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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

KERSTMIS

De geboorte wordt voor 
het eerst uitgebeeld in de 
jaren dertig van de vierde 
eeuw, wanneer keizer 
Constantijn in Betlehem een 
basiliek laat bouwen boven 
de geboortegrot. In Rome 
wordt dan het Kerstfeest 
ingevoerd en vastgesteld 
op 25 december: vlakbij de 
datum dat de Romeinen 
de midwinterzonnewende 
vierden: het feest van Natalis 
soli invicti (de onoverwonnen 
zon). De geboorte van Jezus 
wordt gevierd als het opgaan 
van de zon der gerechtigheid. 
Of zoals Johannes het ziet: de 
menswording van God als het 
doorbreken van het ware Licht. 
In preken uit die tijd vindt men 
deze thema’s terug.
 
In een van de oudste 
liturgische teksten van 
Kerstmis uit de vijfde eeuw 
staat deze gedachte ook 
verwoord:

God, die deze hoogheilige 
nacht door de luister van het 
ware Licht hebt verlicht, 
geef, wij bidden U, dat wij,
die het mysterie van dit Licht
op aarde hebben leren kennen,
ook de vreugde daarvan in de 
hemel mogen genieten.

Van de redactie
Het kerstnummer van Nu en Straks ligt voor u, wij 
hebben ons best gedaan om er een mooi blad van te 
maken. Het is aan u om het te lezen.
Wij komen nog even terug op het herfstnummer. 
Over de toelichting bij de voorplaat is wat kritiek 
gekomen. Het spijt ons dat de tekst over zielen die 
in hemel, hel, of vagevuur terechtkomen, voor som-
mige mensen kwetsend is geweest. Dat was zeker 
niet de bedoeling. De tekst is zoals we dat in onze 
jeugd te horen kregen, maar past niet meer in onze 
huidige denkwijze en in onze tijd. 
Wij hopen dat u in deze kerstperiode kunt genieten 
van de muziek die ons geboden wordt op verschil-
lende plaatsen, maar vooral in de kerk. Het maakt 
de kerstvieringen echt tot een feest. En als u er niet 
genoeg van kunt krijgen, is er op 6 januari nog een 
schitterend concert van het dames en herenkoor. 
Van harte aanbevolen.
Wij wensen u toe, hele mooie kerstdagen, een gezel-
lige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2013.
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Maandag 24 december: 
Kerstavond

19.00 uur: 
Eerste Kerstavondviering, 
Woord-Communieviering met 
 Kinder/Jeugdkoor Weereeenlied. 
Dirigent: Sandrine Aker-Bakker. 
Organist: Marjo Kaagman-Kuip. 
Thema: ‘Een plek van vrede’. 
De viering wordt geleid door de 
Groep Wervershoof: Dick Verdon-
schot. Voorafgaand: kerstliederen.

21.30 uur: 
Tweede Kerstavondviering, 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. Thema: ‘Met vreugde 
ontvangen’. Dirigent: Theo Meester. 
Organist: Jan van der Leek. 
Latijnse gezangen uit de Missa 
St. Mathildis van Cuypers. 
De viering wordt geleid door de 
Groep Wervershoof: Rina Schouten-
Jong en Margreet Ruiter-Meester. 
Voorafgaand: kerstliederen. 

Dinsdag 25 december: 
Eerste Kerstdag

10.30 uur: Kerst-Eucharistieviering 
met Gemengd koor. 
Thema: ‘Vreugdebode zijn van God’. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
Organist: Pieter Rynja. 
Trompet: Piërre Spruit. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 
Gezongen wordt de Orgelsolomesse 
van W.A. Mozart. 
Voorafgaand: kerstliederen. 
Na afloop: Transeamus.

14.00 uur: Kindje wiegen, 
bedoeld voor de kleinere kinderen. 
Leiding: Ben Droog.  
Zang: kinderen van het Kinder/
Jeugdkoor Weereenlied. 
Organist: Ria Kappelhof-Swart.

Woensdag 26 december: 
Tweede Kerstdag

10.30 uur: Woord-Communievie-
ring met kerstliederen. 
AOW-Jongerenkoor. 
Thema: ‘Leven vanuit vertrouwen’. 
Gedachtenis van de H. Stefanus. 
Voorganger: Pastor C.v.d. Spek (uit 
Hoogkarspel).

29/30 december: H. Familie

Vrijdag 28 december 18.30 uur: 
Huize St. Jozef: Eucharistieviering 
met liederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Zaterdag 29 december 19.00 uur: 
op deze avond vervalt de viering in de 
kerk.
Zondag 30 december 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
N.B. In het weekend van 29/30 decem-
ber is er in de kerk dus één viering, en 
wel op zondagmorgen.

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!  

In dit rooster zijn opgenomen de vieringen van Kerstmis en 
rond de Jaarwisseling. Wilt u letten op de aanvangstijden en 
ook erop letten wanneer een enkele keer een viering uitvalt!

Liturgisch rooster 
24 december tot en met 10 februari 2013

Vrijdag 21 december: op deze avond vervalt de vie-
ring ’s avonds om 18.30 uur in Huize  St. Jozef.

Maandag 25 december: Eerste Kerstdag
09.15 uur: Kerst-Eucharistieviering met kerstliederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 28 december: H. Familie
18.30 uur: Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.

Dank voor de weldaden 
van het afgelopen jaar.

 Vieringen in huize St. Jozef
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Maandag 31 december: Oudjaar

19.00 uur: Eucharistieviering met 
Gemengd koor. Gezongen wordt de 
Missa Sancta Caecilia van A. Vlam. 
Afsluiting van het jaar 2012, met 
dank voor de weldaden van het afge-
lopen jaar. 
Dirigent: Nel Schouten-Bot. 
Organist: Jan van der Leek. 
Trompet: Piërre Spruit. 
Voorganger is Pastor Sj. de Boer. 
‘Viering voor Oudjaar’ (nieuw).

Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag

10.30 uur: Eucharistieviering met 
liederen. Viering om zegen over het 
nieuwe jaar 2013. 
Thema: ‘Als een moeder luisterend 
leven’. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

5-6 januari: 
Feest van Driekoningen

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. van Dril.

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communievie-
ring met  Middenkoor. 

Groep Wervershoof.
De stal van Betlehem krijgt bijzonder 
bezoek: Drie Wijzen uit het Oosten. 
Viering met kerstliederen, nog een-
maal kerstsfeer. Van harte welkom.
Het jaar gaat verder……

12-13 januari: Doop van de Heer

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor.
Zaterdag 19.00 uur:  
Woord-Communieviering met 
AOW-Jongerenkoor. 
Groep Wervershoof. 
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

19-20 januari: 
Actie Kerkbalans 2013

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Middenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. Pastor J. Suidgeest.
Thema van Actie Kerkbalans 2013 is: 
‘Wat is de kerk mij waard?’
Vanuit het Parochiebestuur wordt 
deze actie toegelicht en aanbevolen.

26-27 januari:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:  
Woord-Communieviering met 
l iederen. Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

2-3 februari:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
 Eucharistieviering met Kinder/
Jeugdkoor. Pastor J. Suidgeest.

Zondag 10.00 uur:  
Woord-Communieviering 
met Herenkoor.  

Groep Zwaagdijk.

9-10 februari:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 liederen (AOW-Jongerenkoor). 
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: 
 Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J.van Dril.

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

vervolg Liturgisch rooster 

GEBEDSWEEK VOOR 
DE EENHEID
In de ‘Week van Gebed voor de Eenheid’ komen christenen 
overal in de wereld bijeen om gezamenlijk te bidden om 
eenheid. Het is een traditie van vele jaren, van 18 tot 25 
januari.
Elk jaar wordt een ander land gevraagd om deze Gebeds-
week voor te bereiden en dat als model aan te bieden in 
het grote geheel. Dit jaar is aan christenmensen in Polen 
gevraagd om het een en ander op zich te nemen. Als thema 
hebben zij gekozen: ‘Wandelen met God’.
De Gebedsweek heeft ook een gezamenlijke Gebedsdienst. 
De plaatselijke Raad van Kerken heeft hiervoor als datum 
gekozen: donderdag 24 januari, aanvang 19.30 uur. Plaats 
van samenkomen is ‘De Kapel’, Middenweg 48 te Andijk.
Er is een korte openingsviering. Voorganger is Pastor Ton 
Heijboer (Andijk-Wervershoof). Daarna is er ontmoeting 
en gesprek met elkaar vanuit het thema van de Gebeds-
week. Enkele startvragen zijn daarbij een hulp. Het doel is 
eenvoudig: elkaar beter leren kennen.
U bent van harte welkom!

Raad van Kerken:
Andijk, Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk-Oost. 
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Kerstlicht 
 

Kunnen we samen licht zijn,
elk op z`n eigen manier?
In deze donkere tijd,
zijn we daarom hier?

Blijven we stil dromen
van een wereld naar God’s plan,
waarin Jezus was gekomen
en zo ons licht werd dan?

Willen we geloven,
ook in crisistijd
dat Hij, gestuurd van boven
ons helpt in de strijd?

Is Zijn eenvoudige leven,
nog een voorbeeld voor ons?
Willen we daarnaar streven?
Of liever goud dan brons?

Kijken naar wat we hebben,
al valt het soms niet mee,
is het antwoord op veel vragen,
wees met wat je hebt, tevree.

Als heldere kinderstemmen,
zingend van een stille nacht,
je weer laten genieten,
heeft het kerstlicht nog steeds 
kracht. 

Arda Koomen-Kuip

Het mag ons goed doen dat Kerstmis 
 telkens weer, ook dit jaar, een grote aan-
trekkingskracht heeft in de afsluiting van 
de maand december. Heel veel mensen 
zullen op de kerstavond of in de kerst-
nacht op de been zijn, op weg naar de 
kerk om de kerstliturgie te vieren, op weg 
naar de stal met de uitnodiging om van 
harte kerstliederen te zingen. Diep in ons 
zelf is er een verlangen naar licht, naar 
vrede en geborgenheid, naar verbonden-
heid samen.
Kerstmis vieren we ook thuis, met elkaar 
tijdens sfeervolle kerstdagen. Zo gaat 
dat van generatie op generatie. De laat-
ste week van december is er helemaal 
geschikt voor, op weg naar de Jaarwisse-
ling. 

We mogen ervan uitgaan dat het kerst-
verhaal bij iedereen, van jongs af aan, 
bekend is. Bij verschillende woorden kun 
je even stilstaan. Al mijmerend krijgt de 
eenvoud van het verhaal alle aandacht. 
Wie zijn wijzelf daarbij/daarin?
Je kunt stilstaan bij de herberg, waar geen 
plaats was. Erg gastvrij klinkt dat niet. De 
deur geeft geen toegang. Jozef en Maria 
worden buiten gehouden.
Je kunt stilstaan bij de stal, ergens buiten 
in het open veld. Het is de plaats waar het 
Kind van Bethlehem wordt geboren, in 
een kribbe, zonder enig comfort.
Of bij de herders die er zijn in de nacht 
om hun kudde te bewaken. Zij zijn de 
eerste getuigen van wonderlijk nieuws, de 
eerste bezoekers. Het doet hen veel.
Je kunt stilstaan bij de stad Jeruzalem. 
Het is de stad die met ontsteltenis rea-
geert en in paniek raakt als Herodes en 
andere overheidspersonen horen van een 
pasgeboren Koning. Er worden geheime 
plannen gemaakt.
Je kunt stilstaan bij de ster die boven Jeru-
zalem verdwijnt. Daar is kennelijk niets 
goeds aan te wijzen. Boven  Bethlehem 
is de ster weer zichtbaar en daar blijft zij 
stilstaan, in alle glorie. Het is de ster waar 
het kerstevangelie van spreekt in het ver-
haal van de Drie Wijzen uit het Oosten. 
Voor hen is de ster een veelbelovende gids, 
op zoek, op weg naar het Kind, de nieuwe 
Koning. ‘We hebben zijn ster gezien’, zeg-
gen ze. Zij schamen zich er niet voor om 
achter die ster aan te gaan en uiteindelijk 
neer te knielen bij het Kind in de stal.
Die ster kan Jezus zelf zijn, de grote ster 

die licht geeft, die herders en wijzen naar 
zich toetrekt, die ook ons in de kerstnacht 
op de been brengt.
Later, groot geworden, zou hetzelfde 
gebeuren. ‘Er ging een kracht van Hem 
uit die velen genas, die velen hoop gaf, 
bemoediging, een nieuwe richting in hun 
leven’.

Kerstmis 2012, we mogen dromen van 
mooie dingen die het kerstfeest ons wil 
geven. Het is dromen van licht en van 
vrede, van het Kind en van de kerststal, 
van de ster en van het kerstverhaal. Het is 
dromen van vrede in onze wereld die nog 
erg verdeeld en verscheurd is.
Dromen zeggen iets van onze diepste 
 verlangens. Zij hebben iets van het tijd-
loze. Het kerstverhaal mag ons eigen ver-
haal worden, om van te getuigen en om 
van te delen.
Dat staat nooit los van onze omgeving, 
van anderen dichtbij of ver weg, nooit los 
van de wereld om ons heen.

Ook wij mogen in deze dagen achter de 
ster aan gaan, op weg naar de stal van 
Betlehem. Misschien blijft de ster onder-
weg wel ergens of op meerdere plaatsen 
stilstaan waar licht nodig is, het licht van 
het kerstkind en ook ons licht, onze hulp 
en aandacht, als een helder teken.

Van harte u allen toegewenst: een Zalig 
Kerstfeest en mooie kerstdagen. Dat alles 
te vieren in de kerstliturgie, met ver-
trouwde verhalen, gebeden en kerstliede-
ren. Dat alles te beleven ook in de verdere 
dagen in eigen vertrouwde omgeving.
Het licht en de vrede van het kerstfeest 
mogen we proberen vast te houden om 
het, over de Jaarwisseling heen, binnen te 
dragen in het nieuwe jaar 2013, van harte!
U allen toegewenst voorbij het kerstfeest: 
een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar!

Pastor J. Suidgeest 

Kerstmis

r
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Uit de vergadering van oktober en 
van november 2012

Financiën en 
Onderhoud

Op 9 oktober is er in Heiloo een infor-
matieavond, georganiseerd vanuit het 
bisdom over de financiële cijfers van 
het bisdom, vooral bedoeld voor de 
penningmeesters van de Parochie-
besturen. Via Extranet zijn de cijfers 
van het bisdom en van het Solidari-
teitsfonds tevoren op te vragen en te 
bekijken. De tarieven van een Avond-
wake, Uitvaart en de grafkosten e.d. 
worden bekeken in overleg met de 
kerkhofcommissie. Waar nodig wor-
den ze aangepast in het nieuwe jaar. 
Door de penningmeester Nico van 
der Gulik is een financieel overzicht 
gemaakt van inkomsten en uitgaven 
over de periode januari t/m oktober 
van dit jaar. In de vergadering wordt 
dit overzicht uitgedeeld, toegelicht 
en besproken. Met dank aan de pen-
ningmeester voor al het cijferwerk. 
De afdracht van de parochie aan bis-
dom en Solidariteitsfonds is dit jaar 
iets minder dan vorig jaar. Het zijn 
evengoed forse bedragen. De finan-
ciële cijfers over het jaar 2011 zijn 
door het bisdom goedgekeurd.
In oprichting is een onderhouds-
groepje, bestaande uit 5 personen. 
Er is een eerste bijeenkomst geweest 
met uitleg over de bedoeling. Gere-
geld zijn er kleine klussen, is er wat 
reparatiewerk te doen, gemakkelijk 
in eigen hand te nemen. Reactie erop 

is heel positief. Een voorbeeld is het 
verwijderen van de eerste bank, voor 
in de kerk. Er ontstaat dan wat meer 
ruimte bij een Avondwake. Dat zou 
heel welkom zijn. Tot tweemaal toe, 
kort achter elkaar, zijn er op het pad 
bij ‘de Inzet’ ’s avonds fietsen gesto-
len, een vervelende kwestie. Wellicht 
is meer buitenverlichting daar wen-
selijk en nodig. Bij de politie zullen 
we informatie inwinnen over dief-
stalpreventie. Hemelwaterafvoer aan 
de westzijde van de kerk is verlegd en 
daarmee verbeterd. De storing van de 
ringleiding in de kerk (voor slechtho-
renden) is verholpen.

Catechese en 
Liturgie

Met kleine groep lectoren en voor-
gangers zijn we in oktober in Berne-
boekhandel in Heeswijk (N.Brabant) 
geweest. Hier is goed en bruikbaar 
materiaal aanwezig voor liturgie, ver-
kondiging, Avondwake, Uitvaartli-
turgie, Vormsel, enz. Voor ‘voeding’ 
is het nuttig en aantrekkelijk om 
weer eens wat nieuw materiaal aan 
te schaffen voor bezinning en voor 
gebruik in de vieringen. Het was een 
geslaagde dag. We hebben o.a. een 
nieuw Vormselproject meegenomen.
Het AOW-Jongerenkoor heeft na het 
eigen 45-jarig jubileum, eind septem-
ber, een optreden verzorgd in Cultura 
in Andijk. Er was bij de toehoorders 
veel waardering voor dit optreden.
Er is in september een workshop 
geweest voor de koorleden van het 
Dames- en Herenkoor. 
De korenplanning, en invulling daar-
van op een halfjaarlijks rooster, is 
naar wens verlopen, in oktober. Het 
is met dank voor alle bereidwilligheid 
en voor alle inzet. 
Vanuit het bisdom zijn nieuwe richt-
lijnen binnengekomen voor het Paas-
triduüm: de vieringen in de Goede 
Week t/m Pasen. Er is ook een docu-
ment binnengekomen voor liturgie in 
de regio, voor de Woord-Communie-
vieringen en voor de Vormselviering.

Het worden (agenda)punten om goed 
te bekijken en te bespreken, want een-
voudig klinkt het allemaal niet. Niet 
alles is uitvoerbaar.

Kerk en Samenleving

We oriënteren ons op de invulling 
van het Diakonaal Weekend. Dit jaar 
is de datum: 10/11 november. Het 
gaat erom om in zo’n weekend het 
facet te belichten van de samenle-
ving en de taak van de kerk daarbij. 
Kerk en Samenleving: armoede, ont-
wikkelingswerk, stille nood, vluch-
telingenvraagstuk, voedselbank, een-
zaamheid, derde wereld en andere 
voorbeelden. 
In Heiloo is een Missiedag geweest 
met gevarieerde informatie. Na de 
Adventsactie (Advent) komt ook de 
Vastenactie in beeld (Veertigdagen-
tijd). Als project in de Veertigdagen-
tijd wordt Watu Wangu gekozen van 
de familie Dol, Afrika. Het gaat om 
de aanschaf van een tractor: voor ver-
voer van water over grote afstand.
De werkgroep Auxilia/Brasili-ja heeft 
een stand op de jaarlijkse kerstmarkt.

Gemeenschapsopbouw 

Er is eind oktober een vergadering van 
het dagelijks bestuur van de Wijkcon-
tactpersonen in verband met de jaar-

Nieuws van het parochiebestuur
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lijkse bijeenkomst van de Wijkcon-
tactpersonen. Deze dag is in februari 
van het nieuwe jaar, met spreker. De 
Bezoekersgroep heeft vergadering, 
met o.a. de verdeling van bezoeken. 
In Enkhuizen is er op 13 november 
een themabijeenkomst: ‘Communi-
catie en bejegening van vrijwilligers’. 
Er gaat een afvaardiging heen. 

Tuin en 
Begraafplaats

In het jaar 2013 is een volgende 
 (kleine) renovatie mogelijk op het 

eerste kerkhof, achter de kerk. Het 
gaat om verschillende onderdelen. We 
bespreken binnenkort een offerte die 
daarover is binnengekomen. We doen 
dat in kleine groep van Parochiebe-
stuur en kerkhofcommissie. Het gaat 
ook om het tijdpad van de werkzaam-
heden. Een aantal bomen is daar een 
sta in de weg door over dadige groei 
en nadelige vochtwerking naar de 
kerkmuren toe. Schadelijk is ook de 
boom die in de voortuin staat, met 
vochtwerking naar muur en kerkdak, 
uitstrooi van blad en vruchtjes in 
dakgoot en op het platte dak, verstop-
ping van regenpijpen.
Rond het kerkhof zijn de sloten 
schoongemaakt. Er komt een nieuwe 
klepelmaaier, op verzoek van de tuin-
mannen. 

Jaap en Carla Roozendaal beëindigen 
hun werk en taak resp. als kerkhof-
beheerder en als eerste verzorgster bij 
Barbara. Zij gaan per 1 januari 2013 
een nieuwe uitdaging aan in Nieuwe 
Niedorp, met verhuizing erheen. De 
nieuwe invulling betreft een tehuis 
met hun zorg voor een aantal gehan-
dicapten. Het is met heel veel dank 
voor de vele jaren van verzorging bij 
en na het overlijden van mensen in 
Wervershoof en regio, heel persoon-
lijk, aandachtig en altijd weer bijzon-
der. Het is met veel goede wensen 
voor hun verdere jaren in hun nieuwe 
taak. Belangrijk punt hier is de opvol-
ging.

Dat was het voor deze keer.

In deze uitgave van ‘Nu en Straks’ is het nodige nieuws 
over Kerstmis opgenomen, mooie afsluiting van het 
jaar 2012. Voorbij de Jaarwisseling kunnen we er niet 
omheen om in het nieuwe jaar 2013 het weekend van 
19/20 januari te noemen: het weekend van Actie Kerk-
balans. 

We kunnen er niet omheen omdat het elk jaar opnieuw 
zo’n belangrijke activiteit is, niet weg te denken. Het is om 
er alle aandacht aan te geven. Actie Kerkbalans is door de 
jaren heen voor bijna iedereen bekend en goed ingebur-
gerd. Het gaat over financiën. En daarmee gaat het om de 
kerk als gebouw en om ‘de Inzet’ als een welkome ruimte. 
Daarmee gaat het in deze beide ruimtes om vieringen, 
ontmoetingsmomenten, activiteiten, om verbondenheid 
samen, om geloof en toekomst, om geluk en troost, om de 
koers van ons leven.

Als thema is dit jaar gekozen: ‘Wat is de kerk mij waard?’ 
Een dag na dit weekend, in de avond van maandag 21 
januari, weten we meer. In de loop van die avond zal dui-
delijk worden welk bedrag tevoorschijn komt vanuit het 
totaal van de retourenveloppen.
Wat we in de voorafgaande week in handen hebben, dat 
is een enveloppe met bisdomfolder, financiële cijfers, 
een invulformulier, een opwekkend woord en de retour-
enveloppe.

Wat we voor ogen hebben, dat is het gekozen thema, als 
vraag gesteld: ‘Wat is de kerk mij waard? 

Wat we als antwoord op die vraag, op dat themawoord 
kunnen geven, wat we samen kunnen bereiken, dat is een 
succesvol resultaat, gericht naar het komende jaar 2013.
Met de nodige zorg wordt de actie op dit moment voor-
bereid. Mogen we allemaal met zorg en betrokkenheid ons 
aandeel leveren in een loyale overschrijving als we denken 
aan het invulformulier (de machtiging) of op andere wijze 
met onze financiële steun. 
Heel veel dank voor ieders bijdrage en ondersteuning.

Parochiebestuur,
St.Werenfridusparochie.

Actie Kerkbalans 2013



8 | Nu en Straks | 21 december 2012 

Secr: Kees Ooijevaar
Raiffeisenlaan 81
1693 EP Wervershoof
E-mail: chooijevaar@quicknet.nl
www.auxilia-brasili-ja.nl
      
  December 2012

Beste mensen

Het is enig tijd stil geweest rondom Auxilia-Brasili-ja. 
Eerste reden: we zijn druk bezig geweest met de afhande-
ling van het Alpe d’Huez gebeuren. We mogen trots zijn 
op het resultaat: € 14.500,- is overgemaakt aan Stichting 
June. Daarvan worden 3 waterputten geslagen: “Hakwel-
docht” (Had ik wel gedacht – Hakken om een wel te slaan), 
“Auxilialpe” en “Alpe Wervershoof” zullen de putten gaan 
heten.
Tweede reden: enige tijd geleden heeft Cornelis Trommel 
een heel goed verhaal geschreven over onze stichting met 
daarin alle plussen en minnen. Al zijn aanbevelingen wor-
den op dit moment onder een loep genomen. Het vraagt 
tijd maar het is goed om je te bezinnen over datgene dat je 
bezighoudt. We houden u op de hoogte.

In de tussentijd hebben we een tweetal jongen mensen 
financieel ondersteund. Joan Vriend die in Durban kin-
deren en vrouwen die mishandeld en misbruikt zijn mede 
wil ondersteunen zodat zij hun traumatische ervaring een 
plekje kunnen geven en weer terug kunnen keren in de 
maatschappij. Veerle van der Togt die via Raleigh Inter-
national mensen op Borneo gaat helpen (watersystemen, 
kinderopvangplekken, buurthuizen, enz).

 We sluiten dit keer af met een bericht van Pastoor Sjaak.

Tijdens de afgelopen 6 maanden heb ik weinig voor de 
Auxilia/ Brasili-ja groep gedaan vanwege mijn sabbat in 
Amerika. Het is een schitterende tijd geweest waarin ik 
veel heb gereisd en genoten. 
De reden voor deze werkonderbreking was studie, maar 
het is veel meer geworden dan alleen dat. Tijdens elk 
weekend heb ik ontmoetingen gehad met vrienden die 
vanuit Den Haag teruggekeerd zijn naar de VS. Ze hebben 
me hun nieuwe werk en thuis omgeving laten zien door 
het hele land. Dit gaf me een unieke kans om heel veel 
verschillende indrukken op te doen. Tijdens mijn verblijf 
hier zijn er spannende dingen gebeurd zoals orkaan Sandy 
en natuurlijk de presidentsverkiezingen. Beide gebeurte-
nissen hebben een behoorlijke invloed gehad op het dage-
lijkse leven.

Hoofdprogramma vormde de studie aan het  beroemde 
Boston College. Ik heb daar 5 cursussen gevolgd in  Trauma 
therapieën, Verslavingen, Pastoraat in de  moderne tijd, 
Spiritualiteit en Technieken om met stress om te gaan. 
Allemaal zeer praktisch en boeiend. Ik ben enorm dank-
baar voor de mogelijkheid die me geboden werd om deze 
ervaringen mee te maken. De foto’s van de Amerika Tour 
staan op Facebook. 

Net voor de Kerst pak ik de draad weer op in Den Haag. 
Ook daar zie ik weer naar uit. Des te langer van huis, hoe 
meer besef ik ook dat we daar iets heel unieks hebben. 
Van harte wens ik iedereen een prachtige Kerst en weer veel 
moois om te vertellen en te beleven in het Nieuwe Jaar.

In een theatrale vertelling op vrij-
dag 18 januari laat Peter Vermaat 
(een oud-Wervershover) het publiek 
in de St. Bonifatiuskerk van Span-
broek kennis maken met het leven 
van Titus Brandsma. Wat bezielde 
hem? Was hij een heilige? Was hij 
een verzetsheld? Of beide? 

Peter Vermaat, de zoon van Bertus 
en Annie, is  theater maker en vertel-
ler, die zijn verhalen visualiseert met 
karakteristieke poppen en objecten. 
Hij wordt  gefascineerd door de grote 
vragen en de kleine verhalen in het 
menselijk bestaan. 
Titus Brandsma is op zondag 26 
juli 1942 in Dachau om het leven 
gebracht. 

Hij werd in 1881 als Anno Sjoerd 
geboren op een boerderij in Ugo-
kloooster bij Bolsward. Als elfjarig 

jochie ging hij naar het kleinsemi-
narie van de Franciscanen in Megen, 
om zich daarna aan te sluiten bij de 
Karmelieten. Daar nam hij de kloos-
ternaam Titus aan.
Na zijn priesterwijding studeerde hij 
in Rome, promoveerde in de wijs-
begeerte en werd uiteindelijk hoog-
leraar in Nijmegen. Naast zijn werk 
als wetenschapper had hij oog voor 
de mensen om zich heen en deed hij 
veel journalistiek werk. 

Toen ons land werd bezet door de 
Duitsers, kwam Titus Brandsma met 
hen in conflict. 
De directe aanleiding tot zijn arres-
tatie was zijn actie om de dagbladen 
te bewegen geen artikelen en adver-
tenties van de NSB op te nemen. Acht 
weken zat hij in een cel in Schevenin-
gen, vervolgens in Kleef, om te ster-
ven in Dachau. 

De voorstelling is op vrijdag 18 janu-
ari om 20.00 u in de St. Bonifatius-
kerk van Spanbroek (Spanbroeker-
weg 186), toegang € 7,50

Titus Brandsma, held of heilige?
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Al enkele maanden is het kerst, kerst 
en nog eens kerst wat de (kerst)klok 
slaat tijdens de koorrepetities. Maar 
nu is het dan echt zover. Er staat heel 
wat op het programma voor de koren. 
20 december zingt het Dames- en 
Herenkoor tijdens een kerstmiddag 
in huize Sint Jozef: enkele liederen uit 
het koorrepertoire afgewisseld met 
samenzang. 

Op Kerstavond het Herenkoor in de 
kerk met enkele misgezangen en heel 
veel kerstliederen die ook door ieder-
een kunnen worden meegezongen 
zoals: “Er is een kindeke geboren op 
aard”, “Midden in de winternacht”, 
“Nu zijt wellekome”, “Stille Nacht” en 
uiteraard: “De herdertjes”. volgende 
ochtend, 
Eerste Kerstdag zingt het gemengd 
koor de Orgelsolomesse van Mozart, 

ook weer de beckoned kerstliederen 
voor samenzang en enkele koor-
kerstliederen, met als traditionele 
afsluiting het “Transeamus”. dit 
jaar heeft het koor weer een nieuw 
lied ingestudeerd, dat zal worden 
gezongen  tijdens de offerande: “De 
eng’lenschaar bij Efratha, bracht 
ons de boodschap van gena. Zij zon-
gen van Gods een’ge zoon, die daalde 
van zijn hemeltroon. In Beth’lehem, 
in Davids stad daar heeft het wonder 
plaats gehad. Daar daalde Christus, 
onze Heer, als onze Heiland tot ons 
neer”. Hierna volgt nog een tweede 
couplet: “Verdwenen is de duister-
nis, nu ‘t heil in Hem verschenen is. 
De nacht is heen de morgen gloort. 
Hij kwam, naar der profetenwoord. 
Immanuel, met ons de Heer. In Hem 
daalt vreed’op aarde neer. Verheerlijkt 
nu met hart en mond den Vader, die 
de Zoon ons zond”. 
Ook op Oudejaarsavond zingt het 
koor weer de Caeciliamis van Vlam 

en het Tollite hostias uit het Kerst-
oratorium van Saint-Saëns. 

Dan volgt op zondag 6 januari het 
Nieuwjaarsconcert: “Het Dames- en 
Herenkoor in concert”. Een aan-
tal kerstliederen afgewisseld met 
mooie liederen uit het repertoire 
van de koren zoals: “Domine  salvam 
fac” (Herenkoor) en “Sancta Maria” 
(gemengd koor). Pieter Rynja zal 
de zang begeleiden en ook enkele 
orgelsolostukken ten gehore brengen. 
Wij hopen dat er weer net zoveel luis-
teraars zullen komen, of wellicht nog 
meer als bij het koorconcert op 17 
oktober 2010. Dat was echt een succes 
en dus ook alle reden voor het koor 
om weer eens het concertpodium te 
betreden. 
Het concert begint om 15.00 uur, zal 
ongeveer vijf kwartier duren en is toe-
gankelijk voor slechts € 1,–. 

Jan van der Leek

Koor

PCI
Al eeuwenlang bestond er een R.K. Armenbestuur 
dat in schrijnende gevallen financiële ondersteuning 
verleende. Door een naamsverandering heet het nu de 
parochiële Caritas Instelling (PCI)

De doelstelling van de PCI Wervershoof is: 

Vanuit de RK Parochie de christelijke overtuiging 
gestalte geven in de vorm van dienstbaar te zijn aan 
de samenleving (ongeacht de geloofsovertuiging) door 
aandacht te geven aan de concrete noden van de mensen 
uit onze parochie.

Wat doen wij als PCI (Parochiële Caritas Instelling)?

Helpen als de nood hoog is.
Dit doen wij vooral in de vorm van financiële steun. 
Mensen uit onze parochie die onverwachts met financiële 
tegenslagen te kampen hebben, kunnen bij ons vragen 
om financiële steun. Zodat zij even ontlast worden 
van hun zorgen en hierdoor de kracht krijgen om de 
hobbelige weg van het leven weer verder te kunnen gaan.

Met kerst geven wij de gezinnen, die bij ons bekend zijn, 
en waarvan wij weten dat zij met een minimuminkomen 
rond moeten komen, iets extra’s. De kerstpakketten die 
wij ontvangen verdelen wij ook over deze gezinnen. 

Wij ervaren dan veel dankbaarheid onder deze mensen.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de PCI 
bestaat uit 5 parochianen,  
zij komen 10 tot 12 keer  
per jaar bij elkaar.  
Wij behandelen diverse 
aanvragen en gaan hier 
heel diskreet mee om. Wij 
werken samen met gemeente, 
maatschappelijk werkers en 
andere hulpverleners. Ook worden wij weleens getipt 
door  inwoners van Wervershoof.
Wij kunnen dit doen doordat wij vier keer per jaar een 
deurcollecte bij de weekendmissen mogen houden en 
wij ontvangen de collecte bij de dagmissen. Daarnaast 
 ontvangen wij giften en kerstpakketten van mensen, 
verenigingen en bedrijven.

Mocht u na dit lezen ook iemand kennen, die financiële 
steun kan gebruiken mag u bellen met: 
Mevrouw A. Wildoër telefoonnummer: 0228-583731
Wilt u ons financieel steunen, dan kunt u uw gift 
 overmaken aan:
Bankrekeningnummer 36.89.50.654 
t.n.v. PCI Wervershoof

Wilt u een kerstpakket of levensmiddelenpakket geven 
dan mag u bellen met:
Mevrouw M. Ruijter telefoonnummer: 0228-583969

Tevens willen wij iedereen die ons het afgelopen jaar 
een gift heeft geschonken, in welke vorm dan ook, heel 
hartelijk bedanken.
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Kindje wiegen
Eerste Kerstdag om 14.00 u.

Kerstmis 2012. 
We vieren de geboorte van het 
Kindje Jezus. Traditiegetrouw 
vindt op dinsdag 25 december, 
Eerste Kerstdag, het kindje 
wiegen plaats in onze 
Werenfried- kerk. Alle kinderen, 
groot en klein, nodigen we uit 
voor een gezellig en sfeervol 
samenzijn. Iedereen is van 
harte welkom in de stal van 
Bethlehem, de plaats waar Jezus 
geboren is. 
Met z’n allen gaan we het 
kerstverhaal naspelen; natuurlijk 
hebben we daarbij jullie hulp 
nodig. Wij vragen jullie om 
verkleed naar de kerk te komen 
als één van de figuren uit het 
Kerstverhaal; als Maria, Jozef, 
herder, engel, koning misschien 
wel als schaap, os of ezel. Jozef 

ligt de laatste tijd een beetje uit 
de gratie; hopelijk is hij dit jaar 
weer goed vertegenwoordigd. 
Iedereen is van harte welkom 
rondom de kribbe. 
Verkleed mag, dat vinden 
wij heel leuk, maar het hoeft 
natuurlijk niet; wij vieren het 
feest van Jezus’ geboorte samen 
met alle kinderen die aanwezig 
zijn. 
Enne … mocht er ergens nog 
niet zo lang geleden een kindje 
geboren zijn, dan houden we 
ons natuurlijk aanbevolen. Er 
is niet mooier dan een ‘echt’ 
kindje Jezus op het strobed in de 
kribbe. 
We wachten het af.
Als je het leuk vindt mag je ook 
een liedje komen zingen voor 
het Kindje Jezus, of misschien 
vind je het wel leuk om een 
mooie tekening te maken of 
op je muziekinstrument iets te 
spelen. Alles mag, niets moet.
Als we een beetje geluk hebben 

staan na afloop de mandjes met 
snoep weer klaar.
Zeg maar tegen papa, mama, 
opa of oma, oom of tante dat 
het Kindje wiegen om twee uur 
begint en om ongeveer half drie 
weer afgelopen zal zijn.
Samen met hopelijk weer 
een aantal kinderen van het 
kinderkoor maken we er een 
gezellige, levensechte kerststal 
van.
Tot Eerste Kerstdag!

‘Meester’ Ben. 

Inmiddels is het aantal vormelingen 
dat vanaf januari van start gaat met 
het vormproject duidelijk geworden: 
29 kinderen in totaal. Daardoor is 
besloten er op 16 maart 2013 één 
 viering van te maken, welke om 18.00 
uur zal aanvangen.
De vormelingen ‘in wording’ hebben 
de mazzel dat zij aan de slag mogen 
met het nieuw vormgegeven project. 
Dit is in een geheel modern jasje 
gestoken en sluit prima aan bij de ver-
jonging en vernieuwing die de werk-
groep voor ogen had.

Om het geheel ‘op maat’ te maken 
voor onze Parochie, is er een aparte 
instructie/handleiding geschreven, 
waardoor gastouders/begeleiders en 
ook de kinderen relatief eenvoudig 
door het project kunnen.
Gelukkig zijn een aantal ‘pijlers’ uit 
het vorige project overgenomen, zoals 
de kunstenaarsavond, speurtocht 
door de kerk en de ganzenbordavond. 

We gaan er weer voor!

Werkgroep Vormen

De werkgroep Eerste Communie 
is inmiddels van start gegaan. Alle 
ouders van de kinderen van groep 
vier, kunnen een uitnodiging voor 

een informatieavond verwachten in 
de vierde week van januari 2013. De 
eerste informatieavond staat gepland 
op maandag 28 januari 2013. 
Op deze avond krijgen de ouders van 
eventuele communicantjes informa-
tie van Pastor Suidgeest en leden van 
de werkgroep over de Eerste Commu-
nie. Tevens is er gelegenheid om uw 
kind voor zijn of haar Eerste Com-
munie aan te melden.
Voor degenen die deze informatie 
gemist hebben: De Voorstellings-

dienst zal zijn op zaterdag 2 maart 
2013 en de Eerste Communie op zon-
dag 21 april 2013.
Belangrijke data dus om in uw agenda 
te noteren. 

U kunt onze stukjes ook teruglezen 
op www.sintwerenfridusparochie.nl 
op de jeugd- en jongerenpagina. 

Namens de werkgroep: 
Monique Bosman (584412) en 
Sylvia Bakker (582268)

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

Vormen
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De economische groei van Ghana 
heeft nog niet voor iedereen vooruit-
gang gebracht. Sommige tegenstel-
lingen in dit Afrikaanse land zijn zelfs 
groter geworden: de meestal onge-
letterde vrouwen zijn afhankelijker 
geworden van hun man, die immers 
het geld binnenbrengt.

Met name in het arme noorden zijn 
de man-vrouw-verhoudingen nog 

erg traditioneel. Er is meestal geen 
geld om alle kinderen naar school te 
 sturen en dat maakt de positie van 
meisjes kwetsbaar. De jongens gaan 
naar school, terwijl de meisjes de 
opdracht krijgen werk te zoeken in 
de grote stad Kumasi. Veel meiden 
belanden dan echter op straat in de 
sloppenwijken. Ze kunnen niet terug 
naar huis en zoeken hun toevlucht in 
de prostitutie.

De congregatie ‘Daughters of Charity 
of St. Vincent de Paul’ (Dochters van 
Liefde van St. Vincent de Paul) heeft 

zich over deze meiden ontfermd. De 
zusters willen een vakschool oprich-
ten, waar de meisjes een opleiding tot 
bijvoorbeeld kapster of kleermaak-
ster kunnen volgen en waar ze leren 
lezen, schrijven en rekenen. Tijdens 
hun opleiding wonen de meiden in 
de school, waardoor ook de kans op 
ongewenste zwangerschappen kleiner 
wordt. Naast een vakopleiding, huis-
vesting en eten, krijgen de meiden 
workshops over gezondheid, hygiëne, 
voeding, ‘women empowerment’ en 
HIV/aids. Na hun opleiding kunnen 
ze dus goed voor zichzelf zorgen, dit 
in tegenstelling tot hun moeders, die 
vaak totaal afhankelijk zijn van hun 
man.

In augustus 2012 is de eerste fase 
van de bouw van de school gereed 
gekomen. De eerste 20 meiden zijn 
in september gestart. Het gebouw 
zal begin 2013 helemaal klaar zijn. 
In september 2013 kunnen er dan 40 
meisjes een vak leren en starten met 
het opbouwen van een toekomst. De 
totale kosten zijn € 36.000; Advents-
actie wil € 12.000 bijdragen.

In de vorige Nu en Straks meldden wij dat de advents-
actie ging over Schoon water voor Bethlehem. Dit pro-
ject is dus landelijk. Maar onze parochie heeft alsnog 
gekozen voor het Ghana-project: Meiden van de straat.

Iedere parochie is vrij in zijn projectkeuze, dit project 
sprak ons als groep erg aan. We hopen dat u het met ons 
eens bent en deze jonge meisjes wilt helpen met hun ont-
wikkeling op het goede pad.

Adventsactie Meiden van de straat.
Giro 65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie Den Haag.

Er wordt een school gebouwd voor de kwetsbare meisjes 
in Ghana, die op deze school een vak kunnen leren en 
zo niet in de prostitutie belanden. Steunt u ook dit heel 
belangrijke doel, stort dan uw bijdrage op de giro van 
Adventsactie of in de adventszakjes uit Nu en Straks.
Ook wordt na de kerstvieringen in het kerkportaal gecol-
lecteerd.

Steun deze meisjes.
Alvast veel dank namens deze groep kwetsbare meisjes in 
Ghana.

Kerk en Samenleving
Karin v.d. Gulik en Hilda Neefjes

Adventsactie: Meiden van de straat
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De wederzijdse gesprekken, die al 
zo’n veertig jaar tussen de katholieke 
kerk en de vier belangrijkste “fami-
lies” van protestantse kerken gevoerd 
worden, zijn soms net zo spannend als 
de gesprekken tijdens een kabinets-
formatie. Terwijl ze bezig zijn heerst 
er “radiostilte”, maar als er tenslotte 
een resultaat wordt bekend gemaakt, 
sta je soms stom verbaasd hoe ze het 
over allerlei dingen eens hebben kun-
nen worden. Wel niet helemaal eens, 
maar wel ver genoeg om samen ver-
der te gaan. Want net als politieke 
partijen in verkiezingstijd, hebben de 
kerken ook elkaar op allerlei punten 
fel bestreden. Totdat ze in de zestiger 
jaren van de voorbije eeuw ontdek-
ten, dat dat toch eigenlijk te gek is. Je 
aanbidt dezelfde God, je hebt dezelfde 
bijbel (al verschilt de vertaling nog 
wel eens), je volgt allemaal de zelfde 
Heer Jezus, je hebt soms zelfs kerk-
diensten die steeds meer op elkaar 
gaan lijken. Dan zou je toch die oude 
verschilpunten, waardoor je zo’n 500 
jaar geleden uit elkaar bent gegaan, 
met veel geduld een heel eind moeten 
kunnen uitpraten. 

In 1967 begonnen de eerste gesprek-
ken. Tussen rooms-katholieken en 
lutheranen. De katholieken hadden 
daarvoor toen de wind in de rug, 
want het Tweede Vaticaans Concilie 
had in 1964 een document vastgesteld 
onder de titel “Het herstel van de een-
heid” (in het Latijn natuurlijk; en dan 
heet het “Unitatis Redintegratio”).
Na deze start met de Luthersen, 
 kwamen er ook zulke gesprekken met 
de Methodisten, en drie jaar later ook 
met de Anglicaanse kerk (de Engelse 
kerk) en zelfs met de Gereformeerde 
en Hervormde kerken. Dat was goed 
te doen, doordat ieder van die vier 
protestantse kerkfamilies wel een 
soort “wereldbond” had.

Een kardinaal, die bijna al die 
gesprekken had meegemaakt, heeft 
in 2009 een boek geschreven over de 
resultaten van al die gesprekken, zo’n 
40 jaar lang. Walter Kasper heet die 
kardinaal. Vorig jaar is zijn boek in 
het Nederlands vertaald met als titel 
“Een rijke oogst”. En inderdaad, wan-

neer je de moed hebt dat boek te gaan 
lezen, ben je geregeld verbaasd, dat er 
op zóveel punten grote toenadering 
en soms zelfs overeenstemming is 
bereikt.

In februari/maart van dit jaar hebben 
pastoor Oortman en ik er daarom een 
cursus over gegeven in het kader van 
het programma voor “Vorming en 
Toerusting” van de Raad van  Kerken. 
Een kleine maar enthousiaste groep 
cursisten hadden we. Maar aan het 
eind vonden we dat het allemaal 
belangrijk genoeg is, om de voor-
naamste resultaten aan een breder 
publiek bekend te maken. En daarom 
start ik nu met een reeks artikel-
tjes voor de kerkbladen van Duiven, 
Groessen, Loo en Westervoort. Eens 
in de maand, omdat de meeste bladen 
eens in de maand verschijnen.

Dit was het inleidend verhaaltje. In 
deel 2 zal het over het ‘eerherstel’ van 
Luther gaan.

Hans Brezet

“Een rijke oogst”, deel 2

De eerste en grootste onenigheid die 
de Rooms-katholieke kerk in de zes-
tiende eeuw verscheurde, is het con-
flict tussen de Augustijner monnik 
Maarten Luther en paus Leo X en 

zijn opvolgers. We kennen wel het 
beeld van Luther die op de avond van  
31 oktober 1517 zijn 95 stellingen 
tegen de aflaathandel op de deur van 
de slotkapel van Wittenberg spijker-
de, ter lezing voor de kerkgangers in 
de vroege morgen van Allerheiligen. 
Zijn verzet gold de grote nadruk op 
de noodzaak van het doen van goede 
werken om in de hemel te komen. 
Goede werken, waaronder met name 
(veel) geld geven voor de bouw van de 
Sint Pieter in Rome, om daarmee het 
verblijf in het vagevuur flink te bekor-
ten. Luther had in zijn zoektocht naar 
een werkelijk genadige God in de 
brief van Paulus aan de Romeinen 
ontdekt hoe gróót Gods genade is en 
hoe eenvoudig de rechtvaardiging. 
Maar zijn nieuwe leer was een regel-
rechte bedreiging voor het kerkelijk 
beleid in die dagen. 

Het is te begrijpen, dat in de 
 dialoog tussen Rome en de Lutherse    
Wereldfederatie dit probleem voor-
rang kreeg. In de verslagen van die 
gesprekken, zoals kardinaal Kasper 
die beschreef in zijn boek “Een rijke 
oogst” blijkt hoe groot na vele jaren 
naar elkaar luisteren en samen naar 
de Schrift luisteren de overeenstem-
ming werd over de “rechtvaardiging” 
en de “heiliging”. Zo groot dat op 31 
oktober (!) 1999 in Augsburg door 
bisschop Christian Krause, voorzit-
ter van de Lutherse Wereldfederatie, 
en kardinaal Cassidy, voorzitter van 
de Pauselijke Raad voor Bevorde-
ring van de Christelijke Eenheid een 
“Gezamenlijke Verklaring over de 
Rechtvaardigingsleer” kon worden 
ondertekend! 
Waar waren de Katholieke kerk en 
de Lutheranen het -kort samengevat- 
over eens geworden? 
Ondermeer het volgende (en ik citeer 
letterlijk):
• Mensen worden gerechtvaardigd 

door geloof in het Evangelie zonder 
de door de wet voorgeschreven wer-
ken (Romeinen 3 : 28) !!

• Rechtvaardiging vindt enkel plaats 
door Gods genade!!. 

• Alleen door genade, in geloof in 
Christus’ heilswerk en niet door 
enige verdienste onzerzijds worden 
we door God aanvaard. 

• Dit geloof is werkzaam in liefde en 
daarom kan de christen niet zonder 
(goede) werken blijven.

Een rijke oogst
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• Door Christus’ dood en verrijze-
nis is het onderhouden van de wet 
als een weg tot heil door middel 
van goede werken, buiten werking 
gesteld. 

• De goede werken volgen op de 
rechtvaardiging en zijn er de vruch-
ten van. 

U ziet: men heeft niet alleen naar 
elkaar geluisterd, maar men heeft 
vooral samen naar de Schrift geluis-

terd! Maar het is af en toe net of je 
Luther leest. 
In het licht van deze formidabele 
 overeenstemming is het ook begrij-
pelijk, dat Prof. Kimman, secretaris 
van de Nederlandse Bisschoppen-
conferentie enkele jaren geleden de 
uitspraak deed: “Ik zie de protestan-
ten als een actiegroep die vergeten 
is zichzelf op te heffen, toen het doel 
was bereikt.”. Hij vergat daarbij wel te 
bedenken, dat gaandeweg in het con-

flict tussen Luther en de paus ook nog 
een aantal andere grote geschilpun-
ten waren gerezen.
Wel blijft de vraag, hoe je tot zo’n 
overeenstemming kan komen zonder 
gezichtsverlies? Want men had elkaar 
toch over en weer (!) in de 16e eeuw 
hartgrondig verketterd. 
Daar ga ik in het volgende artikel 
nader op in. 

Hans Brezet

Op 1 november opende Prinses 
Máxima de conferentie ‘Samenwer-
ken aan voedselstabiliteit’ met een 
inspirerend verhaal. Ze hield een 
krachtig pleidooi voor steun aan de 
kleine boeren en boerinnen in ont-
wikkelingslanden. 

“Investeren in kleinschalige land-
bouw is een slimme investering,” 
aldus Máxima. Ze haalde aan dat een 
euro geïnvesteerd in landbouw twee 
tot drie keer beter tegen armoede 
werkt dan een investering in welke 
andere sector dan ook. Kleine boeren 
zijn te lang niet serieus genomen. “De 
realiteit is dat we de kleine boeren 
nodig hebben, ook in onze strijd voor 
meer voedselzekerheid.” 
Ze sloot haar toespraak af met de 
wens van een boer die dankzij een 
microkrediet een koe kon kopen. 
Met de opbrengst van de koe kon hij 
een huis kopen en zijn kinderen naar 
school sturen. Toen prinses Máxima 
hem vroeg of hij nog iets te wensen 

over had, was zijn antwoord: “Blijf in 
mij geloven. Dat is alles wat ik wens.”

Geloven in mensen in ontwikke-
lingslanden, ook in de kleine boeren 
en boerinnen, dat is wat Oikocredit 
doet. Via haar partners leent Oiko-
credit kleine bedragen van gemiddeld 
zo’n 100 euro (zogenaamde microkre-
dieten) waarmee ondernemers een 
bedrijf kunnen starten of zelfs uitbou-
wen. Wij geven geen geld, maar lenen 
geld uit. Oikocredit gelooft namelijk 
dat dit zorgt voor meer zelfvertrou-
wen en economische productiviteit. 
Wij geloven dat arme mensen in staat 
zijn met een lening hun lot in eigen 
hand te nemen. Door te lenen ont-
staat bovendien een gelijkwaardige 
relatie tussen de betrokken partijen. 
Kijk op www.ontwikkelingshulp.nu 
en laat u inspireren.

Geloven in de Heer betekent ook 
geloven in mensen en in de kracht 
van de medemens. Samen kunnen 

we Gods schepping vervolmaken. 
Ook u kunt Oikocredit helpen om 
in onze medemens te geloven. Niet 
met een gift maar door in het Oiko-
credit Nederland Fonds te participe-
ren. We vinden dit een mooie manier 
om - zonder geld weg te geven - onze 
medemens in een arm land te onder-
steunen en uw naaste lief te hebben.  

Geloven in mensen

Is nog steeds verkrijgbaar bij:

J. Neefjes
Dorpsstraat 202
tel.nr. 581579.
De prijs is € 8,-.

Dan heeft u echt een mooie  
kalender.

En let op!
Dis is uw laatste kans, want 

na 2013 worden ze niet meer 
gemaakt.
Jammer hoor, het is altijd een heel 
goed doel.

Dit keer is het voor de noden in 
Indonesië, zoals u al weet, aanbe-
volen door:
Hilda Neefjes van de MOV-groep.

Er ligt een zichtexemplaar achter 
in de kerk.

De Missie-Zendingskalender 2013
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Waarom is het Regiokoor destijds 
gestopt?
Het Regiokoor is gestopt omdat onze 
pianiste (Lisette) wilde stoppen.
Lisette had ons ruim zeven jaar 
 begeleid en was toe aan een nieuwe 
uit daging.
Amy, onze dirigente, wilde wel  verder 
met het koor maar wilde graag weten 
of het koor het ook zag zitten met haar. 
Bovendien zou zij ook weer moeten 
wennen aan een nieuwe  pianiste ter-
wijl Lisette en Amy het muzikaal heel 
goed konden vinden met elkaar. 
Omdat het zoeken naar een nieuwe 
pianiste/organiste een hele klus is en 
om antwoord te krijgen op de vraag 
van Amy, legde het bestuur deze vraag 
voor aan de leden van het Regiokoor.
Een deel van de heren kampte met 
‘stem’problemen en uiteindelijk waren 
we zover dat de heren besloten om te 
stoppen met zingen bij het Regiokoor. 
Conclusie: er bleef een dameskoor 
over. Het was al snel duidelijk: we wil-
den niet verder als dameskoor.
Met elkaar namen we het besluit om 
het Regiokoor op te heffen.
Aan het eind van het seizoen hadden 
we altijd een slotavond. Bij deze gele-
genheid maakten we er in juli 2008 
een slotdag van. Hierbij waren ook 
alle oud-leden uitgenodigd. Velen 
gaven aan de uitnodiging gehoor en 
we hebben er met zijn allen een FAN-
TASTISCHE dag van gemaakt met 
een lach en een traan en met waarde-
volle herinneringen aan de prachtige 
jaren met/in het Regiokoor.

Hoe komt het dat jullie opnieuw zijn 
begonnen?
De voorgangers van de woord- en 
communievieringen willen graag 
ondersteuning van een koor. Anders 

moeten ze zelf de te zingen liedjes 
inzetten, dat valt niet mee als je met 
z’n tweeën bent en je moet nog maar 
kunnen zingen ook. 

Toen pastor Suidgeest daarover 
 Ursula - als oud-secretaris van het 
voormalige Regiokoor - benaderde, 
heeft zij een mailtje rondgestuurd 
naar de oud-bestuursleden. Het idee 
van pastor Suidgeest was: de mensen 
in de kerk muzikaal te ondersteunen 
tijdens de liturgievieringen waar geen 
koor aanwezig is. Deze ondersteu-
ning zou één keer in de maand voor 
komen. 
Het oud-bestuur vond het idee gewel-
dig. Daarna heeft Ursula een mailtje 
naar de oud-leden van het Regiokoor 
gestuurd, met de vraag of ze er voor 
voelden om het zingen weer op te 
pakken en als dit zo was, waren ze 
op 14 mei 2009 van harte uitgeno-
digd om naar de Inzet te komen. Het 
bestuur hoopte op 10 tot 15 mensen.
Pastor Suidgeest zou het woord 
 voeren. De opkomst was verbazing-
wekkend: tweeëntwintig oud-leden 
hadden er wel zin in. 
De leden bleken het oude koor echt 
wel te missen, dat kwam op die avond 
duidelijk voren. Het mooie is ook 
dat je weer meer betrokken bent bij 
de kerk. Dat wordt anders zomaar 
 minder, er lijkt altijd wel wat. Zo 
werkt dat. 
We zijn gewoon op dezelfde voet 
 verder gegaan. Ursula pakte het 
secretariaat op: we hebben allemaal 
een e-mailadres en dat werkt perfect. 
Gré Schouten zorgt voor de centen. 
Heel grappig dus dat we onze eigen 
taak weer hebben opgepakt. Wel 
moesten we op zoek naar een dirigent 
en met algemene stemmen is Kees 

Ooijevaar gepromoveerd tot dirigent, 
hij zoekt ook meestal de liedjes uit. 

Hoe zien de repetities er uit?
We hadden nog wel sopranen te kort, 
dus vroeg Margriet aan Els Morsch 
die ze in de kerk zag zitten: ‘Els kom er 
ook bij’ en dat gebeurde. Liëtta werd 
gestrikt door Kees Ooijevaar, Theo  
en Els Spigt deden weer mee en zo 
groeide de groep tot een respectabel 
koor. Heel bijzonder is ook dat alle 
mannen weer terug zijn. Het draait 
nu goed, iedereen is enthousiast bezig. 
Als Kees een keer verhinderd is, heb-
ben we Theo Spigt of Peter Korver als 
reservedirigenten, dat gaat hartstikke 
goed. We zijn heel tevreden zo.
Aantrekkelijk voor de leden is dat we 
maar één keer in de maand oefenen 
en we zingen niet meer in de andere 
dorpen, dus de belasting is niet zo 
hoog. 
Het was de bedoeling om één keer in 
de maand in de kerk zingen. Maar al 
snel werd het ‘verhoogd’ naar twee 
keer. OK, twee keer is geen probleem. 
Maar als pastor Suidgeest ons soms 
ook voor een derde keer probeert te 
strikken, dan doen we dat niet, het 
moet wel leuk blijven. 
Voor Kees, onze dirigent, wordt dat 
te bezwaarlijk. Als dirigent moet je er 
toch altijd zijn. 
Dat geldt ook voor Ria Kappelhof-
Swart. Ze is er altijd, dat is geweldig 
want ze wordt daarnaast ook nog bij 
alle avondwakes verwacht.

Repertoire
Wij gebruiken de misboekjes van die 
zondag, maar zingen ook eigen lied-
jes erbij. Die hebben we nog uit onze 
‘Regiokoor tijd’. Het repertoire dat we 
zingen, ligt lekker in het gehoor. Vaak 
bekende melodieën en af en toe komt 
Kees met een nieuw liedje aanzetten. 
De liedjes uit de missaaltjes worden 
daardoor wel wat minder vaak gezon-
gen. 
Kees combineert de liedjes wel met 
het thema van de dienst van die 
zondag. We zingen ons eigen ‘Onze 

In gesprek met leden
van het Middenkoor
Nu de Kerstvieringen in de kerk weer opgeluisterd worden door de koren 
willen we deze keer het Middenkoor in het zonnetje zetten. In de keuken 
van Ursula Steltenpool-Koortens kan dat gesprek plaatsvinden, waarbij 
ook Margriet Bot-Stavenuiter is aangeschoven. Twee gezellige goedlachse 
dames. Margriet komt uit een heel muzikale familie en voelt zich goed thuis 
in het koor. Ursula is zeer handig met de pc en zorgt dat alle koorleden op de 
hoogte zijn van de te zingen liederen. Een gesprek met deze dames. 
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Vader’ en in de meimaand ons ‘Maria-
liedje’. Zo wordt het toch een beetje onze 
eigen dienst. Alleen is er nu veel minder 
druk. We hoeven geen themadiensten in 
elkaar te zetten, dat was veel werk en een 
maand was zo om. 
Ton de Hoogt kopieert de liedjes, die 
wij hebben uitgezocht. Deze kopieën 
 liggen achterin de kerk. De parochianen 
 kunnen ze meenemen en dan meezingen 
met ‘onze’ liederen.
Na afloop krijgen we vaak complimen-
ten dat we mooi hebben gezongen. Dat is 
leuk om te horen. 
We zijn eigenlijk gewoon weer terug. 

Nieuwe naam
In Binding en Nu en Straks werden we 
door pastor Suidgeest altijd aangekon-
digd als oud-leden van het Regiokoor,  
dat was niet ideaal. Op de repetitie werd 
ons gevraagd: ‘Wie weet een naam te 
bedenken?’ 
‘Vriendenkring’ vond Margriet wel wat, 
want we zijn eigenlijk een groep vrienden. 
Maar ja, dat koor bestaat al in Andijk, 
dus dat was te verwarrend. Ze had ergens 
gelezen: ‘onder begeleiding van het mid-
denkoor’. Dat was net wat voor ons: een 
koor tussen het jongerenkoor en het 
dames- en herenkoor in. Met deze sug-
gestie waren de koorleden het eens dus 
……….. sinds 1 augustus 2011 heten we 
het ‘Middenkoor’.

Wie doet de catering?
‘Nôh, deus hè,’ zegt Margriet. ‘Ik deed 
dat al bij het Regiokoor. Om half acht ben 
ik er en zet koffie, meestal neem ik een 
koekje mee, soms iemand anders. Eerst 
drinken we koffie, dan gaan we zingen 
en vlak voor het einde nog een koppie en 
tot slot een liedje. Om negen uur zijn we 

klaar. Met elkaar even afwassen en alles 
is weer netjes. Margriet heeft de sleutel 
van de Inzet nog uit de tijd van het Regio-
koor, dat is erg makkelijk. 
Bij de slotavond aan het eind van het sei-
zoen doen we iets bijzonders: spelletjes of 
gewoon mooi anzitten. 
Thea (Botman) en ik zorgen voor wat lek-
kers bij de koffie/thee, maken lekkere hap-
jes klaar en zorgen voor een borrel. Het is 
zo’n gezellige avond. Er was nog wat geld 
op de rekening van het Regiokoor blijven 
staan. We betaalden toen contributie en 
we kregen wat van de gemeenschapsvei-
ling. Toen we stopten met het Regiokoor, 
is er geld overgemaakt naar een goed doel 
en van de rest kunnen we tot nu toe onze 
slotavonden bekostigen. 

Bijzonderheden
Greet Haakman en Martje Verdonschot 
zijn nog zangeressen van het eerste uur.
Vorige week werden we onverwacht 
gevraagd om te zingen tijdens de avond-
wake van Trien Hooiveld. Het dames- 
en herenkoor hadden hun gezamenlijke 
kerstrepetitie en konden dus niet zingen. 
’s Morgens gevraagd en ’s avonds waren 
we er gewoon met 20 leden. Een hele 
mooie opkomst dus. 
We hopen nog heel vaak met elkaar te 
zingen en nog veel mooie en gezellige 
jaren te hebben met het Middenkoor, 
want het gaat geweldig zo!!

De redactie dankt Ursula voor haar gast-
vrijheid en de beide dames voor het gezel-
lige interview . We hopen dat het mooie 
gezang van het Middenkoor nog heel lang 
in onze Werenfriduskerk mag klinken met 
heel veel toehoorders.

Riet Kuin-Ooijevaar

Beste redactie, 

Ik krijg altijd via een van de 
teamleden het informatie-
blad Nu en Straks in mijn 
postvakje en lees dat altijd 
met veel interesse. Hoofd-
reden daarvan is dat ik graag 
op de hoogte blijf van de 
ontwikkelingen binnen de 
parochie. Naast alle reguliere 
bijdragen zijn het met name 
de interviews die met de vrij-
willigers gehouden worden 
die mijn extra aandacht heb-
ben. Daar klinkt vaak in door 
hoe de dagelijkse gang van 
zaken binnen de parochie is 
en dat is ook heel herken-
baar. Mooi ook om te lezen 
dat er zoveel vrijwilligers 
zijn die zich inzetten! In het 
herfstnummer is er een mooi 
interview met Tine Koper-
Bot over de misdienaars bij 
een uitvaart en begrafenis. 
Daarin komt veel van het 
reilen en zeilen naar voren 
van deze groep vrijwilligers. 
Ik wil alleen een nuance 
aanbrengen, mede omdat in 
vorige interviews de Weren-
fridusschool m.i. niet correct 
wordt neergezet. 
“In het verleden werden bij 
een uitvaart de misdienet-
tes van de Werenfridus-
school gevraagd. Dit gaf 
steeds meer problemen 
i.v.m. activiteiten op school 
zoals: toetsen of sportdag. 
De kinderen mochten dus 
niet meer gevraagd worden” 
(einde citaat). 
Echter, de werkelijke reden 
is dat er zo weinig misdie-
nettes waren, dat er teveel 
een beroep gedaan moest 
worden op steeds dezelfde 
kinderen. Zij misten daar-
door veel lestijd. Het ging 
dus niet om een toets of 
een sportdag, maar om het 
totale onderwijspakket. En 
dat kan natuurlijk nooit de 
bedoeling zijn van het verle-
nen van een welgemeende 
vrijwilligersbijdrage aan 
de parochie. Ik hoop dat ik 
hiermee een genuanceerder 
beeld heb geschetst. 
Met vriendelijke groeten, 

Frans van Doorn
directeur Werenfridus 
basisschool



16 | Nu en Straks | 21 december 2012 

Familieberichten

Op 25 oktober 2012 is geheel onver-
wacht overleden Bert Dudink, op de 
leeftijd van 68 jaar. Het was en het 
is zo tegenstrijdig: een fitte, ener-
gieke en beminde echtgenoot, een 
zorg zame vader en schoonvader, 
een  trotse opa. Van de ene op de 
andere dag zijn stille overgang naar 
een definitieve stilte voorgoed. Als 
gezin om hem heen daarna samen 
met die onwer kelijke stilte, een eer-
ste verwerking en afscheid moeten 
nemen. In zijn pas begonnen levens-
avond was hij nog zo actief en met 
alle zin in de weer. We zien hem 
voor ons met nog genoeg bezighe-
den, op sportgebied met schaatsen en 
wielrennen, in menig uur op de dag 
of in de week met  klussen. Hij deed 
dat graag voor zijn kinderen, voor 
zijn vrienden en kennissen. Wat zijn 
ogen zagen, dat maakten zijn han-
den. Wat een opknapbeurt nodig had 
of een reparatie, het kwam in goede 
gedaante tevoorschijn, uiterst han-
dig mee omgegaan. Klussen als een 
soort tweede hobby, zijn lust en zijn 
leven. Dan geeft de dag altijd voldoe-
ning en je maakt mensen blij om iets 
wat gelukt is. Vader Bert als opa, een 
speelkameraad voor zijn kleinkinde-
ren, de beleving van mooie momen-
ten over en weer. Vele herinneringen 
kwamen naar voren in de dagen van 
afscheid, van terugkijken naar een 
beminde levensweg, als troost naar 
elkaar toe.
De crematie was op maandag 29 okto-
ber in het crematorium in Hoorn, 
met ook daar dank en herinnering, 
de betekenis van zijn leven voor ogen.

Op 27 oktober 2012 is na een korte 
opname en verzorging in het zie-
kenhuis in Hoorn overleden Maria 
 Cornelia (Riet) van Ophem-Dol. 

Het was op haar leeftijd van 80 jaar. 
Stilte kwam er over een bemind leven 
en de verwerking daarvan.
Geboren in Andijk-West op 11 mei 
1932 groeide Riet op in een kinder-
rijk gezin. Op de Bangert had zij veel 
vriendinnen. De oorlogsjaren hebben 
veel indruk op haar gemaakt.
In 1953 ontmoette zij Jaap van 
Ophem. Verkering en huwelijk volg-
den. Er kwam een gezin met vijf kin-
deren. Actief en met overgave stond 
zij voor anderen klaar. We denken 
daarbij aan thuis en aan het werk in de 
schuur in de drukke tijd van het jaar. 
Zij zette zich in met helpende handen, 
in goede sfeer, stimulerend, met alle 
zin. In vrije tijd was er haar inzet voor 
de EHBO. Als collectant was ze veel 
onderweg. Zij diende daarmee het 
goede doel. In haar latere levensjaren 
was haar hobby: schilderen en teke-
nen. Zij had er talent voor en deed het 
graag. En altijd was er tijd en inzet 
binnen haar gezin om het goed voor 
elkaar te hebben. Zij had speciale 
aandacht op een speelse manier voor 
de kleinkinderen. Bijzonder waren 
de vakanties op Terschelling en thuis 
de kermis en het St.Nicolaasfeest. 
Zij kon er heerlijk mee omgaan. Een 
 ziekenhuisopname luidde de laatste 
fase van haar leven in. Het zijn kost-
bare dagen geworden van verbonden-
heid, herinnering en afscheid.
In Avondwake en Uitvaart waren er 
in herinnering dankbare woorden. 
De begrafenis was op 31 oktober op 
het kerkhof alhier. Zij moge rusten in 
vrede.

Op 10 november 2012 is in het Ver-
pleeghuis ‘Hoge Hop’ in Hoorn 
overleden Johannes Gerardus (Jan) 
Tensen. Hij bereikte de leeftijd van 
87 jaar. Meer en meer moest hij in 
de voorafgaande tijd inleveren aan 
levenskracht. Het kaarsje van zijn 
levenslicht, langzaam gedoofd. Meer-
dere keren waren er de woorden: het 
is goed zo.
Het zijn drie plaatsen in de omgeving 
hier, die in het leven en in het werken 
van vader Jan Tensen een belangrijke 
rol hebben gespeeld. Het was met zijn 

gezin, met zijn werkzame leven en met 
zijn vrije tijd: Andijk, Onderdijk en 
Wervershoof. In de groei en de bloei 
van zijn leven mogen we aan bloemen 
denken, als beginnend ondernemer 
in zijn jonge jaren als bloemist in de 
‘Oase’ in Onderdijk, en met een kleine 
kas als bloemenwinkel in Andijk, en 
de uitbreiding daarna. Hij ging altijd 
weloverwogen en secuur te werk.
Een zorgzame en beminde levensweg 
komt ons in beeld binnen zijn gezin 
en familie, samen met zijn echtgenote 
Tiny Kaarsemaker. Familiefeesten 
waren welkom, met genoeg vermaak, 
met aandacht ervoor en alle zin.
Een actieve invulling van zijn leven 
komt ons voor ogen binnen de 
gemeenschappen, waartoe hij behoor-
de, ondernemend, actief in de weer 
als we denken aan de Ouderenbond, 
Koersbal en andere bezigheden. 
Het overlijden van zijn echtgenote 
in 1999 was zwaar, een heel gemis 
en verwerking. Het was alsof hij zelf 
een beetje stierf op dat moment. Zijn 
eigen levensavond heeft verschillende 
jaren geduurd, met op een gegeven 
moment de keuze voor Huize St. Jozef 
en het laatste jaar in ‘Hoge Hop’ in 
Hoorn. Daar kwam er stilte over zijn 
goede en zorgzame leven.
Op 14 november hebben we afscheid 
genomen in de kerk, met toepasselijke 
woorden in herinnering. De begrafe-
nis was daarna in het familiegraf op 
het kerkhof. 

Op 12 november 2012 is na een 
kort verblijf en verzorging in Huize 
St.Nicolaas in Lutjebroek overleden 
Clemens Deen. Hij bereikte de leef-
tijd van 86 jaar. Het was niet onver-
wacht zoals de woorden op de circu-
laire waren gekozen: ‘Zijn lichaam 
op, zijn humor en geest ongebroken’. 
Waardevolle herinneringen kwamen 
tot ons.
Vader Clemens was een harde werker 
voor zijn gezin en tegelijk een levens-
genieter met gevoel voor humor. Hij 
was een beminde echtgenoot voor 
zijn vrouw Tos, in 2003 overleden. 
Hij was een zorgzame en blije vader 
en opa. Levenslustig, we mogen den-

IN MEMORIAM
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ken aan de lach op zijn gezicht en de 
kwinkslag van woorden en opmer-
kingen die daarbij hoorden. Hij hield 
van toneel en kon zich daarin uit-
leven met alle plezier, vooral in rollen 
die zo goed bij hem pasten. Clemens 
was vele jaren lid van het Herenkoor 
in de Werenfriduskerk en zijn zang-
stem klonk op feesten en partijen. 
Graag was hij thuis hier op het dorp, 
maar ook langs de weg in ontmoeting 
met goede vrienden en met zijn klan-
ten, heel lang volgehouden: een kistje 
fruit-met-gezondheid in de aanbie-
ding. Een volksmens tussen de men-
sen.
Aan alles komt een eind. Dat voelde 
hij in zijn eigen leven, zijn krachten 
raakten op. Toen het tot hem kwam in 
Huize St. Nicolaas, dat er geen herstel 
meer zou kunnen komen, toen accep-
teerde hij dit. Hij was er voor klaar, 
helder, zonder bang te zijn. Met vader 
in het middelpunt zijn het twee hele 
waardevolle laatste weken geworden 
binnen het gezin, om als een kostbare 
herinnering te bewaren. In Avond-
wake en Uitvaartliturgie hebben we 
afscheid genomen met dankbare 
woorden. De begrafenis was op 17 
november in het familiegraf. 

Op 20 november 2012 is in het 
St. Nicolaas Verpleeghuis in Lutje-
broek overleden Petrus (Piet) Lake-
man. Hij bereikte de leeftijd van bijna 
91 jaar. Een gezegende, hoge leeftijd, 
daarmee toepasselijke woorden ver-
bonden op de circulaire: ‘Slechts over 
blijft de herinnering van hoe ik leefde 
op aarde, en voor degene die achter-
blijft heeft dat de meeste waarde’.
Zo was het en zo is het. In verwerking 
en in herinnering kwam een waar-
devol leven in beeld, met voor ogen 
bijna alle levensjaren op Onderdijk en 
bijna alle levensjaren met zijn echtge-
note Geertruida (Truus) de Boer. 
Als vader van een groot gezin, acht 
kinderen, was hij met zorg en liefde 
voor hen in de weer, met een altijd 
positieve levenskijk. Met bewonde-
ring daaraan toegevoegd zijn bete-
kenis voor de gemeenschap in een 
variatie aan publieke functies: in het 
verenigingsleven, in het Onderdijker 
parochieleven en in de plaatselijke 
politiek. Hij heeft zijn talenten ingezet 

met overgave, met steeds voor ogen 
het bereiken van iets goeds, een man 
op de juiste plaats waar je wat aan 
had. Tot een verhuizing werd enkele 
jaren geleden besloten, een woning 
in de Wilskracht in Wervershoof, 
dichterbij de kinderen. Het was een 
verstandige keuze. Het jaar 2011 had 
zijn eigen zorgen: het overlijden van 
zijn echtgenote, een hele verwerking. 
Aan het eind van het jaar voor hem 
zelf een ernstige terugval, ziekenhuis-
opname en een opname voorgoed in 
het St. Nicolaas Verpleeghuis. Met 
respect en bewondering heeft hij het 
beste ervan gemaakt, altijd met goede 
wil en met dank vanwege veel goede 
zorg en liefde vanuit zijn gezin. De 
dag van 24 november was bijzonder 
als zijn geboortedag in zijn geboorte-
jaar 1921. Deze dag van 24 november 
werd de dag van afscheid in de kerk 
en van begrafenis in het familiegraf, 
deze dag als een nieuwe geboorte, op 
weg naar blijvend leven. 

Op 24 november 2012 is na een 
 ernstige ziekte thuis overleden Piet 
Bakker, op de leeftijd van 77 jaar, 
levenspartner van Truus Reijn, trotse 
opa, zwager en oom. Het gaf een hele 
verwerking en verandering.
Petrus Ephrem, dat waren zijn doop-
namen, 30 oktober 1935 was zijn 
geboortedag in Andijk.
Piet doorliep na de lagere school de 
tuinbouwschool, gericht naar een 
arbeidzaam leven als bloemkool-
bouwer, vele jaren met broer Sjaak, 
wel 30 jaar. Vertrouwd was hij met 
de seizoenen, elk jaar opnieuw. Ver-
trouwd met het buitenleven en met 
collega’s in hetzelfde beroep. In latere 
jaren heeft hij nog 20 jaar in de rail-
bouw gewerkt, noeste arbeid elke dag 
in de voortgang van zijn leven. 
Piet hield van muziek, dat was in 
vroegere jaren op grammofoonpla-
ten, later via CD’s. Binnen de rijke 
variatie aan muziek had hij wel zeker 
een voorkeur voor koormuziek of 
voor de levende stemmen van solis-
ten, zoals Tito Scipa en Andra Bocelli. 
Het heeft hem misschien wel geïnspi-
reerd om zelf te gaan zingen, denkend 
aan een reeks van jaren dat hij lid is 
geweest van het zangkoor in de kerk 
van Andijk, de laatste jaren lid van 

het Herenkoor in de Werenfriduskerk 
in Wervershoof. Als waardering voor 
een jarenlange inzet en dienstbaar-
heid als koorzanger binnen de litur-
gische vieringen, was er in de maand 
oktober van het jaar 2004 voor hem 
de Gregorius-onderscheiding: dank 
op dat moment voor 40 jaar lid-zijn. 
Het was met draagspeld en oor-
konde. Buiten muziek kon hij met 
Truus genieten van de kleine dingen 
van het leven, zoals van zijn huisdie-
ren: zijn hondje en zijn kanaries, en 
ook van biljarten. Na een werkzaam 
leven kwam er na een terugval in 
gezondheid een stilte voorgoed over 
zijn leven. Met voor hem vertrouwde 
gezangen (Herenkoor) en herinnerin-
gen hebben we afscheid genomen in 
de Uitvaartliturgie op 28 november. 
Op die dag was ook de crematie in 
Hoorn. 

Op 25 november 2012 is thuis over-
leden Catharina Maria (Trien) 
Hooiveld, op haar leeftijd van 76 jaar. 
Stil was haar heengaan in de nacht, 
met verwerking daarvan op weg naar 
de verdere dagen, met de keuze van 
toepasselijke woorden in herinne-
ring: ‘Weinig nemen en veel geven, 
altijd hartelijk en warm. Als de mens-
heid zoals u was, was de wereld niet 
zo arm’. Deze woorden als een rode 
draad door Trien’s leven heen, een 
herkenning om te bewaren.
In Wervershoof is zij geboren in 1936, 
dus vóór de Tweede Wereldoorlog, in 
een groot gezin.
Het was op de Nieuwstraat. Als kind 
werd het voor haar een vertrouwde 
omgeving van thuis en buiten, op 
straat en naar school. Er was alle 
gelegenheid om te spelen, om te spor-
ten, om te voetballen. Daar hield ze 
van. Dat zou heel haar leven zo blij-
ven. In een groot gezin thuis heeft ze 
gezien, geleerd en overgenomen het 
goede voorbeeld van: weinig nemen 
en veel geven. Zo gaat dat met velen 
samen, met voor haar veel nadruk 
op géven. Daar goed mee omgaan, 
anderen er blij mee maken. In haar 
latere leven heeft zij dat waargemaakt 
in een zorgende taak voor anderen. 
Dat was in een periode als zuster 
Angelique in Aerdenhout, bij de zus-
ters Franciscanessen. Na de afbouw 
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van deze  periode van 12 jaar heeft 
zij die  houding van ‘weinig nemen, 
veel geven’ voortgezet. Dat was in 
de tijd van verbondenheid met Hui-
ze St. Jozef, in een lange periode als 
nachtzuster. Zij was er als toeverlaat, 
een hulp, een geruststellende wake 
voor een zieke of voor een onrustige, 
 angstige bejaarde in de nacht.
Zij heeft ook met alle zin het winkel-
tje in Huize St. Jozef beheerd en naar 
hartelust uitgedeeld om mensen te 
verrassen, om goed te doen.
In de stilte van haar heengaan mogen 
we blijven denken aan de keuze van 
de woorden: ‘weinig nemen en veel 
geven, altijd hartelijk en warm’. In de 
Avondwake waren er woorden met 
die strekking. Op 28 november was 
de crematie in het crematorium in 
Schagen.

Op 28 november 2012 is na een enke-
le dag in het ziekenhuis overleden 
 Wilhelmina Femina (Mien) Groote-
man-Deen, op de leeftijd van 89 jaar. 
Vermoeid was zij de laatste dagen, 
met een onverwachte wending, een 

stilte voorgoed die er kwam. Wat er in 
korte tijd toch veel kan gebeuren, een 
diepe verandering, een hele  ervaring 
om mee om te gaan in de verdere 
dagen.
Veel herinnering is er aan een gelief-
de moeder en oma, een beminde zus, 
tante en goede bekende. De rouwcir-
culaire gaat ons voor in herinnering.
Haar handen, die bij het weggaan ons 
toezwaaiden, dat is herinnering. Haar 
mooie voorbeeld van leven als herin-
nering. De deur van haar woning, de 
deur van haar hart, die deur altijd 
open: om binnen te laten, om welkom 
te heten, om gastvrijheid te tonen, het 
is allemaal herinnering. Blijheid van 
leven, een lach op haar gezicht, een 
positieve benadering bij ontmoeting, 
het is een mooie herinnering. Vol ver-
trouwen is zij heengegaan in alle stil-
te. Het zegt iets over haar geloof waar 
zij houvast in heeft gevonden: als een 
baken onderweg, als licht en vrede 
in haar hart. In het verhaal van een 
herder voor zijn kudde, een zorgzame 
herder, vinden we een verwijzing naar 
de zorgzaamheid van deze moeder en 
oma binnen haar gezin. Als schip-
persdochter op een binnenvaartschip 
in 1923 geboren en met anderen van 

het gezin opgegroeid, was er de keuze 
van het verhaal van de apostelen op 
het Meer van Galilea, levensverhaal, 
de levenszee van de leerlingen, met 
wat zij meemaken, soms overgele-
verd aan de elementen van de natuur, 
maar ook aan stilte en de luwte, en 
de Heer dichtbij. Met veel dankwoor-
den en geliefde herinneringen waren 
we als gezin, familie en goede vrien-
den bij het afscheid in Avondwake en 
Uitvaartliturgie. Op 3 december was 
de begrafenis in het familiegraf op 
het kerkhof, bij haar echtgenoot Jan 
Grooteman.

HUWELIJKSJUBILEUM:

25 jaar:
 
Jacco en Marjo Kaagman-Kuip.

50 jaar: 
Jan en Tiny Stroet-Loos.

Een hartelijk proficiat met dit 
 jubileum, een momentopname 
voor gelukwensen, dankbaarheid, 
 herinneringen, met vertrouwen op 
weg naar de verdere jaren. 

Dopen 
“Ik wil u iets vragen” zei een oma op 
een dag tegen mij. 
“Mijn kinderen gaan niet meer naar 
de kerk en mijn kleinkinderen zijn 
ook niet gedoopt. Mag ik mijn klein-
dochter, als ik haar te logeren heb, 
onder de douche dopen?” Ik was 
 nogal verrast door die vraag. 
“Nou”, zei ik, “ik denk dat u dat niet 
mag doen. Dopen hoort tot de verant-
woordelijkheid van de ouders.” 
“Ja maar” ging ze door, “we hebben 
toch geleerd, dat in tijd van nood ‘een 
ieder’ kan en moet dopen. En ik vind, 
dat het een tijd van nood is.” 
We raakten aan de praat. En het werd 
me duidelijk dat zij, de oma, in nood 
was. Want zij had ook geleerd, dat je, 
als je ongedoopt stierf, niet naar de 
hemel kon. En die hemel gunde ze 
haar kleinkind wel. 
“Wat heb ik toch verkeerd gedaan?” 
verzuchtte ze. 

Ik legde haar uit, dat ze volgens mij 
helemaal niets verkeerd had gedaan. 
Dat haar kinderen niet meer naar de 
kerk gingen was niet het gevolg van 
het feit dat ze in haar opvoeding had 
gefaald. Integendeel, kinderen waren 
kinderen van hun tijd en niet van de 
onze. Ze gingen helemaal hun eigen 
weg en ze namen hun eigen verant-
woordelijkheid, ook ten aanzien van 
het geloof. 
Ze keek me wat scheef aan met een 
blik van: Meen je dat nou echt? Ja, 
ik meende het echt. “Bent u vroeger 
uiteindelijk ook niet uw eigen weg 
gegaan?” vroeg ik haar. “Alleen uw 
eigen-weg-gaan vond plaats in de tijd 
dat geloven en dat kerk-zijn nog net 
zo vanzelfsprekend waren als eten en 
drinken. Vond u het zo leuk om alle 
zondagen naar de kerk te moeten?” 
“Nee, eigenlijk niet. Maar ja, je moest, 
op straffe van…” 
“En toen de tijden veranderden, ging 
u toen ook nog alle weken?” 
“Nee” zei ze. “Gelukkig niet”. 
Het was de tijd nog van gehoorzaam-
zijn en van gezag. 

Al pratende voort ontdekten we 
samen, dat niet gedoopt zijn niet kon 
betekenen dat je dan niet naar de 
hemel zou kunnen. Mensen die wel 
gedoopt zijn, zijn in de ogen van God, 
volgens mij, niet liever dan de men-
sen die niet gedoopt zijn. Dopen heeft 
geen meerwaarde. Maar als ouders 
hun kindje willen zien als geboren 
uit de liefde, als ze hun kindje wil-
len beschouwen als een kind van God 
en als ze willen onderstrepen dat ze 
geloven dat hun kind ergens vandaan 
gekomen is en na dit leven weer ver-
der leeft aan de andere kant van dit 
bestaan, dan doen ze recht aan hun 
geloof en onderstrepen ze die gedach-
ten met wat water, met olie en met 
licht. Dopen is niets meer, maar ook 
niets minder. 

Naderhand heb ik me afgevraagd, of 
oma niet stiekem haar kleindochter 
toch onder de douche heeft gedoopt. 
Want je kan toch niet weten…. 

Fons Captijn. 
KBO Column 
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Al een week staat de kerstboom in de kamer. 
Iedere dag heeft Hannah hem water gegeven. 
Iedere dag heeft ze tegen hem gepraat. 
En iedere keer wanneer Jochem haar dat 
zag doen, legde hij even zijn hand op haar 
voorhoofd om te voelen of ze koorts had. 
‘Nee, gewoon gek’, was iedere keer weer zijn 
oordeel. 

Vandaag is het eerste kerstdag. Vandaag is 
het feest, en de boom is omringd met dozen 
vol versiering. Hoelang hebben ze hier niet op 
moeten wachten? In andere huizen staan al 
wekenlang de mooiste bomen, maar die van 
hen was alleen maar groen. 

‘Leer maar wachten’, zei vader dan. ‘Dat 
moesten Jozef en Maria ook.’ 
Het is niet altijd leuk, maar misschien heeft 
vader wel gelijk. Pieter, een vriendje van 
Jochem, komt ieder jaar helpen met het 
optuigen van de boom. 
‘Omdat dat bij jullie dan altijd zo gezellig is’, 
zegt hij. 
Wanneer de boom uiteindelijk in al zijn glorie 
staat, en moeder officieel de piek erop heeft 
gezet, beginnen ze met z’n allen te zingen. 
Zomaar, omdat ze blij zijn. De tafel staat nog 
steeds vol met lekkers. Er worden broodjes bij 
gezet, en nieuwe beschuiten gepakt. En al snel 
zit iedereen gezellig te kletsen en te eten. 
‘Feest vieren is eigenlijk helemaal niet zo 
moeilijk,’ zegt Hannah. 
‘Maar hoe deden jullie dat, toen ik geboren 
werd?’ 
‘Eigenlijk precies hetzelfde’, zegt moeder. 
‘Alleen was toen de kersenboom in de tuin 
helemaal versierd. Vol met roze bloesem.’ 
‘Nou, er is wel een verschil’, verbetert vader. 
‘Dat kindje in de kribbe heb ik nog niet één 
keer horen huilen!’ Met kleine plagerijtjes en 
veel gelach vult de dag zich. Dit is vrede op 
aarde, denkt moeder. Als God dit ziet, zal Hij 
vast glimlachen. 

uit: Wonderwel

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 8 februari 2013.

Uw contactpersoon:

Voor de kinderen Als God dit ziet... 
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Nieuwjaars-
concert in 
Kerstsfeer


Dames- en Herenkoor 
Sint Werenfriduskerk 

o.l.v. Jan van der Leek 
m.m.v. Pieter Rynja - orgel

           
Zondag 6 januari 2013 - 15.00 uur 
Sint Werenfriduskerk

Toegang: € 1, –. 

Na afloop deurcollecte.
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In het bijzonder en met grote dank aan:
de leden van de koren:
- dameskoor
- herenkoor
- AOW-jongerenkoor
- kinder/jeugdkoor Weereenlied 
- middenkoor
- de fanfare,
hun dirigenten en organisten,
lectoren en lectrices,
voorgangers in Woord-Communievieringen
en Avondwaken,
misdienaars en misdienettes,
liturgische assistenten,
leden van de liturgische werkgroepen,
van de werkgroepen:
Eerste Communie
en Vormsel,
gezinsvieringen,
kindernevendiensten,
van het jongerenpastoraat,
de contactpersonen,
de bezoekersgroep,
de redactie, typiste, drukkers,
niet(st)ers en bezorg(st)ers van ‘Nu en Straks’,
de webmaster,
Marcel Deen Webcentre.nl,
de medewerkers en
medewerksters van de ‘Actie Kerkbalans’,
orgelcomité,
de chauffeurs van het ziekentriduüm,
de leden van de PCI,
de Zonnebloem,
de missionaire werkgroep,
medewerkers Wereldwinkel,
Auxilia-Brasili-ja,
de kosters en medewerksters,

de leden van de versiergroep,
de bloemschenkers,
collectanten,
de kerkhofcommissie,
makers van gedenkkruisjes,
verzorgers van kerkhofadministratie,
bestuur en dragers van Sint Barbara,
bestuur en leden van de gemeenschapsveiling,
bestuur en redactie van Binding,
directie en personeel van Huize Sint Jozef,
leden van de Raad van Kerken,
kerkschoonmaaksters/makers,
gastvrouwen koffieochtenden
de bloemkwekers,
de tuin- en kerkhofverzorgers,
de administratieve hulpen,
de helpsters in de
kerk- en pastoriehuishouding
en alle medeparochianen,
die met woord en daad,
met hun trouw en met hun medeleven,
met hun onmisbare financiële bijdragen
ook het afgelopen jaar onze kerk
en parochie steunden.

Naast de wens voor u allen:
een ZALIG KERSTFEEST
en een ZALIG NIEUWJAAR
hopen wij op de vervulling van onze wens:
moge het meeleven
en meewerken zo blijven,
ook in 2012 en: groeien.

Namens het parochiebestuur:

J. Suidgeest, pastor,
voorzitter.

K E R S T W E N S

E N

N I E U W J A A R S W E N S

HET PAROCHIEBESTUUR EN DE PASTOR 
VAN DE SINT WERENFRIDUSPAROCHIE

WENSEN U ALLEN EEN
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR TOE

s


