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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

Vredeszondag
29 september

Uit de profeet Amos

Dit zegt de almachtige HEER: 
“Wee, de zorgelozen in Sion, 
de zelfverzekerden op 
Samaria’s berg. 
Zij liggen op ivoren bedden 
en strekken zich uit op hun 
rustbanken; 
zij eten de lammeren van de 
kudde op 
en de kalveren uit de stal. 
Zij verzinnen maar liederen 
bij het getokkel van de harp, 
en denken dat hun speeltuig 
dat van David evenaart; 
zij drinken wijn uit brede 
schalen 
en zalven zich met de kostelijke 
olie, 
maar om Jozef’s ondergang 
bekreunen zij zich niet. 
Daarom gaan zij als eersten de 
ballingschap in, 
en is het gedaan met de feesten 
van hen die daar lui liggen 
uitgestrekt.”

Amos 6,1a.4-7 Van de redactie
Wat hebben we een mooie zomer gehad. Zodra 
de schoolvakantie begon schoot de temperatuur 
omhoog. Veel mensen hebben genoten van het lek-
kere warme weer. De scholen zijn begonnen, sport-
clubs gestart met trainingen en wedstrijden en ver-
schillende werkgroepen van de kerk hebben data 
geprikt voor vergaderingen, repetities en vieringen. 
De Westfriese Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter 
Nood in Heiloo is dit jaar op zondag 15 september 
2013. Aandacht wordt gevraagd voor de vredesweek 
in het weekend van 21-22 september. Donderdag 26 
september wordt speciaal voor de vredesweek een 
lezing gehouden door Mw. Mr. Lydeke Vroom-de 
Geus in de kerk aan de Bangert 4, te Andijk-West.
Deze keer zijn we in gesprek geweest met de huishou-
delijke hulpen Rina Meester-Pronk en Thea Bakker-
Tas. Zoals ze met hun tomeloze energie de pastorie 
en inzet schoon weten te houden en alles wat daar 
nog bij komt kijken, zo praten ze ook. Gelukkig heeft 
Riet er weer  een gezellig en goed te lezen interview 
van weten te maken. Daarbij worden tekeningen 
door Piet Brandsen geleverd, waar we altijd ontzet-
tend blij mee zijn.
Veel leesplezier!
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14-15 september: 

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

21-22 september: 
VREDESZONDAG / VREDESWEEK

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: Gebedsviering 
met groep ‘Schakels’. 
Eigen voorgangers.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
Op zondagmorgen is er een 
Kindernevendienst.

28-29 september:

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

 
 
 

5-6 oktober: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.

zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Kinder/Jeugdkoor en 

AOW-Jongerenkoor.
Pastor J. Suidgeest. 
Opening van het nieuwe seizoen. 
(zie korte toelichting verderop)

12-13 oktober: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Fanfarecorps 
en liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Middenkoor. 
Groep Wervershoof.

19-20 oktober: 
WERELDMISSIEDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
Vanwege Wereldmissiedag is de 
Wereldwinkel aanwezig.

 
 

26-27 oktober: ALLERHEILIGEN

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

2 november: ALLERZIELEN

vrijdag 1 november 18.30 uur: 
Verzorgingshuis
zaterdag 2 november 19.00 uur: 
Allerzielenviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.

zondag 
3 november 
10.00 uur: 

zondagviering met  liederen. 
Pastor J. Suidgeest.

In het weekend zijn de vieringen in de kerk: 
zaterdag om 19.00 uur, zondag om 10.00 uur.
Op zondag is er om 11.30 uur Doopgelegenheid,  
na afspraak.

In de week zijn de vieringen in ‘De Inzet’ op: 
woensdagavond om 19.00 uur, 
de eerste vrijdag van de maand, ’s morgens om 09.30 uur. 
Daarna is er gelegenheid voor een kop koffie. 
In de maanden juli en augustus vervalt de viering op 
eerste vrijdag.
In de maanden juli en augustus is er in de kerk één 
 weekendviering.

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  
van 14 september tot en met 2 november 2013
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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

Oktoberlof
In de oktobermaand is er op zondag-
avond het oktoberlof. Vanuit voorgaande 
jaren kennen we dit samenkomen in de 
kerk. We bidden de tientjes van de rozen-
krans, afgewisseld met gebedsintenties. 
Er is reden genoeg om te bidden voor de 
noden in de wereld en voor eigen inten-
ties. Er is koorzang en samenzang. Het 
Mariabeeld krijgt naast het altaar een 
eigen plaats met versiering en kaarsen. 
Er is tijdens de viering Uitstelling van het 
Eucharistisch Brood in de monstrans en 
op het eind is er de zegen. De aanvangs-
tijd is steeds zondagavond om 19.00 uur. 
Van harte bent u welkom in de voor-
avond, een rustmoment voor ons zelf, op 
weg naar een nieuwe week. Wat rust en 
bezinning in ons zelf als extra kracht is 
altijd welkom. 

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

Kindernevendienst
Ter uitnodiging.
In de periode september en oktober is 
er eenmaal een Kindernevendienst. We 
geven hierbij de datum: zondag 22 sep-
tember, aanvang 10.00 uur. Bijzonder-
heid: begin van de Vredesweek, mooi the-
ma. Een datum om te onthouden voor de 
kinderen en ouders, van harte welkom.

Begeleiding Kindernevendienst
Werenfridusparochie

Westfriese 
bedevaart
Dit jaar is de Westfriese 
Bedevaart naar Onze Lieve 
Vrouw ter Nood in Heiloo op 
zondag 15 september 2013. 

Het programma voor deze dag 
is als volgt:

10.30 uur: plechtige 
Eucharistieviering. 
Mgr. Dr. J. W.M.Hendriks, 
hulp-bisschop, is 
hoofdcelebrant en predikant.
De zang wordt verzorgd door 
het koor ‘Ubi Caritas’ van het 
Heiligdom Heiloo.
12.30 uur: Uitstelling van 
het Allerheiligste en stille 
aanbidding.
13.10 uur: Rozenkransgebed. 
Biechtgelegenheid: 12.30 tot 
13.30 uur.
13.30 uur: Plechtig Lof 
met Sacramentsprocessie. 
Voorganger en predikant: 
Rector B.C. Beemster. 
Muziek en zang: 
Westfriese koperblazers, 
Schola Cantorum van 
Kennemerland.

In de kerk hangen posters met 
nog wat verdere informatie. 

Westfriese Bedevaart, 
dit jaar 105e keer, onze 
aandacht waard.

BEZINNINGSGROEP 
 
‘SCHAKELS’

IN WEREN FRIDUSKERK
Op zaterdagavond 21 september om 
19.00 uur verzorgt bezinningsgroep 
‘Schakels’ het thema: ‘OP VERHAAL’ in 
de Werenfriduskerk te Wervershoof.
Het thema: ‘OP VERHAAL’ is geschre-
ven door Wilma van Ophem. De liedtek-
sten zijn bewerkt door Arnoud Lansdaal. 
De Westfriese zanggroep timmert al 
ruim 12 jaar aan de ‘weg’ in verschillende 
kerken in de regio.

De groep bestaat uit: Agatha Breg, 
Kees en Margot Breg, Piet en Ria Com-
mandeur, Charles en Margreet Drijver, 
Thea Koedooder, Niels en Mieke Kreuk, 
 Arnoud Lansdaal en Jacqueline Dol, Kees 
en Vera Ooyevaar, Jos en Wilma van 
Ophem, Carina Ooteman, Kees en Gre 
 Schouten, Johanna Schouten, Marianne 
Sijm, Samantha Sprong, Angelo Stuit, 
Coos Zwan en Gon Kayer.

De bijeenkomsten van ‘Schakels’ wor-
den in zeven passages uitgevoerd waarin 
gedachten, gedichten en eigentijdse lie-
deren worden afgewisseld door gebed, 
stiltemomenten en het aansteken van een 
kaars (7x). Ook wordt er een moment ter 
bezinning uitgesproken door de schrijf-
ster van de groep.

Het thema: ‘Op VERHAAL’ wijst eigen-
lijk voor zich. Elke mens heeft behoefte 
om af en toe eens ‘op verhaal’ te komen. 
Men doet dit op verschillende manieren. 
De één zoekt de stilte, de ander leest een 
boek, weer anderen zoeken ontspanning 
in de natuur, in muziek of in een kerk. Zo 
komen in het thema verschillende aspec-
ten aan bod. Herkenbaar voor iedereen.

Iedereen is van harte welkom om met 
elkaar ‘op verhaal’ te komen samen met 
Bezinningsgroep ‘Schakels’.

Na afloop wordt er (vrijblijvend) een 
deurcollecte gehouden om de onkosten te 
dekken en ontvangt iedereen een waxi-
nelichtje om mee naar huis te nemen. 
Tevens is er gelegenheid voor ontmoeting 
met koffie/thee.

Van harte welkom bij ‘Schakels’.
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Het is een variatie op ‘van twee naar een’, 
in de maanden juli en augustus. Dat was 
de tijd, vakantietijd, rustige tijd, van één 
weekendviering in plaats van twee.  We 
doen dat al verschillende jaren, de gewen-
ning is er gauw, zonder problemen. Het is 
de tijd dat de zangkoren ook een pauze 
inlassen. Het komt allemaal goed uit.
Vanaf september gaan we over naar de 
‘normale’ verdeling: zaterdagavond en 
zondagmorgen.
Soms is er een opmerking of gedachte om 
de éne weekendviering langer door te zet-
ten???
De schermen in de kerk (bank 20) zijn 
een wenk die we verstaan….
De indeling van het liturgisch rooster 
houdt trouwens rekening met de veran-
dering van twéé naar één, begin septem-
ber;  het rooster loopt tot eind november 
van dit jaar.
 
Er zijn voorbeelden te geven van paro-
chies (zoals Andijk, Onderdijk, Zwaag-
dijk-Oost), die aan het begin van een 
nieuw seizoen met een openingsviering 

beginnen.  Vakantietijd voorbij, de aan-
vang van een nieuw seizoen of werkjaar!  
Dat hééft wel iets.  Een toepasselijk thema 
hoort erbij.  Het is de uitnodiging en de 
motivatie om sámen weer op weg te 
gaan.

In een voorafgaande vergadering van het 
Parochiebestuur kwam dit ter sprake, 
met als (vaste) datum te kiezen: de eerste 
zondag van de maand oktober.  Dan is de 
tijd van september nog te benutten voor 
de laatste voorbereiding. 
Voor dit jaar is het: zondag 6 oktober.
Als thema is gekozen: ‘Samen op weg’.  
De keuze van de lezingen, gebeden en 
 liederen is daarop afgestemd. 
Wat het extra maakt is de aanwezigheid 
van Kinder/Jeugdkoor en AOW-Jonge-
renkoor sámen.  Na afloop is er gelegen-
heid om een kop koffie te gebruiken en 
elkaar ook dan een moment te ontmoe-
ten.  
Van harte bent u welkom.

Pastor J. Suidgeest  

Van  een  naar  twee…

Lezing door 
Mw. Mr. Lydeke Vroom-de Geus
donderdag 26 september 2013 
om 20.00 uur
in de kerk aan de Bangert 4, 
te Andijk-West.

De Raad van Kerken organiseert in 
de Vredesweek een bijzondere avond. 
Vaak gaat het op zulke avonden over 
verre, vreemde anderen. Dit jaar gaat 
het over U.
Het oplossen van conflicten staat cen-
traal en de onderstreping is niet voor 
niets.
We hebben Lydeke Vroom uit Mid-
delie gevraagd iets te komen vertellen 
over mediation en haar verhaal via 
het kerkblad in te leiden. Ze schreef:

Mediation is sinds eind jaren ’90 in 
opkomst als een nieuwe manier om 

geschillen op te lossen. Het is een 
vorm van bemiddeling in conflicten, 
waarbij een neutrale bemiddelings-
deskundige partijen begeleidt, zodat 
deze partijen zelf aan het werk gaan 
om te komen tot een oplossing die 
voor ieder van hen bevredigend is.

In veel conflicten werkt deze methode 
beter dan een geschillencommissie of 
een gang naar de rechter, omdat er 
doorgepraat wordt tot beide partijen 
tevreden zijn.

In andere vormen van geschillenop-
lossing doet iemand ‘uitspraak’ na 
partijen te hebben gehoord en die uit-
spraak is vaak slechts voor één of zelfs 
geen der partijen een echte oplossing. 
Iedereen kent wel de rijdende rechter, 
die zijn optreden altijd afsluit met de 
zin: 

’dit is mijn uitspraak en hier zult u het 
mee moeten doen’.

Sinds een jaar of tien is er een Plat-
form Church Mediation. Het bestaat 
uit zo’n 50 mediators, die actief zijn in 
een plaatselijke geloofsgemeenschap 
en (tegen gereduceerd tarief) inzet-
baar zijn bij conflicten in kerkelijke 
kring van welke signatuur dan ook. 
Het blijkt telkens weer prettig te zijn 
dat de mediator precies weet hoe het 
in de kerk eraan toegaat en begrijpt 
hoe diep dergelijke conflicten ingrij-
pen. Mevrouw Vroom is ook lid van 
dat platform.

U bent van harte welkom! 

Plaatselijke Raad van Kerken,
Andijk, Onderdijk, Wervershoof, 
Zwaagdijk-Oost.

Vredesweek 2013: 
‘Conflicten oplossen’
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In ons blad ‘Nu en Straks’ is ‘Nieuws 
van het Parochiebestuur’ een vast 
onderdeel. Daarmee willen we vol-

doen aan een stuk informatie bin-
nen onze gemeenschap. Binnen het 
bestuur komen de grote lijnen van het 
parochieleven samen. Dat is eenmaal 
in de maand. Het gaat om de verschil-
lende pastorale taakvelden die er zijn 
en om verschillende materiële zaken, 
zoals onderhoud, financiën, werk in 
en rond de kerk. Het bestuur bestaat 
uit negen personen, aangevuld met 
een notulist. In de volgende uitga-
ve van ‘Nu en Straks’ nemen we de 
draad weer op, met een kort verslag of 
de belangrijkste punten uit de maan-
delijkse vergaderingen. 

Naast het Parochiebestuur zijn er 
vele andere werkgroepen, besturen, 
medewerkenden, enz. met gaande en 
komende mensen. Ook voor hen is er 
de start van een nieuw seizoen met 
een terugblik naar een voorbij jaar en 
goede plannen voor het komende jaar. 
Dank is op zijn plaats voor alle inzet, 
tijd, samenwerking en activiteiten. 
Met elkaar nemen we de draad weer 
op. Deze ‘Nu en Straks’ laat het een en 
ander zien als openingsnummer van-
af deze maand september. Het wordt 
overigens een belangrijk jaar als we 
denken aan veranderingen..!

Nieuws van het parochiebestuur

Veranderingen..!
Nota’s bisdom:

In het bisdomblad ‘Samen Kerk’ van 
juni 2009 schreef bisschop Mgr. J. 
Punt: Bijna alle bisdommen in bin-
nen- en buitenland reageren op ver-
anderende omstandigheden met een 
beleid dat gekenmerkt wordt door 
twee woorden: samenwerking en soli-
dariteit. In ons bisdom zijn we hier in 
het jaar 2004 mee begonnen met het 
verschijnen van de nota: ‘Nieuwe tij-
den, Nieuwe wegen’.
Het doel was om onze Haarlemse kerk 
in geest en organisatie af te stemmen 
op de uitdagingen van een nieuwe 
tijd. De nota gaf hiervoor grondlijnen 
die nog steeds gelden.
We hebben toen een beleid ingezet 
dat niet meer de individuele parochie 
maar de regio ziet als de centrale pas-
torale eenheid.
In de regio vragen we om samenwer-
king en afstemming op alle terrei-
nen die er zijn: liturgie en catechese, 
vormsel, jeugdwerk en diaconie, enz. 
enz. De regio als een groter draagvlak 
dan een parochie kan een goed ant-
woord zijn op de voortgaande krimp 
en schept nieuwe kansen en mogelijk-
heden. 
 
Ruim acht jaar later, na de hierboven 
genoemde nota in 2004 geschreven, 
is de bisschop met een vervolgnota 
gekomen, met dezelfde aanhef: ‘Nieu-
we tijden, Nieuwe wegen’ (november 

2012). Hierin worden concreet stap-
pen gezet naar de toekomst. Het is 
belangrijk, zo schrijft hij, om de aan-
wezige krachten te bundelen om met 
elkaar een levende geloofsgemeen-
schap te kunnen zijn en te blijven. Het 
gaat daarbij om pastorale samenwer-
king binnen een groter verband. Het 
bisdom zoekt naar grotere bestuurlij-
ke eenheden, soms samenvallend met 
een regio.
De voorstellen van het bisdom zijn: 
van 162 parochies naar 50 parochies. 
Van samenwerking binnen parochies 
naar een personele Unie (meerdere 
parochies onder één bestuur), op weg 
daarna naar een fusie. Door fusie 
naar één parochie.
Deze tweede nota, de vervolgnota, wil 
een nieuwe impuls geven met con-
crete voorstellen en de doorwerking 
daarvan in de praktijk, in goed over-
leg over en weer.

Commissie:

Belangrijk daarbij is de ‘Diocesane 
Commissie Regiovorming en Kerk-
opbouw (DCRK)’, met het bisdom 
verbonden voor begeleiding en uit-
voerende taken. Deze commissie 
geeft vanuit beide nota’s informatie, 
voert overleg binnen de regio’s en 
parochies, geeft antwoord op vragen 
en problemen, staat open voor sug-
gesties vanuit de basis. 
Op dinsdag 28 mei jl. was een afvaar-

diging van deze commissie aanwezig 
in de zaalruimte ‘’t Trefpunt’ bij de 
r.k. kerk te Onderdijk. De afvaardi-
ging was er in de persoon van Drs. E. 
Duysens, econoom van het bisdom 
en in de persoon van Drs. Frederiks, 
secretaris van genoemde commissie. 
Als toehoorders waren de leden van 
de verschillende Parochiebesturen in 
de regio van vijf parochies uitgeno-
digd en aanwezig (Andijk, Onderdijk, 
Zwaagdijk-Oost, Medemblik en Wer-
vershoof), aangevuld met verschil-
lende leden van de drie Parochiebe-
sturen van Nibbixwoud, Wognum en 
Zwaagdijk-West. Totaal: 45 personen. 
Genoemde heren gaven een toelich-
ting op de veranderingen in de nabije 
toekomst. Daarmee de opgave om 
daarmee om te gaan, zoals de naam 
van de vervolgnota het aangeeft: 
nieuwe tijden, nieuwe wegen,…een 
nieuwe invulling, nieuwe keuzes, een 
nieuw elan. 
We hebben te maken met ontkerke-
lijking, een afnemend kerkbezoek, 
vergrijzing van pastores, een daling 
van inkomsten tegenover blijvende 
kosten, onderhoud van gebouwen 
(kerken) als een zorg. In sommige 
gevallen sluiting van kerken, ook dat 
is een hele zorg en bijna altijd een 
pijnlijk gebeuren. Hoe hiermee om 
te gaan als parochie én ook als paro-
chies sámen?
In het eerste gedeelte van de avond 
was er ruimte en tijd voor informa-
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tie, toelichting, de schets van de hui-
dige situatie in onze Haarlemse kerk, 
maar vooral daarbij de weg naar de 
toekomst. In het tweede gedeelte na 
de pauze was er tijd voor reacties, 
voor woord en wederwoord, vraag 
en antwoord van de aanwezigen. We 
voelden en we voelen allemaal aan dat 
het om meer gaat dan cijfers, om meer 
dan teruggang, een krimpscenario, 
op zoek juist naar tekenen van hoop, 
onze inzet gericht op vitale geloofsge-
meenschappen ook in de toekomst. 
Het verhaal van deze avond werd aan 
ieder schriftelijk meegegeven voor 
verdere bespreking in eigen omge-
ving, in eigen vergadering om het 
goed voor ons te zien. 

Verdere stappen:

Samenwerking en solidariteit, het zijn 
belangrijke woorden in ons kerk-zijn 
met elkaar op weg naar de toekomst. 
In de stukken lezen we dat de eigen 
identiteit van de diverse gemeen-
schappen niet wordt aangetast. Wat 
op ons afkomt aan ideeën, verande-
ringen, nieuw beleid,…een belangrijk 
gegeven is om voorbij deze avond van 
28 mei ons eigen verhaal daarmee 
te vergelijken, om onder woorden te 
brengen wat we aan de basis belang-
rijk vinden als een waardevol bezig 
zijn. Het belang van de eigen parochie 
blijft overeind. In samenwerking en 
solidariteit mogen we ons daarvoor 
blijven inzetten, met open oog voor 
en een plaats in een groter geheel, 
elkaar een hulp en aanvulling.
De nota ‘Nieuwe tijden, Nieuwe 
wegen’ van het jaar 2004 én de ver-
volgnota daarna van november 2012 
roepen heel wat op: als uitdaging op 
dit moment. Aan de basis aan het 
begin van het seizoen, september 
2013, komt dit op ons af, soms best 
heftig, parochieel én in de regio: als 
pláátselijke kerk, sámen kerk en ópen 
kerk, op weg naar de verdere tijd van 
dit seizoen 2013/2014 en naar de ver-
dere jaren. 

Namens Parochiebestuur,
Pastor J. Suidgeest.

Kaski-rapport over Kerkbalans 2013: 

“Veel parochies in spagaat”
“Veel parochies worstelen met de 
spagaat van dalende inkomsten 
enerzijds en anderzijds een gebrek 
aan mogelijkheden en middelen om 
te komen tot een intensievere vorm 
van geldwerving. Dit terwijl de 
noodzaak hoog is en het effect van 
Kerkbalans Nieuwe Stijl bewezen 
is, lukt het de parochies niet om de 
uitvoering van Kerkbalans structu-
reel te verbeteren. Wellicht dat het 
in dit kader goed is, de ontwikkelin-
gen rond het project Ondersteuning 
Plaatselijke Geldwerving (OPG) 
in de Protestantse Kerk in Neder-
land goed te volgen.” Dit schrijft 
het Kaski, het onderzoekscentrum 
voor religie en samenleving van de 
Radboud Universiteit Nijmegen, in 
zijn verslag van de Actie Kerkbalans 
2013. 

Het Kaski monitort elk jaar in 
opdracht van de Interdiocesane Com-
missie Geldwerving van de Rooms-
Katholieke Kerkgemeenschap de 
wijze waarop parochies Kerkbalans 
uitvoeren. De meest actuele gegevens 
over de toepassing van Kerkbalans 
Nieuwe Stijl in de R.K. Kerk zijn verre 
van positief, maar uit de ervaringen in 
enkele bisdommen (Groningen-Leeu-
warden, Utrecht, Rotterdam) blijkt 
dat de toepassing van deze verbeterde 
wijze van geldwerving toch mogelijk 
is. Bij het project OPG in de Protes-
tantse Kerk, waar het Kaski naar ver-
wijst, krijgen kerkelijke gemeenten 
namens de landelijke kerk ondersteu-
ning aangeboden bij de lokale toepas-
sing van Kerkbalans Nieuwe Stijl of 
elementen daarvan.

Nieuwe aanpak

In 2005 werd bij Kerkbalans een nieu-
we aanpak ingevoerd: Kerkbalans 
Nieuwe Stijl. Essentieel daarin waren 
twee begrippen: Verbreden en Ver-
diepen. Onder “Verbreden” werd ver-
staan het betrekken van randkerkelij-
ken bij de geldwerving door ook hen 
in het vervolg gericht om een finan-
ciële bijdrage te vragen. Met “Verdie-
pen” werd bedoeld: de parochianen 

en gemeenteleden die al bijdroegen 
om een hogere bijdrage vragen.
Met deze nieuwe communicatiestra-
tegie werd een intensivering beoogd 
van de uitvoering van de Actie Kerk-
balans in de parochies, met als doel 
het voorkomen van dalende opbreng-
sten, aldus het verslag van het Kaski. 
“Helaas is anno 2013 duidelijk dat 
deze doelstelling op landelijk niveau 
niet is gehaald, in ieder geval niet wat 
betreft de inkomsten, want hierbij is 
sprake van een toenemende daling 
sinds 2010. En de intensivering van 
de geldwerving lijkt op een redelijk 
laag niveau te blijven hangen: onge-
veer 10% van de parochies wordt door 
ons beschouwd als (zeer) actief als het 
gaat om de uitvoering.”

Vrijwilligers te weinig

Volgens het Kaski zijn er signalen dat 
de beoogde intensivering van Kerk-
balans al over haar hoogtepunt heen 
is. Zo is er wat betreft Verbreden een 
dalende groep parochies die paro-
chianen die niet bijdragen überhaupt 
nog benadert, laat staan op een speci-
ale wijze. Soms hebben zij dit in het 
verleden wel gedaan, maar dan viel 
het effect tegen. En op het punt van 
Verdiepen zijn de ervaringen niet veel 
beter. Verder staat de persoonlijke 
benadering (het persoonlijk afgeven 
van de informatie en het persoon-
lijk weer ophalen van de antwoor-
den) steeds meer onder druk. Voor 
deze intensieve activiteit – overigens 
de grootste kracht van Kerkbalans – 
hebben veel parochies simpelweg niet 
meer voldoende vrijwilligers, aldus 
het verslag van het Kaski naar aanlei-
ding van Kerkbalans 2013.
Als positieve elementen noemt het 
verslag het feit dat de landelijke fol-
der die in de Rooms-Katholieke Kerk 
wordt aangeboden in tweederde van 
de parochies bij Kerkbalans wordt 
gebruikt. Veel parochies zijn ook posi-
tief over de vormgeving, de tekst en 
de slogan (“Wat is de kerk u waard?”) 
van deze folder. Alleen wordt de aan-
sluiting van deze folder bij de lokale 
situatie iets minder positief beoor-
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deeld. Verder noemt ruim 80% van 
de parochies bij de Actie Kerkbalans 
nu concrete doelen waaraan parochi-
anen kunnen bijdragen. Hierbij wor-
den het kerkgebouw en de pastorale 
formatie het vaakst genoemd.

Ervaringen bisdommen

Aldus de landelijke ervaringen met 
Kerkbalans Nieuwe Stijl. De bevindin-
gen in de verschillende bisdommen 
zijn overigens in een aantal gevallen 
positiever. Zo hebben in het bisdom 
Groningen-Leeuwarden bij Kerkba-
lans alle parochies persoonlijk contact 
met hun parochianen bij het afgeven 
van het informatiemateriaal en/of het 
ophalen van reacties. Landelijk is dit 
het geval in 36% van de parochies. In 
dit bisdom wordt ook een toename 
geconstateerd van de bekendheid van 
Kerkbalans Nieuwe Stijl en daarbin-
nen van de bekendheid van Verbre-

den en Verdiepen (90-95% tegenover 
een landelijk percentage van 60). Dit 
leidt ook tot meer activiteiten op dit 
terrein. Voorts hebben alle parochies 
in het bisdom Groningen-Leeuwar-
den voldoende vrijwilligers beschik-
baar voor het voeren van de Actie 
Kerkbalans (landelijk 72%).

Persoonlijk contact

Vanuit het Aartsbisdom Utrecht 
wordt gemeld dat er in veel parochies 
persoonlijk contact met parochianen 
is (82%, landelijk 36%) bij het afgeven 
van het informatiemateriaal en/of het 
ophalen van de antwoorden. Hier 
werken veel parochies met toezeggin-
gen voor bijdragen (85%) en de paro-
chianen die vergeten hun toezegging 
na te komen, krijgen vaak een per-
soonlijke herinnering, zoals bij Kerk-
balans Nieuwe Stijl de bedoeling is.
In het bisdom Rotterdam maken veel 

parochies eerst kennis met de nieu-
we parochianen voordat deze voor 
Kerkbalans worden benaderd (67%, 
landelijk 35%). Het aantal parochies 
dat voldoende tot goed op de hoogte 
is van Kerkbalans Nieuwe Stijl neemt 
in dit bisdom toe. Het is nu 87%. In 
steeds meer parochies in het bisdom 
Rotterdam (ook 87%) ondersteunt 
automatisering de Actie Kerkbalans.
(Bron: www.kerkbalans.nl) 

De Voorstellingsdienst van de Eerste 
Communie in 2014 is op zaterdag 
8 maart en de Eerste Communie op 
zondag 27 april.

Wanneer uw kind dit schooljaar in 
groep 4 zit van de Dijkwerkers, ’t 
Palet, de Schelp of de Werenfridus-
school, dan krijgt u een uitnodiging 
in de eerste week van januari. Deze 
uitnodiging is voor een informatie-
avond over de Eerste Communie. Op 
die avond kunt u uw kind aanmelden 
voor zijn of haar Eerste Communie.
Mocht uw kind op een andere school 
zitten en ook Communie willen doen, 
wilt u dan contact opnemen met 
 Sylvia Bakker 582268 of Monique 
Bosman 584412.

Opbrengst van de spaardoosjes

Beste jongens en meisjes,
Op vrijdag 28 juni zijn Anne, Sanne 
en Marit met hun moeders naar de 
stichting June in Enkhuizen geweest. 
Limonade, snoep en chips stond al 
voor ze klaar. Ze hebben daar jul-
lie spaardoosjes opengemaakt en het 
geld geteld; dit was € 104,80. 
Jur,  Saskia, Cindy en Eva waren hier 
superblij mee. 

Ze kunnen voor dit geld 42 stenen 
voor de school kopen, die momenteel 
gebouwd wordt in Basori in Gambia.

Namens de stichting June worden 
 jullie allemaal heel hartelijk bedankt.

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

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep
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Aan de mensen in Nederland

Sedert 20 jaar zijn wij, Missiezusters Scalabrinianas, in 
Honduras werkzaam voor de teruggestuurde (jeugdige) 
migranten en hun familieleden. Vooral de laatste jaren 
proberen veel jongeren te emigreren naar de Verenigde 
Staten, omdat zij dagelijks in armoede leven, geen betaald 
werk kunnen vinden en het buitensporig geweld in hun 
woonomgeving willen ontvluchten.
Door het strenge toelatingsbeleid worden zij echter bij de 
grens of wanneer zij in de VS zijn aangekomen, terugge-
stuurd. 

Vorig jaar hebben wij 32.000 teruggestuurde jongeren 
kunnen helpen en in 2013 zullen dat er nog meer zijn. Met 
de hulp van Vastenaktie kunnen wij ze een eerste welkom 
bieden en meer. 

Wij zijn als zusters Scalabrinianas erg onder de indruk van 
de vele acties die in Nederland - jong en oud - op school, in 
de kerk en in hun woonplaatsen hebben ondernomen als 
blijk van solidariteit met de migranten en arme kinderen 
in Honduras. Daardoor worden wij extra gemotiveerd om 
de woorden van Jezus te volgen. Als dienares van de Heer 
wil ik zeggen dat dankzij de opbrengst van Vastenaktie en 
uw verbondenheid, wij nog beter ons werk kunnen doen 
voor de migranten, de kinderen, de jongeren en ouderen.

Ook mede namens hen in Honduras

Zuster Valdete Wileman

Resultaten 2013
Bericht vanuit Honduras

Opbrengst Vastenactie 
De Vastenactie in onze kerk heeft dit jaar minder opge-
bracht dan vorig jaar in de parochie (€ 1.292,-) 

Dit jaar is het toch een mooi bedrag geworden en wel 
€ 1.092,-. Volgend jaar is het vast meer, hopen we.

De scholen hadden voor Whatu Wagu met hun aparte 
actie om geld in te zamelen voor een tractor met water-
tank opgehaald:

De Schelp  € 378,98 
de Werenfridusschool  € 360,34
Samen:  € 739,32

De parochie en scholen bij elkaar is toch maar eventjes een 
totaal van € 1.831,32. Keurig hoor.

Allemaal bedankt voor uw steun en tot volgend jaar.

Kerk en Samenleving,
Karin v.d. Gulik
Hilda Neefjes
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Wereldmissiemaand (oktober) heeft 
dit jaar als thema: Gods Woord. In 
de Kleine Christelijke Gemeenschap-
pen in Tanzania leest men wekelijks 
het Woord van God en bespreekt men 
met elkaar hoe dit betrekking heeft 
op het dagelijkse leven. 

Tanzania 

Het Oostafrikaanse land met zijn vele 
natuurschoon (Serengeti, Kiliman-
jaro, Ngorongoro) heeft ongeveer 43,6 
miljoen inwoners. Ruim 40% van de 
Tanzanianen is jonger dan 14 jaar. 
De situatie met betrekking tot de 
gezondheidszorg is niet rooskleurig. 
Meer dan 1,4 miljoen mensen leven 
met hiv/aids. Jaarlijks worden onge-
veer 70.000 kinderen met het hiv-
virus besmet. De grootste doodsoor-
zaak is echter malaria. 

In Tanzania wordt het behoren tot een 
godsdienst niet officieel geregistreerd. 
Men gaat uit van ongeveer een derde 
deel christenen, een derde deel mos-
lims en een derde deel aanhangers 
van traditionele religies. De eilanden 
(waaronder Zanzibar) en de kustre-
gio’s zijn overwegend islamitisch; in 
het binnenland overheerst het chris-
telijke geloof. 
Er zijn een kleine acht miljoen katho-
lieken in het land. De Katholieke 
Kerk heeft 34 bisdommen. De kern 
van het kerkelijke leven in Tanzania 
vormen de 20.000 Kleine Christelijke 
Gemeenschappen. 

Kleine Christelijke 
Gemeenschappen 

In kleine groepen van zo’n 10 tot 15 
gezinnen komen mensen bij elkaar 
om te bidden, Gods Woord te delen 
en te praten over hun zorgen. Als het 
nodig is, legt de groep een beetje geld 
bij elkaar, zodat een zieke de juiste 
behandeling krijgt of er voor een 
kind schoolspullen kunnen worden 
gekocht. De groepsleden kiezen uit 
hun midden iemand die leiding geeft. 
De pastor van de parochie bezoekt 
de groepen regelmatig. Zo houdt hij 
contact met de mensen en komt hij op 
de plaatsen waar ze wonen, leven en 
werken. 

Gods familie 

In de parochie Tandale in Dar Es 
Salaam bestaan 37 Kleine Christelijke 
Gemeenschappen. Dat zijn er veel, 
maar volgens pastoor Jean-Noël zijn 
ze nodig, “want het gaat erom een 
kleine familie te vormen, niet een te 
grote groep. Iedereen moet zijn buren 

kennen, hun vreugdes en hun ver-
driet. In een grote gemeenschap is dat 
moeilijker. De Kerk is Gods familie. 
Deze familie van God moet in kleine 
groepen geleefd worden.” 

Samen bidden 

Om zes uur ’s ochtends komt in Maua 
in het noorden van Tanzania de Klei-
ne Christelijke Gemeenschap onder 
leiding van Cyrill bij elkaar voor het 
wekelijkse Bijbel – Delen. 

Cyrill: “In Maua zijn de mensen arm. 
Samen bidden wij tot God, zodat wij 
onze levenssituatie kunnen verbete-
ren. En als u de mogelijkheid heeft, 
ons op een of andere manier te onder-
steunen – in ons geloof en in onze 
levensomstandigheden – dan zijn wij 
daar zeer blij mee. Daarom vragen wij 
u, voor ons te bidden.” 

Steun de Kleine Christelijke 
Gemeenschappen in Tanzania 
en geef aan de collecte op 
Missiezondag 20 oktober of stort 
uw bijdrage op rekeningnummer 
1566 Missio Wereldmissiemaand te 
Den Haag. 

Ook is er nog de Wereld Missiedag 
voor kinderen.

Voor meer informatie: 
www.missio.nl

Missio Wereldmissiemaand 2013: 
GODS WOORD 
Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania 
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‘Zalig, die vrede brengen, want ze 
zullen kinderen van God genoemd 
worden’ (Matteüs 5,9).

Jezus geeft in zijn Bergrede beloften 
die niet zo zeer gaan over een vervul-
ling ná dit leven, maar ín dit leven. Hij 
raakt ons in het diepst van onze ziel, 
waar wij voor onszelf en voor elkaar 
een goede samenleving wensen en 
waar we tegelijkertijd het geweld, het 
egoïsme en de onoprechtheid zo ont-
zettend beu zijn. Jezus roept ons op 
tot een vredesdaad.

De conflicten in veel Arabische lan-
den in de afgelopen jaren, zijn voor 
ons allemaal zichtbaar geworden 
toen mensen met een verlangen naar 
vrijheid de straat op zijn gegaan. We 
kunnen wat in Syrië gebeurt, allemaal 
volgen via de media.
Wij herkennen hun afkeer van de 
onderdrukking. Hun verlangen naar 
een verandering is steeds weer ver-
schillend van het gezicht af te lezen. 
Er is hoop op een nieuw samenle-
ven waar mensen van verschillende 
geloofsovertuigingen samen kunnen 
bouwen aan een welvarende toe-
komst.
Maar er is ook boosheid, onbegrip 
en een groeiend ongeduld. Het ver-

zet tegen de onrechtvaardigheid is 
zo sterk, dat mensen hun leven gaan 
inzetten. We geloven in deze kracht 
van mensen, maar we houden ook ons 
hart vast. Want wij weten dat vrede 
niet af te dwingen is. Vrede gebeurt 
wanneer mensen in liefde en gerech-
tigheid elkaar ontmoeten.

De Vredesweek

Het motto is Actie voor Vrede, men 

wil graag aandacht voor het vredes-
activisme in Syrië, het zijn juist de 
Syrische burgers die zich inzetten om 
de oorlog te beëindigen. Pax Christi 
is hier ook voor bezig. Zij ondersteunt 
juist de lokale burger acties waarin alle 
religieuze en etnische groepen gelijke 
burgers kunnen zijn. Zij hebben ook 
speciale campagnes. 

De Vredesweek is van 
21-29 september. 
Dan is er in de kerk een collecte.

(Actie voor Vrede)

ACT for PEACE!

Foto´s Tom Daams
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De zomervakantie is voorbij en de 
koren hebben weer zin in het nieu-
we seizoen. Enkele vieringen met 
gemengd koor hebben reeds plaats 
gevonden: 11 augustus i.v.m. de huwe-
lijksjubilea van enkele koorleden en 

nog een ander jubilerend echtpaar. 17 
augustus de traditionele kermisvie-
ring. Het huidige korenrooster loopt 
t/m 23/24 november, de laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar: Christus 
Koning. In die periode zijn er alleen 
de weekendvieringen met òf Dames-
koor òf Herenkoor. Alleen in oktober 
zingen de beide koren nog om beurten 

het oktoberlof voor Maria op zondag-
avond. Maar, we gaan ons natuurlijk 
ook op tijd voorbereiden op...Kerst! 
Koren komen dus altijd al vroeg in de 
kerstsfeer: tijdens de repetities. Wie 
weet komt er ook wel weer een nieuw 
kerstlied in studie... 

Jan van der Leek

Koor

Het Orgel
Voor het laatste concert op 22 septem-
ber heb ik onze “eigen” Pieter Rynja 
gevraagd om zich eens als componist/
organist te presenteren op ons orgel. 
Hij vond het meteen een heel leuk 
idee. Pieter is inmiddels 20 jaar onze 
vaste gastorganist. Menige viering 
met zowel Herenkoor als Gemengd 
koor werd inmiddels door hem op 
orgel begeleid. Een prima samen-
werking, anders zouden die twintig 
jaren er nooit zijn gekomen. Hij is 
overigens niet alleen bij ons actief: in 
meerdere kerken begeleidt hij met een 
zekere regelmaat de diensten. is ook 
al jaren actief als componist. Voor de 
meest uiteenlopende instrumenten 
en combinaties ervan heeft hij muziek 
geschreven. Ook elektronische muziek 

en “mixed media”. Op 9 november a.s. 
gaat een nieuw werk voor barokorkest 
te Zutphen in première. Hij is ook 
werkzaam als docent aan de muziek-
school Amsterdam-Noord. Tevens 
heeft hij een eigen barokensemble 
waarmee hij steeds vaker optreedt. 
Vanachter het klavecimbel geeft hij 
dan leiding aan het geheel. Ook voor 
orgel heeft hij in de loop der jaren een 
en ander gecomponeerd. Op zondag 
22 september gaan we daar het een 
en ander van horen. Harry en Rolf 
Hoogenberg heeft hij gevraagd om 
de speciaal voor hen gecomponeerde 
“Rapsodie” uit te voeren. Wij zien er 
naar uit. Zondag 22 september, 14.30 
- 15.30 uur. toegang € 1,--. Na afloop 
gratis kop koffie/thee in De Inzet, 
samen met de musici.

Jan van der Leek 

Nieuws van de kerkhofcommissie
Een voorbereiding op de renovatie 
van het oudste deel van het kerkhof 
achter de kerk was al enige tijd gaan-
de. Veel oude grafkelders konden niet 
meer worden gebruikt omdat ze te 
klein waren voor een huidige begra-
ving. Dat gaf een zeer rommelig beeld 
op het kerkhof. Maar een renovatie 
kan niet zomaar gebeuren omdat 
men rekening moet houden met een 
grafrust van de overledenen van min-
stens 10 jaar. 
Dit jaar was er de mogelijkheid om de 
plannen te verwezenlijken. ‘Vreeker  
Begraafplaatsservice’ zou de reno-
va tie uitvoeren. Op zondag 30 juni 
meldde Jan Vreeker onverwacht dat 
hij op maandag 1 juli zou beginnen. 
Sommigen van u zullen verbaasd 
hebben gekeken, het eerste deel van 
het kerkhof was plotseling verboden 
gebied, met onze excuses daarvoor. 

Een berichtje daarover in Binding een 
paar dagen later kon nog net geplaatst 
worden. Een paar graven werden in 
overleg met de familie verplaatst. 
Containers vol puin werden afgevoerd 
en wagens met zand kwamen terug. 
Inmiddels ziet het kerkhof er weer 
mooi verzorgd uit. Wel is er enige kri-
tiek van rollatorbezitters op het split 
dat op de hoofdpaden is gestrooid. 
Dat blijkt moeilijk berijdbaar, daar-
voor moet nog een oplossing worden 
gevonden. Op dit moment kan op 
dit eerste deel nog geen nieuw fami-
liegraf in gebruik worden genomen, 
uiteraard met uitzondering van een 
bijzetting in een bestaand familiegraf. 
Een aantal werkzaamheden moet nog 
worden verricht. De tuinmannen heb-
ben al wel gras gezaaid op de nieuwe 
stukjes begraafplaats en het nog kale 
talud wordt onder handen genomen. 

Nieuw zijn de keldertjes in de mid-
denstrook. Deze kunnen gebruikt 
worden voor de bijzetting van een 
urn na de crematie. Op deze kelder-
tjes kan een eigen gedenksteen wor-
den geplaatst. 
Er zijn nu drie mogelijkheden om de 
as van uw dierbaren op het kerkhof 
te plaatsen: de bekende zeshoekige 
zuiltjes in het urnentuintje aan de 
rechterkant, de hierboven genoem-
de keldertjes in het midden en een 
strooiveldje voor de as vooraan op 
het tweede kerkhof aan de kant van 
het mortuarium. Als u gebruik wilt 
maken van een van deze mogelijkhe-
den, dan kunt u contact opnemen met 
de kerkhofbeheerder Tjerk Morsch, 
tel. 0228 582567 of 0613722676. 

Namens de kerkhofcommissie
Riet Kuin
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Op vrijdag 4 oktober is er een feestmiddag voor alle 
vrijwilligers van de Zonnebloem en alle gasten van de 
Zonnebloem Wervershoof/Onderdijk in het dorpshuis 
te Onderdijk.

De Zonnebloem is al zoveel jaren actief. Dit allemaal dank-
zij alle enthousiaste vrijwilligers die bij mensen op bezoek 
gaan of meehelpen bij de leuke Zonnebloemuitjes. 

Om onze dank voor deze vrijwilligers uit te spreken willen 
wij hen en alle gasten op deze feestelijke middag uitno-
digen voor een hapje en een drankje
Tijdens deze middag kan iedereen genieten van het 
muziekduo A Meń s Passion en even lekker bijpraten met 
elkaar. Wij zorgen voor de lekkernijen.

De middag is van 14.00 tot 17.00 uur in het dorpshuis in 
Onderdijk. 
Je mag je opgeven bij Melanie Niesten 06450380344 of 
Agatha Breg 0228582750.

Wanneer er vervoer nodig is dit graag vermelden dan kan 
de Zonnebloem dit regelen

Wij hopen natuurlijk dat iedereen op deze middag aan-
wezig zal zijn.

Bestuur van de Zonnebloem

Feestmiddag 4 oktober de Zonnebloem

Armoede is geen eenduidig begrip.

Het is niet wetenschappelijk vast te stellen boven welk 
bedrag rijkdom begint en waar beneden armoede begint.
Hier in Nederland is het geen kwestie van leven en dood 
maar wel van financieel “overleven”.

Voor mensen die in armoede leven betekent het: weinig 
financiële keuzes hebben, ook bij alle essentiële uitgaven 
altijd moeten denken:”kan ik me dat wel veroorloven?”

Door werkloosheid, het verliezen van een partner, gehan-
dicapt raken of de oude dag ingaan met alleen AOW lopen 
mensen een groot risico op het minimum te komen.
Zij zijn dan afhankelijk van de overheid en overheidsor-
ganen.
Veel mensen die hierin beland zijn, komen daar niet voor 
uit. Want in deze tijd, waar uiterlijkheden steeds belang-
rijker lijken te worden, heb je het als kind en ouder niet 
makkelijk als je vanwege geldgebrek niet mee kan doen.
Ook wordt het moeilijk om een sociaal netwerk in stand te 
houden. Contacten en sociale bijeenkomsten kosten geld.
(lidmaatschap van een vereniging, cadeautjes bij een ver-
jaardag etc.)

Misschien kent u mensen die in zo’n situatie zitten of zit 
u zelf in zo’n situatie?

Wij van het PCI in 
Wervershoof willen u 
hierbij graag helpen.
U mag altijd contact 
opnemen met onder-
staande personen.

Ook kunt u ons helpen met een gift.

Zodat wij de mensen, die in zo’n situatie terecht zijn geko-
men, even kunnen verlossen van hun last.

U of uw bedrijf kan dan een bijdrage overmaken op ons 
rekeningnummer 36.89.50.654 
t.n.v. Parochiële Caritas Instelling (PCI) te Wervershoof.

Voorzitter: mevrouw A.C.M. Wildoer 
tel.nr. 0228-583731
Penningmeester: mevrouw A. Deen 
tel.nr. 0228-582406

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

Namens bestuur van PCI te Wervershoof
Secretaris mevrouw L. Broersen. 
tel.nr. 0228-581039

PCI   Wat heet arm?
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Zijn jullie gelijk begonnen?
Rond 1984 werd de toenmalige hulp 
Afra van Ophem ziek en Rina werd 
gevraagd of zij tijdelijk Afra kon ver-
vangen. Rina’s kinderen gingen naar 
school, dus wilde ze het wel proberen. 
Toen Afra hersteld was vroeg ze aan 
pastoor Janssen of er een extra hulp 
bij mocht komen. Dat wilde Rina wel 
doen en ze is tot nu toe gebleven, vol-
gend jaar dus 30 jaar. Ze begon met 
twee ochtenden in vaste dienst. Ze 
werkt er met plezier en vindt het heel 
jammer dat ze al een tijd eruit is (in 
de ziektewet loopt). 
‘Ik mis de contacten en dan het meest 
nog de dinsdagochtend met de tuin-
mannen. Dan is het erg gezellig onder 
koppiestijd. Het is helaas momenteel 

niet anders. Ik hoop dat ik ooit weer 
aan het werk kan.’
Toen Afra  na een paar jaar stopte met 
haar werk, plaatste pastoor Janssen 
een advertentie in Binding. Thea rea-
geerde daarop en kon direct beginnen. 
Ze werkten ieder op hun eigen och-
tenden, ook met het idee dat iemand 
de telefoon kon opnemen als pastoor 
Suidgeest er niet was. Rina vertelt 
dat er weleens een jochie aan de deur 
kwam die vroeg of ik de vrouw van de 
pastoor was. 

Hoe was de samenwerking met 
juffrouw Sjaan?
Juffrouw Sjaan deed de boodschap-
pen en maakte veel werk van het 
koken, ze was altijd bang dat er tekort 

was. Het rook vaak heerlijk als Sjaan 
kookte. Er werd gegeten in de keuken. 
Zij ging ook naar de deur en was meer 
de gastvrouw. Wij hadden een goede 
taakverdeling en hebben altijd goed 
met haar kunnen samenwerken.
Juffrouw Sjaan zat in een vast stra-
mien, zó deed ze het en niet anders, 
dus ook met koek kopen. In het koek-
trommeltje op de pastorie zaten altijd 
dezelfde koekjes: jan hagel en koffie-
koekjes. 
Nu met pastor Suidgeest komen de 
lekkerste koeken langs met koppies-
tijd, het eerste wat ook veranderde 
toen we ze zelf de boodschappen 
deden.
Een enkele keer mocht Rina de bood-
schappen doen voor juffrouw Sjaan. 
Maar wie kwam ze evengoed tegen in 
de supermarkt? Juffrouw Sjaan.
Als Rina met een grote ragebol in de 
keuken liep, zei  Sjaan steevast: 
‘Zo Rina, heb je je vriend weer mee?’
De was ging toentertijd naar wasserij 
Schoen. Nadat pastoor Janssen weg-
ging naar Hoogkarspel heeft Thea de 
was overgenomen.
Toen juffrouw Sjaan verhuisde naar 
een aanleunwoning, hebben Rina en 
Thea week om week ook bij haar daar 
de huishouding gedaan.

Drie bewoners: Pastor Janssen, 
pastor Suidgeest en juffrouw 
Sjaan?
Ieder had zijn eigen ding en we kwa-
men bij elkaar met koffiedrinken. Pas-
tor Janssen zat veel in zijn werkkamer, 
wat nu de voorkamer is. Daarnaast 
was vroeger de slaapkamer van pas-
toor Janssen en nog twee kamertjes 
die als kantoor dienst deden. De hui-
dige Inzet was de gezamenlijke huis-
kamer. De eerste verdieping bestond 
uit slaapkamers voor de andere bewo-
ners. Pastor Suidgeest was met de 
andere parochies bezig. Er heeft ook 
nog ene Kees een half jaar in een klein 
kamertje op de vliering gewoond. Hij 
was bezig met zijn priesteropleiding 
en liep stage. 

In gesprek met Rina Meester-
Pronk en Thea Bakker-Tas
Uit oude verhalen blijkt dat vroeger op de pastorie de zogenaamde pastoors-
meid de scepter zwaaide, die weer meeverhuisde als de pastoor naar een 
andere parochie vertrok. Tegenwoordig zijn dat de huishoudelijke hulpen 
die al bijna 30 jaar zorgen dat de pastorie er spic en span uitziet. Dik tijd 
voor een gezellig gesprek met Rina Meester-Pronk en Thea Bakker-Tas.

Zo Rina heb je je vriend weer mee?
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De leukste ochtend
Voor Rina is dat de dinsdagochtend, 
met de tuinmannen. Als het koppies-
tijd is komen ze al pratende binnen. 
Als er iemand jarig is wordt er getrak-
teerd. Ze hebben altijd sterke verhalen, 
soms op het randje. We vroegen ons 
af of dat wel kon als pastoor Suidgeest 
erbij zit, dat is geen probleem. Het is 
echt heel gezellig. Soms bleven ze wel 
drie kwartier zitten. Ze zijn er elke 
dinsdag of het moet heel  slecht weer 
zijn. Bij pastoor Suidgeest is dat geen 
enkel probleem. Iedereen is welkom. 
Hij geniet er zelf ook heel erg van.
Thea heeft op maandag de koffie klaar 
voor de kantoormensen, dat is ook 
heel gezellig. Tot ongeveer 2000 waren 
dat zuster Margareth, Marry Smit, 
Aad Goossens en juffrouw Nieuwe-
boer, zegt Thea, daarna kwamen Cle-
mie Koopman, Rina Schouten en Riet 
Kuin op de koffie, de laatste paar jaar 
weer aangevuld met Anneke Neefjes. 
Natuurlijk is pastor Suidgeest ook 
aanwezig. Verder schuiven de druk-
kers, klusjesmannen, schilders, kerk-
hofwerkers, organisten of monumen-
tenwacht regelmatig aan bij de koffie. 
In maart komen de vormelingen op 
de pastorie. We hadden soms wel vier 
groepen. Ze krijgen dan allemaal een 
kopje thee en een koekje. Na vragen 
van de pastor maken ze als laatste een 
hele rondgang door het huis, tot aan 
de zolder toe.

In de tijd dat Jaap de Haan koster was 
dronken de kerkwerksters in de sacris-
tie koffie. Nu Piet Brandsen deze taak 
heeft overgenomen, komen de dames 
in de pastorie om een koppie.
Met het opzetten van de kerststal en 
de verdere versiering door de tuin-
mannen met nog wat extra hulp, heb-
ben we helemaal een ‘groôt huishou-
wen’. Maar de reuring in huis is erg 
gezellig.

Verbouwing
Na de brand van de Inzet in de tuin 
is de pastorie grondig verbouwd, wat 
een vreselijke bende, muren werden 
eruit geslepen. Maar het huishoudelijk 
werk ging evengoed door. Ze beamen 
beiden dat dat heel wat was, die ver-
bouwing. Wat een troep en stof. Maar 
het resultaat mocht er wezen.

Allerhande klusjes
Rina was een keer bezig in de werkka-
mer van pastoor Janssen om een sta-
pel boeken te verplaatsen. De onderste 
stapel viel op de grond. Prompt kwam 
pastoor Janssen binnen. Hij zei: 
‘Ja, ik weet het dat ik een rommelaar 
ben, zet maar weer terug,’
‘Hij maakte er gelukkig geen pro-
bleem van, maar ik zal het niet gauw 
vergeten,’ zegt Rina.
Een andere keer stond er een enorme 
kaars op een te klein standaardje op 
zijn kamer, bij het verzetten of afstof-

fen stootte ze het standaardje omver. 
De stukken eraf. Nou moest ze het 
nog aan juffrouw Sjaan vertellen. 
Maar pastoor Janssen zei dat zoiets 
kan gebeuren tijdens het werk. Theo 
Sijm heeft de stukken zo goed moge-
lijk aan elkaar gesmolten. 
Pastor Janssen kon het ook wel eens 
bont maken. Kwam hij bij slecht weer 
met zijn fiets de stoep op en door de 
voordeur naar binnen en zette hem 
bij de achterdeur. Als de gang dan net 
gedweild was, kon je weer opnieuw 
beginnen, vooral bij nat weer. Wij 
durfden daar niets van te zeggen. 
Ondanks de blunders heeft Rina altijd 
met veel plezier gewerkt.

Thea’s werkzaamheden
Thea werkt en doet alles als een vlie-
gende tornado. Als ze ’s ochtends op 
de pastorie heeft gewerkt, kom je haar 
’s middags tegen in rap tempo lopend 
voor haar rondje Kagerbos.
‘Dat komt,’ zegt ze, ‘omdat vroeger 
bij ons thuis alles altijd supersnel 
moest. Overal maakten we een wed-
strijd van. Bij het belachelijke af. Op 
een gegeven moment hadden we een 
nieuwe personenweegschaal. Om 
beurten probeerden we wie de meest 
kilo’s tevoorschijn wist te knijpen.
Dat was echt met alles zo. Vroeger 
liepen we met een melkbus boven ons 
hoofd zoveel mogelijk rondjes om de 
palen van de klerenlijn en dan uiter-

Ik weet dat ik een rommelaar ben zet maar weer terug
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aard wie het het langst vol kon hou-
den. 
Naar school gaan was ook altijd in 
wedstrijdvorm. De buren die dichter 
bij school woonden, moesten dan bij 
het pad staan, en als wij eraan kwa-
men, mochten ze beginnen met fiet-
sen. Ook weer, wie het eerst er was. 
Dat gaat er nooit meer uit. 
Hardlopen heeft Thea voor haar trou-
wen al gedaan. Later zag je het gezin 
Bakker vaak een rondje in het dorp 
hardlopen.

Extra taken
Als er iets nodig is voor de huishou-
ding dan gaan ze samen met Pastoor 
Suidgeest op pad om een nieuwe stof-
zuiger of om gordijnen bijvoorbeeld.
Koffie en borreltjes tappen met ver-
jaardagen, nu dan alleen nog bij de 
verjaardag van Pastoor Suidgeest, ’s 

ochtends en ’s avonds tijdens open 
huis. Dan werken we wel samen, dat 
gaat als een tierelier.
Tijdens een verjaardag van pastoor 
Janssen was het zo druk, dat ook de 
gang naar de kerk vol zat met men-
sen. Het regiokoor was aan het repe-
teren in de kerk en daarna gelijk even 
op verjaarsvisite. De Inzet was er toen 
nog niet. Het werd gevierd in de geza-
menlijke huiskamer.
Thea is ook misdienette tijdens begra-
fenissen. ‘Als ik aan het werk ben, 
neem ik de kleding meevoor het mis-
dienen, zodat ik niet eerst naar huis 
hoef te sjezen om me te verkleden. 
We drinken dan om half tien koffie, 
in plaats van tien uur, meestal ook 
samen met de koster, Ton de Hoogt 
en uiteraard pastoor.’
Thea staat ook nog in het winkeltje in 
het verzorgingshuis. Voorheen elke 

week, nu om de week. En ze tapt kof-
fie op vrijdagavond eenmaal in de 
maand na de viering in het verzor-
gingshuis.

Bloot
Rina zou een keer naar boven met de 
ragebol toen ze ineens een blote man 
in een hoekje op de zolder zag staan, 
ze schrok zich rot en stond te trillen 
op haar benen. Bij nader onderzoek 
bleek het een paspop te zijn waarop 
eerder altijd een kazuifel hing. Het 
was nog in de tijd van pastor Janssen.
Thea heeft de paspop op een gegeven 
moment neergelegd, want alle keren 
was het weer schrikken.

Goud
Voor dit interview gaf pastoor 
Suidgeest mee dat Rina en Thea goud 
waard zijn voor de parochie. Pastoor 

We liepen met een melkbus boven ons hoofd
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Op 10 mei 2013 is in zijn woonplaats 
Amsterdam overleden Nicolaas 
(Klaas) Schuitemaker, op de leeftijd 
van 79 jaar.
Als een van de negen kinderen van 
Petrus Schuitemaker en Anna Bakker 
is Klaas in Wervershoof geboren op 3 
juni 1933. In een tuindersgezin opge-
groeid leerde hij al gauw, zoals vele 
anderen, wat hard werken betekende 
in de sobere jaren van vroeger, in het 
buitenleven, het tuindersvak in West-
Friesland. Na drie jaar verkering en 
verloving trouwde hij op 25 jarige 
leeftijd met Afra Vertelman. Samen 
kregen zij twee zonen, Nico en Geert. 
Werkzaam in de tuinbouw werd de 
betonbouw een volgende beroepskeu-
ze. Na de Westfriese omgeving kwam 
er voor Klaas wat zijn werk betreft een 
andere omgeving: in en rond Amster-
dam. De bouw van de IJtunnel hoor-
de er bijvoorbeeld bij. Als herinnering 
zou ook zeker niet voorbijgaan de 
watersnoodramp van februari 1953 
in Zeeland. Hij heeft zich verdien-
stelijk gemaakt met zijn inzet in het 
reddingswerk dat met velen anderen 
werd gedaan. Het zou een bijzondere 
herinnering voor hem blijven.
Met het etenstrommeltje ’s morgens 
op weg kende Klaas een vast patroon 

in de dagen van zijn werkzame leven, 
met zijn boodschappenadresjes voor 
de keuken, voor het gezin: bloemkool 
bij zijn broers in de polder, aardap-
pelen in ‘De Bocht’. Buiten alle arbeid 
om was hij er met aandacht voor zijn 
gezin. Dat was thuis in eigen omge-
ving of met dagjes uit, bezoek aan een 
pretpark of vakantie met de caravan. 
Het was met alle zin en voldoening.
Er veranderde veel in zijn leven en 
in het gezin door het overlijden van 
echtgenote en moeder Afra in het jaar 
2003, een hele verwerking. Door alles 
heen kwam er weer een gelukkige 
invulling. Het was de dag van een 
nieuwe relatie, er groeide een geluk-
kige verbondenheid. De keuze van 
een trouwdag maakte het compleet: 
een nieuwe bruid, Gladys. Het zijn 
mooie jaren geworden in Amsterdam, 
naast eigen gezin en familie de kring 
van een nieuwe familie, welkom en 
gewaardeerd. Het is een tijd van bijna 
zes jaar en zeven maanden geworden.
Klaas’ zijn overlijden kwam onver-
wacht en te vroeg, met in het leven 
nog veel voldoening en geluk om met 
elkaar te delen. Het was een stilte 
voorgoed en verwerking.
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
waren we samen, met geliefde her-
inneringen, zang en gebed, met ver-
werking en afscheid. De begrafenis 
was op 16 mei na de Uitvaartliturgie 
op het kerkhof in het familiegraf, 
met ook daar nog laatste woorden en 
gebeden.

Op 23 mei 2013 is in het Nicolaas 
Verpleeghuis in Lutjebroek overleden 
Lies Schouten-Verdonschot, op de 
leeftijd van 83 jaar.
De dag van haar geboorte was 3 
februari 1930 in Wervershoof. Ze 
was het vijfde kind in een tuinders-
gezin. In de oorlogsjaren groeide ze 
op van kind tot jonge vrouw. In het 
begin van de jaren 50 ontmoette zij 
haar toekomstige levensgezel, echtge-
noot Nic Schouten, bakkerszoon. Van 
tuindersdochter werd Lies tot bak-
kersvrouw. Zij kregen samen zeven 
kinderen.
Dankbaar zijn de herinneringen aan 
moeder Lies als spil binnen het gezin. 
Ze was er altijd, een toeverlaat, gast-
vrij, met open huis voor wie maar 
binnenkwam. De kermis en de ver-
jaardagsfeesten waren altijd bijzon-
dere dagen. ‘Schuif maar aan’, dat was 
haar motto en instelling. Er kon heel 
veel. In 1979 overleed heel onverwacht 
haar echtgenoot Nic, vader van de 
kinderen. Het was een grote slag, een 
zwaar verlies, midden in het leven. 
Het gaf een hele verandering, moe-
ders leven als het ware naar binnen 
gekeerd, naar de stilte van een diepe 
verwerking. Na verloop van tijd kon 
zij het weer aan en zette ze nieuwe 
stappen als invulling van de dagen: 
vrijwilligster in het Verzorgingshuis, 
lid van het Dameskoor en de bezig-
heid van tafeltennis. Het deed haar 
goed en zij deed het goed.
In 1993 verhuisde ze vanuit de Dorps-
straat naar een Aanleunwoning. Het 
was een goede keuze, naar het zin. 
Mooie jaren heeft zij daar mogen 
beleven. Het was met actieve deel-

heeft er geen omkijken naar. Ieder 
heeft haar taak en dat loopt gesmeerd. 
Rina zorgt voor de boodschappen en 
Thea doet de was, maar als ze ziet dat 
de overhemden wat rabbig worden 
dan moet hij nieuwe kopen.

Goeie werkgever
Rina zegt dat ze er nu anderhalf jaar 
uit is. Thea heeft haar taak tijdelijk 
overgenomen.
Rina heeft een mooi maar wel ver-
moeiend weekend achter de rug van-
wege hun 40-jarig huwelijksfeest. 

(Pastoor Janssen heeft hen destijds 
getrouwd. Ze waren een van de eer-
ste bruidsparen.) Ze hebben ontzet-
tend veel kaarten gehad en reacties 
van veel mensen. Rina is nog steeds 
een beetje aan het bijkomen. Daarbij 
heeft haar ziekte lichamelijk heel veel 
gevergd. 
Toen Rina in het VU lag, kwam pas-
toor Suidgeest op bezoek. Eigenlijk 
was het nog geen bezoekuur. Maar 
toen hij zei dat hij pastoor was, was 
het goed en kon hij doorlopen.
Thea en Rina zijn heel blij met hun 

werkgever op de pastorie, ze waarde-
ren het ook dat pastor Suidgeest met 
Sinterklaas zelf een cadeautje komt 
brengen met een leuke rijm daarbij.

De redactie heeft veel waardering voor 
hun werk op de pastorie en dankt de 
beide dames voor het gezellige inter-
view. We hopen dat we nog jaren bij 
hen op de pastorie op de koffie kunnen 
komen.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar

Familieberichten

IN MEMORIAM
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name aan verschillende activiteiten 
met de andere bewoners. 
In het jaar 2007 kreeg ze een ernstige 
slokdarmaandoening te verwerken. 
Ze onderging een zware operatie, 
waar ze gelukkig, wonderwel, rede-
lijk van herstelde. Het gaf echter 
wel beperkingen, meer en meer het 
inleveren aan levenskracht, meer en 
meer aan huis gebonden. Toch kon 
ze in eigen omgeving genieten van de 
mooie momenten die er waren bin-
nen haar gezin. Dat was bijvoorbeeld 
de geboorte van achterkleinkinderen. 
Dat was wel heel bijzonder voor haar 
als overoma.
Een ernstige terugslag was kort gele-
den een herseninfarct, daarmee ver-
bonden een opname in het ziekenhuis 
in Hoorn. Na enkele weken van hoop 
en vrees, van wachten en verdere 
teruggang, werd zij vanuit het zieken-
huis naar het Nicolaas Verpleeghuis 
in Lutjebroek gebracht voor goede 
zorg. Onverwacht kwam daar haar 
laatste levensmoment, een stilte voor-
goed. Het was op 23 mei.
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
hebben we afscheid genomen, met 
dankbare woorden en dierbare her-
inneringen. De begrafenis was in het 
familiegraf op het kerkhof bij haar 
man, op 28 mei.

Op 20 juni 2013 is in het zieken-
huis in Hoorn overleden Theodorus 
Petrus (Theo) Neefjes, op de leeftijd 
van 84 jaar. Het was na een verblijf 
van enkele weken in het ziekenhuis 
na een ernstig ongeval onderweg met 
de auto, een ongeluk dat onverwacht 
zoveel veranderde in Theo’s leven en 
in allen, met hem verbonden. 
Theo’s levensweg: 28 september 1928 
was zijn geboortedag in de boerderij 
op de Bangert te Andijk. Hij was de 
oudste zoon van Johannes Neefjes en 
Margaretha Bisschop. 
Na de lagere school in Wervershoof 
ging hij naar de tuinbouwschool. 
Zoals dat gebruikelijk was ging hij 
thuis aan het werk op de boerderij, 
ieder zijn taak in het veebedrijf. En 
zoals dat ging: begin van de jaren 60 
werd de eerste melkmachine aange-
schaft. Het ging Theo goed af.
Jarenlang trok Theo met zijn vader, 
en later met broer Jan, elk ochtend 

met de motorschuit de polder in om 
de koeien te melken. Halverwege de 
jaren 70 ging de vaarpolder over in 
de rijpolder. In 1979 werd een nieuwe 
veestal achter de boerderij gebouwd. 
Het werken op de kavels rondom de 
boerderij werd gemakkelijker, de 
romantiek van het tuffen door de pol-
der ging echter wel verloren. Dat hád 
wel iets, in herinnering.
Toen Theo 60 jaar werd, kwam er het 
moment om te stoppen met het werk 
op de boerderij. 
Hij had nu tijd voor andere dingen, 
zoals af en toe het maken van een reis: 
een vaarreis over de Rijn, het mooi 
vinden van de natuur op de Veluwe, 
het eigene van Zuid-Limburg.
Hij hield van landschappen en van 
oude boerderijen. Hij kon zijn verha-
len daarover delen met anderen. In 
eigen omgeving hield hij van biljar-
ten, met clubgenoten, en van andere 
sport. Het gaf genoeg invulling van 
zijn vrije tijd, met genoegen. Hij heeft 
mooie jaren gehad met een vriendin 
in Wageningen, met goede contacten 
en bezoek over en weer. Haar over-
lijden, enkele jaren geleden, gaf veel 
te verwerken. Wat Theo zelf betreft, 
een ongeluk met de auto werd hem 
uiteindelijk fataal. Veel steun mocht 
hij ondervinden in zijn laatste levens-
fase van eigen familie en een nieuwe 
vriendin, in het ziekenhuis in Hoorn. 
Toch nog onverwacht kwam er een 
definitieve stilte over zijn leven. Op 
25 juni namen we in de parochiekerk 
te Andijk afscheid in de gezongen 
Uitvaartliturgie met toepasselijke 
woorden, zang en gebed. De begrafe-
nis was daarna in het familiegraf, bij 
zijn ouders, op het kerkhof op Andijk-
West.

Op 31 mei 2013 is onverwacht overle-
den Hermina Maria (Mien) Kraak-
man-Dudink. Het was op de leeftijd 
van 74 jaar. Als toepasselijk en her-
kenbaar konden we de aanhef van de 
familiecirculaire lezen: ‘De dag waar-
op je moeder sterft, je weet dat die gaat 
komen. Maar als het dan ook echt zo 
is…’. Het was echt zo en niet te ver-
anderen. Een definitieve stilte kwam 
over haar beminde leven. Het was na 
een dag vol onzekerheid, van wachten 
en hopen. Het was echt zo en het gaf 

veel te verwerken als gezin, familie en 
zoveel anderen om haar heen.
Daarmee verbonden veel herinnerin-
gen in een waardevolle terugblik naar 
moeders leven.
Op 22 februari 1939 was haar geboor-
tedag op het ‘onderpadje’ in Onder-
dijk. Ze groeide op in een gezin met 
drie broers en twee zussen. Ze konden 
allemaal goed met elkaar overweg en 
zochten elkaar altijd weer op, ook 
toen ze ouder werden. Gezelligheid 
verzekerd!
Mien trouwde in 1961 met Simon 
Kraakman uit Wervershoof. Er kwa-
men in totaal vier dochters. In 1973 
werd het oude huis vervangen door 
een nieuwe woning op hetzelfde 
adres, Simon Koopmanstraat 60. Een 
hele stap, maar wat een luxe! Mien is 
altijd op dit adres blijven wonen, ook 
toen haar man Simon in april 2000 
plotseling overleed. Dit was een enor-
me schok voor haar. Het duurde lang 
voordat ze dit verlies verwerkt had. 
Toen ze 69 was vond ze toch weer een 
nieuwe liefde: in Jos Botman. Jos had 
zijn vrouw verloren en samen werden 
zij weer gelukkig. Ze hebben nog vijf 
mooie jaren met elkaar gehad. Het 
laatste jaar ging het met de gezond-
heid van Mien bergafwaarts, maar ze 
kon altijd op Jos en haar vier dochters 
rekenen. Ook al was ze niet zo sterk, 
haar overlijden op 31 mei 2013 kwam 
toch erg onverwacht. Ze wordt nog 
iedere dag gemist door de mensen die 
haar goed kenden.
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
hebben we afscheid genomen, met 
bijzondere woorden en dankbare her-
inneringen. Op 5 juni was de begrafe-
nis op het kerkhof bij haar echtgenoot 
Simon.

Op 23 augustus 2013 is in Huize St. 
Jozef overleden Afra Mol-Smit, op 
de leeftijd van 95 jaar. Genoeg zijn de 
herinneringen aan de lange levens-
weg die zij is gegaan.
In 1918 geboren,…dat doet ons den-
ken aan de tijd van de vorige eeuw, 
vooral het eerste gedeelte. Zoals zove-
le anderen van haar leeftijd heeft ook 
zij de sobere jaren gekend en meege-
maakt van die tijd. Het is met alles 
wat die jaren bij ons oproepen.
Moeder van een groot gezin,…het doet 
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ons denken aan de invulling van haar 
leven, zoals zovele andere ouders van 
een groot gezin een zorgzaam leven 
hebben geleid. Samen met haar man 
was er haar zorg en aandacht voor de 
kinderen. Het was gave en opgave om 
er iets goeds en moois van te maken 
en het leven met elkaar te delen. Tref-
fend gekozen waren de woorden in de 
Avondwake als afscheid, in herinne-
ring:
Dag Moeder,…95 jaar, wat een leef-
tijd. U zei altijd: wie had dat gedacht 
dat ik zo oud zou worden.
Dag Moeder,…U was 21 jaar toen 
u Vader trouwde. Jullie zijn 54 jaar 
getrouwd geweest.
Dag Moeder,…Er werden twaalf kin-
deren geboren, die nu allen voorgoed 
van u afscheid komen nemen.
Dag Moeder,…Uw leven bestond 
veelal uit hard werken. Uw motto was: 
Van hard werken ga je niet dood.
Dag Moeder,…Uw gevoelens liet u 
niet vaak blijken. U vond het ook 
moeilijk hoe ermee om te gaan.
Dag Moeder,…Op uw manier was u 
een lieve Moeder. Wij danken u voor 
alles wat u voor ons betekend heeft. 
Mooie woorden gezegd over deze 
moeder, oma en overoma. Wat ons 
achterblijft van dit leven, dat is het 
leven zélf van deze moeder. Wat ons 
achterblijft is herinnering, een dank-
bare herinnering in deze en in andere 
woorden. Dankbaarheid met bloemen 

en samenzijn. De Avondwake was 
daar een getuigenis van met zang en 
gebed. De crematie was op 27 augus-
tus in het crematorium in Hoorn.

Op 23 augustus 2013 is in Huize 
St.Jozef overleden Geertruida (Truus) 
Meester-Nieuweboer, op de leeftijd 
van 94 jaar. Een stilte voorgoed kwam 
over haar leven, met dankbare herin-
neringen die we mogen bewaren. Dan 
gaat het over familie, buren, goede 
vrienden en bekenden, allen die 
haar goed gekend hebben en hebben 
gewaardeerd.
De meeste jaren heeft zij doorgebracht 
in Andijk, op de Kleingouw, met haar 
man Dirk Meester, op latere leef-
tijd met elkaar getrouwd. Zij waren 
gelukkig in hun leven samen. 
Een kinderwens is nooit in vervulling 
gegaan. In zorgzaamheid en gastvrij-
heid was Truus echter een ‘moeder’ 
voor vele anderen. Verschillende jaren 
was zij en gaf zij thuis aan Poolse 
medewerkers, met alle bewondering. 
‘Gast aan tafel’, dat liet zij zien met de 
nodige zorg en medewerking.
In de parochiekerk naast Sarto is zij, 
met haar man Dirk, verschillende 
jaren koster geweest. Dat heeft ze met 
zorg gedaan, heel precies en schoon. 
Haar wonen was dichtbij de kerk. 

Na het overlijden van haar man, zij 
zelf nog enige tijd op Andijk wonend, 
kwam er de dag van een verhuizing 
naar Wervershoof, naar een kleinere 
woning op de Floralaan. Ze paste zich 
aan, met spoedige gewenning. In de 
loop van de verdere jaren, op latere 
leeftijd, volgde een verhuizing naar 
een Aanleunwoning. En opnieuw 
paste ze zich aan, zo was ze en zo deed 
ze, naar het zin. Weer een fase verder 
in haar leven was het verstandig - ze 
kreeg die kans – om te verhuizen naar 
het Verzorgingshuis St.Jozef, het was 
ook hier naar het zin.
Truus, tante Truus, buurvrouw Truus, 
het is met mooie en dierbare herin-
neringen die zij nalaat. Ze had een 
vlugge stap, ze was snel in haar praat 
en hartelijk in de omgang. Ze was een 
familiemens en een gemeenschaps-
mens. Ze hield van kaarten en van 
gezelschapsspelletjes. In het laatste 
half jaar werd het minder met haar 
gezondheid en levenskracht. Meer en 
meer bleef ze op haar kamer en was 
een verdere verzorging nodig. Liefde-
vol is die verzorging haar gegeven. In 
de avond van 23 augustus kwam er 
een definitieve stilte over haar leven, 
vredig zachtjes ingeslapen,
In de Uitvaartliturgie op 29 augustus 
waren we samen, met dankbare her-
inneringen en veel waardering. De 
crematie was op die dag in het crema-
torium in Hoorn. 

Esmee Maria Martina,
dochter van Niels en 
Marleen Botman-Molenaar 
(De Vooruitgang 37).

Teun Jacobus Petrus,
zoon van Johan Koomen en 
Dorien van Diepen (Matjador 23).

Liam Stephan,
zoon van Patrick en 
Marlies Meijer-Castricum 
(Dorpsstraat 206).

Pleuni Berendina Catharina,
dochter van Pieter en 
Rebby Vlaar-Nijenhuis 
(Het Eiland 22).

Hartelijke gelukwensen voor de 
ouders, de kinderen en het gezin. 
Welgemeende goede wensen op weg 
naar blije kinderjaren, een gelukkige 
jeugd.

HUWELIJK:

Cor Verdonschot en Roselijne Sijm,

Maikel de Wit en 
Jacky Oostenbrink.

Een hartelijk proficiat aan beide 
bruidsparen, met elkaar op weg naar 
een gelukkige levensweg en toekomst.

HUWELIJKSJUBILEUM:

40 jaar:
Bertus en Git Droog-Lakeman.
Bertus en Rina Meester-Pronk.

50 jaar:
Simon en Gré Ruiter-de Lange.
Theo en Riet Bakker-Ligthart.
Gert en Sitha Boos-van Diepen.

55 jaar:
Antoon en Tiny Hendriks-Bakker.

60 jaar:
Joop en Gerarda Frederiks-Fatels.

Hartelijke gelukwensen aan ieder van 
de bruidsparen, in herinnering aan 
de invulling van een mooi feest met 
familie en zoveel anderen. Voor ieder 
een eigen en bijzondere feestdag.
Van harte alle goeds en geluk toege-
wenst voor de verdere jaren.

GEDOOPT
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Carolien heeft een fijn 
feest. Er komen acht 
kinderen spelen. Ze spelen 
verstoppertje in het hele huis:
ook in de kelder en in mamma 
en pappa’s kamer. Dan gaan 
ze de tuin in… zak lopen! 
Mamma zegt : “Gisteravond 
hadden de grote mensen 
bezoek en toen is er een hele 
punt taart overgebleven. Wie 
wint krijgt die punt”. Allemaal 
doen ze hun best. Maar er 
kan er maar één winnen.  
Jeroen wint. Hij glimt. Hij is de 
beste van allemaal. Nu krijgt 
hij het stuk grotemensentaart. 
Wat zou dat zijn?
De moeder van Carolien komt 
binnen met een hele grote 
taart. 
Het is niet zomaar een punt. 
Het is een hele taart met 
negen kaarsjes. En Carolien 
mag ze uitblazen, want zij 
is negen jaar geworden. 
Mamma geeft aan ieder kind 
een stuk, ook aan Jeroen. 
Hij krijgt gewoon een punt, 
net als iedereen. Dat is niet 
eerlijk. Er kan er toch maar 
één winnen? En hij had 
gewonnen. 
Jeroen wil niet eens 
meezingen van ‘Lang zal ze 
leven’. Hij wil niet eten ook. 
Hij is boos. Carolien wordt 
ook kwaad. Het is haar 
verjaardag. En die moeten 
ze niet verpesten. Mamma 
wordt niet boos. Ze begrijpt 
Jeroen wel. “Je hebt  gelijk, 
Jeroen’, zegt ze. ‘Jij hebt een 
hele taartpunt verdiend. En 

die krijg je ook. Want jij bent 
de beste zakloper.  Maar de 
anderen krijgen ook een stuk. 
Want Carolien is jarig, en dat 
vieren we. Krijg je niet wat ik 
beloofd heb? Of vind je het 
erg dat een ander ook iets 

krijgt? Nou dan!’ Jeroen vindt 
het wel een beetje gek. Die 
moeder van Carolien toch. 
Maar hij hapt toch maar in 
zijn taart. 
‘Hoera’, zegt Carolien, en 
geeft hem een kusje.

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 16 oktober 2013.

Uw contactpersoon:

Voor de kinderen 
De verjaardag van Carolien


