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Dorpsstraat 71  
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S. Koopmanstr. 107 
Tel.: 582893
A. Koomen-Kuip, 
Floralaan 27 
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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

Jezus met Mozes en Elia

Hij nam Petrus, Johannes en 
Jakobus mee en ging Hij de 
berg op om te bidden. Terwijl 
Hij aan het bidden was, 
veranderde Hij van uiterlijk 
en werden zijn kleren stralend 
wit. Ineens waren er twee 
mannen met Hem in gesprek. 
Het waren Mozes en Elia, die 
in heerlijkheid verschenen en 
over zijn heengaan spraken, 
de voleinding van zijn leven 
in Jeruzalem. Petrus en de 
anderen waren overmand door 
slaap; toen ze wakker werden, 
zagen ze zijn heerlijkheid en 
de twee mannen die bij Hem 
stonden. Toen die weer van 
Hem wilden weggaan, zei 
Petrus tegen Jezus: ‘Meester, 
het is maar goed dat wij hier 
zijn; laten wij drie hutten 
maken, een voor U, een voor 
Mozes, en een voor Elia.’ Hij 
wist niet wat hij zei. Terwijl 
hij nog sprak, kwam er een 
wolk  die hen overdekte; ze 
schrokken toen ze in de wolk 
terechtkwamen. Uit de wolk 
klonk een stem: ‘Dit is mijn 
uitverkoren Zoon; luister naar 
Hem.’ Toen de stem klonk, 
bleek Jezus alleen te zijn. Zij 
zwegen hierover en vertelden 
destijds aan niemand wat ze 
hadden gezien.

Lucas 9, 28b - 36 (C)

BdH 7287 (PK) (prent, 
gravure), 16e eeuwse Noord- 
en Zuid-Nederlandse grafiek, 
Prentenkabinet Museum 
Boijmans Van Beuningen.

Van de redactie
Op het moment van dit schrijven vriest het buiten 
nog. Er wordt volop geschaatst en de NK marathon 
op natuurijs is alweer gehouden. Maandag 21 janu-
ari zijn vele lopers langs de deuren geweest om de 
enveloppe van de Aktie kerkbalans op te halen. Ver-
derop in het blad kunt u de voorlopige opbrengst 
lezen. Een geweldig resultaat.
De werkgroepen Eerste Communie en Vormen zijn 
druk bezig met de voorbereidingen.
U kunt zich dit jaar weer opgeven voor de Stille 
Omgang. 
Verder kunt u lezen over het ziekentriduüm, welke 
gehouden wordt op 4 t/m 6 april in Wognum. 
Het interview met Jaap en Carla Roozendaal heeft 
indruk op ons gemaakt. Zij hebben de stap genomen 
om als beheerdersechtpaar voor acht gehandicapte 
jonge mensen in Nieuwe Niedorp de zorg op zich te 
nemen. Een nieuwe uitdaging.
Carnaval komt in zicht, zondag 10 februari en daar-
na de 40-dagentijd naar Pasen. Pastor Suidgeest 
heeft dit mooi verwoord.

Veel leesplezier!  
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9 – 10 februari: Carnavalszondag

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.

VEERTIGDAGENTIJD

13 februari: Aswoensdag

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

16 – 17 februari: 1e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Middenkoor. 
Groep Wervershoof.
Op deze zondag is er voor de 
kinderen een Kindernevendienst. 
Van harte welkom!
De vieringen in dit eerste weekend 
van de Veertigdagentijd zijn 
boetevieringen in onze voorbereiding 
op weg naar Pasen.

23 – 24 februari: 2e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met AOW-Jongerenkoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. 
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J.Suidgeest.

2 – 3 maart: 3e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Kinder/
Jeugdkoor “Weereenlied”. 
Pastor J.Suidgeest.
Voorstellingsdienst van de Eerste 
Communicanten.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Middenkoor. 
Pastor C.Koning.

9 – 10 maart: 4e zondag

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

16 – 17 maart: 5e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Kinder/Jeugdkoor 
“Weereenlied”.
zaterdag 18.00 uur: Vormselviering 
met AOW-Jongerenkoor. 
Vormheer H.Post + 
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Middenkoor. 
Groep Wervershoof.

23 – 24 maart: Palmzondag

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

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

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

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

Liturgisch rooster 
9 februari tot en met 24 maart 2013
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Vastenactie
De vastenactie in onze 
parochie is dit jaar gesplitst. 
De scholen hebben een aparte 
actie. Dit is de actie van 
Erwin Dol over zijn project 
in Kenia. Dit project heeft 
als doel de watervoorziening 
te verwezenlijken voor 
de school in Tuli van 400 
weeskinderen. Deze kinderen 
gaan iedere dag met hun 
jerrycan met water voor het 
weeshuis lopend naar hun 
school (7 km). Erwin wil nu 
een tractor met watertank bij 
elkaar proberen te krijgen, via 
acties etc., het is een driejarig 
project en wordt begroot op 
€ 30.000,−.
Dus we hopen dat de acties 
van de scholen zal slagen. 
De vastenactie van de 
parochie is voor Honduras. 
Hier is in deze Nu en Straks 
ook informatie over.

Dan nog even de opbrengst 
van de adventsactie. 
Deze actie heeft een mooi 
bedrag en wel € 1.295,− 
opgebracht.
Onze dank hiervoor.

De groep 
Kerk en Samenleving,
Kain v.d. Gulik
Hilda Neefjes

Veertigdagentijd

In de driejarige cyclus schrift lezingen 
voor de zondagen van de veertig dagentijd 
komt op een duidelijke manier de beteke-
nis van deze liturgische tijd en haar spiri-
tuele rijkdom naar voren. De stappen die 
een  gelovige christen zet op de weg van 
het geloof, worden door het woord van 
God helder verlicht. 

Bij de vernieuwing van de liturgie, ruim 
veertig jaar geleden, is de  eeuwenlange 
traditie voortgezet om op de Eerste zon-
dag van de veertig dagentijd het verhaal 
te lezen van de bekoring van Jezus in 
de woestijn en zijn overwinning op de 
Satan, zij het dat dit verhaal nu in de ach-
tereenvolgende jaren resp. uit Matteüs, 
Marcus en Lucas gelezen wordt. Ook is 
op de Tweede zondag het karakteristieke 
verhaal van de gedaanteverandering van 
Jezus gehandhaafd als een verwijzing 
naar Jezus’ verrijzenis die volgt op zijn 
lijden en dood. 

Thema’s

Op de drie daarop volgende zon dagen 
van de veertigdagentijd worden de in de 
Constitutie over de liturgie genoemde 
themata uitgewerkt. Staan in de evange-
lielezingen van het jaar A vooral de ver-
schillende aspecten en de betekenis van 
het katechumenaat als voorbereiding op 
het doopsel in de paasnacht centraal, in het 
jaar B wordt in de lezingen uit het evan-
gelie van Sint Jan, uitdrukkelijk verwezen 

naar het Pasen van de Heer, zodat wij de 
betekenis daarvan voor ons geloofsleven 
kunnen beleven als een voorbereiding op 
de hernieuwing van onze doopbelofte in 
de Paaswake.

Dit jaar, het jaar C van de lezingencyclus, 
is de thematiek van de evangelielezingen 
gericht op het doen van boete. Dit beant-
woordt aan het kenmerk van de veertig-
dagentijd als een tijd van bekering, van 
verandering van mentaliteit, van terug-
keer op een foutief ingeslagen weg.

Het C-jaar

Zo wordt op de Derde zondag uit het 
evangelie volgens Lucas (13, 1-9)  gelezen 
over het zondige gedrag van Galileeërs 
en het omkomen van achttien personen 
door het omvallen van een toren. Dit is 
voor Jezus een aanleiding om op te roe-
pen tot  bekering, maar tegelijkertijd komt 
in deze schriftlezing het geduld van God 
met de zondaars naar voren.

Op de Vierde zondag wordt uit het Lucas 
evangelie (15, 1-3. 11-32) de bekende 
parabel van de verloren zoon gelezen. 
Met vreugde verwelkomt de vader, die 
het beeld is van God de Vader, zijn zoon 
die zich van zijn  losbandig leven bekeerd 
heeft. 

De Vijfde zondag laat het verhaal van de 
overspelige vrouw uit het evangelie van 
Johannes (8, 1-11) ons zien dat God ver-
geving schenkt en oproept tot een zon-
deloos leven. God is niet uit op de dood 
van een zondaar en snijdt de band van de 
mens met Hem niet door.

E. de Jong

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

Liturgisch jaar
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Waardevol 

Kunnen we bij elkaar kwijt
wat er werkelijk toe doet?
Of toveren we een glimlach
uit onze hoge hoed?

Vaak blijft kwetsbaarheid,
stil en onbesproken.
gebruiken we een schild,
dat zelden wordt doorbroken.

Sommigen van ons 
kijken hier dwars door heen,
zodat ze laten blijken,
je bent heus niet alleen.

Je weet, ik ben hier echt,
en speel geen andere rol.
Je kunt er goed terecht,
contact is waardevol.

Kunnen we proberen,
zo te zijn voor elkaar?
Dat is om te beginnen,
een positief gebaar.

Ieder heeft gebreken,
niemand is volmaakt.
Toch zal later blijken,
dat veel ons samen raakt.

Kijken we door God ’s ogen,
is iedereen gelijk,
zo mogen we onszelf zijn
en voelen we ons rijk.

Arda Koomen-Kuip

Een goed en welkom onderdeel op de 
eerste Ouderavond van Eerste Commu-
nicanten is een zogenaamd ‘Boekenstal-
letje’. Op tafel uitgespreid in ‘de Inzet’ is 
een zichtzending aanwezig van kinder-
bijbels, gebedenboekjes en ander interes-
sant materiaal. 
Er wordt van de aanwezige boeken en 
boekjes een korte toelichting gegeven. In 
de pauze is er gelegenheid om zelf even 
in de boeken te bladeren en eventueel een 
bestelling te doen (gezamenlijke inkoop). 
Om een voorbeeld te geven, er is een 
boek met de titel: ‘Maar wie is God?’ In 
dit boek vinden we 150 antwoorden op 
vragen van kinderen. 
Verhelderend zegt het boek daarover: ‘Als 
kind vraag je je van alles af: over de wereld 
om je heen, over het leven op aarde, over 
de dood, over God, over je kloppend hart. 
Niet op ál je vragen krijg je een antwoord, 
maar vragen stellen helpt je wel op weg! 
Dit boek denkt met je mee.
De antwoorden zijn helder geformu-
leerd. Soms in de vorm van een brief, 
soms als een dialoogje of gedicht. Ze rei-
ken gedachten aan vanuit een christelijk, 
met name rooms-katholiek perspectief. 
Ze laten ruimte om zélf mee te denken. 
Blader met kinderen door de ruimte die 
‘geloven’ heet. Een opfrisser voor jezelf, 
een wegwijzer voor het kind’.
In deze woorden of via deze woorden 
word je al nieuwsgierig naar de inhoud, 
naar de spontane en soms heel concrete 
vragen van kinderen én naar de antwoor-
den daarop. 

Dit als een aanloop naar de komende 
Veertigdagentijd.
Ook daarin, in de komende Veertig-
dagentijd, kunnen wij, groot en klein, 
vragen stellen: naar ons zelf, naar onze 
omgeving, naar de Derde Wereld. Vragen 
als: wat vind ik belangrijk? Hoe ga ik om 
met mijn dierbaren, met mijn medemen-
sen? Wat doe ik met mijn (vrije) tijd, met 
geld, met een vraag die op me afkomt om 
hulp? Wat vind ik de moeite waard, waar-
devol? Hoe is mijn aandacht naar ande-
ren toe? In welke zin is de Vastenactie een 
uitdaging en bijzonder, elk jaar opnieuw? 
Hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik met de 
Veertigdagentijd om?

Zoals het in het genoemde boek om de 
kinderen gaat, zo gaat het in de komende 
Veertigdagentijd om ons allemaal: vraag 
en antwoord in een gelovig perspectief.
Van oudsher is de Veertigdagentijd een 
tijd van bezinning op verschillende vra-
gen die in ons opkomen of die we juist 
expres stellen. 
Even belangrijk als die vragen is het 
 zoeken naar een antwoord op die vragen, 
bedoeld als bekering of een ommekeer, 
als invulling van ons leven. 
Dat mag de komende Veertigdagentijd tot 
een bijzondere tijd maken, op weg naar 
Pasen als Hoogfeest! 
Een vruchtbare tijd van harte u allen 
 toegewenst!

Pastor J. Suidgeest 

Vastentijd

Op twee verschillende avonden wil-
len we in de komende Veertigdagentijd 
of  Vastentijd een zogenaamde ‘sobere 
maaltijd’ houden (soep en broodvaria-
tie). Dit als tegenhanger van onze door-
gaans  goede, welvoorziene maaltijden. 
Er is plaats voor een toepasselijke tekst, 
er is tijd voor een bezinnend moment. 

Aandacht voor de keuze van de Vasten-
actie en aandacht voor de Wereldwinkel 
die aanwezig zal zijn. We zetten de tradi-

tie van enkele voorafgaande jaren voort, 
met goede ervaring over deze ‘maaltijd’. 
Plaats van samenkomen is ‘de Inzet’. 
Voor dit jaar hebben we als datum op het 
oog: woensdag 27 februari en donderdag 
28 februari, in de vooravond. 
Het hééft wel iets: per avond zo’n 40 per-
sonen, verspreid in ‘de Inzet’ aan tafeltjes, 
met een sobere invulling, in de sfeer van 
de Veertigdagentijd. 
Het een en ander wordt op dit moment 
voorbereid.

Sobere maaltijd
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Uit de vergadering van oktober en 
van december 2012

Financiën en 
Onderhoud

De voorbereiding op Actie Kerk-
balans is in volle gang. Thema voor 
het jaar 2013 is: ‘Wat is de kerk mij 
waard?’ Het gaat om het weekend van 
19/20 januari. Maandag 21 januari 
is gepland voor het ophalen van de 
retourenveloppen, in de vooravond. 
We hopen op een mooi resultaat. Het 
is een snelle actie, breed gedragen 
binnen de gemeenschap, met hulp 
van 65 lopers. Heel veel dank aan 
alle weldoeners en meedoeners! Ook 
veel dank aan het kleine comité wat 
betreft de organisatie. 
‘Binding’ heeft gevraagd om de jaar-
lijkse vrijwillige bijdrage. Deze wordt 
overgemaakt.
Bij ‘de Inzet’ zijn tot tweemaal toe 
’s avonds in het donker fietsen gesto-
len. Er wordt voor extra verlichting 
gezorgd. Misschien dat de politie nog 
een goede tip kan geven, wat betreft 
beveiliging. 
Vooraan in de kerk wordt de eerste 
bank verwijderd. Dit om meer ruim-
te te creëren o.a. bij Avondwake en 
Uitvaart. Op de achterzijde van het 
orgel komen enkele handgrepen om 
de houten platen gemakkelijker weg 
te kunnen halen als het nodig is, bij-
voorbeeld bij het stemmen van het 
orgel.

Tuin en 
Begraafplaats

De kerkhofcommissie komt bijeen 
i.v.m. renovatie van een deel van het 
Eerste Kerkhof (achter de kerk). Er 
komt zo nieuwe ruimte beschikbaar 
op het gedeelte waar de grafrechten 
dit jaar zijn verlopen. Enkele graven 
zullen worden verplaatst in goed 
overleg met de betreffende families. 
Dit komt het geheel ten goede. 
Het groen (struiken, bomen) wordt 
aangepakt. Het betekent een opknap-
beurt. Op de vergadering van de 
kerkhofcommissie nemen we afscheid 
van dhr. Jaap Roozendaal als kerk-
hofbeheerder. Dank voor invulling 
van zijn taak in de afgelopen jaren. 
We begroeten als opvolger dhr. Tjerk 
Morsch, van harte welkom. 
Van Carla Roozendaal nemen we 
op een later moment afscheid als 
 eerste verzorger en aanspreekpunt bij 
 ‘Barbara’. Dit na vele verdienstelijke 
en goede jaren op haar taakveld bin-
nen de regio. Dit afscheid is gepland 
in februari, georganiseerd vanuit 
‘Barbara’. In ‘Nu en Straks’ komt een 
interview.

Kerk en Samenleving

Na afloop van de kerstvieringen in 
de kerk is er een deurcollecte voor 
de Adventsactie. Dit als afronding 
van de actie gedurende de Advents-
weken. We richten ons in de verdere 
tijd daarna op de Vastenactie. In het 
nieuwe jaar informatie daarover. Dat 
geldt ook voor het houden van een 

zogenaamde ‘sobere maaltijd’ in de 
komende Veertigdagentijd of Vasten-
tijd, in ‘de Inzet’, in navolging van 
voorafgaande jaren. Dit vraagt tijdige 
voorbereiding.

Gemeenschapsopbouw

Dinsdag 5 februari is er in ‘de Inzet’ 
een avond voor de Wijkcontactper-
sonen. Saskia Tieken, verloskundige 
en oprichter van de Stichting ‘Help 
verloskundigen in Kenia’ zal vertellen 
over de zorg voor Keniaanse vrouwen 
en baby’s tijdens de zwangerschap, 
bevalling en het kraambed. Mensen 
van de ‘Wilgenhof’ worden uitgeno-
digd om op een middag in de kerst-
week de kerk te bezoeken: bezoek aan 
de kerststal met het zingen van enkele 
kerstliederen, de kerk bewonderen in 
kerstsfeer, even stilstaan bij de kruis-
jes in de kerk. Afsluiting in ‘de Inzet’ 
met kop koffie en cake. Naar huis met 
een mooie herinnering.

Catechese en 
Liturgie

Het Herenkoor heeft jaarvergadering 
gehouden, nuttig over en weer. In de 
Advent komen beide basisscholen, de 
Schelp en de St.Werenfridusschool, 
naar de kerk voor resp. een Advents-
viering en voor een kerstmusical, een 
mooi gebeuren. In de kerk komt daar-
mee de voorbereiding op gang als we 
denken aan de verschillende kerst-

Nieuws van het parochiebestuur



78 fevbruari 2013 | Nu en Straks |

vieringen. Bij eventueel onderhoud 
aan het orgel is het goed om te weten 
dat het orgel een rijksmonument is. 
Voorafgaand overleg, advies, toe-
stemming, enz. loopt dan via bepaal-
de instanties. Contactpersoon daarbij 
is Jan van der Leek. 
In de voorbereiding op het Vormsel 
gebruiken we een nieuw project dat 
er kleurrijk en fris uitziet. Een nieuw 
project, weer eens een nieuwe uit-
daging.

Regionieuws

Onder de titel ‘Nieuwe Tijden,  Nieuwe 
Wegen’ heeft het bisdom in 2004 een 
beleidsnota gemaakt en uitgegeven. 
Het doel was om onze Haarlemse kerk 

af te stemmen op de uitdagingen van 
de nieuwe tijd. De nota geeft hiervoor 
de grondlijnen aan.
In november 2012 is er een vervolg-
nota verschenen, voor concrete uit-
werking en verdere stappen. Het 
zijn ingewikkelde vraagstukken als 
het gaat over kerksluitingen, finan-
ciële zorgen, plannen voor samen-
werking, teruglopend kerkbezoek en 
in een veranderende tijd als kerk en 
gemeenschap overeind te blijven. Het 
is  duidelijk dat er helder overleg nodig 
is om de juiste keuzes te maken. Er is 
een pastoresberaad, een bestuurders-
overleg van parochies onderling. Er 
zijn geregeld samenkomsten om op 
de hoogte te blijven van ontwikkelin-
gen en elkaar te informeren.

Ingekomen stukken

Vanuit het bisdom is een uitnodiging 
gekomen voor de kosters: in Heiloo 
een contactdag als waardering voor 
de uitoefening van hun kosterstaak, 
een dag met gevarieerde invulling. 
Datum: 23 februari. Peter Vermaat, 
vroeger van Wervershoof, vertelt over 
Titus Brandsma op 18 januari in de 
Bonifatiuskerk te Spanbroek.
We denken na over het idee om in het 
nieuwe seizoen (werkjaar) te starten 
met een openingsviering in de kerk. 
Vakantietijd voorbij, gemotiveerd 
weer aan de slag gaan. Punt voor de 
volgende vergadering.

Dat was het voor deze keer.

De verzorging van een goed lopende 
Actie Kerkbalans komt elk jaar weer 
terug. 

Half januari is er de woensdag, waar-
op de witte enveloppe (met inhoud) 
in ‘de Inzet’ wordt opgehaald, dit 

jaar door 65 lopers. De dagen van het 
wegbrengen volgen daarna. Dan is er 
het weekend, zaterdag en zondag, met 
extra aandacht in de beide vieringen, 
een opwekkend woord door onze 
penningmeester.
De maandagavond! Een stoet men-
sen komt binnen, na elkaar. Het zijn 
opnieuw de lopers, nu met de retour-
enveloppen. De ronde is gedaan. Het 
gaat evengoed nog vlug. 
Er wordt geteld. Rond 21.00 uur wordt 
genoemd wat op dát moment is bin-
nengekomen. We zijn dankbaar voor 
de eerste telling. En hier is dan het 
bedrag van dát moment: 55.200 euro.
In de loop van de week zullen nog 
verschillende enveloppen worden 
nagebracht, op dit moment nog niet 
bekend. Wel genoeg reden om dank-
baar te zijn. 
In dit resultaat ligt het antwoord op de 
vraag van de Bisdomfolder, die met de 
enveloppe was meegegeven: ‘Wat is de 
kerk mij waard?’ Daar konden we over 
nadenken. Daar konden we op reage-
ren, concreet en practisch, met onze 
ondersteuning. Veel dank aan allen 
die mee hebben gedaan met hun bij-
drage. Veel dank aan degenen die bij 
de actie zelf onmisbaar zijn geweest. 
Dan denken we aan het  kleine comité 
én aan de ruim 65 lopers. 
 
Parochiebestuur,
St.Werenfridusparochie.

Actie Kerkbalans 2013
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We hebben als koren een heel mooie 
kersttijd achter ons liggen. Maanden-
lange voorbereiding op een zangrijke 
kersttijd heeft uiteindelijk veel vol-
doening gegeven. 
Dat begon al op 20 december: de 
kerstmiddag van de KBO in huize 
Sint Jozef. Het gemengd koor zong 
daar enkele kerstliederen uit haar 
kerstrepertoire in afwisseling met 
een zestal samenzangliederen. De 
sfeer was heel goed en de zang droeg 
daar niet in de laatste plaats toe bij. 
Op Kerstavond het herenkoor, en 1e 

Kerstdag de hoogmis met gemengd 
koor. Twee mooie vieringen. De mis 
van Mozart die het gemengd koor 
sinds enkele jaren op het repertoire 
heeft gaat steeds mooier klinken: daar 
zit nog steeds ontwikkeling in. Zoals 
pastor Suidgeest aan het eind van de 
viering opmerkte: “wat het Halleluja is 
met Pasen, dat is het Transeamus met 
Kerst”: zo is het ook. Het koor voelt dat 
ook zo aan en het klonk dan ook weer 
als een mooie vertrouwde afsluiting. 
Tijdens de Oudejaarsavond viering 
zong het koor weer eens met plezier 
de Caeciliamis van Vlam, mmv van 
trompettist Pierre Spruit, die zich 
ook al op 1e kerstdag had laten horen. 
Daarna nog het Nieuwjaarsconcert 
op zondag 6 januari. Dat werd een bij-

zondere afsluiting van de kersttijd: de 
kerk nog helemaal versierd, compleet 
met kerststal, een flink aantal bezoe-
kers en heel mooi orgelspel van Pieter 
Rynja als afwisseling van de koorzang. 
Het koor stond er weer, zij het met 
een aantal absenten wegens griep of 
verkoudheid. De waardering van het 
publiek was er niet minder om, inte-
gendeel. Uit de reacties op te maken 
was het weer een prachtig concert, en 
zelf hebben we er als uitvoerende ook 
van genoten. Na deze mooie kerst-
zangtijd richten we de blik op Pasen: 
31 maart is het zover. Dus slechts een 
kleine drie maanden om ons hierop 
voor te bereiden: de missa Brevis van 
Mozart, het Halleluja van Händel en, 
wie weet: een nieuw Paaslied.

Koor

Het Orgel
In de herfst schreef ik er al over: 
4-handig orgelspel in de zomer van 
2013. De afspraak was er al: nu is er 
ook een datum: 14 juli. Christine 
Kamp en Gerrie Meijers vormen al 
jaren een orgelduo. Zij spelen dus 
orgelmuziek voor 4 handen en 4 voe-
ten. Samen op de orgelbank: dat is 
dus een heel andere presentatie, met 
ook een andere orgelklank: voller en 
rijker aan mogelijkheden. 
Kortom: bijzonder orgelspel op hoog 
niveau door twee zeer bekwame en 
getalenteerde organistes. We komen 
er uiteraard t.z.t. nog op terug. Ons 
orgel, ik kan het niet genoeg bena-
drukken, heeft een bijzondere en 
unieke klank. In tegenstelling tot 
veel andere orgels waarvan meerde-
re exemplaren van dezelfde  bouwer 
bewaard zijn gebleven. Maar ook 
deze zijn ieder uniek: geen twee orgels 
zijn volstrekt identiek. Van ons orgel 
bestaat echter geen tweede exemplaar 
(van dezelfde bouwer(s), noch v.w.b. 
de klank, noch v.w.b. het uiterlijk. Het 
is dus zowel qua klank als uiterlijk 
uniek, en alleen al daarom de moeite 
waard om het te koesteren. Concer-
ten zijn een middel om het orgel naar 
buiten toe bekendheid te geven en 
zodoende draagvlak te scheppen voor 
het behoud. De Werkgroep orgelcon-
certen Werenfriduskerk Wervershoof 
is dan ook blij dat er ook dit jaar weer 
drie concerten kunnen worden geor-
ganiseerd. Voor een goede presentatie 

van ons orgel zijn goede organisten 
nodig. Zij spelen graag, maar komen 
niet gratis. Als werkgroep willen we 
hier ook niet van uitgaan. Wij nodi-
gen organisten uit en bieden hen een 
vergoeding aan. Wanneer zij hiermee 
akkoord gaan, dan wordt een datum 
gekozen. Er is dus geld nodig om een 
en ander te kunnen organiseren. De 
gemeente Medemblik draagt hier-
aan bij, zij het wegens bezuinigingen, 
met de helft minder dan enkele jaren 
geleden. Desalniettemin willen wij de 
toegangsprijs laag houden, nl. € 1,−. 
Des te meer stellen wij het op prijs 
wanneer iedere bezoeker ruimhartig 
de collecteschaal na afloop bedenkt. 
Vervolgens kan ook nog worden 
genoten van een gratis kop koffie/thee 
in De Inzet, samen met de organist. 

Op donderdag. 4 april, vrijdag 
5 april, zaterdag 6 april 2013, 
wordt weer het jaarlijkse Triduüm 
gehouden. 

Dit jaar is de voorganger Pastor  
L. Weel uit De Rijp. In deze dagen 
staan mensen centraal die door hun 
leeftijd, eenzaam zijn, ziekte of han-
dicap niet meer zo makkelijk uit huis 
kunnen. Ze komen samen om elkaar 
te ontmoeten in ontspanning en 
bezinning om dus een paar gezellige 
dagen te hebben. 

De onkosten zijn voor: 

3 dagen: € 30,−
2 dagen: € 25,−
1 dag: € 15,−

Vervoer kan geregeld worden.

Wilt u dit meevieren graag opgeven 
bij: 
Greet Haakman, 
Werenfridushof 21, 
tel.: 581252 
vóór 1 maart a.s.

Triduüm Wognum
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Oproep  PCI
Veel mensen kunnen het zich niet voorstellen.
Ondanks alle sociale voorzieningen, zijn er nu nog 
gezinnen of alleenstaanden in onze samenleving die in 
grote financiële nood verkeren.

Wij als bestuur van de Parochiële Charitas Instelling 
(PCI) staan in nauw contact met andere hulpverleners en 
maatschappelijk werkers.
Daardoor weten we dat er nog heel veel financiële nood 
is, bijvoorbeeld bij gezinnen met opgroeiende kinderen of 
gezinnen die te kampen hebben met ziek en zeer.

Wij van de PCI proberen deze gezinnen of alleenstaanden 
waar nodig zoveel mogelijk te helpen. Helaas zijn onze 
middelen zeer beperkt en lopen onze inkomsten uit giften 
en collectes steeds meer terug. 

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

Wij kunnen dan deze mensen, al is het maar een 
heel klein beetje, meer ruimte geven in hun beperkte 
financiële situatie.

Wij hopen dat door deze oproep veel mensen en 
bedrijven een bijdrage storten op ons 
rekeningnummer 36.89.50.654 
ten name van: 
PCI te Wervershoof
Penningmeester: Mevrouw A. Deen te Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van PCI
Secretaris: mevrouw L. Broersen
0228-581039

In onze hedendaagse maatschappij sta je als stel voor heel 
wat vragen en keuzes.
Hoe verdelen we werk en vrije tijd? Willen we kinderen, 
en als er kinderen komen, hoe doen we dat dan met allebei 
een baan. Welke afspraken maken we?
Hoe vind je evenwicht in een druk bestaan gevuld met 
partner, kinderen, werk, familie en vrienden? Hoe ga je om 
met het verlangen naar eigen vrijheid aan de ene kant en 
je verantwoordelijkheid voor samen aan de andere kant? 
Hoe pakken we als stel de draad weer op als de kinderen 
de deur uit zijn? 
 
Dit alles vraagt communicatie. Goed communiceren 
vraagt inzet en lef om fris naar opvattingen en gedrag 
te kijken en je open te stellen. We vinden het allemaal 
belangrijk te investeren in een opleiding, in opvoeding, 
in wonen. Hoe investeren wij in onze relatie en een goede 
communicatie?
Goede communicatie heeft een geweldig positief effect op 
al je relaties, met je partner, 
je kinderen en anderen.
 
Encounter Nederland biedt een weekend aan dat gericht 
is op communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Het 
unieke is dat je dit boeiende weekend als stel samen doet, 
het is geen groepsgebeuren.

Dit weekend wordt begeleid door drie echtparen en een 
priester. Aan de hand van thema’s vertellen zij aan de 
groep van deelnemende stellen in elf sessies over hun eigen 
leven. De deelnemers herkennen daar veel in en krijgen na 
iedere sessie werkvragen waarmee ze samen als stel in de 
beslotenheid van hun eigen kamer aan de slag gaan.

Aan bod komen o.a. : 
•	 luisteren,	hoe	doe	ik	dat?	
•	 gevoelens
•	 wie	ben	ik	–	wie	ben	jij
•	 kiezen	voor	wat	we	belangrijk	vinden
•	 de	kracht	van	vergeving
•	 omgaan	met	verschillen
•	 leven	of	geleefd	worden
•	 geloven	in	mezelf	-	ons	samen
 
De weekenden worden gegeven in Bezinningscentrum 
Emmaus in Helvoirt.

Er zijn ook weekenden voor alleenstaanden en jongeren.

Wil	je	meer	informatie?	

Bel naar Kees en Karin Copier 0228-583497 
of kijk op de website: www.encounter.nl.

Investeren in een duurzame relatie
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Na maanden van voorbereiding zul-
len we vanaf 26 februari van start 
gaan met de communicantjes. De 
kinderen volgen dan een speurtocht 
door de kerk, met uitleg van pastor 
Suidgeest over wat er daar allemaal 
te zien is. 

Woensdag 27 februari om 13.30 uur 
worden de communicantjes in de 
Inzet verwacht voor de knutselmid-
dag en vrijdagmiddag 1 maart in de 
kerk voor het oefenen. 
Deze middagen gaan zij zich voorbe-
reiden op de Voorstellingsdienst van 
zaterdag 2 maart om 19.00 uur. Het 
thema van dit jaar is: Een kring van 
sterren.
De kinderen zullen een ster knutse-
len en aan iedereen vertellen waar zij 
zich een ster in voelen. Het wordt een 
 vrolijke viering die opgeluisterd wordt 

door de kinderen van het kinderkoor 
Weerenlied. U komt toch ook naar 
ons kijken en luisteren?

Tijdens de Voorstellingsdienst krijgen 
de communicantjes hun projectmap 
uitgereikt, daarin gaan we de komen-
de weken werken. In deze map staan 
allerlei verhaaltjes, opdrachtjes en 
gebedjes, waarmee de kinderen voor-
bereid worden op hun eerste Heilige 
Communie. Voor de ouders is het 
belangrijk dat ze in de map, de brief 
van het Gezamenlijk Gastouderpro-
ject goed lezen en het projectoverzicht 
goed in de gaten houden. Sommige 
onderdelen doen de kinderen met 
hun ouders thuis en anderen samen 
in de Inzet tijdens een kerkdienst. 
Dat staat allemaal precies in het pro-
jectoverzicht. Tegen het einde van de 
kerkdienst komen de kinderen weer 
terug in de kerk. Een paar kinderen 
mogen dan iets vertellen over wat ze 
in de Inzet hebben gedaan en lezen 
een kort gebedje voor. 

Daarnaast gaan we ook nog aller-
lei leuke en interessante activiteiten 
samen doen. 
De kinderen brengen een bezoek 

aan de molen van Wervershoof en 
er wordt verteld over de projecten in 
Gambia van Stichting June. Nel Bus 
de grote kracht achter deze stichting 
is afgelopen december helaas ziek 
terug gekomen uit Gambia en is in 
Nederland overleden. De Stichting 
June heeft echter aangegeven het werk 
van Nel voort te zullen zetten. Wij 
als werkgroep zullen Nel Bus haar 
enthousiasme enorm missen. 
De kinderen zullen ook met pastor 
Suidgeest aan tafel gaan.

En wanneer we het hele project af 
hebben is het tijd voor hun  Eerste 
Heilige Communie op zondagoch-
tend 21 april. We hopen dat heel veel 
mensen komen kijken en luisteren 
naar dit feestelijke gebeuren. 
Voor nu wensen wij alle communi-
cantjes en hun ouders heel veel plezier 
met de voorbereidingen.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep  Eerste Communieviering

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

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

Vrijdag 1 maart a.s. vindt al weer de 58e gemeenschaps-
veiling plaats. Ook dit jaar zijn in de catalogus weer ori-
ginele en aantrekkelijke koopjes te vinden.

Zoals u ongetwijfeld weet komt de opbrengst van de vei-
ling ten goede aan de vele verenigingen en instellingen die 
onze gemeenschap rijk is, waaronder de kerk en de PCI.

We hopen u ook dit jaar weer te mogen verwelkomen op 
onze veiling, altijd goed voor een gezellige avond met 
elkaar.

We zien u graag op 1 maart a.s. in ’t Fortuin; tijd: vanaf 
19.00 uur. Indien u vóór 20.00 u aanwezig bent krijgt u de 
koffie en iets lekkers erbij gratis.
We hopen op een geweldige opbrengst, zodat we weer veel 

verenigingen en instellingen blij kunnen maken met een 
financiële bijdrage.

Om een indruk te krijgen van wat zich allemaal afspeelt 
rondom de gemeenschapsveiling raden wij u aan een 
bezoekje te brengen aan onze site: www.gemeenschapsvei-
lingwervershoof.nl. 

Graag tot ziens!

Namens de Stichting 
Gemeenschapsveiling Wervershoof

Ben Droog, voorzitter
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De Vastenactie: “Even minderen
voor Honduras.”

Vastentijd, tijd voor bezinning

Iedereen kan vasten, of je nu jong, oud, gelovig of zoekend 
bent. Vastenaktie nodigt u uit te ontdekken dat vasten ver-
rijkt. Kies voor ‘even minderen’ en ontdek dat de wereld 
groeit als we delen.

Doet u ook mee?
Van 13 februari tot 31 maart is het vastentijd.
Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder 
te doen. Dan kunt u uw tijd, geld en aandacht delen met 
iemand die uw steun kan gebruiken, of dat nu ver weg is 
of juist heel dichtbij. Doe mee met duizenden anderen en 
kies uw eigen Vastenaktie. Een dagje geen vlees? De auto 
laten staan? De televisie uit? 

Even minderen...
voor een ander

Vasten is delen met mensen die het minder hebben. Dit 
jaar besteden we extra aandacht aan migranten in het 
Midden-Amerikaanse Honduras.

Geef voor een nieuwe start!
Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnen-
de armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Hondu-
ras. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun ‘Beloof-
de Land’, op zoek naar een toekomst en een menswaardig
bestaan. Slechts een paar procent van de migranten 
bereikt de VS voor een leven als illegale werkkracht. De 
anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen 
 ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze 
de reis tenminste hebben overleefd.

De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migran-
ten én hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op 
weg. Hun voorvrouw, zuster Valdete, maakt vrijwel dage-
lijks hartverscheurende situaties mee als ze op het vlieg-
veld teruggestuurde migranten opvangt. Ze wanhoopt 
echter nooit: “Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik 
hen hoop geven, want ik zie kinderen van God.”

“Even aandacht voor een ander.”

Geef voor een menswaardige toekomst!
Met het campagneproject:
•	 helpen	 we	 16.000	 migranten	 die	 aankomen	 op	 de	

 luchthaven. Ze krijgen onder andere tijdelijk onderdak, 
medische hulp, transport, eten en psychologische onder-
steuning;

•	 helpen	we	 225	 kwetsbare	migranten	met	 een	 beroeps
opleiding;

•	 ondersteunen	 we	 150	 kansarme	 kinderen	 met	 leer
problemen;

•	 geven	 we	 zo’n	 100	 jongeren	 computeren	 informatica
lessen;

•	 helpen	we	ruim	1.000	kinderen	en	vrouwen	via	sociale	
integratie- en begeleidingsprogramma’s.

Ik zie weer een toekomst!
“Ik wist niet hoe ik voor mijzelf 
en mijn zoontje een goed leven 
moest opbouwen. Daarom bracht 
ik mijn zoontje bij familie en nam 
de bus naar Guatemala. Mijn geld 
was snel op en ik kwam slechte 
mensen tegen. Ze bedreigden me 
en deden me kwaad. In Amerika 
werd ik opgepakt. De politie sloeg 
me en stopte me als een wild dier 

in een kooi. Toen ik werd teruggestuurd, vingen de zusters 
Scalabrinianas me op. Ik kreeg van hen veel steun en leer-
de sieraden maken. Daarmee verdien ik nu geld. Ik dank 
God voor de zusters, voor hun zorg en de kansen op een 
toekomst die ze mij en mijn zoon gaven. 
Evelyn (23 jaar).

Giro 5850 - www.vastenaktie.nl

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI
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Mijn vorige artikel over de tussen het 
Vaticaan en de Lutherse Wereldbond 
bereikte volledige overeenstemming 
over de leer van de rechtvaardiging 
van de mens voor God, alleen door 
genade en niet door de goede werken, 
eindigde ik met de vraag, hoe je als 
kerken tot zo’n overeenstemming kan 
komen zonder gezichtsverlies? 
Want men had toch in de 16e eeuw 
juist over dit geschilpunt elkaar over 
en weer hartgrondig verketterd. 

De Lutherse belijdenisgeschriften 
 veroordeelden de toenmalige katho-
lieke leer en pastorale praktijk in 
felle bewoordingen en het Concilie 
van Trente (het concilie dat de zoge-
naamde ‘contra-reformatie’ inluidde) 
verwierp met name in het “decreet 
over de rechtvaardiging” in 1547 de 
lutherse leer over de rechtvaardiging 
als een dwaling. 
En concilieuitspraken over wezen-
lijke geloofspunten worden onfeilbaar 
geacht en daarmee onveranderbaar. 
En ook protestantse belijdenisge-
schriften kun je niet zo maar even her-
roepen.
De oplossing van dit probleem is even 
slim als eenvoudig. Men heeft in 1999 
in de “Gezamenlijke Verklaring over 
de Rechtvaardigingsleer” de volgen-
de zin opgenomen: “De leer van de 
lutherse kerken die in deze Verkla-
ring wordt gepresenteerd valt niet 
onder de veroordeling van het con-
cilie van Trente. De veroordelingen in 
de lutherse belijdenisgeschriften heb-
ben geen betrekking op de leer van 
de Rooms-katholieke kerk die in deze 
Verklaring wordt gepresenteerd.”
Er hoeft dus aan die oude uitspraken 
niets te worden veranderd. Je zegt 
alleen over en weer: “Wat we toen 
over jullie hebben uitgesproken, slaat 
niet op waar we het nu samen over 
eens zijn geworden”.
Overigens is iets dergelijks al wel eer-
der gebeurd, toen een aantal jaren 
geleden een gereformeerde synode-
vergadering (ik weet alleen niet meer 
welke en kon dat ook op internet niet 
meer vinden) de verklaring aannam, 
dat wat in Zondag 30 (vraag en ant-
woord 80) van de Heidelbergse Cate-
chismus over de pauselijke Mis wordt 

gezegd, nl. dat het “een gruwelijke 
afgoderij” is, niet sloeg op de huidi-
ge manier van de Eucharistie vieren. 
Dat werd toen van katholieke zijde in 
 grote dank ontvangen.
Je laat concilie-uitspraken en belijde-
nisgeschriften staan maar je spreekt 
uit, dat sommige niet slaan op de 
 huidige situatie. Eenvoudig en slim!
Zoals je ook bij bezoek van goede 
vrienden, niet je alarminstallatie 
demonteert maar wel even uitscha-
kelt.
Het geloofsgesprek tussen de katho-
lieke kerk en de vier grote wereldor-
ganisaties van protestantse kerken 
blijkt, als je er goed naar kijkt, gaande 
weg een methodiek ontwikkeld te 
hebben. 
 Een voorbeeld daarvan blijkt dus 
“Openlijk verklaren, dat de veroor-
deling anno vijftienhonderd zoveel 
niet meer slaat op de situatie of de 
opvatting van de gesprekspartner 

nu.” Maar er zijn meer methodes in 
de oecumenische dialoog. 

In een volgend artikel zal ik er nog 
een aantal noemen, die ik in het boek 
“Een rijke oogst!” van kardinaal Wal-
ter Kasper heb ontdekt. 

Hans Brezet

Een rijke oogst deel 3

Uitnodiging
De Stille Omgang

Ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor 

op 16 maart 2013
St. Stefanuskerk  Amsterdam-Noord

Opstapplaatsen van: 
Onderdijk de Kerk 20.05 uur
Andijk-West, Sarto 20.20 uur 

Wervershoof, Winkelcentrum tijd 20.30 uur

Geef voor 14 maart door of u meeloopt. U kunt dit doorgeven aan 
Margriet de Vries-Pouw
dirkdevries@quicknet.nl
of bel naar 0228-581891 
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Persbericht Stille Omgang

West-Friesland
De jaarlijkse Stille Omgang naar 
Amsterdam vindt dit jaar plaats in 
het weekend van 16 op 17 maart.

Intentie: ‘Ik geloof in Gods liefde, daar 
ga ik voor’ 

Toelichting
Paus Benedictus XVI heeft een Jaar 
van het Geloof afgekondigd. Dit Jaar 
van het Geloof begint op 11 oktober 
2012, de vijftigste verjaardag van de 
opening van het Tweede Vaticaans 
Concilie en eindigt op het Christus-
Koningfeest op 24 november 2013. De 

paus roept in zijn boodschap waarin 
hij dit Jaar van het Geloof aankondigt, 
alle christenen op te getuigen van hun 
geloof in de Drie-ene God. In zijn 
boodschap maakt de paus duidelijk 
dat het christelijk geloof een openlijk 
getuigenis inhoudt. De heilige Geest 
die ons als een rijke gave bij doop-
sel en vormsel is gegeven, zendt ons 
uit en versterkt onze getuigenis door 
het moedig én vrijmoedig te maken. 
Tijdens onze tocht door Amsterdam, 
een stil maar openlijk teken van ons 
geloof, kunnen wij in gebed de heilige 
Geest aanroepen die ons zal helpen 
moedig en strijdbaar te getuigen van 
ons geloof in de Drie-ene God. We 
kunnen ons biddend afvragen hoe wij 
zelf in geloof kunnen bijdragen aan 
de heilsboodschap van onze Kerk: de 
boodschap van Gods liefde die ons 
laat delen in zijn goddelijk leven, tot 
in zijn eeuwigheid. Schriftteksten die 
ons hierbij kunnen helpen: Johannes 
14:25-26 en Handelingen 1:11en14:27.
november 2013. 

Organisatie 
De vertrektijd voor deelnemers, die 
mee willen rijden met de bus is afhan-

kelijk van de opstapplaats. Vanaf 19.30 
uur gaan de bussen uit Venhuizen 
langs verschillende dorpskernen met 
een opstapplaats richting Amster-
dam. De kosten zijn € 15,- te voldoen 
bij het instappen van de bus.
De Heilige Mis is om 22.00 uur in de 
Stefanuskerk Kamperfoeliestraat 209.
Hoofdcelebrant tijdens de viering 
is Hulpbisschop dr. J. Hendriks van 
Haarlem - Amsterdam, 
Het mannenkoor van de St. Jans 
Geboorte te Hoogwoud.verzorgt de 
gezangen.
Daarna wordt de Stille Omgang 
 gelopen.
Na afloop is er koffie en broodjes in de 
Lutherse kerk aan het Spui.
Opgave kan worden gedaan tot 14 
maart.

Voor inlichtingen en opgaven kunt u 
zich wenden tot: 
Margriet de Vries, 
tel. 0228-581891
Opstapplaats Wervershoof: 
Winkelcentrum 20.30 uur.

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

Stille Omgang 2013

Het jongerenprogramma van de 
Stille Omgang in Amsterdam is in 
de laatste jaren uitgegroeid tot een 
evenement van nationale allure. Op 
zaterdag 16 maart 2013 vindt het 
voor de achtste keer plaats, met dit 
jaar als thema: “iBELIEVE”.

Gezamenlijk het geloof vieren: dat is 
het hoofdingrediënt van het SO-Jon-
gerenprogramma. Steeds meer jonge-
ren trekken jaarlijks vanuit het hele 
land naar ‘Mirakelstad’ Amsterdam 
om daar het eucharistisch wonder 
van 1345 te herdenken en een krach-
tig signaal van geloof af te geven. In 
gebed lopen zij door de binnenstad 
en laten zo zien hoezeer God bij ons 
mensen betrokken is. Het is indruk-
wekkend en bijzonder om ’s nachts 
met een grote groep jongeren in stilte 
en in gebed te lopen, in een stad waar 
het nooit stil is.

Het jongerenprogramma vindt plaats 
in de Basiliek van de Heilige Nicolaas, 
Prins Hendrikkade 73 in Amster-
dam, recht tegenover het Centraal 
Station. Het programma begint om 
20.00 uur en is rond 00.30 uur afgelo-
pen. Hoofdbestanddelen zijn muziek 

en theater, een spreker van formaat en 
in de liturgie de Eucharistische aan-
bidding. Net als voorgaande jaren zal 
de bisschop van het bisdom Haarlem-
Amsterdam, mgr. Punt, voorgaan in 
de H. Mis.
Aan de hand van drie vragen - “What 
do I believe?”, “Why do I believe?”, 
“When do I believe?” - wordt inge-
gaan op het thema. Onder andere 
priester Roderick Vönhogen zal de 
jongeren meenemen in de beantwoor-
ding van deze vragen. Jacob’s Ladder 
(www.bandjacobsladder.nl) verzorgt 
de muziek tijdens de viering.

Meer informatie leest u op de website 
van de Stille omgang 
www.stille-omgang.nl/jongeren. 
U kunt ook contact opnemen via het 
e-mailadres info@stille-omgang.nl. 
Aanmelding gewenst via 
aanmelding@stille-omgang.nl.

Amsterdamse Stille Omgang verwacht honderden jongeren
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Wervershoof
‘Jaap werkte zo’n dertig jaar geleden in 
het verzorgingshuis St. Jozef als hoofd 
verzorging. Op een gegeven moment 
besloten we toch om te verhuizen 
naar Wervershoof,’ vertelt Carla. ‘We 
woonden in Enkhuizen en hebben 
woningruil gedaan met een zoon van 
Arie Pronk. Zij wilden graag naar 
Enkhuizen en wij naar Wervershoof. 
In één dag was dat besloten. We heb-
ben zestien jaar in een huurhuis op 
de  Koggestraat gewoond en daarna 
het huis gekocht aan de Gouw. Dat 
huis hebben we helemaal opgeknapt, 
zelfs een paar weken terug nog een 
paar nieuwe verduisteringsgordijnen 
gekocht voor de slaapkamer van de 
kleinkinderen. Ons vertrek was dus 
niet gepland, het kwam gewoon op 
onze weg.’

Advertentie
Als ik het nu nog zou doen, zou ik 
vijfentwintig jaar gewerkt hebben als 
uitvaartverzorgster. Dat heb ik net 
niet gered. Het was ook absoluut niet 
de bedoeling om te stoppen. We gin-
gen aangifte doen van een overlijden 
bij het gemeentehuis in Wognum. De 
kleinkinderen waren mee. De dames 
moesten naar het toilet en Jaap zat te 
wachten in de hal en zag een krantje 
liggen, waarin een advertentie van 
een stichting stond, die op zoek was 
naar een beheerdersechtpaar voor 
acht gehandicapte jonge mensen in 
Nieuwe Niedorp. Ik vroeg aan Jaap of 
hij gek geworden was. ’s Avonds belde 
Jaap het bestuur, of het zin had om te 
solliciteren. ‘Graag zelfs,’ kreeg hij te 
horen, ze zochten een echtpaar met 
veel ervaring in de zorg.

 Zorgervaring
Carla heeft wel ervaring in de zorg, 
maar dat is van een tijdje terug. Ze was 
bezig met de opleiding in het Snouck 
van Loos ziekenhuis in Enkhuizen. 
Tijdens een keuring hoorden ze een 
ruisje bij hart. Daar kun je bij wijze 
van spreken honderd mee worden, 
maar ze moest stoppen met de oplei-
ding en werd afgekeurd. Daarna stond 
ze in de winkel bij haar zus en later bij 
Intema jeugdmode. 

Sollicitatie
‘We kwamen in 1983 in Wervershoof 
wonen en in 1988 begon ik als uit-
vaartverzorgster,’ zegt Carla.’Ik was 
toen al beheerder van het mortua-
rium in het oude St. Jozef. Ik las de 
advertentie en belde Cor Mes, of het 
zin had om te solliciteren.’ 
‘Nee,’ kreeg ik toen te horen, ‘je bent 
een vrouw.’
‘Ik dacht: dan ga ik dus wél sollicite-
ren! Gelukkig zat er een voortvarend 
bestuur en zo ben ik er in gerold. 
In het begin dacht ik: red ik dat 
allemaal wel? Je begint ergens aan,  
waarvan je vooraf niet weet, wat het 
inhoudt. Vooraf is me gevraagd of ik 
de opleiding wilde doen. Dat wilde ik 
wel. Hoewel niemand van het bestuur 
er meer over sprak, ben ik er zelf weer 
over begonnen. ‘Het hoeft eigenlijk 
niet meer,’ kreeg ik te horen, ‘want het 
gaat toch hartstikke goed?’ Ik heb de 
opleiding uiteraard wel gedaan.

Grote impact
‘Het werk als uitvaartverzorgster 
heeft een grote impact op me gehad. 
Het werk is zeven dagen in de week. 
Ik begon met een semafoon, mobiel-
tjes waren er niet. Als ik een melding 
kreeg moest ik een nummer bellen om 
een antwoordapparaat af te luisteren. 
De kinderen waren toen nog jong, 
zes en negen jaar. Ik heb ook respect 
voor mijn man en kinderen. Ze moes-
ten daar toch in meegaan. De gekste 
momenten wordt je opgebeld. In het 
begin was deze ochtendkrant nog een 
middagkrant en het gebeurde wel dat 

In gesprek met Werkers 
van Werenfridus
Ineens was daar het bericht: Jaap en Carla Roozendaal gaan weg uit 
 Wervershoof. Wat moet dat nou, de zo vertrouwde figuur bij verdriet en 
rouw gaat ons verlaten.
Tijd voor een gesprek tussen alle verhuizingdrukte door.

Heeft het zin om te solliciteren?
‘Nee,’ zei Cor, ‘want je bent een vrouw.’
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ik ’s nachts langs ging voor de adver-
tentie. ’s Nachts ben ik ook wel bij 
mensen thuis geweest. Er moeten b.v. 
ook verzorgsters geregeld worden. Als 
ik met vakantie was of een paar dagen 
weg wilde, nam Nico Spigt het over. 
Jaap: We zijn weleens met ons vier-
tjes voor een uitje tot Lambertschaag 
gereden en daar gekeerd omdat Carla 
weer opgeroepen werd.

Terug van weg geweest
Ongeveer zes jaar heb ik ergens 
anders gewerkt, ook in de uitvaart-
verzorging, maar dan in de publieke 
sector. Dat beviel me niet zo goed, het 
was puur zakelijk. Babs Laan heeft het 
die tijd overgenomen. Toen ik hoorde 
dat Babs stopte, heb ik aan Nico Spigt 
gevraagd of ze nog op zoek waren naar 
een opvolgster. Dat was zo. Later werd 
ik opgebeld door Jan Oudeman voor 
een gesprek en kon ik weer beginnen. 

Dorus
Ik heb het destijds overgenomen van 
Dorus Sijm. Hij heeft het, als ik het 
goed heb, tweeëntwintig jaar gedaan. 
Bij mijn  sollicitatie mocht ik met 
Dorus mee naar huis om me door 
Emma, zijn vrouw, te laten ‘keuren’. 
Dorus had in zijn tijd een antwoord-
apparaat aanstaan, als hij verhinderd 
was. Dan kreeg je b.v. te horen: ‘Wij 
zijn even fietsen,’ of, ‘Ik ben even naar 
de kerk.’

Bijzondere dingen
Elke uitvaart op zich is bijzonder. 
Tegenwoordig hebben mensen bijzon-
der wensen, dat maakt het wel speci-
aal. We hebben een keer een uitvaart 
gehad waarbij een trike met een klei-
ne aanhanger de kist vervoerde. De 
stoet werd begeleid door crossauto’s 
en oldtimers. Heel bijzonder. Paard 
en wagen vind ik ook heel mooi. 
Ik heb nog weleens iemand aan de 
deur gehad die vroeg: 
‘Ken je effies komme, want m’n moe-
der is dood’. Nog niet zo lang terug 
kwam er iemand langs die zei: 
‘Ik moet effies met je prate.’ Ik dacht, 
wie is die man? 
‘Waar komt u eigenlijk voor?’ Het 
ging dus over zijn zieke vrouw en hij 
kwam om een en ander door te praten 
i.v.m. haar a.s. overlijden. 
Ik dacht toen: dit kan dus op een dorp. 
De lijnen waren kort en dat moet je 
kunnen accepteren.

Werd	Jaap	er	ook	in	betrokken?
Behoorlijk. Als Jaap vrij had haalde 
hij de kaarten voor me bij de druk-
ker. Het gebeurde ook weleens dat ik 
de aangifte op Jaap zijn naam zette, 
zodat hij de aangifte kon doen. Hij is 
er echt altijd bij betrokken geweest.
De laatste drie jaar was Jaap zelfs 
kerkhofbeheerder. Na het vertrek van 
Theo Meester was hij de ideale opvol-
ger, vooral door de korte lijntjes met 
Carla. Jammer dat het maar drie jaar 
zou duren. 
‘Ik vond het leuk om te doen. Carla 
wist overal al van. Op een gegeven 
moment heb je de hele plattegrond van 
het kerkhof in je hoofd. Als er iets ver-
keerd gaat, merk je dat ook.’ Gelukkig 
is Tjerk Morsch bereid gevonden om 
de taak op zich te nemen.

Jaap, wat zijn jouw ervaringen in 
	Wervershoof?
Ik begon als hoofd verzorging. Later 
werd ik hoofd huishouding en vervol-
gens locatie manager. Er kwam een 
samenwerking met meerdere tehui-
zen en in St. Jozef werd ik de verant-
woordelijke. Op een gegeven moment 
beviel mij dat niet meer. Er kwam veel 
regelgeving bij kijken. Er werd maar 
bezuinigd en er moest wel kwaliteit 
geleverd worden. Ik vond de kwaliteit 
niet voldoende. 

Ambulante nachtzorg
Ik ben toen terug gegaan naar de basis 
n.l. ambulante nachtzorg. Echt aan het 
bed werken, met mensen. Wij rijden 
’s nachts met auto’s rond door de hele 
kop van Noord-Holland. Momenteel 
rijden ze met vijf auto’s. Vijf mensen 
zijn elke nacht op pad. Het zijn vaste 
adressen, meestal cliënten van Evian. 
Het kan zijn dat ze een oproep  krijgen 
van iemand die geen cliënt is, dan 
moet ergens voor getekend worden. 
Evian is een grote thuiszorgorgani-
satie. Als ze een oproep krijgen van 
mensen die gevallen zijn, heupbreuk, 
botbreuken, dan moet eerst een sleu-
tel in Alkmaar opgehaald worden om 
in het huis te komen. 

Overdag slapen
Daar heb ik geen moeite mee gehad. 
Ik werkte het liefst ’s nachts. De eer-
ste dag sliep ik zes uur, de tweede dag 
zeven uur en de derde, vierde en vijfde 
dag acht uur. De laatste dag moest ik 
echt wakker gemaakt worden. Ik kon 
erg goed slapen. 
Carla vond het weleens lastig. Over-
dag moest het rustig zijn. Maar je 
went er aan.

Wacht u voor de hond
In mijn werk kom je in de meest ver-
schillende huizen, van villa’s tot kleine 

Ze zegt: ‘U bent een man.’
‘Ja, dat denk ik wel.’



16 | Nu en Straks | 8 februari 2013

huisjes welke vol staan met prullaria. 
Ik moest een keer op pad, na een mel-
ding, ik bel aan en een jonge vrouw 
doet open gekleed in een hemd en een 
slipje. Ze zegt verbaasd: 
‘U bent een man.’ Waarop ik ant-
woord: 
‘Ja, dat denk ik wel.’
‘Kom verder,’ zei ze en ze rende naar 
boven om een joggingbroek aan te 
trekken. Ik zie haar nog zo voor me 
staan. 
Ook moest ik een keer naar een boer-
derij in de Schermer. Daar hing een 
groot bord met Rottweilers erop met 
de tekst: Wacht u voor de hond.
Ik rijd dat pad op en aan beide kan-
ten van mijn auto komt er zo’n hond. 
Toch maar uitstappen en gelukkig 
gebeurde er niets. In die boerderij 
stond alles vol met spulletjes, er liep 
één pad in dat huis, waar niet vanaf 
geweken kon worden. Zo maak je van 
alles mee.
Soms is het in een huis zo vies, dat je 
buiten je voeten veegt, voordat je de 
auto in stapt.
Toch was ik er nog lang niet mee aan, 
maar toen kwam dit op ons pad. 

Consequenties
Het heeft nogal wat consequenties, 
niet alleen beiden een andere baan, 
maar ook een ander omgeving en 
huis. Ons huis is gelukkig verkocht, 
30 januari is de overschrijving.
Twaalf jaar heb ik voor Evian gere-
den, duizenden kilometers gemaakt 
en ik heb geen deuk in de auto gere-
den. Dat heb ik nog wel genoemd in 
mijn afscheidswoordje.

Uitdaging
Het is totaal iets anders een geweldige 
uitdaging. Wij dachten op een gege-
ven moment, we moeten ongeveer 
nog tien jaar werken, zullen/willen 
we zo doorgaan? 
Het moment dat we gingen sollici-
teren, dachten we, we kunnen altijd 
nog nee zeggen. We hebben heel veel 
gepraat met elkaar. 
Een paar dagen na de sluiting van 
de sollicitatie werden we gebeld en 
gevraagd of we op gesprek wilden 
komen. Het klikte goed met het 
bestuur. Halverwege de week wer-
den we al gevraagd voor een tweede 
gesprek. Tijdens dat gesprek werd 
duidelijk dat ze graag ons als beheer-
dersechtpaar wilden aannemen.

Project
Het project houdt in: het zelfstandig 
laten wonen van jonge gehandicapten 
mensen. Er zijn vier lichamelijke en 
vier licht verstandelijke gehandicap-
ten. Op het moment dat we ja gezegd 
hebben, heeft het bestuur ons bij alles 
betrokken wat De Roode Eenhoorn 
betreft. Er kwamen sollicitatiege-
sprekken, want er moest personeel 
aangetrokken worden . Het beheer-
dersechtpaar moest buiten Nieuwe 
Niedorp vandaan komen o.a. i.v.m. 
het aanstellen van nieuw personeel. 
We zijn op huisbezoek bij bewo-
ners geweest. Eén februari komen 
de bewoners. We hebben eigenlijk 
de laatste maanden dubbele diensten 
gedraaid. Het is wel hectisch af en toe. 
Ook de inrichting van de woning en 
de appartementen moest en moet nog 
gebeuren. 
Carla en Jaap laten een folder zien van 
de appartementen van de bewoners 
en hun woning daar boven. Aan de 
voorkant is het oude café opgeknapt 
aanwezig, waar straks ook een hapje 
kan worden gegeten. Men denkt dat 
het het oudste café van Nederland is 
uit het jaar 1530.
Dit alles staat midden in het dorp. 
Nieuwe Niedorp heeft een grote 
gemeenschapszin.
Er zal straks vierentwintig uur zorg 
zijn. Een slaapwacht is ook aanwezig. 
Ze laten ook een krant zien van 
 Hollands Kroon waarin ze bij een 
verslag van een interview met hun op 
de foto staan.
Zo zijn ze ook een dag in Heliomare 
geweest en gaan nog een dag naar 

Zuid-Scharwoude om een dag mee te 
lopen. Ze zijn al goed bekend met de 
ouders. 
Als we dienst hebben eten we ook met 
de bewoners. We hebben al een grote 
groep vrijwilligers, die graag willen 
helpen. Het leeft erg in het dorp. Ver-
der moeten we alles nog uitvinden.

Wat	verwacht	je	in	Nieuwe	Niedorp?
We zien het wel in Nieuwe Niedorp. 
We hebben goede verwachtingen.
Ouders van bewoners komen al langs 
om even te kijken in de apartementen, 
ook bij Jaap en Carla in de woning. 
Gelukkig zijn ze gewend om te kam-
peren in hun vrije tijd, want momen-
teel is het nog kamperen in hun huis 
in Nieuwe Niedorp. Nog geen goede 
verwarming, de keuken is nog niet 
klaar. Van alle kanten wordt hulp 
geboden, eten wordt gebracht, het is 
fantastisch.

In het interview in (De Binding) van 
Nieuwe Niedorp staat het zo mooi 
beschreven: 
‘Goed dat Jaap zijn oog liet vallen op 
de advertentie in de banenkrant. Het 
moest zo zijn. Met dit mooie project 
heeft het bestuur van Stichting De 
Roode Eenhoorn in de roos geschoten. 
Zowel met de uitvoering als de keuze 
van het beheerdersechtpaar.’

Maar wij moeten ze node missen. 
Hartelijk dank Jaap en Carla. 
Wij wensen jullie heel veel geluk.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar

Kamperen in hun nieuwe huis
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Familieberichten

Op 6 december 2012 is in het ziekenhuis 
in Hoorn overleden Dick Vertelman, 
op de leeftijd van 71 jaar. Omringd 
door zijn gezin was er het afscheid, met 
verdriet om zijn heengaan.
In een aannemersgezin in Zwaagdijk 
geboren in 1940 was hard werken een 
normaal gegeven. Op de nijverheids-
school leerde Dick het timmervak. Hij 
streefde al gauw naar een eigen bedrijf 
en is als stukadoor begonnen. In mei 
1963 was er zijn huwelijk met Bets. Er 
kwam een gezin met drie kinderen. 
Het was levensvreugde en geluk samen. 
In het jaar 1977 was er een verhuizing 
naar Wervershoof. Op de Europasingel 
was het een mooie buurt en een gezel-
lige buurt. In 1983 kwamen er proble-
men met zijn gezondheid. Onderzoek 
in het ziekenhuis wees naar het niet 
goed functioneren van een nier(en). Het 
werk als stukadoor werd kort daarna te 
zwaar. Door alles heen zijn er geluk-
kig vele mooie gezinsjaren geweest, 
met een rijk sociaal leven en een hechte 
verbondenheid met elkaar. De zorg om 
gezondheid was jammer genoeg nooit 
helemaal weg. Het langzaam inleveren 
aan levenskracht ging door. Met betere 
dagen was er een goed vooruitzicht 
en optimisme, de zorgen opzij gezet. 
Met minder goede dagen was er zorg 
en twijfel, maar altijd met de hoop op 
weer betere dagen. Zo’n beter moment 
was het goede nieuws van een beschik-
bare donornier, met goede vooruit-
zichten, een geweldige nieuwe periode. 
Later waren er toch weer moeilijke bij-
verschijnselen en een bijna fatale hart-
stilstand. Een donkere dag was het 
plotselinge overlijden en het afscheid 
van zoon Corné in het jaar 2007, zo 
onwerkelijk en zwaar. Het inleveren 
aan levenskracht nam toe, gepaard met 
erge vermoeidheid. Uiteindelijk was er 
het besef en kwam de dag dat de strijd 
niet gewonnen kon worden. Er kwam 
rust, er kwam een stilte voorgoed. Het 
was op 6 december. 

In Avondwake en Uitvaartliturgie was 
het afscheid in de kerk, met bijzondere 
woorden als dank en herinnering. Op 
11 december was de begrafenis in het 
familiegraf, bij zoon Corné. 

              
Op 11 december 2012 is na een  ernstige 
ziekte overleden Sjaak Beerepoot, op 
de leeftijd van 69 jaar. Het was na het 
inleveren van levenskracht, met een 
toenemende zorg de laatste tijd. Het 
moment kwam van een definitieve 
stilte en de verwerking daarvan, voel-
baar en soms ook onwerkelijk. ‘Een 
mensenmens is van ons heengegaan, 
hij was een inspirator voor velen’. Zo 
konden we het lezen op de circulaire 
als typering en dank. Het waren bij-
zondere woorden als een eerbetoon aan 
een beminde echtgenoot, een geweldige 
vader en trotse opa. Daarmee en daar-
in herinnering aan een waardevolle 
invulling van leven dat waardevol zal 
blijven, om aan terug te denken. Voor 
Sjaak, we hoorden het zeggen in die 
dagen: zijn gezin stond voorop, op de 
eerste plaats. En daarbuiten? Hij zelf 
was van harte welkom en op zijn plaats 
tussen vele anderen in: om te luisteren, 
om zijn zegje te doen, met zijn inbreng 
en betekenis, in opbouwende zin aan-
wezig, met een kwinkslag en goede 
sfeer. Hij was erop gericht om van zijn 
leven iets moois te maken. Hij was een 
succesvolle ondernemer, met kracht en 
overtuiging in de weer, eerlijk en recht-
vaardig, met een positieve levensopvat-
ting. Zo was hij er, in de zakenwereld, in 
de plaatselijke politiek en in de opbouw 
van vele contacten. 
In de rustiger jaren, die er na een actief 
leven zijn gekomen, heeft hij volop 
kunnen genieten van zijn gezin, vooral 
ook van de kleinkinderen. Door een 
ernstige ziekte is dat afgebroken, soms 
zo onwerkelijk en niet te vatten.
Op maandag 17 december hebben we 
afscheid genomen in de Uitvaartlitur-
gie in onze kerk, met dierbare herin-
neringen, woorden en tekenen. Daarna 
was de begrafenis op het kerkhof. 

Op 26 december 2012 is overleden, 
moegestreden, op de leeftijd van 85 jaar, 
Nicolaas Kaarsemaker. Na de goede en 
verzorgde jaren in Huize St.Jozef was er 
de laatste weken de goede zorg in Hui-
ze ‘Overvest’ in Enkhuizen. Op Tweede 
Kerstdag kwam voor hem daar een stil-
te voorgoed over zijn leven. Bijzonder 
moment: het was precies vijf jaar na het 
overlijden van zijn echtgenote Truus 
Laan, in het jaar 2007, ook op Tweede 
Kerstdag, ook in de vroege ochtend. 
Dat was in Huize Nicolaas in Lutje-
broek. Als echtpaar zonder kinderen 
zijn zij altijd sterk op elkaar betrokken 
geweest. Voor elkaar en voor anderen 
mogen we denken aan de goedheid en 
zorgzaamheid van hun leven, nu weer 
met elkaar verenigd, voor beiden in de 
entourage van het kerstfeest, denkend 
aan de woorden: vrede en licht.
In Onderdijk, Nes-zijde, liggen de 
meeste jaren van hun leven, voor lange 
tijd. In 1982 was er voor Nico een ver-
vroegd pensioen om gezondheidsrede-
nen. Het betekende het einde van werk 
bij de stadsreiniging in Amsterdam. 
Alle tijd was er nu voor thuis, huis, tuin 
en schuur aan de Nes, met alle zin en 
voldoening. Een variatie aan groente 
was er voor eigen gebruik, voor de vrie-
zer en voor het uitdelen, een mooie tijd. 
Met de Opel Kadett er eventueel op 
uit.
Eind jaren 90 volgde er een verhui-
zing naar Wervershoof, naar een van 
de Aanleunwoningen. Een verstandig 
besluit vanwege leeftijd en beginnende 
problemen met gezondheid. Die proble-
men namen toe, voor beiden. Meerdere 
keren was er een opname en behande-
ling in het ziekenhuis, met herstel en 
revalidatie in het verpleeghuis. Zie-
kenhuis, verpleeghuis, een verhuizing 
intussen naar Huize St. Jozef, dat alles 
wisselde elkaar af. Er waren zorgen 
genoeg. Het viel niet altijd mee in de 
voortgang van de jaren. Zo is de dag 
van 26 december gekomen, met een 
definitieve stilte. 
Op 3 januari 2013 was het afscheid 
in de Uitvaartliturgie in onze kerk, 
met toepasselijke woorden. Daarna de 
 crematie in Hoorn.

IN MEMORIAM
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Op 2 januari 2013 is in het Nicolaas 
Verpleeghuis in Lutjebroek overleden 
Piet Koomen, op de leeftijd van 73 jaar. 
Er kwam een stilte voorgoed over zijn 
leven en de verwerking daarvan. Op de 
circulaire konden we de weloverwogen 
woorden lezen: ‘Rust nu maar uit, je 
strijd is gestreden. Je hebt het ontzet-
tend moedig gedaan’. Herinnering is er 
aan deze periode, aan de moeilijke fase 
van inleveren, afhankelijkheid, niet 
meer kunnen zoals vroeger, een wereld 
die steeds kleiner werd. 
Er is herinnering aan een veel langere 
tijd van leven: Zwaagdijk, Andijk, Wer-
vershoof. 
Geboorteplaats Zwaagdijk: thuis, jeugd 
en jonge jaren. Andijk: eigen gezin en 
werk. De tijd van vóór en van ná de ver-
kaveling. De Wervershover-jaren aan 
de Driesprong.
Kort, helder als een herkenbare samen-
vatting, zo konden we het lezen: hard 
werken, mooie reizen, liefde voor de 
natuur, authentiek, helemaal zich-
zelf,….zo was Piet Koomen.
Hard werken: zijn handen, zijn inzicht, 
zijn ervaring, zijn inzet, met elkaar 
gecombineerd. Hard werken voor zijn 
gezin, voor zijn bedrijf, voor een stuk 
zekerheid.
Zijn liefde voor de natuur, in en om het 
huis: zijn duiven, zijn volière, geiten en 
schapen. Vertrouwd met het Westfrie-
se landschap, met groei en bloei, met 
oogst en afzet op de  veiling.
Piet hield van reizen, met zijn echtge-
note Joke, in eigen land, maar vooral in 
het buitenland, soms ver weg.  Reizen 
met plezier, met verwondering en leer-
gierig. Meer dan eens met een helpend 
gebaar vanuit sociale bewogenheid, bij 
erge armoede onderweg.
Er is stilte voorgoed over zijn leven 
gekomen. Zijn laatste reis is naar de 
overkant, achter de horizon, een ster 
achterna zo vlak na het feest van Drie-
koningen. In Avondwake en Uitvaart 
hebben we afscheid genomen met 
toepasselijke woorden en herinnerin-
gen. De crematie was op 7 januari in 
 Schagen. 

Op 3 januari 2013 is op 86 jarige leeftijd 
thuis overleden, onverwacht,  Theresia 
Wilhelmina (Trees) Bot-Groos. Het 
gaf een hele verwerking, met een stilte 
voorgoed op dat moment. Er waren al 

gauw herinneringen aan haar beminde 
leven als moeder, oma en oma-oma. 
Een eerste typering op de circulaire 
zegt genoeg: ‘Ze was zoals ze was’. We 
kunnen eruit lezen: helemaal zichzelf, 
in woord en daad, met haar bekende 
lach en gevatte reacties. In de verdere 
dagen en bij het afscheid kwamen er 
andere, even waardevolle woorden en 
herinneringen. Moeder gaf kleur aan 
het leven. Ze was één uit duizenden. 
Gastvrij vanuit haar keuken, heel wel-
kom en graag aanwezig op spelletjes-
dag, altijd in voor een feestmoment, 
gul in tracteren, vindingrijk met kok-
kerellen. Haar scootmobiel was een uit-
komst, een onmisbaar vervoermiddel, 
als ze eropuit wilde gaan, een heerlijk 
ding. Zij heeft de zorgen van het leven 
gekend in het overlijden en los moeten 
laten van wie haar dierbaar waren bin-
nen haar gezin. Maar ze had ook de 
veerkracht om weer overeind te komen 
en er te zijn voor de anderen.
In de Avondwake werden rondom haar 
kaarsen aangestoken. Daarmee ver-
bonden bijzondere woorden, als herin-
nering en dank, als verwijzing en her-
kenning, als typering en respect.
Woorden als lichtpuntjes dichtbij oma 
en moeder aangestoken, om haar te 
danken en te eren.
De crematie was op dinsdag 8 januari 
in het crematorium in Schagen, met 
ook daar goede en liefdevolle woorden.

Op 8 januari 2013 is onverwacht overle-
den Aaltje (Puck) Schoordijk-Deden. 
Het was op haar leeftijd van 91 jaar.
26 januari 1922 was haar geboortedag, 
in Amsterdam. 8 januari 2013 was de 
dag van haar overlijden, met stilte voor-
goed over haar leven, in Huize St. Jozef. 
Daartussen ligt de levensweg die zij 
gegaan is. Het jaar 1970 was daarin een 
scharniermoment, met voorafgaand de 
jaren van en in Amsterdam. En vanaf 
het jaar 1970, daarna: de Wervers hover-
jaren. Het was van stad naar dorp, 
van Amsterdam naar het buitenleven, 
Westfriese omgeving. In herinnering 
kwam haar leven langs: haar kinder-
jaren en jeugd, de jaren van huwelijk 
en gezin, een wereld van contacten en 
bekendheid, van werk en vrije tijd.
Vanaf het jaar 1970, de verhuizing naar 
hier: haar gewenning met deze, onze 
omgeving.

Er groeiden nieuwe contacten, met alle 
zin en plezier, vitaal en volop bezig. De 
mindere gezondheid van haar echtge-
noot Herman Schoordijk in dat begin-
moment gaf wel de nodige zorg. Die 
zorg bleef aanwezig in de verdere tijd, 
werd erger. Zijn overlijden kwam in het 
jaar 1981. Het gaf een hele verwerking, 
ook in de verdere tijd. Als gemis is het 
nooit meer over gegaan. Veel levensge-
luk was weg. Er volgde een rusteloos 
zoeken en ook verschillende keren een 
verhuizing, om weer een betere tijd en 
geluk te mogen vinden. Een laatste ver-
huizing betekende een terugkeer naar 
Wervershoof, naar een kamer in Huize 
St. Jozef. Dat was gelukkig voor haar 
mogelijk. Het was ruim een jaar gele-
den, dichtbij haar kinderen en klein-
kinderen. Ze heeft een mooie tijd hier 
gehad, met veel herkenning. In een 
laatste fase werd haar gezondheid min-
der, met pijn en geen goed vooruitzicht. 
Op 8 januari is zij vredig ingeslapen, 
zoals zij het zelf gewenst zou hebben. 
Op vrijdag 11 januari hebben we in de 
kerk afscheid genomen, met dank om 
haar leven. De begrafenis was daarna 
bij haar echtgenoot in het familiegraf. 

Op 8 januari 2013 is in het Nicolaas 
Verpleeghuis in Lutjebroek overleden 
Veronica Elisabeth (Vroon) Koedood-
er-Neuvel, op de leeftijd van 89 jaar.
De laatste 4½ jaar heeft zij in Huize 
Nicolaas de liefdevolle verzorging ont-
vangen, afgestemd op de situatie van 
haar leven, met aandacht en zorg die ze 
niet kon missen.
Het beeld van een bemind leven kwam 
tot ons in herinneringen, die ons goed 
deden.
We hoorden mooie woorden en voor-
beelden, denkend aan het werkzame en 
nuttige van haar leven: als spil van het 
gezin, in kamer en keuken, denkend 
aan boodschappen doen, aan kleding 
en huishoudelijke verzorging. Zo ook 
het plezierige van haar leven: in sfeer 
en gezelligheid, kaartspel en andere 
ontspanning, in rust en een waar thuis-
gevoel dat zij belangrijk vond. Zo ook 
de belangstelling die zij toonde naar 
haar kinderen en kleinkinderen toe, 
in de ontwikkeling van hun leven, hun 
schooltijd en vrije tijd, werk en hobbies. 
We denken ook aan de moeite en de 
ernst van haar leven: het verlies van een 
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kind, heel jong, als ouders nog maar 
pas getrouwd. Het verlies van haar 
echtgenoot Gerrit, in het jaar 1992. 
Een hele verwerking. Haar eigen ver-
huizingen, in haar levensavond onver-
mijdelijk. Het was naar het St.Nicolaas 
Verpleeghuis een laatste stap, met een 
toenemende zorg om haar gezondheid, 
het inleveren aan levenskracht.
Stilte is er gekomen over een bemind 
leven, met verwerking, herinneringen 
en afscheid.
Op zaterdag 12 januari was de Uitvaart-
liturgie in onze kerk, met toepasselijke 
woorden en dankbaarheid. Daarna was 
de begrafenis in het  familiegraf op het 
kerkhof. 

Op 9 januari 2013 is overleden Petrus 
Johannes (Piet) van Zwol, op de leeftijd 
van 82 jaar. Het was in de ‘Wilgenhof’, 
hier in Wervershoof, daarheen verhuisd 
korte tijd daarvoor, begin november 
2012. De goede zorg daar was nodig, 
het deed hem goed. Er is daarmee her-
innering aan de laatste fase van Piet’s 
leven waarin hij meer en meer moest 
inleveren. Het lopen moeilijker, de auto 
weggedaan, de oriëntatie minder, meer 
en meer aan huis gebonden. De ‘Wil-
genhof’ was een goede keus met een 
verzorgende opvang. 
Er is herinnering aan een veel langere 
tijd, aan vroegere jaren. Herinnering 
aan bijzondere dagen en datums: ver-
kering en trouwdatum, twee geluk-
kige mensen samen, op weg naar hun 
leven sámen. Herinnering aan spor-
tieve invulling van zijn leven, zoals 
bij VVW, vele jaren actief. Herinne-
ring aan wonen en werken. Een eigen 
bedrijf opstarten en verder uitbouwen. 
De kleine en de grote Vliet oversteken 
voor zijn werk, met schuit en al, vele 
malen gedaan. Herinnering aan de een-
voud van zijn persoon, aan een positie-
ve instelling van leven, een glimlach op 
zijn gezicht. De Wervershover-kerk was 
Piet vertrouwd. Zijn echtgenote Riet op 
het Dameskoor, Piet zelf als collectant 
in de kerk, vele jaren. Dat deed hij met 
grote trouw. Je kon op hem rekenen. 
Hij had daarmee wel altijd door wil-
len gaan, zonder aan een afsluiting te 
denken. Met medebewoners van de 
‘Wilgenhof’ was hij op 2 januari, met 
rolstoel, in de kerk: voor een welkom 
bezoek aan de kerststal, de kerstver-

siering nog volop aanwezig, met het 
samen zingen van enkele kerstliederen, 
een rondgang door de kerk. Nog even 
nablijven in de kerstversierde ruimte 
van ‘de Inzet’, met koffie en cake. Een 
mooie invulling van de middag. De dag 
erna bleek, hoe vermoeid hij was. Het 
was een week voor zijn overlijden. In 
Avondwake en Uitvaart liturgie hebben 
we afscheid genomen, met toepasse-
lijke woorden. Maandag 14 januari was 
de begrafenis op het kerkhof. Hij moge 
rusten in vrede.

Onverwacht is op 14 januari 2013 over-
leden Debbie Breg. Het was op de leef-
tijd van 22 jaar. Groot was het verdriet 
dicht om haar heen: als ouders, gezin 
en familie, en in een wijde kring als 
buren, goede vrienden en vriendinnen. 
Het was in de stilte van eigen verwer-
king. Het was met  tranen en met woor-
den gezegd, in troost naar elkaar toe. 
Het was met herinnering in een kring 
van meeleven en aandacht, een schat 
aan bloemen om haar heen in de kleu-
ren van het leven. Debbie, haar naam 
stond geschreven in het midden van de 
circulairekaart. Om haar heen de eigen 
familienamen, met een keuze van bij-
zondere woorden, met een waardevolle 
betekenis. Een vlinder en een bloem, 
op de circulaire gekozen. We kunnen 
daarbij denken aan Debbie’s jonge leven 
van jongs af aan, op weg naar ontmoe-
ting en contact, naar de verrassing van 
aangename momenten, de invulling 
van vrije tijd en haar taak bij Kinder-
opvang en Peuterspeelzalen. Denkend 
aan wat ze mooi vond om te bewaren, 
wat ze moeilijk vond om er klaar mee te 
komen, dat allemaal in de afwisseling 
van verschillende levensmomenten, in 
de ontwikkeling en vorming van haar 
leven. Vlinder en bloem, denkend aan 
de bloei van haar nog jonge leven. In 
herinnering daaraan konden we horen, 
dat zij veel voor anderen was gaan bete-
kenen, zijzelf als een bloem op het veld 
van haar eigen leven, in ons midden en 
in deze omgeving hier. Indrukwekkend 
was het afscheid in de laatste dagen 
thuis en in de kerk, met veel aanwezig-
heid van lieve mensen, een warm getui-
genis van vriendschap en verbonden-
heid met elkaar. Het was met woorden, 
met zang en tekenen. Het was met zorg 
en aandacht. Op maandag 21 januari 

was de crematie in het Crematorium 
in Schagen, ook daar met bijzondere 
woorden.

Op 19 januari 2013 is op 80-jarige 
leeftijd overleden Divera Geertruida 
(Vera) Tensen-Schoen. Het was in 
Huize St.Jozef waar zij de laatste jaren 
een liefdevolle verzorging heeft ontvan-
gen, afgestemd op de situatie van haar 
leven, met inleveren aan levenskracht, 
meer en meer. Wat zal zij nog opgevan-
gen hebben in haar laatste levensdagen, 
van wachten en waken als gezin om 
haar heen, in de broosheid van haar 
leven, gehecht aan haar gezin. Er kwam 
een stilte voorgoed, de afsluiting van 
een beminde levensweg.
In herinnering hoorden we mooie 
woorden over haar leven: als een gelief-
de echtgenote, een zorgzame en bemin-
de moeder, een lieve oma, een welkome 
zus en tante. Met goede zorg en liefde 
was zij er voor haar gezin. Het waren 
gelukkige levensjaren met elkaar, vier 
kinderen in de thuisjaren. Met alle 
belangstelling was zij, met vader, er 
voor hen, ook in de groei en de verdere 
ontwikkeling van hun leven naar eigen 
zelfstandigheid en toekomst.
Zij was graag thuis, in de eigen omge-
ving hier. Ze hoefde niet per se op 
vakantie. De omgeving gaf genoeg ver-
tier en ontspanning. Zelf was ze op de 
gym met haar vaste maatjes. Ze hield 
van mooie dingen, met aandacht voor 
antiek, kunst en kleding.
De laatste drie jaar zijn moeilijk geweest, 
getroffen als zij werd door een hersen-
infarct. Het gaf een hele verandering, 
een nieuwe gewenning, afhankelijk-
heid en beperkingen. Daar moest ze 
erg aan wennen. Het betekende vanuit 
het ziekenhuis naar verpleeghuis voor 
revalidatie, uiteindelijk naar Verzor-
gingshuis St.Jozef, waar haar echtge-
noot inmiddels een kamer had, geluk-
kig weer dichtbij elkaar. Het was om er 
samen zo het beste van te maken.
In Avondwake en Uitvaartliturgie heb-
ben we afscheid genomen, met dank-
woorden als een laatste groet. De begra-
fenis was op 24 januari op het kerkhof. 
Moge zij rusten in vrede. 
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Rob en Rian kwamen thuis uit 
school en hadden een reuze 
trek en dorst. Na wat eten en 
drinken, zei Rob: “mam, ik 
heb zo`n gaaf computerspel 
gezien, mag ik die hebben?“ 
moeder antwoordde dat hij er 
maar voor moest sparen van 
z`n zakgeld. 
Toch zeurde Rob nog even 
door. Want sparen duurde 
zo lang. En hij wilde het 
gave spel liever vandaag dan 
morgen hebben. Maar Rob 
wist zelf ook wel dat hij al 
veel spellen had en hoeveel ze 
kosten, maar soms was hij wat 
ongeduldig. Rian las een boek 
en vertelde er naderhand over 
onder het avondeten. Het 
ging over een land, ver hier 
vandaan, waar mensen naar 
toe gingen. Heel spannend. 
De reizigers ondervonden 
veel armoede in bepaalde 
gebieden. Mensen woonden 
in kleine, lekkende huisjes en 
hadden soms niet genoeg of 
dagenlang hetzelfde eten: 
rijst. Toch leken ze blij en 
speelden graag met een bal. 
Of met stokjes en stenen die 
ze vonden. Ook met blikjes. 
Daar voetbalden ze mee. 
Rob vond dat de kinderen 
daar snel tevreden zijn met 
een beetje. Hij dacht: hoe is 
dat mogelijk? Ik heb al zoveel 
spellen en wil er nog één bij. 
Eigenlijk zijn we hier niet snel 
tevreden. Toch wilde hij graag 
dat spel hebben, want daar 
kon hij verschillende boeiende 
dingen mee doen. Dat vond 
Rob reuze leuk en interessant. 

Rian wilde ook graag sparen 
voor iets. “Weet je wat?” zei 
moeder, “waarom gaan jullie 
niet samen sparen? Dan houd 
je het langer vol Rob en is het 
voor jullie beide leuker om 
zo een doel te bereiken.” Zo 
stopten Rian en Rob iedere 
week iets van hun zakgeld in 

het spaarvarken. Rob vond 
het eigenlijk niet eens zo erg 
meer en zag het als een sport 
om nog meer te sparen, zo 
kon hij eerder dat begeerde 
spel kopen. Een tijdje minder 
snoepen was voor een keer 
best te doen. En dat vond 
Rian gelukkig ook. 

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 6 maart 2013.

Uw contactpersoon:

Voor de kinderen Sparen 


