilte aanwezig geweest in
de verdere dagen. Zo was dat bij het
afscheid in Hoorn in het Uitvaartcentrum en in het Crematorium op
4 februari. Het was oprechte dank
voor een bemind leven.

Op 6 februari 2012 is overleden op
de leeftijd van 87 jaar
Afie Grooteman-Neuvel.
Het was een onverwacht moment
in Huize St.Jozef, alhoewel zij de
laatste tijd de kwetsbaarheid voelde
van mindere dagen en inleveren
aan levenskracht. In de stilte van
die dagen was er het afscheid, verdriet maar vooral ook het gevoel
van dankbaarheid om de betekenis
van haar leven, zoals beschreven op
de familiecirculaire: altijd belangstellend, vrolijk, blij, nooit klagend,
steeds weer gastvrij.
Op 26 augustus 1924 was haar
geboortedag op de Kagerbos. Ze
groeide op in een gelukkig gezin.
Jaap Grooteman werd haar levensgezel voor haar verdere leven. Er
kwam een gezin, 5 kinderen, daarmee gelukkige levensjaren samen.
Werkzaam van aard, zo was haar
natuur en instelling. Ze was zorgzaam binnen haar gezin en in de
zomer in de weer, altijd druk in de
bollenpelderstijd. Vele jaren was
het huis op de Simon Koopmanstraat, hoek Europasingel, de thuishaven. De gezelligheid thuis sprak

boekdelen. Alles kon, alles mocht.
Vele keren was er wel een reden om
een feestje te vieren. Het werd altijd
gedaan, met voldoening en plezier.
Moeders eigen plek was de stoel
aan de hoge tafel in de keuken, met
zicht naar buiten. Het koffielichtje
aan, de klok 10 minuten vooruit,
dan was iedereen wel op tijd. Het
is een prachtige invulling van jaren
geworden. In de loop van de jaren
de thuishaven voor de kinderen, in
de verdere voortgang van het leven
ook voor de kleinkinderen die er
kwamen. Want zo is het gegaan:
van vader en moeder naar opa en
oma, zij zelf heel trots op de kleinkinderen. Altijd was er belangstelling en zorgzaamheid, open huis en
aandacht.
Eens was er het moment van een
verhuizing, een hele stap maar wel
een verstandig besluit.
Het was heel wat waard om de
bescherming, het gemak en de goede zorg van het verzorgingshuis St.
Jozef te mogen ervaren en te ontvangen. Het was nodig vanwege de
levensavond die er was gekomen,
met meerdere keren een terugslag,
het inleveren aan eigen kracht, met
afhankelijkheid die zich liet voelen. Het 60 jarig huwelijksfeest was
een hoogtijdag, in de maand sep-

tember 2010, met gezin, familie en
goede vrienden dankbaar in Huize
St. Jozef gevierd. Er was de uitloop
daarna van een dankbare terugblik, maar ook langzaam de zorg
om vaders gezondheid. Zijn heengaan kwam ongeveer 4 maanden
later, in de maand januari 2011. De
stilte van die dagen was een mengeling van droefheid maar zeker ook
van dankbaarheid om de betekenis
van zijn leven. Dapper heeft moeder Afie zo goed mogelijk de draad
van het leven weer opgepakt, met
veel terugblik en meeleven om haar
heen. Ook haar levenskrachten
werden gaandeweg minder, haar
eigen levensdraad meer en meer
kwetsbaar en broos. Ze voelde het
ook zelf. In enkele mindere dagen
terecht gekomen was er onverwacht
de stilte nu van haar leven. Het gaf
schrik en verwerking, maar ook het
goede van troost en dankbaarheid
om de betekenis van haar leven. In
die zin zijn de afscheidsvieringen
voorbereid en gehouden in de parochiekerk van St. Werenfridus. Het
was met herkenbare herinneringen,
met dank en eer naar haar toe. De
begrafenis was in het familiegraf
bij haar man, vader en opa, op 10
februari. Zij mogen samen rusten
in vrede.

GEDOOPT
Jasmijn Sophie Maria,
dochter van Olaf de Vink en
Monique Commandeur.
Een hartelijk proficiat aan de
doopouders, gezondheid en veel
geluk voor de dopeling,
op weg naar een blije levensweg.

INLEVERDATUM KOPIJ VOOR DE VOLGENDE UITGAVE: WOENSDAG 9 MEI 2012.
UW CONTACTPERSOON:
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VOOR DE KINDEREN

Dienen en helpen
Toen Jezus op aarde was,
bewonderden veel mensen
hem. Zijn vrienden en
vriendinnen hielden van Hem;
Petrus, Maria van Magdala,
Thomas, Natanaël, Maria
Salomè en heel veel anderen…
Maar zij begrepen Hem niet zo
goed. Jezus vond: Je moet niet
de baas willen zijn. Maar een
echte mens, een mens uit één
stuk, een mens waar de wereld
iets aan heeft, een mens zoals

God het wil… Ja, als je een
echte mens wilt zijn, ècht
belangrijk, dan speel je niet
de baas. Dan doe je wat voor
een ander. Dan houd je van
mensen. Dan ben je anderen
van dienst.
Toen ze voor het laatst samen
aten, – het laatste avondmaal
– liet Jezus nog eens extra
duidelijk zien, wat Hij bedoelde.
Weet je nog, welk voorbeeld
Jezus toen gaf?

Bij het laatste avondmaal
waste Jezus de voeten van
zijn leerlingen. Petrus begreep
er niks van. Hij vond het
maar niks. Dat is toch geen
werk voor Jezus? Jezus zei:
‘Je begrijpt er zelf niks van,
Petrus. Maar later zul je het
wel begrijpen’. Jezus zei:’Jullie
allemaal, luister nou eens goed.
Jullie noemen Mij Meester
en Heer; jullie vinden mij
belangrijk, en jullie hebben nog
gelijk ook; en toch wil ik niet de
baas zijn, maar juist anderen
dienen en helpen. Dat moeten
jullie nou ook eens leren’.

