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

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

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.hulpverlening-
westfriesekerken.nl

BIJ DE VOORPLAAT

VREDESWEEK VAN 
15 TOT 23 SEPTEMBER

De Vredesweek 2012 heeft  als 
motto Powered by Peace en 
en wil een einde aan geweld en 
onrecht rond het delven van 
grondstoff en. 
Olie, steenkool, goud en andere 
grondstoff en brengen welvaart 
en vrede... Was het maar waar! 
Regelmtig gaat de exploitatie 
van deze grondstoff en gepaard 
met een grove schening van de 
mensenrechten. Opbrengsten 
van grondstoff en komen 
bovendien vaak niet ten goede 
aan armoedebestrijding, maar 
gaat gedeeltelijk naar het leger 
of komen zelfs terecht bij 
rebellengroepen en criminelen.
In Nederland verkrijgen wij 
veel grondstoff en voor onze 
energie uit andere landen. 
Zonder goede afspraken 
en respect voor de lokale 
bevolking leidt dit steevast 
tot geweld en veel lijden. 
Grondstoff en moeten niet 
langer grond zijn voor confl ict 
maar kunnen wereldwijd een 
bron van vrede zijn. Dat is de 
hoopvolle gedachte achbter het 
motto Powered by Peace.
De Vredeweek wil in de week 
van 15 tot 23 september 
stil staan, dat delven van 
grondstoff en een bron kan zijn 
van welvaart en vrede. 
IKV Pax Christi gaat in 
gesprek met verschillende 
partijen en hebben  uw steun 
nodig om op te komen voor 
mensen, die van hun land 
worden gejaagd zonder goede 
afspraken en soms daarbij het 
leven verliezen. 
U kunt uw bijdrage overmaken 
op giro 51651 t.n.v. Pax Chisti 
te Utrecht onder vermelding 
van Vredescollecte 2012.

Van de redactie
Voor u ligt de eerste Nu en Straks van een nieuw 
 seizoen. De kinderen mogen weer naar school, 
diverse sportclubs zijn weer gestart met  trainingen 
en wedstrijden. De werkgroepen beginnen met 
diverse activiteiten. De vakantie is helaas voor de 
meeste mensen voorbij. 
We starten met een Nieuw Seizoen 2012-2013. 
In deze Nu en Straks een stukje over het 45-jarig 
bestaan van het AOW jongerenkoor. Een geweldige 
prestatie. 
De maand oktober is Wereldmissiemaand. Alle 
parochies besteden in de liturgie aandacht aan de 
missie van de katholieke kerk, speciaal in de landen 
van de derde wereld. Dit jaar wordt aandacht aan 
Senegal gegeven. 
Zondag 16 september kunt u ter bedevaart naar 
Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Meer infor-
matie hierover kunt u terugvinden in deze Nu en 
Straks. 
We zijn in gesprek geweest met Kees Ooijevaar. Hij 
is werkzaam geweest als directeur en leraar op de 
Weren fridusschool en de laatste jaren op De Hoek-
steen te Enkhuizen. Hij heeft  ons het een en ander 
verteld over zijn werk op de scholen en vrijwilligers-
werk voor de parochie. Het is een leuk interview 
geworden. 
Verder willen we nog uw aandacht vragen voor het 
laatste orgelconcert van dit jaar. Jan van der Leek 
heeft  hierover geschreven. 
Veel leesplezier.
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15-16 september: 
VREDESZONDAG / VREDESWEEK

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 liederen. Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. Groep Wervershoof.

22-23 september: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor uit Onderdijk.
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 Middenkoor. Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. Groep Wervershoof..
Op zondagmorgen is er een 
 Kindernevendienst.

29-30 september:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met 
 AOW-Jongerenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
Uit dankbaarheid b.g.v. het 
45-jarig jubileum van het 
 AOW-Jongerenkoor!
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 liederen. Pastor C. Koning.

6-7 oktober: 

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

13-14 oktober: 

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

20-21 oktober: 
WERELDMISSIEDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Fanfarecorps 
St.Caecilia en liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met  
 Middenkoor. Groep Wervershoof.
Op zondagmorgen is er een 
 Kindernevendienst.
Vanwege Wereldmissiedag is de 
Wereldwinkel aanwezig.

27-28 oktober: ALLERHEILIGEN

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. Groep Andijk.

2 november: ALLERZIELEN

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

In het weekend zijn de vieringen in de kerk: 
zaterdag om 19.00 uur, zondag om 10.00 uur.

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

Op de eerste zondag van de maand is er na afl oop van 
de viering van 10.00 uur in ‘De Inzet’ gelegenheid om 
een kop koffi  e te gebruiken. Van harte welkom!  

Liturgisch rooster 
15 september tot en met 2 november
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OKTOBERLOF

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

Een afsluitende opmerking:
Mocht er in deze maand op 
zondagavond een Avondwake 
zijn, dan vervalt die avond het 
Lof. In de vieringen van dat 
weekend wordt dat meege-
deeld. Het zal een uitzonde-
ring zijn. 

Als het goed is heeft  vakantietijd drie 
leuke kanten.
Het begint met de voorbereiding, het uit-
zien naar de eerste dag. Steeds dichter 
komt de vakantiedatum eraan, met alle 
zin en verwachting. Dan is er de vakan-
tie zelf, van dag tot dag. We hopen een 
plezierige invulling mee te maken: op een 
camping of boot, in een huisje of hotel, 
een trektocht of een eigen plek, in het 
buitenland of in ons eigen land.
Het kan ook thuis. Ontspanning, rust, 
variatie, veel indrukken. Tenslotte is er, 
thuisgekomen, het derde moment: de 
herinnering, de foto’s, de verhalen, een 
souvenir, een voldaan gevoel.
Het klinkt reëel als iemand zegt: het kan 
niet altijd vakantie blijven. Herkenbaar 
klinken de woorden: het is goed om weer 
thuis te zijn, vertrouwd en bekend.
Zo mogen we ook tegen een nieuw  seizoen 
aankijken en aan drie kanten denken.
Het begint met de voorbereiding, we 
maken een start. We pakken de draad 
weer op met een stuk eigen inzet. We 
komen anderen tegen met dezelfde inten-
tie. Dan is er het seizoen zelf met een 
waardevolle invulling, met onmisbare 
medewerking van anderen: in het ver-
enigingsleven, op repetitieavonden, in 
uitvoeringen en met activiteiten. Er komt 
wat goeds tevoorschijn, om er zelf zeker 
ook voldoening aan te beleven.
Tenslotte, we mogen op het eind van het 
seizoen terugkijken, hopelijk met een vol-
daan gevoel, tevreden. (We komen dan 
weer in vakantiesfeer terecht. Zover is het 
natuurlijk nog lang niet, want we begin-
nen pas!)

Een nieuw seizoen is in deze maand van 
start gegaan. Deze uitgave van ‘Nu en 
Straks’ neemt ons bij de hand naar bij-
zonderheden, naar belangrijke datums, 
om aandacht aan te geven. Van harte 
gemeend op dit moment is: dank voor 
ieders toewijding, belangstelling, aanwe-
zigheid en inzet, gericht naar het komen-
de jaar. Het mag ons heel wat waard 
zijn om onze eigen gemeenschap levend 
en levendig te houden. Twee prachtige 
ruimtes spelen daarbij een belangrijke rol 
als plaats van samenkomen. Het is onze 
Werenfriduskerk om in verbondenheid 
met elkaar te vieren, te danken en kracht 
op te doen. En het is ‘de Inzet’ ook voor 
samenkomsten, repetities, contact onder-
ling. We kunnen daarin veel voor elkaar 
betekenen. Van harte bent u welkom, op 
weg naar het nieuwe seizoen, in menig 
opzicht de moeite waard!

Pastor J. Suidgeest 

Nieuw Seizoen

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

VAKANTIEDATUM

Met collega-vakantiemaat uit Venhuizen op reis hebben 
we dit jaar als vakantiebestemming gekozen: het Griekse 
eiland Rhodos. Vorig jaar was het Kreta, dit jaar het klei-
nere eiland Rhodos. De tijd is: 11 tot 26 september. Via 
informatie en wat leeswerk voorafgaand hebben we een 
eerste indruk, aantrekkelijk genoeg. De zomerhitte (juli-
augustus) is dan voorbij, in september aangenaam. Sterkte 
aan het thuisfront bij de start van het seizoen, veel goede 
wensen. 

Hartelijke groet,

Pastor J. Suidgeest. 
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Dit jaar is de Westfriese Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw 
ter Nood in Heiloo op zondag 16 september 2012. 

Het programma voor deze dag is als volgt:

12.15 uur: plechtige Eucharistieviering. 
Mgr.Dr. J.M. Punt, bisschop, 
is hoofdcelebrant en predikant. 

De zang wordt verzorgd door het Dames- en Herenkoor 
van de H. Dionysiusparochie uit  Heerhugowaard.

14.15 uur: 
Uitstelling van het Allerheiligste en stille aanbidding.

14.55 uur: Rozenkransgebed. 
Biechtgelegenheid: 
13.30 tot 15.00 uur.

15.15 uur: 
Plechtig Lof met Sacramentsprocessie. 
Voorganger en predikant: 
Vicaris J.J.M. Vriend uit Laren. 
De koperblazers van Westfriesland spelen de Sacraments-
liederen. 

In de kerk hangen posters met o.a. informatie over aparte 
treintijden. 

Westfriese Bedevaart, dit jaar 104e keer, 
onze aandacht waard.

Westfriese Bedevaart

Waarom leven de volken in oorlog met elkaar?
Is dan het juk van vrede te moeilijk en te zwaar?

Waarom reiken de mensen elkaar niet de hand
En houden zij de wetten van oog om oog in stand?

De wereld wacht op vrede, de aarde op recht,
Vervulling van verlangens, haar in het hart gelegd.

De wereld wacht op vrede, de goedheid zonder schijn,
Op mensen die elkanders broeder en hoeder zijn.

Zal het er ooit van komen: geen honger en geen dorst,
Of blijven we elkander bestrijden, kost wat kost?

Zal het er ooit van komen, dat oorlog niet bestaat,
Of zijn het stoute dromen en is het al te laat?

O God, breng volken samen, dat wij elkaar verstaan,
Vervul die mensendromen voor zij in rook opgaan.

Doe ons het woord bewaren dat opgeschreven staat
En echte vrede zoeken van harte, metterdaad.

Namens de MOV-groep Hensbroek, Jan Nanne
en de groep Kerk en Samenleving Wervershoof.

Karin v.d. Gulik
Hilda Neefjes

Gedicht: Vredesweek Kindernevendienst
Ter uitnodiging.

In de periode september en oktober is er tweemaal een 
Kindernevendienst. 

We geven hierbij de data: 
zondag 23 september, aanvang 10.00 uur. 
Bijzonderheid: afsluiting van de Vredesweek, mooi thema. 
zondag 21 oktober, ook om 10.00 uur. 
Bijzonderheid: Wereldmissiedag, mooi thema. 
Twee datums om te onthouden voor de kinderen en ouders, 
van harte welkom.

Apart nog genoemd, dat er op zaterdag 6 oktober, aan-
vang 19.00 uur, een Gezinsviering in de kerk is met Kinder/
Jeugdkoor. 
Van harte welkom aan veel kinderen én ouders én anderen! 

Begeleiding Kindernevendienst
Werenfridusparochie
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In ons blad ‘Nu en Straks’ is ‘Nieuws 
van het Parochiebestuur’ een vast 
onderdeel. Daarmee willen we vol-
doen aan een stuk informatie binnen 
onze gemeenschap. 
Binnen het bestuur komen de grote 
lijnen van het parochieleven samen. 
Dat is eenmaal in de maand. Het gaat 
om de verschillende pastorale taak-
velden die er zijn en om verschillende 
materiële zaken, zoals onderhoud, 
fi nanciën, werk in en rond de kerk. 
Het bestuur bestaat uit negen perso-
nen, aangevuld met een notulist. 
In de volgende uitgave van ‘Nu en 
Straks’ pakken we de draad weer op, 

met een kort verslag of de belangrijk-
ste punten uit de maandelijkse verga-
deringen. 
Met het rooster van aan- en aft re-
den gaat het in eerste instantie om 
een periode van 4 jaar, met daarna 
de mogelijkheid van verlenging, nog 
eens 4 jaar. Gerekend wordt altijd 
vanaf 1 juni. Voor het komende jaar 
zijn er de volgende veranderingen:
Per 1 juni 2012 hebben we afscheid 
genomen binnen het bestuur van 
Karin Gitzels-Grent, na een periode 
van 8 jaar: taakveld Gemeenschaps-
opbouw. In haar plaats komt als 
nieuw lid: Irene Duijn-Warnaar. 
Ook hebben we afscheid genomen 
van Gert Breg, na een periode van 8 
jaar: taakveld Tuin en Kerkhofzaken. 
In zijn plaats komt als nieuw lid: Peter 
Lakeman. 
Ook hebben we afscheid genomen 
van Edgar Aker, taakveld secretaris, 
na een periode van 3 jaar, een iets eer-
der aft reden wegens tijdgebrek, met 
alle respect daarvoor. In zijn plaats 

komt als nieuw lid: Carine Kuin-Stel-
tenpool. 
Het is met veel dank aan degenen die 
afscheid hebben genomen, daarbij 
denkend aan de invulling van hun 
eigen taakveld, aan vele activiteiten 
en het samen dragen van verantwoor-
delijkheid. 
Het is met een hartelijk welkom aan 
nieuwe mensen die zich beschikbaar 
willen stellen met tijd, aandacht en 
inzet binnen het bestuur van negen 
mensen. 
Er zijn nog vele andere werkgroepen, 
besturen, medewerkenden, enz. met 
gaande en komende mensen. Ook 
voor hen is er de start van een nieuw 
seizoen, met een terugblik naar een 
voorbij jaar en goede plannen voor 
het komende jaar. 
Dank is op zijn plaats voor alle inzet, 
tijd, samenwerking en activiteiten. 
Met elkaar pakken we de draad weer 
op. Deze ‘Nu en Straks’ laat het een 
en ander zien als openingsnummer 
vanaf deze maand september. 

Nieuws van het parochiebestuur

Zoals al eerder vermeld 
volgen nu de data van de 
Voorstellingsdienst en 
de Eerste Communie in 
2013. De Voorstellings-
dienst zal zijn op zaterdag 
2 maart 2013 en de Eerste 
Communie op zondag 21 
april 2013.

Wanneer uw kind volgend jaar in groep 4 zit van De Dijk-
werkers, ’t Palet, De Schelp of De Werenfridusschool, dan 
krijgt u een uitnodiging in de eerste week van januari. 
Deze uitnodiging is voor een informatieavond over de 
1e Communie. Op die avond kunt u uw kind aanmelden 
voor zijn of haar 1e Communie.
Mocht uw kind op een andere school zitten en ook Com-
munie willen doen, wilt u dan contact opnemen met Sylvia 
Bakker 582268 of Monique Bosman 584412.

Opbrengst van de spaardoosjes en
‘Handen uit de mouwen voor Gambia’

Beste jongens en meisjes,

Woensdag 20 juni zijn Riley, Yoeri en Tijn met twee 
 moeders naar Nel Bus in Enkhuizen geweest.
Er stond al een schaal met snoep voor ze klaar.

Ze hebben daar jullie spaardoosjes opengemaakt en het 
geld geteld; dit was € 115,53.
Nel was hier superblij mee.
Daarna werd ook nog de envelop met het geld dat verdiend 
is met ‘Handen uit de mouwen voor Gambia’ aan Nel over-
handigd. Dit was een bedrag van € 182,–!
Nel wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken.
Als ze weer naar Gambia gaat zal ze zorgen dat dit geld 
goed besteed wordt.

Als je meer wilt weten over Stichting June kijk dan even op 
www.june-gambia.nl.

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep
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In voorbereiding op de 40e editie 
van de 40MM sponsorwandeltocht 
reist een groep van negen personen 
in oktober af naar Chili. Er worden 
vier projecten bezocht en op 20 ok-
tober lopen we in Talca bij het We-
reldWijdWandelen onder leiding 
van Anneke Kok.
De projecten zijn aangeschreven en 
overal worden we heel warm welkom 
geheten. Ze vinden het ontzettend 
leuk om ons te laten zien waar zij al 
jaren mee bezig zijn en hebben opge-
bouwd.
 
Projecten
De projecten die we bezoeken ont-
vangen jaarlijks sponsorgeld van de 
40MM via de contactpersonen die in 
Nederland wonen. In Valdivia bezoe-
ken we het project dat oorspronkelijk 
is opgezet door Padre Dirk de Wit 
(Bovenkarspel) en nu wordt geconti-
nueerd door zijn opvolgers. De Stich-
ting Domungo, die vrouwen opvangt, 
bezoeken we in Talca.  Anneke Kok, 
oorspronkelijk uit Spierdijk, is hier al 
vele jaren werkzaam. Een klein stukje 
onder Santiago bezoeken we het pro-
ject van Pater Th eo Borst (Langedijk). 
Jeugdige verslaafden worden hier op-
gevangen in een kliniek. In dezelfde 
regio bekijken we het project van 
Zuster Ferdinanda (Sijbekarspel), zij 
biedt onderwijs voor de allerarmsten.
Ons plan is om de projecten duur-

zaam te ondersteunen en hier met hen 
afspraken over te maken. Vindt u onze 
uitdaging leuk en wilt u ons  initiatief 
steunen? Sponsoring is mogelijk via 
een van de Chiligangers of via de 
 rekening van de 40MM: 12.12.99.767 
o.v.v. Chili
 
Hartelijke groeten van de 
Chili-peppers:
Lizet Vreeker, Jan Vreeker, Marianne 
Groot, Peter Groot, Margreet Roet, 
Peter Bakker, Vera Boon, Greet Boots 
en Mieke Boots
 

 

Om alvast te noteren: 
de 40MM wordt volgend 
jaar op 11 mei 2013 
voor de 40ste keer 
georganiseerd.

Anneke Breg tel: 582598

Op 25 september 2012 bestaat het AOW-jongerenkoor 
alweer 45 jaar. 
Het AOW-jongerenkoor is een gezellig koor met 
30 enthousiaste leden uit Andijk, Onderdijk en 
 Wervershoof. 
Wij verzorgen twee keer in de maand een viering 
 binnen deze regio.

Op zaterdag 29 september vieren wij het 45-jarig bestaan. 
Om 19.00 uur is er een feestelijke viering in de kerk van 
Wervershoof, waarvoor u natuurlijk van harte uitgeno-
digd bent. 
Na afl oop zal er een deurcollecte plaatsvinden, welke is 
bestemd voor het koor zelf. 
Wij hopen u daar allemaal te zien.

45 jaar

Op weg naar Chili

De samenstelling van de groep Chiligangers (vlnr):
Vera, Greet, Lizet, Margreet, Mieke, Peter, Jan, Marianne, Peter.

Reisschema (12 t/m 27 oktober 2012)
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In een land waarin de christenen slechts 
vijf procent van de bevolking uitmaken, 
is het essentieel, dat het geloof actief 
beleefd wordt – in het ziekenhuis, in de 
moestuin, bij gemeenschappelijke fees-
ten met de islamitische medeburgers. 
Abbé Pierre Dione, priester in het bis-
dom Kaolack, beschrijft  de situatie van 
de Kerk in Senegal.

De Kerk in Senegal is jong. Ze wil groeien 
en bevindt zich op een weg, waar hinder-
nissen wachten – maar ook kansen: want 
de Senegalese Kerk verkondigt een evan-
gelie van het dagelijks leven, dat put uit 
de traditionele Afrikaanse waarden. Ze 
engageert zich in de samenleving, ze doet 
mee in de interreligieuze dialoog – en 
defi nieert zich niet in de laatste plaats als 
lokale kerk in kleine christelijke gemeen-
schappen. Want alleen wanneer het evan-
gelie het hart van de mensen in Senegal 
raakt, kan de Kerk geworteld raken. 
Voor een dergelijke inculturatie moet 
God tot de mensen spreken doorheen 
hun cultuur en hun waarden. Wat de 
liturgievieringen betreft , zijn het de vele 
jonge mensen in de Kerk, die haar al een 
Senegalees gezicht geven. Bij feestelijke 
liturgievieringen dansen de gelovigen in  
de processie naar het altaar op het ritme 
van hun trommels. Bij het oogstdankfeest 
brengen de mensen hun producten naar 
het altaar: vruchten uit de streek, pinda’s, 
gierst, rijst of palmolie. Alle parochies in 
de steden hebben koren en zingen liede-
ren in hun eigen lokale taal, zoals Wolof, 
Sérèr, Dioula of Mandja.

“Téranga” – gastvrijheid 
“Téranga” komt van “Teral”, wat in de 
taal van de Wolof “ontvangen” bete-
kent, en ook “goed behandelen, iemand 
als gast ontvangen”. De “Téranga” is een 
deugd die alle Senegalezen bezitten. Het 
is een voorbeeld van het samengaan van 
christelijke ethiek en Afrikaanse waar-
den. Niet alleen de mensen leven deze 

“christelijke Téranga”, ook de Kerk doet 
dit doordat ze elke persoon opneemt die 
hulp nodig heeft , ongeacht herkomst of 
religie. De “Téranga” heeft  de weg voor 
de Kerk in Senegal bereidt. 

En ze bereidt de weg voor een ontwik-
keling van de Senegalese samenleving 
met medewerking van de christenen in 
het land. Hoewel de katholieke Kerk een 
minderheid is, heeft  ze zich door haar 
engagement tot een belangrijke speler in 
de maatschappij gemaakt. 

In de gezondheidszorg wordt dit voor-
al op het platteland duidelijk. Als daar 
een parochie wordt gesticht, ontstaat er 
meestal ook een ziekenhuis. De program-
ma’s en voorzieningen van de Kerk heb-
ben duidelijk eff ect. Zo is er bijvoorbeeld 
een zeer sterke afname van kindersterft e 
op het platteland. Ook met betrekking tot 
aids-preventie en de verzorging van geïn-
fecteerden neemt de Kerk in Senegal een 
voortrekkersrol op zich. Preventiepro-
gramma’s helpen bovendien in de strijd 
tegen malaria. 

Voor beter onderwijs aan kinderen en 
volwassenen is de Kerk overal in Senegal 
actief. Waar het fi nancieel mogelijk is, 
betalen mensen schoolgeld naar gelang 
hun inkomen. De vele katholieke bewe-
gingen in het land, zoals de scouting, 
zorgen voor verdere alledaagse vorming. 
Door middel van scholen, internaten, 
opleidingscentra en parochiegroepen  
bevordert de Kerk ook de ontwikkeling 
van vrouwen in Senegal. Daarbij komen 
dan nog de centra voor vrouwenont-
wikkeling die in veel bisdommen geleid 
worden door vrouwelijke religieuzen. 
In de dorpen zijn er alfabetiseringspro-
gramma’s in de lokale taal. Ook in zaken 
als bescherming van het milieu loopt de 
Kerk in Senegal voorop. Waar een paro-
chie opgericht wordt, een school of een 
ziekenhuis gebouwd wordt, wordt tege-

Christen – zijn in Senegal
Levendige Kerk in de diaspora  

WERELD MISSIE MAAND

MISSIO Nederland maakt 
deel uit van de internationale 
Pauselijke Missiewerken.
MISSIO steunt wereldwijd 
kinderen in nood, het pasto-
rale werk van parochies en 
bisdommen en de opleiding 
van priesters, diakens, pasto-
rale werkers en catechisten.

Oktober is 
Wereldmissiemaand

Dit jaar besteedt MISSIO 
Nederland aandacht aan 
de katholieke gelovigen in 
Senegal. Het eerste weekend 
van oktober (6 en 7 oktober) 
vieren wij Wereldmissiedag 
van de kinderen. Op Missie-
zondag 21 oktober wordt over 
de hele wereld in de katholie-
ke Kerk gecollecteerd voor het 
pastorale werk van parochies 
in de derde wereld.

MISSIO is geheel afh ankelijk 
van vrijwillige bijdragen van 
parochies en donateurs en
ontvangt geen subsidie van de 
overheid.

Wilt u het werk van MISSIO 
steunen?
Geef dan uw bijdrage op 
Rekening 1566, t.n.v. 
MISSIO Wereldmissiemaand, 
te Den Haag.

Materialen voor Wereldmis-
siemaand en meer informatie 
over Senegal kunt u vinden 
op onze website 
www.missio.nl.
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lijkertijd een project tot herbebossing 
gestart. 

Dialoog van het leven met de 
moslims 
In de christelijke – islamitische dia-
loog in Senegal gaat het ook om 
respect. Daarbij is het belangrijk 
het eigen geloof niet te relativeren. 
In Senegal speelt de dialoog van 
het leven een centrale rol. Het gaat 
immers om een sfeer waarin mensen 
op een open manier en als buren met 
elkaar samenleven en in de geest van 
het Tweede Vaticaans Concilie vreug-
de en verdriet met elkaar delen. Tref-
punten voor een goed contact met 
de islamitische medeburgers is het 
sociale werk van de Kerk in Senegal: 
scholen, gezondheidscentra, ontwik-
kelingsprojecten – dit vinden mos-
lims net zo belangrijk als christenen. 
Veel families bestaan uit christenen 
en moslims. Zelfs enkele priesters 
komen uit een islamitische fami-
lie. De dialoog vindt plaats in alle 
maatschappelijke lagen. Moslims en 
christenen nodigen elkaar uit op hun 
religieuze feesten. Ook de geestelijke 
leiders in Senegal hebben overleg met 
elkaar. Zo gebeurt het regelmatig dat 
bisschoppen en imams gezamenlijk 
een brief ondertekenen, om politici 
en burgers op belangrijke thema’s aan 
te spreken. 

Een Kerk, vaak zonder middelen 
De vele roepingen tot het priester-
schap vormen een kracht die 20 jaar 
geleden nog ondenkbaar geweest zou 
zijn. In 2011 hebben wij 370 priesters, 

inclusief de priesters van de missieor-
des. 
Het is goed dat er inmiddels meer 
Senegalese priesters in het land werk-
zaam zijn dan priesters uit de missie-
ordes – zowel met betrekking tot de 
zielzorg als ook voor een daadwerke-
lijke verworteling. Maar het maakt 
ook meteen duidelijk, hoe arm de 
Kerk in Senegal is. 
De priesters hebben vaak geen mid-
delen. Zij zijn daarom gedwongen 
om hun parochies met nevenarbeid 
fi nancieel te helpen. Zo worden bij-
voorbeeld de opbrengsten van de 
moestuin gebruikt om medewerkers 
te betalen en het pastorale werk zeker 
te stellen. 
Daarom is de samenwerking met en 
ondersteuning door Missio / Pauselij-
ke Missiewerken zo belangrijk. Door 
fi nanciële ondersteuning kunnen de 
priesters weer verder. 
Twee jaar geleden heeft  Senegal, zoals 
vele andere Afrikaanse landen, zijn 
50-jarige onafh ankelijkheid gevierd. 
De balans over die jaren is dubbel. 
Weliswaar zijn de mensen blij dat ze 
hun leven nu zelf in de hand hebben, 
maar de jonge landen lijden nog. De 
weinige middelen die na de koloni-
ale overheersing overbleven, heeft  
de politieke elite zich toegeëigend. 
Coups door het leger betekenden 
vaak weer een andere vorm van dic-
tatuur en revoluties zijn vaak maar 
een  kleine minderheid ten goede 
gekomen.  Afrikaanse politici hebben 
de handen niet vrij om met de ont-
wikkeling van hun land te beginnen, 
waarbij ook nog eens de kwestie van 

globalisering komt, die wij Afrikanen 
niet kunnen beïnvloeden. 
Maar de onafh ankelijkheid heeft  
het voor de Kerk in Afrika mogelijk 
gemaakt haar structuren / organisatie 
op te bouwen en haar werk te doen. 
Want de bevolking van Senegal en 
van het hele continent wacht op de 
vervulling van de woorden van Jezus, 
“Ik ben gekomen, opdat zij leven zou-
den bezitten, en wel in overvloed.” 
(Joh. 10,10)

missio Kinderkrant 2012 

Wereldmissiedag 
van de kinderen  
Op de eerste zondag van oktober vie-
ren we in de katholieke kerk Wereld-
missiedag van de kinderen. Dit jaar 
is dat op 7 oktober. Overal ter wereld 
helpen kinderen andere kinderen. 
Dat doen ze door bijvoorbeeld van 
hun zakgeld een beetje opzij te leg-
gen en in het spaarzakje van Missio te 
doen. Dit jaar helpen we de kinderen 
in Senegal. 

In deze krant kun je lezen over Sene-
gal, de mensen daar en de katholieke 
kerk. Kijk ook eens op onze website 
www.klap.net en www.missiokids.nl. 
Daar vind je nog veel meer informatie 
over Senegal. 

School 

Pierre Pascal Ndione en Aissatou 
Kébé gaan naar een middelbare 
school in Th iès. Zij hebben geluk. 
Want in Senegal kunnen lang niet 
alle kinderen naar school. Er is te 
weinig geld. Daarom zijn er niet 
genoeg scholen, onderwijzers en 
schoolboeken. 

De lessen zijn meestal in het Frans. 
Dat is de offi  ciële taal van het land. 
Er wordt al wel les gegeven in het 
Wolof, een taal die ook veel mensen 
spreken. Maar veel mensen zijn anal-
fabeet, ongeveer 60% van de bevol-
king. Samen met de katholieke kerk 
probeert de regering meer kinderen 
langer naar school te laten gaan, zoals 
Pierre Pascal en Aissatou. 

Zuster Rita Mari Coly geeft kindercatechese
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Grote en kleine vrede

Vorig jaar stond het grote confl ict 
tussen de Israëli  en de Palestijnen 
centraal tijdens de vredesweek. Voor 
menigeen werd die bijeenkomst 
belangrijk, omdat onze spreker een 
nogal originele visie op de zaak ten 
beste gaf. Hoe boeiend zijn verhaal 
ook was, het is en blijft  zo’n confl ict 
waar je als gewone burger niet zo gek 
veel aan kunt doen. Een groot confl ict 
vraagt om grote vrede.

Poolse mensen in onze regio

Dit jaar blijven we een stuk dichter bij 
huis, ook al gaat het over mensen die 
ver van huis zijn. 
We wijden onze bezinnings- en info-
matieavond dit keer aan de Poolse 

werk(st)ers in ons midden. Men-
sen om in het klein in vrede mee te 
leven. Kunnen we tevreden zijn met 
hun aanwezigheid? Hebben zij vrede 
met de situatie. Vanwaar de onvrede 
die leidt tot meldpunten en Kamer-
vragen?  

Een vredesmaal

De Raad van Kerken nodigt u en de 
werkgevers en de Poolse mensen uit 
voor een vredesmaal op woensdag 
19/9 in de kerk op Andijk-West. 
U kunt - als u uiterlijk zondag 16/9 
aan Mw. Els Bakker laat weten dat u 
erbij zult zijn - op die woensdag aan-
schuiven. Tel. 0228-584256 of per 
mail via j.g.bakker@quicknet.nl. 
Het menu krijgt vast een Pools tintje.
Het aanvangsuur is 18.30 uur.

Maria Hermes vertelt

Maria Hermes is historica en 
beroepsfotograaf. In het NHD van 
3/8 verscheen een artikel over de foto-
tentoonstelling “Pools leven in Noord 
Holland” die momenteel loopt in het 
Noord-Hollands archief in Haarlem 
(Jansstraat 40). 
Maria heeft  zich verdiept in het leven 
van onze Poolse gasten en vertelt 
daarover op 19 september in woorden 
en beelden. 
Een aantal van die prachtige foto’s 
vindt u op www.mariahermes.com

De voordracht van Maria Hermes 
begint om 20.00 uur in de RK kerk 
van Andijk-West. 
Als u alleen de lezing wilt meemaken 
is opgave vooraf niet noodzakelijk. 
De Raad van Kerken neemt de kosten 
voor haar rekening. 

U bent van harte welkom. 

Namens de Raad van Kerken

Pastor Ton

Vredesweek 
De raad van kerken nodigt uit…

Ondanks alle sociale voorzieningen, zijn er nu nog 
gezinnen of alleenstaanden in onze samenleving die in 
grote fi nanciële 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 fi nanciële 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 gift en en collectes steeds meer terug. 

Wij doen daarom opnieuw een beroep op alle inwoners van 
Wervershoof, ongeacht politieke of geloofsovertuiging, 
om onze PCI fi nancieel te steunen. 
Wij kunnen dan deze mensen, al is het maar een heel 
klein beetje, meer ruimte geven in hun beperkte  fi nanciële 
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

Secretaris: mevrouw M. Ruijter
0228-583969

PCI Veel mensen kunnen het zich niet 
voorstellen...
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Naar aanleiding van het 25-jarig 
priesterschap van Pastoor Sjaak in 
november vorig jaar, werd het kin-
derkoor Weereenlied uitgenodigd 
om een keer te komen zingen tijdens 
een viering in Den Haag.
Voor ons als werkgroep een uitgele-
zen mogelijkheid om daar bij te zijn.
Zaterdagochtend begon het: bood-
schappen halen, brood smeren en 
lunchpakketjes maken.

Eindelijk zondag 8 juli was het zover. 
’s Morgens om 7:30 uur stond de bus 
klaar voor de kerk in Wervershoof 
en stapten 35 kinderen in en 9 bege-
leiders. Zelfs het drumstel ging mee 
richting Den Haag. Verschillende 
ouders stonden ons uit te zwaaien. 
Het leek wel of we op schoolreisje 
gingen.

De kinderen moesten Engelse liedjes 
instuderen omdat het een internati-
onale kerkgemeenschap is. In de bus 
werd nog even geoefend, de Carpen-
ters, Michael Jackson en  if your happy 
and you know it… werd fl ink meege-
zongen, alles in het Engels. Zelfs de 
jongste kinderen zongen luidkeels 
mee.
Dit was in het begin een lastige opga-
ve maar de kinderen sloegen zich er 
tijdens de viering glansrijk doorheen.

Eenmaal in Den Haag werden we  
ontvangen door  Pastoor Sjaak en hij 
vertelde ons waar alle ruimtes voor 
gebruikt worden. Zo vertelde hij ons 

dat er 60 verschillende nationaliteiten 
naar zijn kerk komen om de viering 
bij te wonen.

Alle liederen en lezingen worden in 
het Engels gezongen en voorgelezen.
Pastoor Sjaak sprak de kinderen in 
het Nederlands toe om uit te leggen 
wat zij moesten doen. Voor de kin-
deren was zo’n Engelse viering best 
vreemd. Ze herkenden wel de volg-
orde van de viering maar konden het 
niet verstaan. Sommige kinderen vin-
gen hier en daar wel wat woorden op, 
dan werd aan ons van de werkgroep 
om uitleg gevraagd. 
Ze letten dus goed op en waren onder 
de indruk van het hele gebeuren.
 
Met het Onze Vader werden we uit-
genodigd om elkaar bij de hand te 
nemen en zo samen te bidden.
De kinderen zaten in de voorste 
 banken en mochten zich omdraaien 
met hun gezicht richting de andere 
kerkgangers. Zo werd het Onze Vader 
gebeden; ieder in zijn eigen taal.

Zo stond het koor aangekondigd in 
het Bulletin die we bij ons boekje kre-
gen: Visit from children’s Choir. Th is 
sunday the ‘Weereenlied’ children’s 
choir will join our sunday morning 
Mass. Th ey will sing three songs, which 
they’ve rehearsed for several weeks to 
get the English words right. Th irty fi ve 
children aged between 7 and 12, from 
Fr. Sjaak’s home parish church Weren-
fridus from Wervershoof are very exi-

ted to make the trip from Westfries-
land to the ‘Big City’.

Maar liefst drie keer kregen de kin-
deren applaus en gaven ze zelfs nog 
een toegift . Er waren een paar kin-
deren met hun ouders die naar voren 
 kwamen om mee te doen met “clap 
your hands, stamp your feet”.

Na afl oop van de viering kregen de 
kinderen een plak cake en limonade 
en door het slechte weer hebben we 
binnen de lunch gegeten. Daarna gin-
gen we met Pastoor Sjaak naar Huis 
ten Bosch.
Hij wees ons de weg door het park 
en liet ons de plek zien waar  Willem 
Alexander Maxima ten huwelijk heeft  
gevraagd. Even verder zagen we de 
vlag in top hangen dus de koningin 
was thuis. Helaas mochten we er niet 
in, maar hebben wel een mooie foto 
gemaakt met de hele groep en  Pastoor 
Sjaak. Bij de uitgang van het park 
nam hij afscheid van ons en gingen 
wij richting Ballorig in Heerhugo-
waard. Na een paar uur spelen gingen 
we richting huis, waar de ouders ons 
stonden op te wachten in de stro-
mende regen. Een bijzonder mooie 
dag voor de kinderen maar ook zeker 
voor ons als werkgroep en muzi-
kale begeleiding van het Kinderkoor 
Weereenlied.

Deze dag werd mogelijk gemaakt 
door de bijdrage van de 
 gemeenschapsveiling.

Weereenlied goes to the Big City



12 | Nu en Straks | 14 september 2012 

De koorrepetities zijn weer begonnen. 
We gaan ook weer eens een dagje met 
elkaar oefenen in De Inzet. 
Zaterdag 22 september gaan we ons 
tussen 10.00 en 16.00 uur bezig hou-
den met... kerstmuziek. 
Dat is al vroeg, maar dat heeft  natuur-
lijk een reden. 
Behalve tijdens de Kerstviering zingt 
het koor ook een Nieuwjaarsconcert 
op zondag 6 januari. 

En dat vereist extra aandacht en dus 
ook extra tijd. 
In oktober 2010 had het koorconcert 
niet alleen veel publiek succes, maar 
ook de koorleden vonden het een ple-
zierige ervaring. 

Een mooie afwisseling van het gebrui-
kelijke zingen tijdens vieringen. Aan 
zo’n extraatje was bij een fl ink aantal 
koorleden wel weer eens behoeft e. En 
dus hopen wij dat er weer net zoveel 
voldoening zal zijn als in 2010. 
Het wordt een andere vorm. 
Het koor heeft  in de loop der jaren een 

tamelijk groot kerstrepertoire opge-
bouwd. Jaarlijks een nieuw kerstlied 
instuderen betekent dat de liederen-
lijst zich gestaag uitbreidt. 
Al deze liederen kunnen nooit alleen 
tijdens een kerstviering worden 
gezongen. 

Kerstconcerten in december zijn er 
genoeg in onze regio, dus hebben we 
gekozen voor een Nieuwjaarsconcert. 
Een programma in kerstsfeer, met 
ook een aantal meer algemene mooie 
liederen uit het repertoire, voor de 
afwisseling.

Koor

Het derde orgelconcert staat voor de 
deur: op zondag 16 september zal 
Wim Dijkstra een mooi programma 
spelen tussen 14.30 en 15.30 uur. 
Aan het programma valt af te lezen 
dat Wim Dijkstra ook een operalief-
hebber is. 
Er prijken namen op van bekende 
operacomponisten: Wagner (Pel-
grims koor), Bellini en Donizetti. 
Allemaal 19e-eeuwse muziek die op 
ons orgel uit 1883 mooi zullen gaan 
klinken. 
Behalve als organist is hij ook werk-
zaam als koordirigent, ondermeer 
van Westfrisia Cantat in Onderdijk. 
Verder werkt hij ook regelmatig als 
repetitor bij Holland Opera. 
Hij is organist van de Grote of Sint 
Nicolaaskerk te Monnickendam, 
alwaar hij een prachtig orgel van 
 Gerstenhauer bespeelt. 
Samen met dirigent Maria van 

 Niekerken nam hij in 2004 het 
 initiatief tot de concertserie “Bach in 
Monnickendam”. 
Gedurende een vijft al concerten per 
jaar worden in samenwerking met 
kamerkoor PA’dam cantates van Bach 
uitgevoerd, en andere instrumentale 
en vocale barokmuziek. Tijdens deze 
concerten is er speciale aandacht voor 
het monumentale orgel. 
Wim Dijkstra heeft  een uitgebreide 
concertpraktijk als solist en begelei-
der. Zijn repertoire omvat werken 

uit alle periodes van de muziekge-
schiedenis. Hij maakte cd-opnames 
van het volledige Wohltemperierte 
Klavier van Bach op het Garrelsorgel 
(1742) van de Nicolaaskerk te Purme-
rend en het Müllerorgel (1734) van de 
Waalse Kerk in Amsterdam. 
Het concert op zondag 16 september 
begint om 14.30 uur, toegang € 1,–. 
Na afl oop deurcollecte. Ook na afl oop 
gelegenheid tot conctact met de orga-
nist onder het genot van een gratis 
kop koffi  e of thee in De Inzet.

Het Orgel

Nu en Straks is gearchiveerd. Deze klus is 
in een paar maanden gedaan.
Alle jaargangen van nr 1 tot en met jaar-
gang 34 zijn nu digitaal te bekijken en 
eventueel af te drukken via onze website: 
www.sintwerenfridusparochie.nl.
Dit archief geeft  een goed beeld van de 
ontwikkeling binnen onze parochie in de 
afgelopen vierendertig jaar.
Het is tevens een terugblik op bijzondere 
gebeurtenissen in deze periode. Zoals de 
restauratie van de kerk. Komst en afscheid 

voorgangers. Priesterwijdingen en pries-
terfeesten.
En overlijden van onze pastor Ton Janssen.
Helaas ontbreken er bij twee nummers een 
paar pagina’s.
Dit is 6e jaargang nr 9 pagina 10 ontbreekt 
(Uit het dagboek van de oud-pastores) en 
8e jaargang nr 1 pagina 8 en 9 ontbreken. 
Daarom een oproep aan u allen: bent u in 
het bezit of weet u van iemand die deze 
nummers nog heeft  bewaard, meldt u dit 
dan aan mij, zodat ik deze nummers com-
pleet kan maken.

Ton de Hoogt (0228-582094)

Nu en Straks
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Je bent afgelopen schooljaar gestopt met 
lesgeven. Hoe was de laatste schooldag 
in Enkhuizen?
We (ik nam samen met nog drie colle-
ga’s afscheid) werden ’s morgens ont-
haald op school, met erebogen en een 
lied, enzovoort. Toen is de gelegen-
heid geboden aan ouders en  kinderen 
om afscheid te nemen. In de twee 
groepen waarin ik het laatste jaar les-
gaf heb ik afscheid genomen van de 
kinderen. Ik ben door de  kinderen en 
de ouders wel erg verwend.
’s Middags hebben we op solexen met 
het team het Westfriese land onveilig 
gemaakt, hartstikke leuk en gezellig 
en ’s avonds hadden we bij een collega 
in de tuin een barbecue. Daarbij was 
ons gezin ook aanwezig. Het laatste 
jaar werkte ik nog maar twee dagen 
en stond maandag voor groep 6 en 
vrijdag voor groep 7. Ik was dus al aan 
het afb ouwen.

Hoe zijn de schooljaren verdeeld?
In 1970 donderdag na de kermis in 
Wervershoof ben ik begonnen op de 
Dr. Pinxterschool. Toen woonde ik 
in Nibbik. Anderhalf jaar later zijn 
we getrouwd en in Wervershoof gaan 
wonen. 
In 1979 ging ik naar de Werenfridus-
school. Daar werd ik directeur, bijna 
19 jaar lang.
Ik ben daarna weer als leerkracht 
gaan werken (1998). Dat is een hele 
goede stap geweest. Van directeur 
naar leerkracht. Het werken met kin-
deren gaat mij beter af dan mana-
ger zijn. Drie jaar later ben ik naar 
Enkhuizen gegaan, naar De Hoek-
steen. De meeste jaren werkte ik in de 
groep 7 en 8.

Hoe ben je directeur geworden?
De toenmalige directeur stopte met 
zijn werkzaamheden als directeur. 

Toen heeft  het bestuur een aantal 
mensen gevraagd of ze ambitie had-
den in die richting. Ik was er een van, 
en ik heb ja gezegd. In het begin was 
het best vreemd. Ik werd voorgesteld 
aan het team als directeur zo van: 
“Dit is hem en hier moeten jullie het 
mee doen”. Ik vond het best wel heel 
spannend allemaal. 
Toen ik voor de eerste keer de koffi  e-
kamer inliep, had het team slingers 
opgehangen. Ik vond dat ontzettend 
leuk. De spanning was er helemaal 
af toen na een paar minuten de eer-
ste slinger spontaan naar benden viel. 
Ik heb mijn werk altijd met heel veel 
plezier gedaan en dat kwam natuur-
lijk mede door de collega’s die op de 
Werenfridusschool werkten. In die 
tijd is er ontzettend veel gebeurd. 
In Wervershoof waren twee  scholen, 
de Dokter Pinxter en Weren fridus en 
drie kleuterscholen. In 1985 kwam de 
wet op het basisonderwijs en heeft  het 
schoolbestuur gezegd: er moeten drie 
basisscholen komen. Dat werd toen 
De Kiem op de Simon Koopmans-

traat, kleuterschool Kleine Prins 
kwam daarbij. 
De Dr. Pinxter ging samen met Kaag-
rakkertjes en Werenfridus met Kin-
dervreugd. Die kleuterschool stond 
tegenover het benzinestation van 
Koper. 
Het was een hectische tijd met een 
hele grote verbouwing van de school. 
Af en toe gewoon een gekkenhuis. 
Er ging ontzettend veel tijd in zitten. 
Rond 1991 bleek dat de drie basis-
scholen toch wat aan de kleine kant 
zouden worden en dat het onmogelijk 
was om van De Kiem en van de Dokter 
Pinxterschool een echte basisschool 
te maken. We gingen terug naar twee 
scholen. Je zou kunnen zeggen dat De 
Kiem en de Dokter Pinxterschool zijn 
samengegaan tot De Schelp. Eigenlijk 
klopt dat niet helemaal: er werden van 
drie scholen twee scholen gemaakt. 
Dat zorgde toch wel hier en daar voor 
wat onrust: veel kinderen moesten 
naar een andere school. 
Ik kan me herinneren dat ik toen 
groep 8 had en aan het begin van het 
jaar 38 kinderen in de klas had zitten. 
Kinderen afk omstig van Dokter Pinx-
ter, van De Kiem en van de Weren-
fridusschool. In die tijd is de Weren-
fridusschool opnieuw verbouwd en 
aangepast. Er waren mensen die na de 

In gesprek met 
Kees Ooijevaar
In het Dagblad voor West-Friesland stond een bericht met foto dat Kees 
Ooijevaar na 42 jaar onderwijs met pensioen gaat. Omdat hij van de 42 jaar 
meer dan 30 jaar aan de katholieke scholen in Wervershoof was verbonden, 
willen wij er in dit interview graag aandacht aan besteden. Ook in de paro-
chie is hij geen onbekende, dus tijd voor een praatje.

Op solexen hebben we met het team het Westfriese land onveilig gemaakt
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verbouwing zeiden: ‘’Er zit een puist 
op”. Later werd er nog weer een deel 
aangebouwd en werd het een “grote 
puist”, maar ik vond het mooi.

Waarom ben je hier weggegaan?
Als je na bijna 19 jaar directeur te zijn 
geweest op een school en daarna weer 
leerkracht bent, dan gaan dingen toch 
anders dan je gewend bent. Toen heb 
ik besloten om me in de mobiliteits-
bak te zetten en ben ik gevraagd in 
Enkhuizen. En de leerkracht die in 
Enkhuizen zat, kwam naar de Weren-
fridusschool. We hebben dus gewoon 
geruild. Dit is prima bevallen. Leuke 
school, lieve en enthousiaste collega’s. 
Het was in het begin wel even wen-
nen.

De eerste sollicitatie van 42 jaar terug, 
hoe ging dat?
Eigenlijk moest ik in militaire dienst. 
Als ik de 15e geen bericht had gehad, 
dan hoefde ik pas een half of een jaar 
later in dienst, dus dat heb ik afge-
wacht. Toen heb ik, n.a.v. een adver-
tentie in de krant, een secretaris van 
een schoolbestuur, ik geloof dat het 
in Heerhugowaard was, gevraagd of 
ze de moeite zouden willen nemen 
om me uit militaire dienst te halen. 
Hierop zeiden ze heel duidelijk: ‘nee’. 
Toen heb ik dhr. Beemster gebeld, hij 
was secretaris van het schoolbestuur 
hier in Wervershoof. Hij wilde dat 
wel proberen voor me. Hij zei tegen 
me dat ik ervoor moest zorgen dat er 
zaterdag voor kermis een brief bij het 
bestuur kwam. Dit heb ik onmiddel-
lijk gedaan. Daarna werd ik gebeld 
door juff rouw Nieuweboer, of ik zon-
dagochtend, kermiszondag, op solli-
citatiegesprek kon komen. 
Tijdens een sollicitatiegesprek is het 
nu gebruikelijk dat iemand van het 
bestuur aanwezig is, iemand vanuit 
het team en b.v. iemand van de ouder-
commissie. Je zit dan tegenover een 
viertal mensen. Maar toen bestond 
de hele sollicitatiecommissie uit juf-
frouw Nieuweboer. Het was gewoon 
bij haar thuis. Daarna nog even langs 
bij pastoor Buurman, voorzitter van 
het schoolbestuur. Ik werd voorge-
steld zo van, dit is hem. Daarna naar 
de Dokter Pinxterschool: dit is je klas 
en je moet donderdag beginnen. Zo 
ging toen de sollicitatie, heel vlot. Het 
was net een nieuwe school. Ria Mees-
ter gaf les, Jos Reus, Jacques Verlaat 

kwam later. En Ben Droog nog weer 
een paar jaar daarna. 
Ik heb daar echt een prachtige tijd 
gehad. Die school was net begonnen 
volgens mij, 1969, 1970.

De buitenschoolse activiteiten in de 
parochie, wat heb je zoal gedaan?
Toen ik hier kwam was ik dirigent van 
het jongerenkoor van Nibbixwoud. 
Dat heb ik nog ongeveer tien jaar 
gedaan. Ook was ik dirigent van het 
kinderkoor in Wervershoof. Samen 
met Vera heb ik gezongen in het zoge-
naamde “jong gehuwden koor”. Later 
is die naam veranderd in Regiokoor. 
Daarna werd ik lector in de kerk. Ik 
heb woord- en communievieringen 
en avondwakes gedaan. 
Sinds 1998 ben ik secretaris van 
Auxilia-Brasili-ja. Op dit moment 
ben ik dirigent van het Middenkoor. 
Verder ben ik betrokken bij Schakels. 
Schakels is een soort bezinnings-
groep, die eigen vieringen maakt en 
verzorgt. Ik geloof dat we 30 sep-
tember in Wognum een viering ver-
zorgen. Er worden ongeveer drie 
vieringen per jaar verzorgd en daar 
repeteren we dan drie of vier keer per 
viering voor. Het is zeker de moeite 
waard een keer zo’n viering mee te 
maken.

Je bent opa geworden, hoe is dat?
Heel bijzonder. Ontzettend mooi. We 
zijn nu vijf keer opa en oma. Ik ben 
blij dat onze kleinkinderen hier in de 
buurt wonen, twee in Wervershoof en 
drie in Blokker. Dat vind ik schitte-
rend.
We hebben meer opgepast dan dat 
we nu doen. Nu passen we alleen op 
Saar, een keer in de veertien dagen. In 
November komt Noor erbij. Zij is nu 
ruim 3 maanden jong en komt straks 
elke week. We passen thuis op, zodat 
we ook nog wat dingen voor onszelf 
kunnen doen.
Het zijn natuurlijk allemaal hele lieve 
kleinkinderen. Het is echt heel mooi.

Wat zijn de plannen voor de invulling 
van je nieuwe vrije tijd, buiten het spit-
ten in je tuin om?
Hier valt weinig aan te spitten, daar 
heb ik wel voor gezorgd. Maar goed, 
ik ga voorlopig zeker nog door met 
Auxilia-Brasili-ja en daar even meer 
tijd in investeren om het hele archief 
digitaal te krijgen.

Ik ben dol op muziek en zet zo eens 
per jaar een klein quizje in mekaar. 
Geweldig om te doen. 
Het Middenkoor is leuk om te doen, 
Schakels is hartstikke leuk en hier in 
huis zijn nog wel dingetjes blijven lig-
gen. Er moet nog aardig wat gedaan 
worden. Ik ben niet bang om me te 
vervelen en daarbij, Vera is ook thuis. 
Leuke dingen dus doen met elkaar, 
lekker een stuk fi etsen. We hebben 
ook nog een grote familie- en vrien-
denkring.

Leuke anekdote.
De eerste jaren van de Dr. Pinxter-
school, waren echt gouden jaren. We 
hadden elke week teamvergadering, 
vrijdagmiddag om half vier. We had-
den één agendapunt: haal jij het bier 
of ik? 
Juff rouw Nieuweboer zorgde er op 
de een of andere manier voor dat er 
altijd iets te drinken en/of te knab-
belen was en dan zaten we wel een 
aantal uren ‘te vergaderen’. Het was 
knoert en knoert gezellig. Er werd in 
die tijd weinig tot niet vergaderd. En 
dat is nu wel anders.
Er zijn nog veel meer leuke anek-
dotes. Ik weet niet meer precies wie 
het waren, maar een aantal dames 
zou het koffi  ezetapparaat schoon-
maken. Ze hebben er toen zeepsop 
in gedaan. Je kunt je voorstellen hoe 
die koffi  e smaakte. Ik ben toen naar 
die klas gegaan en ik heb verteld dat 
het natuurlijk best wel een goede grap 
was. 
Maar, helaas, het apparaat had het 
begeven en er moest een nieuwe 
komen. De rekening zou vanzelf wel 
bij de dames terecht komen. Dat was 
wel even schrikken voor ze en dat was 
nu precies de bedoeling. 
Zondag 1 april zou er een fi lm gedraaid 
worden in de Dokter  Pinxterschool. 
Vrijdag ervoor hadden wij de kinde-
ren alles al klaar laten zetten: stoelen, 
fi lmscherm, enz. Zondag stonden er 
toch wel aardig wat kinderen. Je had 
hun gezichten moeten zien toen we 
met het bordje kwamen dat het van-
daag toch echt 1 april was.

Zal je de school missen?
Ik zal straks wel de kinderen missen, 
actie en reactie, maar niet datgene 
eromheen. Alles moet tegenwoordig 
op papier. In het onderwijs vind ik dat 
een slechte zaak. Je bent i.p.v. leraar 
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een soort administrateur. Dat is toch 
erg. Dit komt het onderwijs niet ten 
goede.
Ik heb in Enkhuizen wel gezegd dat 
ze mij kunnen bellen als ze een inval-
ler nodig hebben. Af en toe wil ik dat 
best wel een paar dagen doen. Dan 
zou ik het wel bij Enkhuizen houden. 
Koken vind ik ook leuk. Van de zeven 

dagen in de week, denk ik dat ik er vijf 
zelf kook. En dan niet koken via het 
stopcontact.
Ik heb gezegd, mocht ik me echt ver-
velen, dan stuur ik jullie een mail 
met: 64-65-jarige heeft  nog een aantal 
uren in de week vrij om verschillende 
activiteiten te doen. Maar reken er 
maar niet op dat dat gaat gebeuren.

De redactie dankt Kees hartelijk voor 
dit interview. Wij wensen hem samen 
met zijn Vera, zijn kinderen en zijn 
kleinkinderen nog vele prachtige jaren 
toe. 

Anneke Neefj es-Kuip en 
Riet Kuin-Ooijevaar

We hadden één agendapunt: haal jij het bier of ik

Familieberichten

Jace Cornelis Maria,
zoon van Chris Sierkstra en 
Sigrid Kolenberg.

Gijsbert Petrus Willem,
zoon van Pieter en 
Rebby Vlaar-Nijenhuis.

Mirthe Eva Aadriana Anne-Marie,
dochter van Marco en 
Marian Dudink-v.d. Vlugt.

Cor Th eodorus Wilhelmus en Riis 
Wilhelmus,
kinderen van Wim Bank en 
Iris v.d. Spek.

Kyan Milow,
zoon van Teun Steltenpool en 
Nancy Degeling.

Loena Eva Johanna,
dochter van Nico Schouten en 
Ilse Droog.

Manou Catharina Brigitte,
dochter van Lennart van Wijk en 
Kitty Droog.

Een hartelijke gelukwens aan 
ouders en kinderen,
op weg naar gelukkige kinderenjaren, 
een blije jeugd,
gezondheid, heel veel goeds.  

HUWELIJK:

Piet Schouten en Marry Bakker.

Een hartelijk profi ciat aan het 
bruidspaar, een bijzonder moment op 
weg naar vele verdere levensjaren in 
gezondheid en levenskracht.

HUWELIJKSJUBILEUM:

30 jaar: 
Ko en Nel Buis-Laan.

40 jaar:
 
Rem en Marian Aker-Sikkenk.

Ton en Juul de Hoogt-Destombes.

Nico en Tini Breg-Dekker.

60 jaar:
Cor en 
Plonie de Haan-Timmerman.

Nic en Trien Schouten-Haakman.

Hartelijke gelukwensen 
aan de bruidsparen, 
een momentopname 
met een bijzondere invulling, 
 dankbaarheid, herinneringen, 
 verbondenheid samen.

GEDOOPT
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   Familieberichten

Op 27 april 2012 is overleden 
 Hermanus Cornelis (Herman) 
 Langedijk. Het was in het Liornehuis 
in Hoorn waar hij de laatste weken 
van zijn leven vanuit Huize St.Jozef 
was opgenomen. Hij heeft  de hoge 
leeft ijd mogen bereiken van 91 jaar. 
Stilte kwam er over een bemind leven. 
In de dagen van afscheid is deze stilte 
gevuld geworden met dankbare her-
inneringen vanuit gezin en familie in 
een waardevolle en warme terugblik. 
Met zijn echtgenote, moeder Alie, was 
vader de spil van het gezin. Dat waren 
de jaren thuis op de boerderij aan de 
Gouw, een geweldige vader, trotse 
opa en overopa, bemind binnen eigen 
familiekring. Zijn levens ervaring was 
van grote waarde, positief, belangstel-
lend. Hij was een buitenmens, genie-
tend van de natuur, van zijn bedrijf, 
de boerderij. Hij was een binnen-
mens, met een groot hart, een luis-
terend oor en alle aandacht voor zijn 
gezin, familie en vele anderen. Eens 
was er na een actief en werkzaam 
leven aan de Gouw een verhuizing 
naar een woning in Spanbroek, voor 
rustiger jaren. In latere jaren een ver-
huizing naar St.Jozef in Wervershoof, 
dankbare ouders samen, een tijd van 
zeven jaar. Op donderdag 3 mei was 
de dag van afscheid, met veel herin-
neringen, dankbaar ingevuld in het 
Uitvaartcentrum Myosotis in Hoorn. 
Daarna was de crematie in Hoorn, en 
nog een laatste samenzijn.

Op 29 april 2012 is overleden Maria 
Cornelia (Rie) Ursem. Het was in 
Huize St.Jozef op de leeft ijd van 
82 jaar. Op 21 oktober 1929 in Heer-
hugowaard geboren was er in 1941 
een verhuizing naar de Wieringer-
meer, nieuwe polder op dat moment. 
Dat was met haar ouders, met een zus 

en een broer, op een tuinbouw bedrijf 
in oorlogstijd. Het was toen met de 
nodige beperkingen. In een latere 
fase kwam Rie naar Wervershoof, op 
de Dorpsstraat. Zij werd huisgenote, 
hulp in de huishouding bij Piet van 
de Velden. Het werd een verbonden-
heid voor vele jaren, elkaar een hulp, 
elkaar tot steun. Rie was bekend met 
het buitenleven, met groei, bloei en 
oogst, met dikwijls een helpende 
hand. En in de huishouding met een 
taak zoals we dat voor ons zien. Na 
het overlijden van Piet in het jaar 
2004 veranderde er veel in Rie’s leven 
en met haar gezondheid. Problemen 
leiden tot een opname in het Nico-
laas Verpleeghuis in Lutjebroek. Na 
twee jaar volgde een terugkeer naar 
 Wervershoof, naar een kamer in Hui-
ze St. Jozef. Zij heeft  zes goede jaren 
mogen meemaken, op het eind met 
mindere dagen. Toen was er de dag 
van een defi nitieve stilte. Toepasse-
lijk was de circulaire in de woorden: 
‘Sterven in vrede dat is: met ’n gerust 
hart je ogen sluiten’. Op 3 mei namen 
we afscheid in onze kerk, met onze 
herinneringen en begeleiding daarna 
naar haar laatste rustplaats op het 
kerkhof.

Op 2 mei 2012 is in het Nicolaas Ver-
pleeghuis in Lutjebroek overleden 
Christina (Stiena) Brinkman. In het 
jaar 1928 geboren als vijfde kind in 
het gezin waren het de sobere jaren 
van toen, gevolgd door de oorlogs-
jaren. Ziekte, armoe en tegenslagen, 
het is er allemaal geweest. Maar ook 
was er de kracht van samen. In de vijf-
tiger jaren ging het beter, met de start 
van een eigen bouwerij, de schouders 
eronder.
Bewonderenswaardig is haar zorg 
geweest voor haar ouders in hun 
levensavond en rond hun overlijden, 
eerst moeder, vier jaar later vader. 
Stiena kreeg nu meer tijd voor zich 
zelf met een aangename invulling 
van de dagen. Ze hechtte aan de 
 familieband. Ze had het goed thuis, 
vaste plaats in haar hoekje. Op haar 
65ste openbaarde zich reuma. Dank-
zij goede hulp van haar broers en 

nichtjes, van aanpassingen zoals trap-
lift , rollator en booster, kon zij thuis 
blijven. Toen broer Joop overleed en 
zij zelf ziek werd en in het ziekenhuis 
werd opgenomen, veranderde er veel. 
Voor herstel en revalidatie kwam het 
St. Nicolaas Verpleeghuis in beeld, 
het kon niet anders. Zelf kon ze maar 
moeilijk wennen, ze wilde naar het 
vertrouwde thuis, op de Driehuizen. 
Het is er niet van gekomen.
Een week na haar 84ste verjaardag 
kwam er een defi nitieve stilte over 
haar leven. In de dagen van afscheid 
en herinneringen was er op 8 mei de 
Uitvaartdienst, waarna begrafenis 
in het familiegraf op het kerkhof, bij 
haar broer Joop.

Op 5 mei 2012 overleed op de leeft ijd 
van 79 jaar Johannes Maria (Jan) 
Dol. Om zijn eigen woorden aan te 
halen als opening van de circulaire: 
‘Met een lach op zijn gezicht, ging 
hij naar het eeuwig licht’. Kort was 
zijn ziekbed, bijzonder in die dagen 
thuis omgeven met goede zorg, liefde 
en aandacht. Het was met alle eer 
naar hem toe als geliefde echtgenoot, 
beminde vader, schoonvader en opa, 
als een goed mens: zorgzaam, trots, 
loyaal, gul en betrouwbaar. In herin-
nering hoorden we zeggen: Jan hield 
van bloemen, van de natuur, van groei 
en bloei. Misschien wel het meest 
van het jaargetijde van dat moment, 
de lente. Als hovenier en opzichter 
van de plantsoenendienst, vele jaren 
binnen de gemeente hier, voelde hij 
zich met een team verantwoordelijk 
voor de groenvoorziening, van harte 
ermee verbonden. Zijn laatste autorit 
door een deel van Westfriesland, ook 
door zijn geliefde Wervershoof, op 
dat moment één grote lentetuin, moet 
voor hem bijzonder zijn geweest: om 
het allemaal nog éénmaal in te ade-
men, te zien en te waarderen: als 
wonderlijke schepping, om dank-
baar voor te zijn. Vanuit een gelovi-
ge levenshouding voelde het als een 
groot geschenk waarvan hij mocht 
genieten. De cyclus van zijn leven is 
voltooid geworden. In Avondwake en 
Uitvaartliturgie hebben we afscheid 

IN MEMORIAM
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genomen, met dankbare woorden en 
herinneringen. De begrafenis op het 
kerkhof was op 10 mei.

Op 13 mei 2012 overleed in Huize St. 
Jozef Adriana Schoenmaker-Mol. 
Het was op haar gezegende leeft ijd 
van 93 jaar. In Wervershoof geboren 
op 6 juni 1918, met hier de jaren van 
haar jeugd, kwam er voor haar door 
huwelijk en eigen gezin een andere 
omgeving in beeld, vanaf haar 22ste 
levensjaar in Grootebroek.
De lange weg van haar leven zou 
zij invulling gaan geven, beminde 
 moeder binnen haar gezin en geliefde 
oma toen er kleinkinderen kwamen. 
Vroeg in haar leven en in het gezin 
overleed haar man, in het jaar 1963. 
Het was een zware slag. Zij bleek 
een sterke vrouw. Ze probeerde zo 
goed mogelijk de draad van het leven 
weer op te pakken. Dat kon ze goed. 
In de loop van de jaren was er een 
enkele verhuizing. Steeds weer legde 
ze gemakkelijk nieuwe contacten. 
Ze was als moeder en oma een wijze 
en gelovige vrouw. Ze was er met 
een luisterend oor en met oprechte 
belangstelling voor wie dan ook. Het 
maakte haar bemind. Hoe wonderlijk 
een leven dan kan verlopen, want in 
haar levensavond, in oktober 2005, 
kwam ze terug naar haar geboor-
tedorp Wervershoof. Het werd een 
verhuizing naar het Verzorginghuis 
St.Jozef. Dankbaar was ze om alle 
zorg die haar omringde. Het zijn 
zes mooie jaren geworden. Met het 
in leveren aan levenskracht kwam er 
na korte tijd stilte over haar leven. In 
Avondwake en Uitvaartliturgie heb-
ben we afscheid genomen, met dank 
en alle eer naar haar toe. De begra-
fenis volgde daarna op het kerkhof, 
op 18 mei. 

Op 13 mei 2012 is overleden Agie Bes-
seling-Commandeur, op de leeft ijd 
van 84 jaar. De herinnering aan haar 
leven verwijst vooral naar Zwaag-
dijk. Op 10 jarige leeft ijd stierf haar 
moeder, een zwaar verlies binnen 
een groot gezin. In haar jonge leven 
ontmoette zij later in Niek Besseling 

haar grote liefde voor haar  verdere 
leven. In huwelijk en gezin kwamen 
er zeven kinderen. Een trieste gebeur-
tenis was dat hun enige zoon, Koos, 
verongelukte langs de drukke Zwaag-
dijk. Echtgenoot Niek was melkboer, 
dus heel bekend. De  winkel aan huis 
en een rijdende winkel, het was een 
druk en mooi bestaan met veel afl ei-
ding en welkome contacten. Huize 
Besseling was ‘Huissie van loup an’. 
Na jaren hard werken en beëindiging 
van de winkel volgde er een verhui-
zing naar Blokker, voor zeventien 
jaar, goede en rustige jaren. In 2006 
overleed vader Niek, een hele verwer-
king. Moeder Agie sloeg er zich goed 
doorheen. Ook zij moest inleveren 
aan levenskracht. Meer en meer was 
er verzorging nodig. De Wilgenhof 
in Wervershoof werd voor haar een 
nieuwe bestemming, een verstandig 
besluit, naar het zin gekozen. Op 22 
maart kwam ze ongelukkig te  vallen, 
een gebroken heup tot gevolg. In het 
ziekenhuis was er in die dagen nog 
een operatie nodig. Het liep alle-
maal tegen, ze verzwakte zeer. Om 
 moederdag kwam er stilte over haar 
leven. In de kerk van Zwaagdijk was 
er het afscheid met herinneringen en 
dank om haar leven. Op 18 mei daar-
na de begrafenis.

Op 16 mei 2012 is in het Liornehuis 
in Hoorn overleden Maria Buis. Het 
was op haar leeft ijd van 84 jaar. Het 
was na het inleveren van levenskracht 
in de laatste fase van haar leven. Er 
kwam een stilte voorgoed over haar 
leven. En in die stilte was er een eigen 
herinnering en aandacht voor haar 
leven en voor haar persoon. Eerst was 
er het thuis wonen, daarna het zelf-
standig gaan wonen. Dat was vanuit 
Onderdijk naar Wervershoof. In haar 
thuis wonen was er haar goede zorg 
voor haar ouders, tot in hun levens-
avond, tot hun laatste levensgrens toe. 
Zij heeft  die goede zorg met liefde 
gegeven. Ze was ook een goede en 
zorgzame hulp voor anderen, in eigen 
familie en in vriendenkring. Leven en 
werken viel dan samen. Toen er wat 
meer vrije tijd in haar leven kwam, 
was er meer tijd voor haar hobbies: 
kaarten, puzzelen, lezen, winkelen, 
iets moois kopen, met plezier inge-

vuld. Eens is er het moment gekomen 
van mindere dagen, meer aan huis 
gebonden raken, met de aanhef van 
de circulaire die van toepassing werd: 
Langzaam ben je moegestreden, 
 stilletjes van ons weggegaan… Dat 
was na een opname in het Liornehuis, 
uiteindelijk voor de laatste verzorging 
die ze nodig had. De Avondwake was 
op 20 mei, met toepasselijke woor-
den en herinneringen. Op 21 mei was 
de crematie in het crematorium in 
 Schagen.

Op 23 mei 2012 is in Huize Sorgh-
vliet in Andijk overleden Geertruida 
Catharina (Truus) Scholten. Het was 
op haar leeft ijd van 89 jaar. Binnen een 
groot gezin groeide zij op in Groote-
broek. In herinnering spreken woor-
den van een beminde levensweg, en 
dat in de voortgang van haar levens-
jaren: als kind, als jongere, als vol-
wassene, als oudere, als levensavond. 
Het was in verschillende omgeving: 
in Grootebroek, in Wervershoof, op 
Texel, in Andijk haar laatste levens-
jaar. Het was als echtgenote, als moe-
der, als oma en overoma. Het verhaal 
van de Tweede Wereldoorlog bin-
nen de familie Pronk is bijzonder: er 
was een beginnende relatie met Piet, 
door oorlogsgeweld afgebroken. Een 
nieuwe relatie volgde, met broer Arie, 
op weg naar een gelukkige levensweg 
samen binnen gezin en familiekring. 
En vele jaren later een nieuwe relatie 
en verbondenheid op Texel, met Ton 
van der Gaag in gelukkige levensja-
ren samen, tot aan zijn overlijden. De 
familiecirculaire vat veel van moe-
ders leven samen als we lezen over een 
arbeidzaam leven, vol liefde en zorg 
voor haar gezin. Vanuit Texel kwam 
zij in haar laatste levensjaar terug naar 
vertrouwde omgeving hier. Het werd 
Huize Sorghvliet in Andijk, dichtbij 
haar kinderen, een groot goed. Over 
haar de woorden: ‘Langzaam ben je 
moegestreden, stilletjes van ons weg-
gegaan’. Zo ging het kaarsje van haar 
leven uit. In Avondwake en Uitvaart-
liturgie hebben we afscheid genomen, 
met dankbare woorden. De begrafe-
nis was op het kerkhof, in het familie-
graf, op 29 mei.
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Op 1 juni 2012 is onverwacht over-
leden Th eodorus (Th eo) Steltenpool, 
op zijn leeft ijd van 76 jaar. Th uis aan 
de Slotlaan was alles die dag volop 
herinnering aan Th eo’s leven: de 
huiskamer met keuken, de inrich-
ting van zijn kamer met meubels en 
wandversiering, de krant op tafel, het 
achterraam met zicht op de tuin, het 
raam aan de voorkant, met af en toe 
een zwaai naar een voorbijganger op 
straat. Th eo had zijn plaats binnen zijn 
eigen familie en binnen zijn vrien-
denkring, zeker ook te noemen zijn 
verbondenheid met VVW. Hij was 
er kind aan huis, met alle zin. Er was 
altijd praat en altijd wel wat te doen 
in de voortgang van het verenigings-
leven. Th eo was blij met zijn rijbewijs 
én met zijn blauwe Ford Anglia. Hij 
was daarmee blij voor anderen: voor 
zijn ouders en familie, met vele rit-
jes. Zijn kleine auto, geschikt voor 
boodschappen, voor vervoer van 
allerlei spullen. Het gaf altijd weer 
ontmoeting en contact. Toen vader 
en moeder kort na elkaar, halverwege 
de jaren 90, zijn overleden, deed het 
hem veel. Hij was ontdaan. Het zegt 
iets over de goedheid van zijn leven, 
in zorgzaamheid en contact met hen. 
Op 7 juni waren we in de kerk bijeen 
voor het afscheid, met herkenbare 
woorden en met dank om de bete-
kenis van zijn leven. Daarna was de 
begrafenis op het kerkhof.

Op 15 juni 2012 is in het Hospice 
in Hoorn, na een moedig gedragen 
ziekte, overleden Anna Divera Maria 
(Anny) Hetsen-Langedijk, op haar 
leeft ijd van 71 jaar. Het is de circulaire 
die spreekt van een arbeidzaam leven, 
vol liefde en zorg voor allen die haar 
dierbaar waren. Zijdwerk 25 was haar 
vertrouwde huis en thuis. De circulai-
re laat een stukje Wervershoof op de 
foto zien, vanuit de huiskamer te zien: 
de Molen en de Werenfriduskerk in 
de verte. Daartussen het voormalige 
Gemeentehuis, iets van het Winkel-
centrum, de Hoek, de Dorpsstraat, 
huizen en mensen die er wonen. We 
kunnen erbij denken: Anny zélf met 
haar fi ets onderweg daarheen, het 
boodschappenmandje achterop. Zelf 
was zij graag in en om het huis aan 
de slag, betrokken bij alles wat zich 

afspeelde op de boer derij, op het erf, 
op het land, jaar in jaar uit. Echtge-
noot Jaap overleed op 18 januari 2001 
op 63-jarige leeft ijd. Het gaf een hele 
verwerking. Nico nam het bedrijf 
over. Zelf kreeg zij in het jaar 2008 
zorgelijke berichten over haar eigen 
gezondheid. Een moeilijke tijd brak 
aan met behandelingen, betere en 
minder goede dagen. Met liefde en 
veel goede zorg werd zij omgeven 
door haar gezin, Nico, Anja en Sjaak 
en de kinderen, door familie en goede 
vrienden. Het was in het Liornehuis, 
in het ziekenhuis en het Hospice, 
tot er een defi nitieve stilte over haar 
leven is gekomen en een eigen ver-
werking. In Avondwake en Uitvaart-
liturgie hebben we afscheid genomen 
met respect en dank om de betekenis 
van haar leven. De begrafenis was op 
20 juni op het kerkhof, in het fami-
liegraf.

Op 20 juni 2012 is in Huize St. Jozef 
overleden Regina Anna Grent, op de 
leeft ijd van 90 jaar, bijna 91. Onge-
veer vijf jaar is haar verblijf geweest 
in  Huize St. Jozef. Het was samen 
met haar zus Cornelia Elizabeth 
Grent, van wie we ruim een jaar gele-
den afscheid moesten nemen. Ook 
zij haalde een hoge leeft ijd, 91  jaar 
geworden, altijd samen. Denkend 
aan een lange levensweg gaat het om 
Onderdijker jaren. Het is met alle 
bekendheid met de gemeenschap 
daar, met de Gerardus Majella-kerk, 
het dorp, het verenigingsleven.
‘Pax’ was het eerste woord op de 
circulairekaart, vrede. Het is zoals 
het dak van het ouderlijk huis, het 
familiehuis op de Nes in Onderdijk 
ook het woord ‘pax’ heeft . In vrede 
leven,  vrede als een richtingwijzer en 
als invulling van het leven. In vrede 
geleefd in een terugblik naar een 
lange levensweg. Het is de circulaire 
die toepasselijk zegt: Regina,  vredig 
overleden in de afgelopen dagen. 
Zij was er voor klaar. Het was met 
een rustige overgave. Haar krachten 
werden minder, de vermoeidheid in 
sommige dagen zwaar om te voelen. 
Zij had vertrouwen op licht achter de 
horizon, de overgang naar blijvend, 
eeuwig leven. In Avondwake en Uit-
vaartliturgie was het afscheid in de 

haar vertrouwde kerk van Onder-
dijk, met toepasselijke herinneringen 
en dankbaarheid. De begrafenis was 
daarna op 25 juni in het familiegraf.

Op 23 juni 2012 is na een ernstige 
ziekte op 60 jarige leeft ijd overleden 
Arie Copier. Het was uiteindelijk een 
strijd die niet was te winnen, daarom 
een hele verwerking in hem zelf en 
rondom Arie als geliefde echtgenoot, 
beminde vader en opa, broer, zwager, 
oom binnen familiekring en vrien-
denkring. Er was nog zoveel leven en 
toekomst te gaan, maar een andere 
werkelijkheid diende zich aan, onver-
diend, onvoorspelbaar. 
In herinnering is het gememoreerd: 
veertig jaar heeft  Arie bij de post 
gewerkt. Het betekende: veertig jaar 
langs de weg, trouwe invulling van 
deze taak. Na veertig jaar was er de 
regeling en de mogelijkheid om zijn 
arbeidzaam leven af te bouwen. Er 
kwam daarmee tijd vrij voor een 
andere invulling van de dagen: een 
klus in huis, om het huis, bij de kinde-
ren, in vrije dagen in de weer, vakan-
tietijd, varen, een tochtje maken, aan-
genaam bezig. Arie hield van muziek 
en van spelen op zijn mook. Wie had 
kunnen vermoeden dat in het laatste 
jaar er een afb ouw zou komen in die-
pere zin, waar het ging om het leven 
zelf. Een ernstige ziekte werd een 
spelbreker, ongeneeslijk, uiteindelijk 
niet te overwinnen. Tot het laatst was 
er zijn strijd. In de Avondwake in de 
kerk was er herinnering met toepas-
selijke woorden, muziek en de kracht 
van samen. Op 28 juni was de crema-
tie in het crematorium in Schagen.

Op 30 juni 2012 is op haar leeft ijd 
van 85 jaar overleden Dora Neefj es-
Keizer. Het was in het ziekenhuis in 
Hoorn waar zij was opgenomen met 
pijn en de nodige zorg. Er kwam in 
korte tijd een defi nitieve stilte over 
haar leven, daarmee verbonden een 
eerste verwerking in de circulaire-
woorden: ‘Zij die haar gekend heb-
ben, zullen begrijpen wie wij moeten 
missen’. Th uis werd zij opgebaard. 
Dat was haar wens, dat was haar 
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leefplek. Het huis op de Kalverstraat 
als het ouderlijk huis, meer dan vijf-
tig jaar. Th uis als ouders samen, het 
thuiskomen en thuis zijn als gezin. 
Huis, thuis in het teken van gastvrij-
heid. Na het onverwachte overlijden 
van vader Cor Neefj es in juli van het 
jaar 1995, bleef er gelukkig in moeder 
en oma een thuis. De zondag sprong 
eruit door de jaren heen als een bij-
zondere dag, als een echte familiedag. 
Iedereen van harte welkom, met zijn 
of haar verhaal, gezelligheid troef. 
Vakanties, verjaardagen, school en 
werk, zij was ermee bekend en op de 
hoogte. Haar huis stond ervoor open, 
ook haar hart en haar belangstelling. 
Goede herinneringen mogen daar-
aan bewaard blijven en het gemis ver-
zachten. Het afscheid was in de Uit-
vaartliturgie in onze kerk op 5 juli. 
De crematie was daarna in Schagen, 
met ook daar bijzondere woorden en 
dank.

Op 1 augustus 2012 is onverwacht in 
het ziekenhuis in Hoorn overleden 
Arie Kuin, op de leeft ijd van 70 jaar. 
Belangrijk in zijn leven is de datum 
van 12 december 2008 geworden. 
Het was de dag van een rugoperatie 
in het ziekenhuis, met risico’s ermee 
verbonden. Met hoop en vertrouwen 
op een goede afl oop kwam er triest 
genoeg een andere werkelijkheid in 
beeld: geen gevoel en geen beweging 
in benen en onderlijf. Met nieuwe 
behandeling en operatie in de ver-
dere dagen kwam er triest genoeg 
geen verandering. Het was de geboor-
te van een dwarslaesie. Er volgden 
nieuwe beslissingen: het traject van 
revalidatie, een aangepast huis vin-
den, een nieuwe weg inslaan, rolstoel 
gebonden. Vanuit Andijk kwam er 
een verhuizing naar een aangepaste 
woning op het Dr. Pinxterplantsoen 
in  Wervershoof. De ervaring van 
goede verzorging, van goede en erva-
ren hulpverleners, de warmte en hulp 

vanuit familie en goede vrienden, het 
was een verademing, het deed veel 
goed in de nieuwe situatie die er was 
gekomen. Arie zelf was een voor-
beeld van een positieve benadering. 
In Avondwake en Uitvaart liturgie in 
de parochiekerk van Andijk zette dat 
positieve de toon, als aanvang geko-
zen op de circulaire: ‘Vol bewonde-
ring zijn wij voor de manier waarop 
jij je ‘lot’ hebt gedragen. Jouw opti-
misme is een voorbeeld voor ons 
allemaal’. Op 6 augustus was vanuit 
de kerk de begrafenis op de Wester-
begraafplaats te Andijk.

Op 11 augustus 2012 is onverwacht 
overleden Johannes (Jan) Bakker, op 
de leeft ijd van 73 jaar. Wat een enkele 
dag een verandering kan geven en 
heeft  gegeven in verwerking en ver-
driet, dat was de diepe ervaring van 
onverwacht overlijden binnen gezin, 
familiekring en voor goede vrienden. 
Het was in het ziekenhuis in Alkmaar. 
Toepasselijke woorden lazen we op 
de circulaire: ‘Zijn handen hebben 
voor ons gewerkt, zijn hart heeft  voor 
ons geklopt, zijn ogen hebben ons tot 
het laatste gezocht. Hij heeft  zijn taak 
volbracht, hij ruste in vrede’. Jan was 
tuinder in hart en nieren. Het was 
vanaf zijn 14e jaar tot zijn 65ste, een 
tijd van hard werken. In 1964 trouw-
de hij met Tiny Jong uit Lutjebroek. 
Er kwam een gelukkig gezin met vijf 
kinderen, waarvan één kindje heel 
vroeg is gestorven. Het wonen is er 
geweest op de Dorpsstraat, de Kibbel, 
Belmolendijk en op de Wilskracht. 
Elf kleinkinderen waren een trots in 
zijn leven als opa, uiteraard ook in 
het leven van oma. Naast arbeid was 
er de voldoening van bezigheden 
zoals kaarten met vriendengroep, 
zoals biljarten, heel vaardig, bijna 
een keer Nederlands kampioen. Een 
vaste vakantiebestemming was de 
Canarische Eilanden, met alle zin. 
De  electrische fi ets was een uitkomst 

voor menig tochtje. Er is een defi ni-
tieve stilte gekomen, in de Avondwa-
ke en de Uitvaartliturgie met herken-
bare herinneringen en woorden als 
troost. De begrafenis was daarna op 
16 augustus op het kerkhof alhier.

Op 22 augustus 2012 is na een ern-
stige ziekte thuis overleden Elisabeth 
Adriana (Lies) Nieuweboer-Dekker, 
op de leeft ijd van 82 jaar. In een tijd 
van enkele maanden werd het een 
diepe verandering, denkend aan 
de diagnose in het ziekenhuis die 
geen mooi bericht gaf: ernstig ziek, 
zo dichtbij. Het was met een reactie 
van ‘onbegrijpelijk’, maar wel onont-
koombaar. Er was een eerste en een 
verdere verwerking hoe hiermee om 
te gaan. Naar voren kwam de opgave 
en het verlangen om er in de omstan-
digheden van de dagen er het beste 
van te maken, en dat in de vertrouw-
de omgeving van thuis. Lies kon het 
als een sterke vrouw goed overden-
ken. Dankbaar kon ze zijn voor haar 
leven en levensweg, dankbaar voor 
haar gezin en voor andere dierbaren 
in haar leven, voor alle geleefde uren. 
Dat ging gepaard met veel herinne-
ringen en mooie verhalen, het samen 
bekijken van oude fotoboeken, het 
samen tafelen met lievelingskost, op 
tijd rusten en tijd vinden voor gesprek 
en het samen delen van de laatste vra-
gen, van verdriet, maar ook wat dier-
baar en mooi was geweest. Het was 
bij elkaar een bewonderenswaardige 
invulling van leven en van in moeten 
leveren. Op woensdag 22 augustus 
was er het moment van stilte, zoals 
de aanhef van de circulaire het ver-
woordde: ‘Voorgoed uit ons midden, 
maar altijd in ons hart’. In die positie-
ve zin, verdrietig maar ook dankbaar, 
waren er de vieringen in de kerk, in 
een warme verbondenheid samen, 
met toepasselijke woorden en teke-
nen. Op 25 augustus was daarna de 
begrafenis op het kerkhof. 

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 17 oktober 2012.

Uw contactpersoon:
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De feestdag van de heilige  Franciscus 
is op 4 oktober. Ook Dierendag 
wordt op die dag gevierd. Het is 
geen wonder dat ze samenvallen, 
want Franciscus staat bekend als 
dierenvriend. Hij sprak met de vogels, 
zegt men meestal. Maar er is veel 
meer over hem te vertellen.
Toen Franciscus in 1182 werd 
geboren, kreeg hij meteen de mooiste 
pakjes aan, want zijn vader had een 
succesvolle modezaak. Franciscus 
groeide op als een rijk jongetje. 
Iedereen mocht hem graag. Toen hij 
ouder was, ontdekte hij de armoede. 

Hij ontdekte, dat je je goed voelt, als 
je alles weggeeft, en zomaar leeft in 
Gods schepping. De armoede vond hij 
nog fi jner dan rijkdom.’ Hij repareerde 
een vervallen kerkje in de buurt. Daar 
sliep hij. Brood en drinken kreeg hij 
van stadgenoten. Ze vonden hem 
raar, maar ook wel bijzonder. Want 
Franciscus leefde dicht bij God. De 
mensen leerden veel van hem.
Franciscus hield van alles wat God 
gemaakt heeft: de zon, de maan, de 
sterren, de planten en de bloemen, de 
dieren en de mensen. Voor hem was 
alles één grote familie. En de dieren 

hielden van Franciscus. Daar zijn veel 
verhalen over.
Franciscus heeft een heel avontuurlijk 
leven gehad. Hij heeft verre reizen 
gemaakt, wonderen gedaan en 
mensen bekeerd. Veel jongeren sloten 
zich bij hem aan. Ze werden wel 
‘mindere broeders’ genoemd. Omdat 
ze niets bezaten, en altijd probeerden 
de minste en vervelendste werkjes te 
doen, tot eer van God.
De minderbroeders (ook wel 
franciscanen genoemd) bestaan nog 
altijd.

(tekst en strip uit: Wonderwel)

Voor de kinderen Geen wonder


