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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

HERFST

Vreemd, dat boom en tak zoo 
stil staan 
In het gouden licht vandaag, 
Dat de bladertjes zoo stil gaan, 
’t Een na ’t ander, naar omlaag.
Dat het zonlicht zo voorzichtig 
Door de ijlheid straalt van ’t lof, 
En het groene blad doorzichtig 
En veel edeler maakt van stof,

Dat het windje in de twijgen 
Zoo behoedzaam gaat te werk 
En alleen wat blaadjes zijgen 
Doet op ’t pad 
en ’t bloemenperk,

Zonder ’t wazig diep te raken 
Waar de groene schemer 
blauwt, 
Of den goudglans schuw 
te maken 
In het ijl bebladerd hout,

Of te roeren aan de vijver, 
Waar zeer statiglijk en traag 
Twee voorname zwanen 
drijven 
Met hun spiegelbeeld omlaag,

En wat late najaarsrozen, 
Als bewasemend amethyst, 
Al de weemoed van hun broze 
Schoonheid heff en in den mist.

Jacqueline E. van der Waals 
uit: Laatste verzen 1923             

Van de redactie
Herfst is begonnen. Hét seizoen om lekker te lezen. 
Daar draagt dit nieuwe Nu en Straks-nummer toe 
bij met verschillende onderwerpen. 
Hoofdmoot is het 
interview met Vincent 
Breed over zijn werk 
als brancardier in 
Lourdes. Boeiend en 
ontroerend neergezet 
door Riet en Anneke. 
Er staan meer Lour-
des-verhalen in deze 
uitgave. De moeite 
waard. 
Er is nieuws over het 
Vormsel en Eerste 
Heilige Communie, 
waaronder de data. 
Handig te weten. Wat 
ook belangrijk is: parochienieuws, Auxilia- Brasilia, 
voedselbank, Zonnebloem. Leuke verslagen en ver-
halen komt u verder tegen. Ga er maar voor zitten! 
De kinderen wensen we een mooi Sint Maarten en 
Sint Nicolaasfeest toe. 
(Ook de volwassenen natuurlijk!) 
Veel leesplezier!
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Zaterdag 2 november: 
ALLERZIELEN

19.00 uur: Gedachtenisviering van 
onze dierbare overledenen met 
Herenkoor. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 
De verzorgers van de Avondwake-
vieringen en van Uitvaartliturgie zijn 
medevoorgangers in deze Gedachte-
nisviering.
De namen worden genoemd van 
degenen die in het afgelopen jaar zijn 
gestorven. Er is het licht van kaarsen 
en de kruisjes hebben hun betekenis. 
Het is een bijzondere avond.

Zondag 3 november: 

vrijdag 1 november 18.30 uur: 
Verzorgingshuis: Allerzielenviering. 
zondag 3 november 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 
liederen. 
Pastor J. Suidgeest.

9-10 november: 
DIAKONAAL WEEKEND

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 Kinder/Jeugdkoor. 
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. 
Groep Wervershoof.

16-17 november:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 

met Kinder/Jeugdkoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met 
AOW-Jongerenkoor (liederen). 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

23-24 november: 
CHRISTUS KONING 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 Middenkoor. 
Pastor C. Koning.

30 nov.-1 dec.: 1e ADVENT

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met 
AOW-Jongerenkoor. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

7-8 december: 2e ADVENT

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. 
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Commu-
nieviering met 

 Middenkoor. 
Groep Wervershoof.

14-15 december: 3e ADVENT 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur: geen viering. 
zondag 10.00 uur: 
Feestelijke Eucharistieviering met 
Gemengd koor. 
Pastor J. Suidgeest.
Viering vanwege 50 j. priesterfeest, 
nog nader in te vullen…..
(Nader nieuws in de volgende uitgave 
van ‘Nu en Straks’, tevens kerstnum-
mer).

21-22 december: 
4e ADVENT - BOETEVIERING

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.

De vieringen in het weekend van 
21/22 december (4e Advent) zijn een 
boeteviering, bedoeld als een bijzon-
dere voorbereiding op het Kerstfeest. 
Het is naast een persoonlijk ook een 
gezamenlijk getuigenis van wie we 
zijn: mensen met onze tekortko-
mingen en met onze goede wil. 
We vragen vergeving, we maken 
ons klaar om het Kerstfeest zo goed 
mogelijk te vieren. 

Van harte bent u welkom.

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

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

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

De nieuwe naam voor de leden van het vroegere Regiokoor 
is: Middenkoor.

Liturgisch rooster 
2 november tot en met 22 december 2013
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Via Mevr. Nel Kolkman kregen wij, Paula Kouwenhoven-
Petersen en dochter Ellie van Noort-Kouwenhoven, het 
blad Nu en Straks toegestuurd.
De reden was het 30-jarig spic en span duo Rina en Th ea. 
Ontzettend leuk om jullie blad te lezen en ook de bijpas-
sende tekeningen niet te vergeten. Pastor Janssen is het 
dan ook echt. Er liggen voor ons veel fi jne herinneringen 
in de pastorie die wij beleefden als we bij, voor jullie juf-
frouw Sjaan maar voor mij tante Sjaan op bezoek waren.

Bijzonder was het voor ons dat Rina en Th ea het poets-
gebeuren voor hun rekening namen toen tante Sjaan naar 
een aanleunwoning ging en dat trouw hebben hebben vol-
gehouden. Wij zijn jullie daar zeer erkentelijk voor en dat 
zullen we nooit vergeten. 
Lieve Rina en Th ea wij wensen jullie alle goeds toe en doe 
het maar een beetje rustig aan. 

Groeten Paula en Ellie.

Allerzielen - 
2 november
Dit jaar valt 2 november op zaterdag. Er is ’s avonds om 
19.00 uur in onze kerk een gedachtenisviering. We ge-
denken onze dierbare overledenen. We noemen de namen 
van degenen die in het afgelopen jaar zijn gestorven (vanaf 
2 november vorig jaar). 
Deze namen staan geschreven op de kruisjes die achter in 
de kerk, in de vroegere doopkapel, langs de tegelwand een 
plaats hebben gevonden. Het gaat in de 2 novembervie-
ring ook om vele andere namen die we niet vergeten, uit de 
tijd daarvoor, soms kort geleden of namen uit een verder 
verleden. Voor het gevoel dikwijls nog heel dichtbij en bij-
zonder.
In deze gedachtenisviering bidden we om licht, om blij-
vend leven voor hen die zijn gestorven. We bidden om licht 
en om levenskracht voor onszelf in de voortgang van ons 
eigen leven. Mogen we elkaar tot kracht en troost zijn in 
deze bijzondere viering van Allerzielen. 
Net als enkele vorige jaren staan op het kerkhof enkele 
bouwlampen. Dit maakt het mogelijk om na de viering een 
bezoek aan het graf of aan de graven te brengen en daar 
een grafl icht aan te steken of bloemen te brengen als een 
bijzonder teken van aandacht en verbondenheid.

Kerstzangdienst
De jaarlijkse Interkerkelijke Kerstzangdienst, georgani-
seerd door de plaatselijke Raad van Kerken, is dit jaar in 
onze kerk op zondag 15 december, aanvang 19.00 uur in 
de avond.
Het koor ‘Una in Via’ (Andijk) zal de zang verzorgen. 
Kerstoverweging zal worden uitgesproken door Ds. Staat, 
dominee van de Gereformeerde kerk te Andijk.

Als christenen van verschillende kerken en als mensen van 
goede wil zijn we van harte welkom in een gezamenlijk 
getuigenis in gebed, zang en onderlinge verbondenheid.
Welkom in dit samenzijn!

Raad van Kerken,
Andijk, Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk. 

In de volgende uitgave van ‘Nu en Straks’ is er herinne-
ring aan deze Kerstzangdienst en tevens het overzicht van 
KERSTMIS en de JAARWISSELING en ook van de eerste 
weken in het nieuwe jaar 2014. Het nummer zal uitkomen 
twee weken voor Kerstmis.

Raad van Kerken,
Andijk, Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk

Dag aardige mensen van de St. Werenfridusparochie

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
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Wees blij 
 
Wees blij met de dag 
al valt er veel regen
zie het gewoon maar
als hemelse zegen.

Wees blij met de dag
hij gaat toch zo snel
ook al zit je even
niet goed in je vel.

Wees blij met de dag
neem hem voor lief
soms ben je wat  moe
en dan weer actief.

Wees blij met de dag
in ieder seizoen
waarbij je soms veel
of weinig kunt doen.

Wees blij met de dag
kijk wat hij je geeft
eens komt de laatste
besef dat je leeft.
 

Arda Koomen-Kuip

De renovatie van een deel van het eerste 
kerkhof vond plaats in de voorbije zomer-
maanden 2013. Het was nog een hele 
aanpak, vooral het verwijderen van een 
aantal oude (en te kleine) grafk elders. Op 
dit moment is de renovatie nagenoeg vol-
tooid. Het resultaat mag er zijn en is met 
waardering begroet. ‘Het ziet er verzorgd 
uit’, het is door menigeen gezegd. En zo is 
het ook. Moge het zo blijven. De aanplant 
van een buxushaag aan de voorkant (bij 
de toegang) geeft  een goede afscheiding. 
In de komende jaren zullen we zien hoe 
de verdere groei er een mooi geheel van 
zal maken.

Allerzielen is een dag, een éxtra dag van 
gedenken en herinneren. Daarbij speelt 
het kerkhof een belangrijke rol en plaats. 
Dag van bezoek aan het graf, van een 
groet, van stilte. Alle grafstenen, graf-
zerken, urnenplaatsen of andere herin-
neringstekens kunnen we een monument 
noemen. Zij zijn met bloemen of planten 
versierd, met bijzondere woorden erop 
gekozen, met vertrouwde namen en jaar-
tallen. Het is ter herinnering, afscheid, 
vrede en rust.

Onze gestorven dierbaren zélf mogen we 
een monument noemen, stevig overeind, 
rechtop. Zij zijn een houvast om tegenaan 
te leunen, een sieraad om trots op te zijn, 
een voorbeeld van leven om dankbaar 
voor te zijn. Een monument van trouw en 
van kracht. We mogen de nabijheid van 

hun leven voor ogen houden en aanwezig 
weten in ons hart.

Het beeld van de graankorrel is van toe-
passing. Het is een beeld dat we heel goed 
verstaan in het landelijke van onze eigen 
Westfriese omgeving: van zaaien naar 
groei, naar bloei en oogst, beeld van onze 
levensweg. Die graankorrel zijn we zélf, 
met zegen over de vrucht van ons eigen 
leven, de levensweg die wij gaan, gericht 
naar delen en geven, naar inzet en arbeid, 
gemeenschapszin en liefde, tot opbouw 
van een betere samenleving en wereld.

Om het nog eens samen te vatten: Als wij 
onze dierbare overledenen in deze dagen 
extra gedenken, dan zijn zij als een monu-
ment naast ons. Tevens mogen we hen 
gedenken in het beeld van de graankorrel 
in de aarde, de vrucht van hun leven in 
herinnering, bewaard in eeuwigheid. Het 
is het spoor in de aarde, het spoor in ons 
eigen leven dat we ook zelf mogen volgen, 
op weg naar een vruchtbare invulling van 
onze eigen levensweg.

Moge er troost uitgaan van de 2 novem-
berviering, van een bezoek aan het kerk-
hof, van een gemeenschappelijke verbon-
denheid waarin we met zorg en aandacht 
met elkaar omgaan, als welkom in tijden 
van verwerking, gemis en schaduw. Veel 
kracht u allen van harte toegewenst.

Pastor J. Suidgeest

Renovatie 

Nieuws van de 
Eerste Communiewerkgroep
De Eerste Communie werkgroep is inmiddels weer van start gegaan. We kunnen 
 melden dat de uitnodiging voor de informatieavond in de derde week van januari 
2014, bij de ouders van de kinderen van groep 4 op de deurmat valt. 
De eerste informatieavond staat gepland op maandag 27 januari 2014. 
Op deze avond krijgen de ouders van eventuele communicantjes informatie van  Pastor 
Suidgeest en leden van de werkgroep over de Eerste Communie. Tevens is er gelegen-
heid om uw kind voor zijn of haar Eerste Communie aan te melden.
Voor degenen die deze informatie gemist hebben: 
De Voorstellingsdienst is op zaterdag 8 maart 2014 
en de Eerste Communie op zondag 27 april 2014.
Belangrijke data dus om in uw agenda te noteren. 
U kunt onze stukjes ook nog teruglezen op www.sintwerenfridusparochie.nl op de 
jeugd- en jongerenpagina. 

Namens de werkgroep: Monique Bosman (584412) en Sylvia Bakker (582268)
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Uit de vergadering van 
23 september 2013

We gaan op weg naar een belang-
rijk jaar (jaren) met veranderingen 
als we denken aan plannen en de 
uitwerking daarvan in de richting 
van schaalvergroting, fuseren, meer 
samenwerken en samengaan van 
parochies. Dit met informatie en 
toelichting vanuit het bisdom, in 
overleg en samenspraak met paro-
chiebesturen en parochies aan de 
basis.

Financiën en 
Onderhoud

De lijst is binnengekomen voor het 
bestellen van materiaal betreff ende 
Actie Kerkbalans 2014. Het weekend 
van Kerkbalans 2014 is 18/19 januari. 
Voor machtiging is een overeenkomst 
nodig met de bank. Overleg hierover 
is gaande, komt rond.
‘Kerkelijk Waarde Beheer’ meldt zich 
als hulp bij het afstoten van een kerk-
gebouw. Voorzover van toepassing, 
het Bisdom wil dit liever in eigen 
hand en overleg houden.
De kerkhofrenovatie (een gedeelte 
van het 1e kerkhof, achter de kerk) is 
nagenoeg rond. Een overzicht van de 
kosten is binnengekomen. De eind-
factuur volgt binnenkort.
Eind september gaat de pastorie in 
de steigers voor vernieuwing van 
de goten. Dit is hard nodig vanwege 
slechte plekken, dus lekkage, op meer-
dere plaatsen. Het werk zal ongeveer 
een week in beslag nemen. 

Aandachtspunt: bekeken wordt of en 
hoe de energiekosten (kerk en pasto-
rie) eventueel teruggedrongen kun-
nen worden. Een voorbeeld van kos-
tenbesparing is de LED-verlichting 
voor in de kerk (bij het altaar).
Enkele sloten (op enkele deuren) 
zullen vervangen worden; ze zijn in 
slechte staat.

Tuin en 
Begraafplaats

De renovatie van een deel van het 1e 
kerkhof (achter de kerk) is nagenoeg 
voltooid. Het ziet er netjes uit. Dat 
is ook menige reactie van bezoekers. 
Wat aanplant betreft , in de breedte 
van de voorkant komt een buxushaag 
(bij de toegang naar het kerkhof). 
Hier zijn in voorafgaande tijd bomen 
weggehaald om reden van ouderdom, 
wildgroei en overlast. 
Het klinkt voor de tuinmannen aan-
genaam om waardering te horen voor 
hun aandacht en zorg in het geheel 
van tuin- en kerkhofonderhoud.

Kerk en Samenleving

In de Vredesweek van september ver-
zorgt de plaatselijke Raad van Kerken 
een avond over confl ictbeheersing 
en de oplossing daarvan. Confl ic-
ten: dit speelt in gezinnen, in plaat-
selijke gemeenschappen, in kerk en 
wereld, tussen partijen, in de politiek. 
De avond is in de dagruimte van de 
parochiekerk te Andijk, donderdag 
26 september, aanvang 20.00 uur. 
In het Diaconaal Weekend van 9-10 
november zal aandacht worden 

gevraagd voor de Voedselbank. In 
een themaviering (met Kinderkoor) is 
dat op zaterdagavond Ook aandacht 
in de viering van zondagmorgen. Het 
project ‘Voedselbank’ speelt ook op 
beide basisscholen. Het is een mooie 
invalshoek naar de kinderen toe.
Er is een eerste voorbereiding op de 
Vastenactie in de Veertigdagentijd 
van 2014. Het gekozen project betreft  
Sierra Leone.

Gemeenschapsopbouw 

In de septembermaand wordt de 
‘Openingsviering Nieuw Werkjaar’ 
voorbereid. Zondag 6 oktober is de 
datum van deze viering: ‘Samen op 
weg’, gericht naar het nieuwe seizoen. 
Het is met Kinder/Jeugdkoor en 
AOW-Jongerenkoor. Na afl oop in de 
kerk: nog even nablijven en napraten 
met kop koffi  e of thee. Het is de eer-
ste keer dat we het doen, het proberen 
waard.
De Bezoekersgroep komt binnenkort 
bij elkaar voor verdelen van bezoeken 
aan kroonjarigen. Voor de Wijkcon-
tactpersonen wordt een gemeen-
schappelijke avond voorbereid, met 
spreker of thema in februari 2014.

Catechese en 
Liturgie

De werkgroepen Vormsel en  Eerste 
Communie plannen hun eerste verga-
dering, aan het begin van het  seizoen. 
Met de ervaring van het afgelopen 

Nieuws van het parochiebestuur
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Op zondag 29 september zong het 
Dameskoor tijdens een Woord en 
Communieviering het “Heer, ont-
ferm U” en het “Eer aan God” uit de 
mis “Canto Armonico” van Piet Hal-
sema. Van deze componist heeft  het 
gemengd koor in de afgelopen jaren 
enkele malen de “Drievuldigheids-
mis” gezongen. Hoewel het geen uit-
gesproken moderne muziek is wordt 
het door sommigen wel een beetje zo 
ervaren. 
Het klankidioom en de manier van 
componeren van Piet Halsema is 
een beetje anders dan in de muziek 
van bijvoorbeeld Perosi en helemaal 

anders dan de veel oudere Mozart. 
Ter afwisseling van dit oudere, meer 
klassiek repertoire kan het verfris-
send zijn om ook eens iets te zin-
gen wat dus een klein beetje anders 
klinkt. Ook in die zin heeft  het koor 
een rol te vervullen: voorgaan in de 
zang, zowel in nieuwe liederen als in 
nieuwe misgezangen. 
Het koor gaat dus, net als bijvoor-
beeld lectoren/lectrices, mee voor in 
de viering. Van hen verwachten “de 
mensen in de kerk” ook niet dat zij 
vooral een mooi toneelstukje op het 
altaar opvoeren om hen vooral te ver-
maken... Integendeel! Voorgangers 

doen wat zij moeten doen: voorgaan 
in woord en gebed. Zo ook het koor: 
voorgaan in de zang. En dan niet 
alleen maar dat laten horen waar-
van verondersteld wordt dat het “de 
mensen in de kerk” wel vertrouwd 
in de oren zal klinken, ervan zullen 
genieten zoals tijdens een toneelstuk 
en/of een concert. Van tijd tot tijd een 
nieuw geluid hoort ook bij de taak van 
het koor. Inmiddels is tijdens de laat-
ste repetities ook al kerstmuziek op 
de lessenaar verschenen. Een Engelse 
carol “Sound the bells”.

Jan van der Leek

Koor

Ook tijdens het laatste orgelconcert 
klonken nieuwe klanken door de Sint 
Werenfriduskerk. Een speciaal voor 
dit concert en voor dit orgel gecom-
poneerd werk van Pieter Rynja, die 
het concertprogramma ook vrijwel 
in zijn geheel uitvoerde. Een van zijn 
composities werd uitgevoerd door 
vader en zoon Hoogenberg op orgel 
en trombone. 
Voor de meeste bezoekers een bijzon-
dere ervaring. Geen klassieke muziek 
uit de 18e en 19e eeuw, maar 20e-
eeuwse componisten: Paul Hindemith 

(1895-1963), Jehan Alain (1911-1940) 
en Olivier Messiaen (1908-1992). 
Componisten die Pieter Rynja naar 
eigen zeggen hebben beïnvloed, en 
wiens eigen orgelcomposities op dit 
programma waren gecomponeerd in 
2005, 2006, 2010 en 2013. Een bijzon-
der concert dus, wat tevens de afslui-
ting vormde van orgelzomerseizoen 
2013. 
Over de mogelijkheden voor concer-
ten in 2014 tasten we op dit moment 
nog in het duister. Sinds 2005 zijn er 
jaarlijks drie concerten georganiseerd. 

Zonder uitzondering waren alle orga-
nisten die hiervoor zijn uitgenodigd 
aangenaam verrast en enthousiast 
over de klank van ons orgel. Reden 
temeer dus om hiermee door te gaan. 
Echter: organisten van buiten uitno-
digen zonder dat hen fi nancieel iets 
kan worden geboden is in ieder geval 
uitgesloten. 

Voor de lezers onder u die sponsor-
ideeën hebben: reik ze aan!

Jan van der Leek

jaar (jaren) is er de gerichtheid naar 
een passende invulling in het komend 
jaar. Waar nodig worden de werkgroe-
pen aangevuld met nieuwe mensen.
Begin oktober is de halfj aarlijkse 
korenplanning voor de parochies van 
de regio. Het gaat om de periode van-
af Advent 2013 t/m Pinksteren 2014.
Zondag 15 december hoopt Pastor 
J. Suidgeest zijn 50 j.priesterfeest te 
vieren, met viering en receptie. Ver-
der nieuws volgt later. Woensdag 16 
oktober is zijn verjaardag: 75!

Regio-nieuws

We sorteren de binnengekomen post, 
de stukken die zijn binnengekomen 
rond en vanuit de Bisdomnota van 

november 2012: ‘Nieuwe Tijden, 
Nieuwe Wegen’.
Twee woorden komen daarbij regel-
matig terug als een richtingwijzer. 
Het gaat om samenwerking en solida-
riteit. Het gaat erom om de kerk(en) 
af te stemmen op de uitdagingen van 
een nieuwe tijd die er gekomen is en 
verder gaat. Hierbij gaat het om een 
groter geheel dan een parochie. Het 
gaat om meer regionaal denken en 
handelen. In de regio gaat het om 
samenwerking en om afstemming op 
elkaar op de verschillende pastorale 
terreinen. De regio is daarbij een gro-
ter draagvlak dan een parochie, met 
een beter antwoord op nieuwe kansen 
en mogelijkheden.
Het samengaan van parochies naar 

een groter geheel leidt naar een fusie 
onder één bestuur, door fusie naar 
één (grotere) parochie. Daarbij is een 
stappenplan aangereikt als een hulp-
middel, als een weg om te gaan. In 
de stukken lezen we overigens dat de 
eigenheid, de eigen identiteit van de 
diverse gemeenschappen niet wordt 
aangetast. 
Het betekent dat het belang van de 
eigen parochie overeind blijft . Aan de 
basis, aan het begin van het seizoen 
komt dit op ons af, om mee om te 
gaan. Het vraagt heel wat tijd en over-
leg om er het beste uit te halen, het 
beste ervan te maken op weg naar de 
komende en naar de verdere jaren.

Dat was het voor deze keer.

Het Orgel
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Feestmiddag de 
Zonnebloem een succes!
Op vrijdag 4 oktober was er feestmiddag voor alle 
 vrijwilligers van de Zonnebloem en alle gasten van de 
Zonnebloem Wervershoof/Onderdijk in het dorpshuis 
te Onderdijk.

De middag begon met een heerlijk stukje zeer toepasselijke 
zonnebloemtaart en een kopje koffi  e. Terwijl iedereen aan 
het genieten was van de taart trad het duo: a Men’s Passion 
op. Zij begonnen met hele mooie luisterliedjes. 

Na de pauze kwamen de 
meezingliedjes aan bod. Dit 
tot groot enthousiasme van 
de mensen. Ook was er na 
de pauze een borrel voor de 
mensen en werden er lekkere 
hapjes geserveerd. 

Toen de muziek 
was afgelopen en 
de eerste taxi’s 
waren gearri-
veerd was ieder-
een nog gezellig 
aan het naklet-
sen en eigenlijk 
nog helemaal 

niet klaar om naar huis te gaan. Al met al was het een 
supermiddag. Iedereen bedankt voor alle gezelligheid!

Bestuur van de Zonnebloem

Zit u in fi nanciële nood?
Of heeft  u plotseling een grote fi nanciële tegenvaller,
Terwijl u altijd al de eindjes aan elkaar moet knopen?
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) kan u daar 
misschien bij helpen.

Bel voor Wervershoof : 
mevrouw A.C.M. Wildoer tel. nr.: 0228-583731

Gelooft  u in stille armoede?
Gelooft  u in fi nanciële nood waarin een mens kan 
verkeren?

EN WILT U HELPEN?
U kunt ons fi nancieel steunen.
PCI Wervershoof:  
IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54

Zodat wij met elkaar om elkaar kunnen geven.

PCI 
Wij geven 
om elkaar!

Na een zeer geslaagde vie-
ring op 17 maart jl. waarbij 
29 kinderen het H. Vorm-
sel hebben mogen ontvan-
gen, zijn we al druk bezig 
met de voorbereidingen 
voor het Vormsel 2014.
Deze zal plaatsvinden op 
zaterdag 5 april. Even-
als voorgaande jaren zal 

het project worden afgesloten met de jaarlijkse Bavodag op 
zaterdag 12 april 2014. Deze dag staat voor een gezellige dag 
als afsluiting van het project met alle vormelingen uit het 
Bisdom Haarlem-Amsterdam.

We hebben ook afscheid genomen van onze voorzitter Frank 
Ooteman. We willen Frank bedanken voor zijn jaren trouwe 
dienst, inbreng en enthousiasme. Gelukkig hebben wij een 
zeer geschikte vervanger gevonden in Carlo van Velzen. Car-
lo is onder vele parochianen misschien bekend als ‘de man 
van Moniek’ (lectrice) en oud-bestuurslid van de  parochie. 

Van harte welkom Carlo, we gaan er een mooi vormjaar van 
maken.

Afgelopen jaar is voor het eerst gewerkt met een nieuw pro-
jectboek met als thema ‘Growing Up’ dat enthousiast is ont-
vangen door ons als werkgroep maar ook door de gastouders 
en de vormelingen. Er zijn dit jaar veel potentiële vormelin-
gen die we begin november uitnodigen voor het vormsel.

Via een nieuw G-mail account van de werkgroep zijn alle 
bestuursleden te bereiken, te weten: werkgroepvormen@
gmail.com. Meer informatie ontvangt uw zoon/dochter in 
de eerste week van november via de basisschool. Zit uw kind 
niet op de reguliere basisschool maar wel in het laatste jaar, 
dan is hij/zij ook van harte welkom! Stuur dan een mailtje 
naar werkgroepvormen@gmail.com. 

We hebben er weer zin in!

Met vriendelijk groeten,
Werkgroep Vormen.

Nieuws van de werkgroep Vormen



9 1 november 2013 | Nu en Straks |

25 augustus reisde de bloemversier-
groep met de nachtboot van Hoek 
van Holland naar Harwich in Enge-
land. Git Droog, José Bakker, Nel 
Koopman en Joanna Neefj es gingen 
samen met hun mannen.

Een vroege start na aankomst in Har-
wich gaf tijd genoeg om Cambridge te 
bezoeken met al zijn ‘Colleges’ en het 
beroemde King’s College Chapel. Het 
einddoel was de Cotswolds en een 
hotel in Stow-on-the-Wold.
Tijdens deze ‘studiereis’ waren de 
bloemen natuurlijk heel belangrijk. 
Twee tuinen werden bezocht: Hideco-
te Manor Gardens en Bourton House 
Garden, allebei waren prachtig, zelfs 
zo laat in het seizoen. Overal waren 
mooie ‘hanging baskets’ vol met aller-
lei kleuren.
Na drie nachten in de Cotswolds ging 
de reis terug richting Londen met 
een tussenstop bij Blenheim Pala-
ce in Woodstock. Hier is Winston 
Churchill geboren. Er was veel pracht 
en praal te zien.
Het volgende hotel was in Kingston-
upon-Th ames, de geboorteplaats van 
Joanna. Van hieruit gingen ze een 

dag naar Londen. Met een ‘Hop on/
Hop off ’ bus was het mogelijk veel te 
zien: Tower Bridge, St. Pauls Cathe-
dral, Buckingham Palace en nog veel 
meer.
Na Kingston ging de reis naar Kent. 
In het hele oude dorpje Chilham was 
een bloemschik-tentoonstelling in de 
kerk. Goed om inspiratie op te doen! 
De laatste overnachting was in Can-
terbury. Op zondagochtend ging de 

hele groep naar de Eucharistieviering 
in de Kathedraal. Veel van de dienst 
was herkenbaar en het was heel bij-
zonder om mee te maken. Vanzelf-
sprekend werden de bloemenstukken 
bekeken! ’s Avonds ging de groep met 
de boot van Dover naar Duinker-
ken. Het was een gezellige week: veel 
gezien, veel gelachen en natuurlijk 
veel geleerd over bloemen en planten 
in Engeland! 

De Bloemversiergroep op reis

Zonnebloem op zoek 
naar creatieve mensen
Stichting de Zonnebloem Wervershoof/Onderdijk is op 
zoek naar mensen die willen helpen om mensen blij te 
maken op 5 december.

Rond 5 december deelt de Zonnebloem altijd pakjes uit 
aan zieke en eenzame mensen. 
De Zonnebloem vraagt om jullie hulp. Wie zou een mooi 
pakje willen maken voor iemand die ziek of eenzaam 
is? Het is een mooi gebaar naar je medemens die niet de 
mogelijkheid heeft  om deze feestelijke periode te vieren 
met vrienden of familie. 
Laat je creativiteit spreken!

Je kunt je voor 1 november opgeven bij:
 
Melanie Niesten 0645038034 of 

melanie_niesten@hotmail.com

Oproep 

De Werkgroep Gezinsviering is dringend op zoek naar 
een paar enthousiaste nieuwe leden. We maken onge-
veer vijf vieringen per jaar met als hoogtepunt wel de 
kerst viering. 

We typen de boekjes voor in de kerk en zoeken er leuke 
afb eeldingen bij. 
We ondersteunen het kinderkoor met leuke activitei-
ten bijv. rond de sinterklaastijd, een gezellige bingo of 
 spelletjesavond, een sfeervolle afsluiting van het seizoen. 
Voor de gemeenschapsveiling bedenken we een leuke 
 activiteit. Maar we kunnen het niet alleen en daarom 
hopen we op versterking. 

Wil je informatie of 
heb je interesse je 
kunt bellen met: 
Carolien Kappelhof 
(584241) 
Carla de Haan 
(583324) of 
Th ea Spigt (518546)
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Eten voor Chileense straatkinderen
Het Zuid-Amerikaanse Chili ligt 
ingeklemd tussen de Grote Oceaan 
en het enorme Andesgebergte. Veel 
Chilenen voelen zich dan ook enigs-
zins ‘eilandbewoners’ door deze geo-
grafi sche barrières. Dat eilandgevoel 
belemmert de handelsgeest van het 
land echter niet: Chili exporteert 
onder andere koper, zilver en goud, 
maar ook groente en fruit. 

Helaas profi teren niet alle inwoners 
van de gestage economische groei. 
Nog altijd trekken veel Chilenen naar 
de grote steden, in de hoop daar een 
beter bestaan te kunnen opbouwen. 
Ze belanden er echter meestal in de 
sloppenwijken, waar werkeloosheid, 
alcohol, drugs en geweld de overhand 
hebben. Veel kinderen uit de troos-
teloze sloppenwijken leven op straat: 
ze zijn vaak afk omstig uit gebroken 
gezinnen of hun ouders kampen met 
een alcohol- of drugsverslaving. De 
nodige kinderen zijn zwaar getrau-
matiseerd door fysieke en geestelijke 
mishandeling en verwaarlozing. 

In de sloppenwijk San Bernardo bij 
de Chileense hoofdstad Santiago is 
een gaarkeuken met eetzaal gebouwd. 
Hier krijgen de straatkinderen een 
warme maaltijd en als ze dat willen 
een bemoedigend woord of helpende 
hand. Het project was meteen een 
groot succes: soms worden er meer 
dan 30.000 maaltijden per jaar ver-
strekt. Pater Juan Bautista Carillo 
Jeldres IVE van de congregatie van de 
Religieuze Familie van het Mensge-
worden Woord, begeleidt het project. 
Hij hoort bij dezelfde congregatie als 
de bij ons bekende ‘Blauwe Zusters’. 

Adventsactie wil dit jaar € 10.000,00 
bijdragen aan het voedselproject 
‘Zalige Moeder Teresa van Calcutta’.

U kunt u gift  doen via de Adventszak-
jes, die in deze Nu en Straks zitten.

Ook is er een deurcollecte na de Kerst-
vieringen.
Of via het rekeningnummer kunt 
u ook een bedrag overmaken t.n.v. 
Adventsactie, reknr. 653100000.

Wij danken u hiervoor, namens de 
mensen en de kinderen in Chili.
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Beste vrienden,

 Brasili-Ja-Auxilia zoekt constant naar nieuwe 
 initiatieven en mogelijkheden om mensen samen te 
 brengen. In die lijn het is een spannende zomer geweest. 
 Ik had het voorrecht om een Interreligieus sym-
posium te mogen organiseren in het Vredespaleis in Den 
Haag. Ongeveer 250 mensen kwamen samen op 11 septem-
ber. Moslims, boeddhisten, hindoes, joden en christenen 
spraken met elkaar over “Duurzame Vrede door Verzoe-
ning”. Het evenement werd afgesloten met de inhuldiging 
van een kolom, een steen van vrede, op het Carnegieplein 
tegenover het paleis.
 In augustus heb ik deelgenomen aan een seminar 
in Londen voor de Mill Hill missionarissen in de leeft ijds-
groep 45-55. Collega’s van over de hele wereld deelden 
hun werkervaringen. Het was geweldig om te zien waar 
bijvoorbeeld de klas van 1978, bestaande uit 11 seminaris-
ten, allemaal mee te maken kreeg en nog krijgt. Nogal wat 
van ons hebben onder zeer moeilijke omstandig-heden 
gewerkt. Het was geweldig om elkaar weer te zien, te ont-
moeten, na zoveel jaren.
 In oktober zal ik naar Dubai gaan om wat pasto-
rale bijstand te verlenen aan de werknemers uit de Filip-
pijnen. Een half miljoen van hen er werken daar en zoeken 

naar manieren om hun geloof in deze islamitische staat uit 
te oefenen. Het zal ongetwijfeld een eye opening ervaring 
om te leren hoe ze daarin slagen onder deze omstandighe-
den, en hoe de twee religies vreedzaam kunnen samenval-
len.
 Zoals je kunt zien is het leven alles behalve saai. Ik 
wens jullie allemaal voor de rest van het jaar alle goeds en 
heel veel energie om de winter door te komen.
        
 Fr. Sjaak de Boer

Het lijkt allemaal wat rustig rondom Auxili-ja-Brasil-ja, 
maar niets is minder waar. Achter de schermen wordt 
volop en heel hard gewerkt. In 2011 hebben we, bij gele-
genheid van ons 25 jarig bestaan, een foodfair gehouden 
in Café Restaurant “Het Fortuin” in Wervershoof. Het zat 
in de planning dat in november van dit jaar weer te gaan 
doen. We hebben echter uit moeten wijken naar 23 febru-
ari 2014. U hoort daar nog wel meer van. Ook starten de 
voorbereidingen weer voor de beklimming van ... iets wat 
we in 2012 ook hebben gedaan. de Alpe d’Huez. Boven-
dien zijn er de nodige projecten geweest die we hebben 
ondersteund en die we nog gaan ondersteunen. Ik noem 
er 2: Stichting Watu Wangu en Stichting June. U kunt alle 
informatie over de door ons ondersteunde projecten vin-
den op onze website.

Deze rondzendbrief gaat via de post naar ongeveer 150 
mensen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u, indien 
mogelijk, uw mailadres aan ons kenbaar zou willen maken. 
Velen zijn u hierin al voorgegaan.    
 
Met vriendelijke groet
Kees Ooijevaar 
KvK: 371000429 Bank: 3689.48.870 t.n.v. Auxilia

Secr: Kees Ooijevaar
Raiff eisenlaan 81
1693 EP  Wervershoof
Telefoon: 0228 582203
E-mail: 
chooijevaar@quicknet.nl
www.auxilia-brasili-ja.nl

oktober 2013

Steun de voedselbank
Nog even en we vieren het feest van 
St. Maarten, het feest waarin we kun-
nen vieren dat we delen met elkaar.
De werkgroep “Kerk en samenleving” 
van parochie Wervershoof organi-
seert samen met de basisscholen een 
project voor de voedselbank.

De voedselbank
Meer dan de helft  van de huishoudens 
die door de voedselbank
geholpen worden, zijn gezinnen met 
kinderen. Bij een intakegesprek wil-
len ze exact weten hoe de fi nanciële 
situatie is. Alleen gezinnen die niet 
meer dan 180 euro per maand leef-
geld overhouden krijgen steun van de 
voedselbank. Voor een extra volwas-
sene wordt hier nog €60 euro en voor 
een kind. €50 euro bij opgeteld.
Een paar keer per jaar wordt er beke-

ken of deze hulp nog moet worden 
voorgezet. Zonodig worden de gezin-
nen ook geholpen door andere hulp-
verlening zodat ze zo snel mogelijk 
uit de problemen zijn. Wist u dat de 
meeste gezinnen drie tot zes maan-
den ingeschreven staan bij de voed-
selbank? Het gezin mag maximaal 
drie jaar gebruik maken van de voed-
selbank. Het aantal aanvragen voor 
een wekelijks pakket loopt helaas nog 
steeds op. Wij willen de voedselbank 
ondersteunen, doet u mee?

Hoe kunt u helpen?
Producten die de voedselbank goed 
kan gebruiken zijn bijvoorbeeld:
- Vis en vlees in blik, groenten in 

blik
- Macaroni, mix voor macaroni en 

dergelijke

- Pannenkoekmix, poedersuiker, 
stroop

- Koffi  e, thee, suiker, houdbare melk
- Broodbeleg, ontbijtkoek, beschuit, 

smeerkaas, kokosbrood, hagelslag
- Enzovoort

Liefst gezonde etenswaar, producten 
met een lange houdbaarheidsdatum.

In het diaconaal weekend op vrijdag 8 
november tussen half 4 en half 5
kunt u de producten inleveren achter 
in de kerk.

Ook bij de gezinsviering op zaterdag 
9 november om 19.00 uur en bij de 
mis op zondag 10 november kunt u 
producten mee nemen naar de kerk.

Alvast bedankt voor uw steun!
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In het Nederlandse taalgebied wordt het interview gepu-
bliceerd in het tijdschrift  ‘Streven’, waar het ook op de 
website is te vinden. Internationaal is een Engelse versie 
van het interview onder meer te vinden via de websites 
van ‘American Magazine’ en ‘Th inking Faith’.
 
Onderscheiding
In het interview spreekt de paus onder meer over ‘Onder-
scheiding’ als beginsel dat hem leidt in zijn bestuur-
lijke werk. “Onderscheiding in de Heer leidt me in mijn 
bestuursvorm. In feite hoed ik me voor onverwachts geno-
men beslissingen. Ik vertrouw niet op de eerste gedachte, 
namelijk voortgaan op het allereerste wat me ingegeven 
wordt als ik een beslissing moet nemen. In het algemeen is 
dat de verkeerde optie. Ik dien te wachten, de zaak inner-
lijk in te schatten door er de tijd voor te nemen. De wijs-
heid van onderscheiding verlost ons van de onontkoom-
bare dubbelzinnigheid van het leven en reikt ons de meest 
geschikte middelen aan, die zich niet steeds identifi ceren 
met wat groot of sterk lijkt.”

Tweede Vaticaans Concilie
Een ander thema dat in het interview ter sprake komt is 
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). “Vaticanum 
II is een herlezing geweest van het Evangelie aan de hand 
van de hedendaagse cultuur. Het heeft  een hernieuwings-
beweging op gang gebracht die gewoon voortspruit uit 
het Evangelie zelf. De vruchten zijn enorm. Het volstaat 
te denken aan de liturgie. De liturgische hervorming is 
een dienst geweest aan het volk als een herlezing van het 
Evangelie vanuit een bepaalde historische gegevenheid. Ja, 
er zijn hermeneutische lijnen van continuïteit en ook van 
discontinuïteit, maar een zaak is toch duidelijk: met name 
de dynamiek om het Evangelie te lezen en te begrijpen op 
een geactualiseerde manier naar het heden toe is eigen aan 
het Concilie en is daarom absoluut onomkeerbaar.”

‘God ontmoet men in het hier en nu’
“God ontmoet men hier en nu,” aldus de paus. “God is 
zeker aanwezig in het verleden, namelijk in de sporen die 
Hij nalaat. Ook is Hij aanwezig in de toekomst, als beloft e. 
Maar God is ook, laten we zeggen, “concreet”, Hij is nu.” 
Het interview laat zien hoe paus Franciscus leeft  vanuit dat 
gelovige besef.

Barmhartigheid
De paus spreekt ook over de begeleiding van mensen anno 
nu. “In het leven begeleidt God de mensen en wij moeten 
hen begeleiden vanuit de situatie waarin ze zich bevin-
den. Het is nodig mensen te begeleiden met barmhartig-
heid. Wanneer dit gebeurt, inspireert de Heilige Geest de 

priester om de juiste woorden uit te spreken”. “Dat is ook 
de kracht van de biecht: het feit om van geval tot geval te 
oordelen en om te kunnen onderscheiden wat het beste is 
voor een persoon die op zoek is naar God en Zijn Genade. 
De biechtstoel is geen folterkamer, maar de ruimte voor 
barmhartigheid waarmee de Heer ons stimuleert om het 
in het vervolg beter te doen.”

Voor Christus
In de slotalinea’s spreekt de paus over gebed. “Het gebed is 
voor mij steeds een gebed vol herinneringen, herinnerin-
gen aan mijn eigen levensverhaal of aan wat de Heer heeft  
gedaan in zijn Kerk of in een specifi eke parochie. Voor 
mij is dit het geestelijk heroproepen van datgene waarover 
Ignatius spreekt in zijn Eerste Week van de Oefeningen 
tijdens de barmhartige ontmoeting met de gekruisigde 
Christus. En dan vraag ik me af: “Wat heb ik gedaan voor 
Christus? Wat doe ik voor Christus? Wat hoor ik te doen 
voor Christus?”

(Bron: Vatican Information Service. Nederlandse citaten 
ontleend aan ‘Streven’.)

Interview met paus Franciscus
23-9-2013
Paus Franciscus sprak in augustus met het Italiaanse jezuïetentijdschrift  ‘La Civilta Cattolica’. Het interview wordt 
gelijktijdig gepubliceerd in zestien aan de orde van de jezuïeten gelieerde tijdschrift en. Ook de Vatican Information 
Service bracht het interview onder de aandacht.
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Brancardier
Vincent noemt het een soort roeping. 
Vanaf zijn jeugd was hij al een echt 
Maria-kind, gewoon puur. Het zat al 
jong in zijn hoofd om een keer naar 
Lourdes te gaan. Ans de Boer, een 
goede kennis van Vincent, ging al 
jaren als verpleegkundige mee met de 
Limburgse Bedevaart naar Lourdes. 
Pas op zijn vijft igste vroeg Ans aan 
hem: 
‘Is het niets voor jou?’ Nou, dat was 
het wel. Er werd meteen een brief 
geschreven naar de brancardierver-
eniging in Maastricht en de eerstvol-
gende reis naar Lourdes was Vincent 
van de partij.

De eerste keer
De eerste keer, vertrok hij vanaf het 
Centraal station in Amsterdam, 
samen met twee oudgedienden, uit 

Haarlem. In een witte en een blauwe 
trein elk met twee ambulancewagons 
gingen negenhonderd pelgrims en 
zieken mee, allemaal met één doel: 
Lourdes. De zieken haalden ze op in 
Haarlem en andere stations richting 
Lourdes. Bij de grens stopte de trein 
en werd de locomotief verwisseld. 
Ook werd onderweg water aangevuld. 
Zij reden via het industrieterrein om 
Parijs heen. 
De organisatie lag in handen van de 
Limburgse Bedevaart in Maastricht. 
Die eerste keer was heel emotioneel 
voor Vincent. De andere brancardiers 
hadden niet gedacht dat hij na de eer-
ste keer nog terug zou komen.
‘Ik was de enige Westfries tussen veel 
Limburgers. Ik moest bijna Limburgs 
leren, maar dat is niet echt gelukt. Op 
een gegeven moment toen we daar in 
het hotel zaten, tikte ik op mijn bord 

en riep: ‘Jôôs, mijn ondertiteling is 
weg.’
Dan was het: 
‘Oh, sorry,’ en gingen ze weer over op 
het Limburgs-Nederlands. Bepaal-
de uitdrukkingen uit het Westfries 
 hadden zij natuurlijk nooit gehoord 
zoals: ‘an de reed weest en ’n koppie 
doen.’

‘Ik ben totaal 40 keer in Lourdes 
geweest,’ vertelt Vincent. ‘Door de 
ziekte van mijn vrouw Aat was het 
voor mij een soort vakantie, zo voelde 
ik dat. Na haar overlijden had ik niks 
meer te doen en was Lourdes eigen-
lijk ideaal. Medebegeleiders werden 
vrienden. Ze hoefden maar te bellen 
en Breed ging driemaal per jaar mee 
als begeleider naar Lourdes. 

Begeleider/deelnemer of allebei?
Je bent daar voor de zieken, dus 
echt begeleider, maar ik beleefde het 
 beiden, ik was er ook voor mezelf. 
We hebben weleens met elkaar onder 
het ziekenhuis in de berging, bij de 
sjeesjes staan huilen, zo emotioneel 
als het was voor ons.

In gesprek met 
Vincent Breed
Zo nu en dan hoor je dat mensen uit je omgeving naar Lourdes gaan. Wat 
gebeurt daar toch, dat 155 jaar na de eerste verschijning van Maria, aan de 
14-jarige Bernadette Soubirious, het bedevaartsoord nog steeds zoveel zieke 
en gezonde mensen trekt. Om daar iets meer over te horen is de redactie 
op bezoek gegaan bij Vincent Breed, die 22 jaar brancardier in Lourdes is 
geweest. 

Ik heb Maria drie keer mogen dragen, dan gaat je foto de hele wereld over.
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Luisterend oor
De mensen komen daar los. Je hoort 
verhalen van zieken, waarvan ik denk 
dat de kinderen dat niet eens weten. 
Dat is zo emotioneel. Wij zijn daar het 
luisterend oor, dat evalueer je soms 
met een collega-brancardier. 
Af en toe hadden we een half uur-
tje voor onszelf en deden een koppie 
op een terrasje, even ontspannen. Je 
zat dan met collega’s onder elkaar 
en hadden een hoop schik, dat moet 
kunnen. We zeiden weleens: 
‘Hou nou je mond maar, want mijn 
buik doet zeer van het lachen.’ Dat is 
pure ontlading. Zelf denk ik dat ieder-
een, van hoog tot laag in de samenle-
ving, ooit een reis naar Lourdes moet 
meemaken. Je hebt daar geen televi-
sie, geen krant. De beleving is uniek, 
je bent daar één met elkaar.

Wonderen
Die gebeuren daar alle dagen. Je ziet 
geen lichamelijke wonderen, het is 
geestelijk. Dat is geweldig. Iedereen 
knapt ervan op. Soms pepte een ern-
stig zieke mij weer op. Mensen met 
een ernstige ziekte krijgen soms van 
de arts te horen: 
‘Ga maar naar Lourdes.’ Dat wordt 
dan hun laatste reis, denken ze. 
Dezelfde mensen zie je daar soms na 
vijf jaar nog. Wat het is, ik weet het 
niet. Het is dus uniek, het geestelijke. 
Lourdes moet je beleven, het is niet 
uit te leggen. Soms als we in Lourdes 
aankwamen zeiden we tegen elkaar: 
‘Heerlijk, we zijn weer thuis.’ Heel 
vertrouwd. Maar na een dag of vijf, 
zes waren we bekaf en erg blij dat we 
weer naar huis mochten.
Wij gingen destijds met acht nieuwe 
brancardiers richting Lourdes en zijn 
met twee man overgebleven. 

Taken:
Ze werken met een rooster, ieder heeft  
zijn/haar taak, net waarvoor je bent 
ingedeeld. ’s Ochtends om zes uur 
opstaan, om zeven uur een dienst met 
de eigen groep. Daarna een kort over-
leg voor die dag met een kopje kof-
fi e en naar ziekenhuis ‘Accueil Notre 
Dame’, om de zieken op te halen. Elke 
ochtend is er een mis. Tijdens de vie-
ring zijn we misdienaar en collectant. 
Vervolgens helpen met koffi  etappen 
bij de zieken. Daarna is er even tijd 
voor jezelf en genieten we bij mooi 
weer op een terras.

’s Middags halen we de accueilpatiën-
ten op voor een stadswandeling, waar 
de mensen eventueel inkopen doen 
om mee te nemen voor kinderen en 
kleinkinderen. Ook is er gelegenheid 
om met de mensen een terrasje te 
pakken.
Daarna de Sacramentsprocessie. Dit 
is elke dag zo. Ook daar hebben we 
een taak: lopen met de baldakijn, met 
wierook of met de zieken mee. Dit 
duurt tot een uur of zes. We brengen 
de mensen terug, eten zelf een hapje 
en maken ons klaar voor de lichtpro-
cessie. Iedereen krijgt een kaars uit-
gereikt. Met onze groep van vier per-
sonen heb ik Maria driemaal mogen 
dragen. Dat is een unieke ervaring. 
Dan gaat je foto de hele wereld over. 
De processie gaat langs een plein 
waar ontzettend veel mensen staan en 
knielen. Als wij onze taken uitvoeren, 
vragen we soms de pelgrims om met 
de zieken mee te lopen. Dat doen ze 
graag. Weer of geen weer, alle dagen 
gebeurt dat.’
Vincent haalt een soort kaarsenhou-
der tevoorschijn, welke hij bewaard 
heeft  met de tekst van het Marialied: 
‘Te Lourdes op de bergen, verscheen 
in een grot.’ 

Lourdesbaden
Bernadette heeft  die bron ontdekt. Er 
is nu een reservoir met puur bronwa-
ter, waaruit de baden ’s morgens wor-
den gevuld. Als brancardier word je 
aangesteld om te helpen. Er zijn ver-
schillende soorten baden, ook voor 
kinderen. 
‘Zelf hielp ik niet graag bij dat bad. 
Voor mij was dat te emotioneel. 
Als we helpen zijn we met zijn vieren: 
een Engelsman, Fransman, Duitser 
en een Nederlander zodat zeker één 
van ons met de persoon die in het bad 

gaat kan praten in de eigen taal. Ze 
komen erin met lendendoek en gaan 
dan door het bad terwijl we een Wees-
gegroet bidden met hem. Het water is 
koud. Een beeltenis van Maria staat 
aan het einde en wij staan te wachten. 
Na de onderdompeling helpen we de 
zieke uit bad.
Dat water is een wonder. Heel veel 
zieken baden erin, ook met pleis-
ters en open wonden. Er is nog nooit 
iets gebeurd bij de baden, wat betreft  
infectie of andere ziektes. Als de men-
sen uit het bad komen hebben ze geen 
handdoek nodig om af te drogen. Je 
kunt zo je kleren aan. Italianen en 
Spanjaarden drinken er soms  van. 
Het is puur heilig water.
Wetenschappers zijn er op gebrand 
om Lourdes te kunnen pakken, naar 
beneden te kunnen halen. Al  150 
jaar. Niemand begrijpt er iets van, 
zeker wetenschappers niet. 
Lourdes heeft  heel veel moois. Ook de 
kruisweg is heel  apart, daar lopen we 
die week ook in groepen langs. 

Vervoer
Voorheen vertrokken we met twee 
treinen vanaf Amsterdam CS, later is 
dat Den Bosch geworden, vanwege de 
enorme toename van het treinverkeer 
in de Randstad. 
Veel mensen, ook mindervaliden 
gaan nu per vliegtuig naar Lourdes. 
Zelf vind ik dat onpersoonlijk. In 
Eindhoven stap je in het vliegtuig 
en land daar ook weer. Familieleden 
staan te wachten en in een mum van 
tijd ‘vliegt’ iedereen een kant op en 
ben je ze kwijt. 
In de trein hebben we op de terugweg 
nog een rozenkrans- en avondgebed. 
Je hebt in ieder geval meer tijd met 
elkaar. Het laatste stukje treinreis 
van Den Bosch naar huis ruik je niet 
echt okselfris meer. Onderweg kon je 
je niet douchen en je hebt er al onge-
veer 24 uur op zitten. Soms was er 
een sympathieke conducteur die ons 
meenam naar de 1e klas. Dan dachten 
wij: hij weet wat Lourdes inhoudt. We 
dommelden zo weg.
‘Eindbestemming Amsterdam roep 
ik wel om,’ zei hij dan.

Gilde
Ik heb nog steeds contact met de 
mannen uit Limburg, één daarvan is 
een hele goede vriend van mij gewor-
den. Je bent één club met elkaar. Er 
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We dommelden zo weg. Eindbestemming Amsterdam roep ik wel.

zijn geen rangen en standen. Het is 
gewoon zeer waardevol. Allemaal 
voor hetzelfde doel. Je deelt de hotel-
kamer met een ander, dat is geen 
enkel probleem. 
De brancardiervereniging is een gilde 
en bestaat alleen uit mannen. Er is 
een eigen brancardierlied. Elke och-
tend om half twaalf bidden ze een 
tientje van de rozenkrans en zingen 
hun Brancardierlied. Als je begint 
heb je een proeft ijd van vier jaar, 
daarna moet je een eed afl eggen en 
krijg je de zegen van de bisschop en 
een medaille.
Er zijn drie soorten: na vier jaar: 

brons, na acht jaar: zilver en na 18 keer 
krijg je de gouden speld. Maria is 18 
keer verschenen aan Bernadette. Mijn 
vriend en ik zeiden tegen elkaar: 
‘Dat halen wij nooit, de gouden speld.’ 
Wij waren toen ruim vijft ig. Mijn 
vrouw Aat leefde nog, daarom ging ik 
maar één keer per jaar. 
De eerste keer uit Lourdes kwam ik 
jankend thuis. Aat heeft  me gelijk 
naar bed geschopt en pas de volgende 
dag werd ik wakker. We hadden 24 
uur in de trein gezeten. Helemaal op 
was ik. Ik dacht wel: dit moet anders. 
In september van datzelfde jaar ging 
ik samen met Aat nog een keer naar 

Lourdes, nu met een touringcar van 
Baks. Ik ben daarna nooit meer met 
een reisgezelschap meegegaan. Dat 
lag absoluut niet aan de reisorganisa-
tie. Dat lag aan sommige mensen die 
de reis puur als vakantie zagen. Met 
een bedevaart meegaan is toch heel 
wat anders. Na die reis kon ik voort-
aan mijn verhaal ook aan Aat kwijt, 
dat is heel belangrijk. De emoties zijn 
altijd gebleven. Als je thuis bent gaat 
alles zijn gewone gangetje, alles doet 
weer, vliegt weer, is druk, dat moet 
ontzettend wennen. 

Tot mijn dood
Ik heb steeds gezegd: 
‘Tot mijn dood ga ik naar Lourdes.’ 
Helaas moest ik op mijn 70e stoppen, 
vanwege de leeft ijdsgrens. Vrienden 
van mij zaten in het bestuur. Na mijn 
70e belden ze me nog af en toe, soms 
weeks van tevoren, of ik meekon. 
Natuurlijk kon ik mee. Tijdens een 
vergadering noemde iemand op dat ik 
ondanks dat ik 70 was, al drie keer dat 
jaar mee was. Het bestuur kon er toen 
niet meer omheen. Ik moest stoppen. 
Tot mijn 72e ben ik mee geweest. 2,5 
jaar terug  was dat voor het laatst. 
Daarna kwam weer iets anders op 
mijn pad. Ik denk dat Maria daar-
voor heeft  gezorgd. Weer een andere 
invulling van mijn leven. 

Vrijwilligerswerk
Ik werk nu in Lindendael. Ook bij-
zonder. Zeven jaar heb ik Aat zelf ver-
pleegd. Twee jaar nadat ze was gestor-
ven vroeg  Babs Laan: 
‘Is Lindendael niets voor jou?’ 
‘Spoor je wel,’ zei ik. Maar op een dag 
belde ze mij: 

Ik zet koffi e en thee en ontvang de mensen in de huiskamer
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‘Ik kom je om negen uur halen.’ 
Nu doe ik dit vrijwilligerswerk alweer 
anderhalf jaar. De eerste keer was heel 
moeilijk. Als ik daarna thuis kwam en 
ik de foto van Aat zag, kreeg ik het erg 
te kwaad. Toch ben ik blij dat ik dit 
mag doen. Soms maak ik een praatje 
met de familie van een cliënt. Het is 
één ochtend in de week. Ik zet koffi  e/
thee, smeer broodjes en ontvang de 
mensen in de huiskamer. Ik heb ook 
warm eten klaargemaakt. 
Verder ben ik nog chauff eur voor de 
dagverzorging in Wervershoof.

Iconen
Toen Aat ziek was deed ik een cur-
sus Numerologie. Daar kun je aan 
de hand van je geboortedatum veel 
uit halen. De cursusleidster zag iets 
anders bij me, namelijk schilderen. 
Ja, mijn huis, dacht ik nog. Maar als 
banketbakker was ik ook creatief 

bezig geweest met taarten versieren. 
Er bleef toch iets van hangen. 
Ik moet bekennen dat ik eigenlijk 
nooit ‘Nu en Straks’ las, terwijl Aat 
toch 10 jaar in de redactie zat. Op een 
dag sloeg ik hem zomaar open en zag 
een berichtje over een cursus iconen 
schilderen in Maastricht. Ik dacht, 
dat ga ik doen, er was precies één plek 
over. Ik mooi naar Maastricht, zon-
dag heen, in een klooster, met tien 
mensen verbleven we daar een week 
en schilderden een icoon. Om half 
tien begon de eerste les en om tien 
uur zat ik al in tranen. Voor mij leek 
het of ik in plaats van Maria, Aat aan 
het schilderen was, heel bijzonder.’ 
Inmiddels heeft  Vincent al zes schit-
terende iconen op de kast staan.

Ontdek het
‘Ik geniet van het leven, heb met Aat 
geleefd, heb haar verzorgd, Lourdes, 

nu in Lindendael. Ik zie het als taken 
die ik toebedeeld kreeg. Een invul-
ling van mijn leven. Twee dochters en 
drie kleinkinderen. Sinds twee jaar 
heb ik iemand ontmoet waar ik mijn 
verhaal bij kwijt kan. Dat is geweldig. 
Het leven heeft  heel veel moois en is 
uniek. Ik blijf tegen mensen zeggen, 
ga naar Lourdes en ontdek het!’ 

De redactie dankt Vincent voor zijn 
gastvrijheid en openhartige verhaal 
over Lourdes, het helpt vast om men-
sen op het idee te brengen om dat 
Lourdeswonder zelf mee te beleven.
We hopen dat je nog jaren in gezond-
heid vrijwilligerswerk kan doen en dat 
je toch nog een keer naar Lourdes kan 
gaan, maar dan als pelgrim.

Anneke Neefj es-Kuip en 
Riet Kuin-Ooijevaar

Altijd al willen doen en dit jaar is het 
er van gekomen om mee te gaan als 
zorgvrijwilliger naar Lourdes. Maan-
dag 23 september was het dan zover, 
wij vertrokken met een bus vol West-
friezen naar Eindhoven airport. Na de 
reis van een dag zijn wij aangekomen 
in het zorghotel Gloria en werden we 
gelijk voorgesteld aan onze pelgrims. 
In mijn geval de broers Th eo en Pater 
Sijm uit Onderdijk, samen met ver-
pleger Wout beleefden wij een waar-
devolle week met elkaar. Na het diner 
zijn we met de hele groep naar het 
heiligdom vertrokken voor de wel-
komstviering. Mijn eerste indruk was 
dat het heel bijzonder was om daar 
aanwezig te zijn.

De volgende morgen, na het ontbijt 
kregen we een rondleiding langs de 
heiligdommen. Th eo en Pater Sijm 
gaven mij hierbij veel uitleg over wat 
we tegenkwamen aan prachtige beel-
den en hoe de drie kerken die bij de 
Mariagrot tot stand zijn gekomen. In 
de middag zijn wij met de hele groep 
op de foto geweest, wat een mooie 
 herinnering is aan de tijd die wij 
samen hebben beleefd. 
Bij de lichtprocessie in de avond wist 

ik niet wat ik zag, zoveel nationali-
teiten bij elkaar. Iedereen kreeg een 
brandende kaars en gezamenlijk zon-
gen wij het Ave Maria. De gebeden in 
verschillende talen deze avond gaven 
mij kippenvel over mijn hele lijf, wat 
een saamhorigheid en warm gevoel.
Een rondwandeling door Lourdes; 
hierbij kwamen wij langs verschillen-
de bijzondere plekken waaronder het 
huis waar Bernadette gewoond heeft . 
Kortom de sfeervolle straatjes met 
winkeltjes waar Mariabeelden, rozen-
kransen, scapuliertjes, kaarsen en al 
zo meer gekocht konden worden en 
niet te vergeten de gezellige terrassen, 
prachtig en sfeervol allemaal.
Maar ook de vele vieringen zoals in 
de Pius X Basiliek zijn indrukwek-
kend (kunnen totaal 25.000 mensen 
in), maar ook bij de Mariagrot en in 
de Bernadettekerk, de pakkende pre-
ken die werden verteld, geven mij en 
velen van de pelgrims nog steeds stof 
tot nadenken. 
We zijn met de bus naar de Pyreneeën 
geweest, daar waar de rivier de Gave 
ontspringt. De schitterende waterval, 
de hoge bergen het zonnetje erbij, het 
was een dag om nooit meer te ver-
geten.

Terugkijkend op een zonnige week 
met veel gezelligheid en diepgaande 
gesprekken, heeft  Lourdes op mij 
 diepe indruk gemaakt. Ik zal zeker 
nogmaals meegaan als zorgvrijwil-
liger, het geeft  een heel dankbaar 
gevoel. Bedankt!

Met vriendelijke groet,
Agnita de Wit-Kager, Andijk,

De Westfriese bedevaart naar Lourdes 
van 23 t/m 28 september

Mijn zoon John en ik zijn dit jaar 
naar Lourdes geweest. Het was een 
geestverrijkende ervaring. Hoe wij dit 
vonden en ervaren is eigenlijk niet zo 
goed uit te leggen. De sfeer moet je 
proeven door zelf heen te gaan. Wat 
ongeloofl ijk is: ’s avonds bladstil, meer 
dan 10.000 mensen op de been, dood-
se stilte ieder zijn eigen gedachte.
De dienst met internationale H. Mis, 
afgewisseld in verschillende talen was 
heel indrukwekkend zelfs Nederlands 
kwam aan bod.
De excursie naar de Pyreneeën was 
heel mooi, bijna 2000 meter omhoog 
met de bus, prachtig weer. Ook de 
organisatie was prima voor elkaar!

Wij zijn blij dat we mee geweest zijn.
John en Tiny Stroomer
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Op maandag 23 september stapten wij, samen met vele 
andere mensen zowel lopend als in een rolstoel met hun 
begeleiders, in Hoogkarspel in de bus. Die bracht ons naar 
het vliegveld in Eindhoven. Jammer genoeg begon de reis 
naar Lourdes voor een mevrouw uit Hoorn niet zo goed. 
Bij het instappunt in Hoorn, kwam zij zo ernstig ten val 
dat ze per ambulance naar het Westfries Gasthuis moest 
worden gebracht. 
Dezelfde avond hoorden we dat het gelukkig niet zo  ernstig 
was als het leek en dat ze de volgende ochtend weer naar 
huis mocht.
Eenmaal in Lourdes geland begon voor ons een week die 
wij niet gauw zullen vergeten. Onder de bezielende  leiding 
van Co en Ria Kuin, Mariet en Harry Vet hebben we met 
al onze medepelgrims onvergetelijke, inspirerende en 
indrukwekkende dagen gehad. Dagen met een lach en een 
traan, heel ontroerend. Ook het weer werkte mee, elke dag 
± 30°C met een stralende zon. 
Elk jaar heeft  de Lourdesreis een ander thema en voor dit 
jaar was dat: ‘Lourdes een poort naar het geloof.’
Samen met andere Nederlandse pelgrims hebben we aan 
veel vieringen meegedaan waarin dit thema telkens terug-
kwam.
Emotioneel was de boeteviering waar een moeder met haar 
zoon samen waren verbonden met een ketting met slot, 
die tijdens deze viering met een sleutel werd geopend.
De deelname aan en het kijken naar de lichtprocessie was 
zeer indrukwekkend, zoveel lichtjes en het samen zingen, 
ieder in haar of zijn eigen taal, van het mooie Maria lied 
‘Te Lourdes op de bergen’ en bij het ave, ave, ave Maria 
gingen onze lichtjes omhoog als een groet aan Maria.
Dan de internationale hoogmis, in de enorm grote Pius X 
basiliek, samen met duizenden mensen, een kardinaal uit 
Italië met bisschoppen en priesters uit alle landen en niet 
te vergeten met onze eigen Mariet en Co, een hele bele-
venis. Het meezingen in het internationale koor was heel 
speciaal. Wij oefenden een uur van te voren, zodat het zin-
gen tijdens de dienst ons prima afging. Het was een bijzon-
dere ervaring.
Met onze ‘Lourdes deskundige’ Fred hebben we veel  dingen 
bekeken, we bezochten onder andere het geboortehuis van 
Bernadette en de begraafplaats van de familie. 
In de Bovenbasiliek vertelde hij ons het verhaal van de 18 
verschijningen van Maria aan Bernadette. 
Samen met Co en met de mensen die goed ter been waren, 
hebben wij de grote kruisweg gelopen. Bij elke statie sprak 
Co een gedachte uit en zongen wij een lied, heel indruk-
wekkend. De mensen die slecht ter been waren of in een 
rolstoel zaten ‘liepen’ met Mariet de kleine kruisweg. Bij 
elke statie ging Mariet op haar eigen wijze voor. Heel 
mooi!
De handoplegging en de zendingsviering in de Bernadette-
kerk maakte veel indruk en was heel emotioneel.
Er was ook tijd ingeruimd om samen te ontspannen, kof-
fi e/thee en vooral de heerlijke cappuccino te drinken, de 
vele winkeltjes te bezoeken en om een geweldige excursie 
naar de Pyreneeën te maken.

Wat een schitterende omgeving is dat, daar hebben wij nog 
een stukje van de pelgrimsweg naar Santiago de Compos-
tella gelopen en daar gepicknickt. 
We voelden ons een hechte groep, een ieder, lopend of 
 zittend, nam de tijd voor elkaar, had een luisterend oor, gaf 
een schouderklopje of duwde een rolstoel. Kortom ieder 
was er voor elkaar, lief en leed werd met elkaar gedeeld. 
De poort van het geloof werd voor ons allen geopend.
Wij kijken terug op een geweldig mooie indrukwekkende 
en inspirerende week.

Hilda en Jaap Lakeman 
Huub en Marita Jaeqx

Voor info:
VNB West Friesland
Harry Vet
T 0228-514040 
E ham.vet@quicknet.nl

Als ‘moderne’ pelgims naar Lourdes
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Senne Werenfridus Joseph,
zoon van Edwin en 
Valerie Hauwert-Kieft enburg 
(Mendelstraat 2).

Met hartelijke gelukwensen aan de 
ouders, een blije jeugd en gezonde 
kinderenjaren, een blijvende 
 verwondering en dankbaarheid.

HUWELIJKSJUBILEUM:

40 jaar:
 
Nico en Annette Schoenmaker-
Rozenbroek.

Een hartelijk profi ciat aan het 
 bruidspaar, een momentopname om 
dankbaarheid te vieren met gezin, 
familie en goede vrienden. 
Veel goede wensen op weg naar de 
toekomst.

Familieberichten
GEDOOPT

IN MEMORIAM

Op 27 augustus 2013 is op de leef-
tijd van 88 jaar overleden Meindert 
Smit. Het was in het Verzorgings-
huis ‘Waterpark’ in Medemblik. 
Daar heeft  hij de laatste vijf maanden 
de goede verzorging ontvangen die 
hij nodig had. Een tijd van zes jaar 
is daaraan vooraf gegaan in de ver-
trouwde omgeving van Huize St.Jozef 
in Wervershoof. Daaraan vooraf-
gaand denken we aan de langere tijd, 
vele jaren, met echtgenote Fem Deen, 
op de Burg.Raatlaan.
Herinnering kan een verhaal zijn, een 
levensloop, de schets van een lange 
levensweg in bekende omgeving hier. 
Een verhaal met bijzondere dagen of 
met het leven van alledag, woonplek, 
werkplek, invulling van de dagen. 
Kracht van leven en levensavond.
In de stilte die er gekomen is mogen 
we als kern van vaders leven verwij-
zen naar woorden, gekozen op de cir-
culaire als herkenning en typering: 

‘Een man om van te houden, een man 
van weinig woorden, geweldige vader 
en opa, zorgzaam, humor, liefde’.
Het is het éérste wat je leest bij het ter 
hand nemen van de circulaire. Het is 
het láátste wat je zou willen zeggen als 
het meest eigene, waar het op neer-
komt, in een treff ende, korte samen-
vatting van een bemind leven in deze 
vader en opa.
Deze woorden als een klein monu-
ment, ter nagedachtenis. Het is her-
innering in ons hart, een dierbare 
herinnering in dagen van afscheid en 
verwerking, zeker ook in de verdere 
dagen die er gaan komen.
Met toepasselijke woorden, gebeden 
en lezingen waren we in de afscheids-
viering samen: als gezin, familie en 
goede bekenden. Op 30 augustus was 
daarna de begrafenis op het kerk-
hof in het familiegraf bij echtgenote, 
moeder en oma. Hij moge rusten in 
vrede. 

Op 18 september 2013 is op de leef-
tijd van 82 jaar overleden Johannes 
Antonius (Jan) Koopman. Het was 
thuis op de Schenkeldijk in een van 
de Aanleunwoningen. Een jarenlang 
wonen op het Dr.Pinxterplantsoen is 

daaraan voorafgegaan. De verhuizing 
naar een Aanleunwoning, niet eens 
zo lang geleden, was een goede keuze 
vanwege inleveren aan levenskracht. 
Het is zoals het woord het zegt: Aan-
leunwoning: om áán te kunnen leu-
nen tegen de goede zorg van Huize 
St.Jozef dichtbij áls dat nodig zou zijn, 
daarop afgestemd.
De dagen van een defi nitieve stilte en 
van afscheid hadden de bijzondere 
waarde van verbondenheid samen 
als gezin, met troost en kracht naar 
elkaar toe.
Er is herinnering aan een lange 
levensweg die deze vader én moeder 
samen mochten gaan. Het was in 
deze vertrouwde omgeving, zoals een 
fotoboek het in die dagen thuis liet 
zien, uitnodigend om erin te blade-
ren: met bijzondere momenten en met 
momenten uit het leven van alledag, 
als een fi lm langs trekkend. Herinne-
ringen, die als door een venster heen, 
zicht gaven en blijven geven op een 
vertrouwd en bemind mensenleven. 
Een venster, een doorkijk naar dat-
gene, dat we mogen blijven bewaren 
als bijzonder en waardevol.
Zelf zegt deze vader zijn woorden, 
op de circulaire gekozen: ‘Ik heb een 
mooi leven gehad. Het is goed zo’. 
Kleinkinderen zeggen hun woorden 
als een bevestiging daarvan: ‘Een 
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lieve opa. Een man van weinig woor-
den. Zo geliefd, gewoon,…hij die er 
altijd was’. ‘Oprecht betrokken bij 
zijn familie, met zijn belangstelling 
en gezelligheid’, dat zijn weer andere 
woorden als beleving binnen familie-
kring.
In herinnering en dankbaarheid 
kwam vaders leven tot ons: de wereld 
van gezin en familie, van eigen bedrijf 
en werkzaamheden, van contacten en 
zijn eigen bekendheid in vertrouwde 
omgeving hier, de invulling van zijn 
levensavond.
In avondwake en Uitvaartliturgie 
hebben we afscheid genomen met 
toepasselijke woorden en herinnerin-
gen, met dankbaarheid en alle eer. Op 
23 september was de begrafenis op 
het parochiëel kerkhof, met daar de 
laatste gebeden en het afscheid.

Op 29 september 2013 is op de geze-
gende hoge leeft ijd van 98 jaar over-
leden Duif Berkhout. Het was in het 
Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek, 
waar zij kort tevoren was opgeno-
men. 
In de tijd daarvoor waren er de goede 
jaren in Huize St.Jozef in vertrouwde 
omgeving, zij zelf bekend met een 
groet of praatje naar vele bekenden.
Bijna heel haar leven was er haar 
wonen in haar huis of huisje op de 
Zeeweg, huisnummer 5. 
Duif, een unieke naam, een uniek 
persoon. Wie kende haar niet! Ze 
kon het mooi zeggen, met een lach 
op haar gezicht dat ze Duif heette. De 
circulaire, met haar náám genoemd, 
is een kleine levensbeschrijving met 
oprechte woorden: ‘Achter je ligt een 
leven van werken en plicht. En juist 
dat bepaalde in alles jouw gezicht. 
Flink was jij je hele leven. Moedig 
ben je tot het einde gebleven’. Het zijn 
woorden als herkenning.
Zorgzaam was zij voor haar ouders. 
Vlak na elkaar, in de jaren 1949 en 
1950, zijn zij gestorven. Zorgzaam 
was zij voor broer Jan, met wie zij vele 
verdere jaren het leven heeft  gedeeld. 
Gastvrij was zij voor wie even langs 
kwam, binnen kwam en welkom was. 
Met een blije natuur en genoeg praat 
over en weer hield Duif van de gezel-
ligheid van contact en ontmoeting. 
Ze kon het mooi zeggen, recht toe 

recht aan, dichtbij het gewone leven 
van alledag. Ze kon het goed vinden 
met de buren en met de kring van 
familie.
Met het klimmen van de jaren was er 
een gewaardeerde zorgzaamheid naar 
haar toe, Karin van de overkant bij-
voorbeeld, met hulp in voorkomende 
situaties. Eens was er het moment met 
het verstandige besluit om de over-
stap te maken naar Huize St.Jozef; 
een kamer was beschikbaar. Ze heeft  
goed kunnen omgaan met de verhui-
zing en met deze verandering. Goede 
jaren zijn er gevolgd, vijf jaar. In haar 
laatste levensfase, verhuisd naar het 
Nicolaas Verpleeghuis, is de tijd te 
kort geweest om daar te wennen aan 
nieuwe omgeving en nieuwe mensen, 
denkend aan de zorgen die er waren 
om haar gezondheid. Er kwam stilte 
over haar leven, defi nitief, met ver-
werking en afscheid.
Donderdag 3 oktober waren we samen 
in haar en onze St.Werenfriduskerk 
voor het afscheid, met herinnering, 
zang en gebed. Daarna was de begra-
fenis op het kerkhof in het familie-
graf, bij haar broer. Zij moge rusten 
in vrede. 

Op 4 oktober 2013 is op de leeft ijd van 
84 jaar overleden Toos Spigt-Schui-
temaker. Het was in Zorgcentrum 
‘De Hoge Hop’ in Hoorn. ‘Uw boek is 
dichtgeslagen maar voor ons zijn alle 
bladzijden van dat boek de liefste en 
mooiste herinnering aan een bijzon-
dere vrouw’. Het zijn de mooi geko-
zen openingswoorden van de fami-
liecirculaire, in herinnering aan een 
beminde moeder en schoonmoeder, 
een trotse oma en overoma.
8 mei 1929 was haar geboortedag in 
Wervershoof. Toos was een levenslus-
tige peuter, met blije kinderjaren. Zo 
groeide ze op. Het legde de basis voor 
haar latere leven. In de jonge jaren 
van haar leven ging zij werken in de 
huishouding. Het gaf veel ervaring 
voor later.
4 september 1952 was haar trouwdag, 
Jan Spigt werd haar levensgezel. Een 
gezin zou er komen van vijf kinderen. 
In herinnering: een gelukkig gezin 
met dat welkome thuisgevoel, een 
hechte verbondenheid samen. Bijzon-
dere dagen als Sint Nicolaas, Kerst-

mis, verjaardagen werden van harte 
gevierd. Er was aandacht en tijd voor 
menig uitstapje: een boottochtje in 
eigen omgeving, een picknick-plek in 
het Robbenoordbos, in mooi Neder-
land op weg naar de Eft eling of naar 
andere leuke doelen, in vakantietijd 
een verdere reis. Toos, ondernemend 
genoeg als we denken aan: zwemles, 
rijles, Regiokoor. Met haar doorzet-
tingsvermogen, doortastend, kon ze 
altijd veel bereiken en afronden. Dat 
had ze nodig in de moeilijke tijd dat 
haar echtgenoot Jan in januari 2001 
onverwacht kwam te overlijden. Het 
was een tijd van verwerking, het leven 
heel ánders, gesteund binnen haar 
gezin om er het beste van te maken. 
Als betrokken moeder wilde zij haar 
gezin graag meegeven om veel van 
elkaar te houden en waardevolle, leu-
ke dingen met elkaar te ondernemen. 
Zorgzaamheid voor haar kinderen en 
kleinkinderen en voor vele anderen 
zou ze blijven tonen heel haar levens-
weg.
Vijf jaar geleden ging het minder met 
gezondheid. Het was moeilijk aan te 
geven hoe dat kon en hoe ermee om 
te gaan. Een verhuizing naar Huize 
St.Jozef was verstandig en volgde 
dan ook, met zorgzaamheid dichtbij 
als het nodig was. ‘De Hoge Hop’ in 
Hoorn gaf de laatste twee jaar nieu-
we opvang, met passende verzorging 
en aandacht. Op 4 oktober kwam er 
stilte over haar leven, met verwerking 
en dankbaarheid om de betekenis van 
haar leven.
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
hebben we afscheid genomen met 
goede en dankbare herinneringen. 
De begrafenis was op 9 oktober op het 
kerkhof achter de kerk, in het fami-
liegraf, met ook daar woorden ten 
afscheid.
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Toen de mol wakker werd, vond 
hij op de grond een brief. 
‘Uitnodiging’ , stond er met 
grote letters op. “Ik krijg nooit 
een brief”, mompelde de mol. 
Ontroerd maakte hij de brief 
open, en hij las: 

Beste Mol,
Kom je ook op mijn feest? 
Neem gerust iets mee, want dan 
wordt het pas echt leuk als we 
samen delen. Neem gerust je 
vrienden mee, want hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd!
Graag tot dan! Feestelijke 
groeten,
Feestvarken 

Feestvarken? Ik ken feestvarken 
helemaal niet, maar ik vind 
het wel leuk naar het feest te 
gaan. Ik weet ook niet waar hij 
woont, maar misschien weten 
de anderen dat. Hij pakte een 
lekkere wortel mooi in en ging 
op weg. Voor de zekerheid 
nam hij de uitnodiging mee. De 
eerste die hij tegenkwam was 
de olifant. 
“Waar ga jij naar toe?”, vroeg 
de olifant nieuwsgierig. 
“Wist ik het maar”, zei de mol.
“Naar het feestvarken. Kijk. Je 
mag mee.” 
“Leuk”, zei de olifant. “Ik ga 
even douchen, wacht hier op 
me”. Terwijl de mol wachtte, 
kwam de slak langs. 
“Wat sta jij hier te doen?”, 
vroeg de slak. 
“Kijk”, zei de mol, en hij liet de 
uitnodiging zien. “Ik wacht op 
de olifant, want die gaat ook.”
“Wat betekent hoe meer zielen 
hoe meer vreugd?”, vroeg de 
slak. 
“Dat je mee mag”, zei de 
mol. “Tenminste, als je iets 
meeneemt”. De slak plukte 
gauw een bloem en stak die 
tussen zijn steeltjes. Dat zag er 

feestelijk uit.
“Een feestje?”, vroeg de mier, 
die net langs kwam. “Waar? Ik 
ben altijd in voor een feest”. 
“Bij het feestvarken”, zei de 
mol. “Kijk maar. Maar ik weet 
eigenlijk niet wie dat is”. 
“Gaan we nog?”, vroeg de 
olifant, die inmiddels klaar 
was. In optocht gingen ze op 
weg, en onderweg kwamen 
er steeds meer dieren bij. Het 

begon al donker te worden, en 
ze hadden het feestvarken nog 
niet gevonden. 
“Ik heb iets bedacht”, zei 
de eekhoorn, toen ze op 
een open plek in het bos 
aankwamen. “We maken een 
groot kampvuur en we gaan nu 
feestvieren. Ik denk dat we dan 
allemaal feestvarkens zijn”. Zo 
gezegd, zo gedaan. En het werd 
een knalfeest.

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 27 november 2013.

Uw contactpersoon:

Voor de kinderen De uitnodiging 


