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e-mail: 
parochieblad.nuenstraks
@gmail.com

Pastorie: 
Dorpsstraat 71  
Tel.: 581268
Pastor J. Suidgeest 

R. Kuin-Ooijevaar, 
S. Koopmanstr. 107 
Tel.: 582893
A. Koomen-Kuip, 
Floralaan 27 
Tel.: 583579
A. Neefjes-Kuip, 
Nieuwstraat 7 
Tel.: 583603 

www.sintwerenfridus parochie.nl
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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

GOUDEN JUBILEUM:

‘Ik denk aan een jubileumfeest 
zoals in deze decemberdagen. 
Het is met dankbaarheid 
terugdenken, in verbondenheid 
samen vieren, veel goede wil en 
mooie momenten tegenkomen. 
Zulke dagen zijn er meer 
geweest.’

KERSTMIS

In tijd van nacht en duisternis, 
is licht een groot gemis.
Laat dan Kerst, 
het feest van het Licht, 
de vrijheid terugbrengen 
op ieders gezicht.
Ik heb daarom een wens 
voor iedereen,
een mooie Kerst met lieve 
mensen om je heen.
Mensen die van je houden om 
wie je bent, in wie je misschien 
een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om die 
mensen geeft,
dat je samen met hen iets 
moois beleeft.
Voel de warmte die dat alles 
brengen kan, 
geniet van de liefde tussen 
ouders, kinderen, vrouw en 
man.
En vergeet niet om al de liefde 
die je hebt gekregen, 
aan iedereen die het nodig 
heeft door te geven.

Van de redactie
Een bijzonder parochieblad deze keer met de melding 
van twee grote feesten: Niet alleen is het binnenkort 
Kerstmis waarbij we de geboorte van Jezus herden-
ken, het is ook Pastor Suidgeest die zijn vijftigjarig 
priesterjubileum viert. Bijna 35 jaar geleden kwam 
hij naar Wervershoof om in onze contreien zijn bes-
te krachten te geven aan de parochies  Wervershoof, 
Andijk en later ook Onderdijk. 
Hij is dankbaar dat hij zolang in ons midden mag 
zijn en de parochie omdat hij zolang bij ons wilde 
blijven. Laten we daar met zijn allen en mooi feest 
van maken, eerst in de kerk en later tijdens de recep-
tie in ’t Fortuin.
In dit blad vindt u ook de aankondiging van het 
Neva Ensemble dat op 3 januari naar onze kerk 
komt, u zult vijf vocale tovenaars zien en horen met 
prachtige liederen.
Wij wensen u mooie kerstdagen met een leuke 
onderbreking tijdens het Kindjewiegen en een goed 
begin van 2014.

Veel leesplezier
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14-15 december: 3e Advent  
Feestzondag!
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor.
Zaterdag 19.00 uur: deze viering 
vervalt.
Zondag 10.00 uur: Eucharistievie-
ring met Gemengd koor. Voorganger 
is Pastor J. Suidgeest met assistenten. 
Themaviering uit dankbaarheid 
b.g.v. 50-jarig priesterjubileum.
Voor de kinderen is er een 
 Kindernevendienst.
Van harte welkom om samen 
 dankbaarheid te vieren.

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. 
Boeteviering: vlak voor het kerstfeest 
is het een laatste en persoonlijke 
voorbereiding op weg naar feestelijke 
kerstvieringen.
 
Dinsdag 24 december: 
Kerstavond
19.00 uur: 
Eerste Kerstavondviering, 
Woord-Communieviering met 
 Kinder/Jeugdkoor Weereenlied.
Dirigent: Sandrine Aker-Bakker. 
Organist: Marjo Kaagman-Kuip. 
De viering wordt geleid door de 
Groep Wervershoof: Moniek van 
Velzen-Neuvel. 
Voorafgaand: kerstliederen.

21.30 uur: 
Tweede Kerstavondviering, 
Woord-Communieviering met 
AOW-Jongerenkoor. 
Dirigent/Pianist: Jos Neuvel. 

Themaviering met een keuze van 
kerstliederen. 
De viering wordt geleid door de 
Groep Wervershoof: Ben Droog. 
Voorafgaand: kerstliederen. 

Woensdag 25 december: 
Eerste Kerstdag
10.30 uur: Kerst-Eucharistieviering 
met Gemengd koor. 
Thema: ‘Omarm het Licht van de Heer’. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
Organist: Pieter Rynja. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 
Gezongen wordt de Orgelsolomesse 
van W.A. Mozart. 
Voorafgaand: kerstliederen. 
Na afloop: Transeamus.
14.00 uur: Kindje wiegen, 
bedoeld voor de kleinere kinderen. 
Leiding: Ben Droog. 
Zang: kinderen van het Kinder/
Jeugdkoor Weereenlied.
Organist: Ria Kappelhof-Swart.

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

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

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

In dit rooster zijn opgenomen de laatste twee vieringen van 
de Advent; daarna de vieringen van Kerstmis en rond de 
Jaarwisseling en een aantal weekenden in het nieuwe jaar 
2014. Wilt u letten op de aanvangstijden en ook erop letten 
wanneer een enkele keer een viering uitvalt!

Liturgisch rooster 
14 december 2013 tot en met 2 maart 2014

Vrijdag 20 december: 18.30 uur: 
Woord-Communieviering met liederen. 
Groep Wervershoof. 
Themaviering, op weg naar het kerstfeest. 

Woensdag 25 december: Eerste Kerstdag
09.15 uur: 
Kerst-Eucharistieviering met kerst liederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 27 december: H. Familie
18.30 uur: deze viering vervalt in Huize St.Jozef.

Vrijdag 3 januari: Driekoningen
18.30 uur: Eucharistieviering met kerstliederen. 
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.

Dank voor de weldaden 
van het afgelopen jaar.

 Vieringen in huize St. Jozef
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Donderdag 26 december: 
Tweede Kerstdag
10.30 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor en kerstliederen. 
Thema: ‘Wees niet bevreesd en getuig 
van het Licht’. 
Gedachtenis van de H.Stefanus. 
Voorganger: Pastor C. v.d. Spek 
(uit Hoogkarspel).

28-29 december: H. Familie
Vrijdag 27 december 18.30 uur: 
op deze avond vervalt de viering in 
Huize St.Jozef. 
Zaterdag 28 december 19.00 uur: 
op deze avond vervalt de viering in 
de kerk.
Zondag 29 december 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
N.B. In het weekend van 
28/29 december is er in de kerk dus 
één viering, en wel op zondagmorgen.

Dinsdag 31 december: Oudjaar
19.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. Afsluiting van het jaar 2013, 
met dank voor de weldaden van het 
afgelopen jaar. 
Dirigent: Nel Schouten-Bot. 
Organist: Jan van der Leek. 
Voorganger is Pastor Sj. de Boer. 
‘Viering voor Oudjaar’.

Woensdag 1 januari: 
Nieuwjaarsdag
10.30 uur: Eucharistieviering met 
liederen. Viering om zegen over het 

nieuwe jaar 2014. 
Thema: ‘De kunst van het  ontvangen’. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

4-5 januari: Driekoningen
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering 
met Dameskoor. 
Groep Wervershoof.

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

11-12 januari: Doop van de Heer
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. van Dril. 
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 Middenkoor. Pastor C.Koning.

18-19 januari: Actie Kerkbalans 2014
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met AOW-Jongerenkoor. 
Zaterdag 19.00 uur: 
 Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur: Eucharistievie-
ring met Gemengd koor. 
Pastor J. Suidgeest.
Thema van Actie Kerkbalans 2014 is: 
‘Wat is de kerk mij waard?’
Vanuit het Parochiebestuur wordt 
deze actie toegelicht en aanbevolen.

25-26 januari:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. Pastor C. Koning.
Zondag 10.00 uur: 
 Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

1-2 februari: Maria Lichtmis
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
 Eucharistieviering met Kinder/
Jeugdkoor Weereenlied. 
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering 
met Herenkoor. 
Groep Wervershoof.

8-9 februari:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 Middenkoor. Groep Wervershoof.

15-16 februari:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 Middenkoor. Groep Onderdijk.
Zondag 10.00 uur: 
 Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.

22-23 februari:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Herenkoor
Zaterdag 19.00 uur: 
 Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur: 
 Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.

1-2 maart:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
 Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. van Dril.

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering 
met  Middenkoor. 
Groep Wervershoof. 

GAAT U VERHUIZEN?
Help onze administratie. Geef uw verhuizing tijdig door 
met een verhuiskaart of met deze bon.

Achternaam ......................................................................
Voorletters of fam  ...........................................................
Huidig adres  ....................................................................
Postcode/Plaats  ...............................................................
Nieuw adres ..................................................................... 
Postcode/Plaats ................................................................ 
Verhuisdatum ................................................................... 

LAAT ’T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie

vervolg Liturgisch rooster 
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Vijftig jaar herder 
 
Wij hebben een eigen herder,
dat is voor ons een pracht.
Hij houdt bij al z’n schapen,
heel lang en trouw de wacht. 

Hij doet het zonder klagen, 
al is het soms wat zwaar,
de zorg voor zijn parochie.
Is priester al vijftig jaar.

Hij doet dit met veel overgave
verkondigt dan het woord van 
God
en met de gemeenschapsveiling,
brengt hij een klaverjas-aanbod.

Pastor is graag onder de mensen,
voelt zich bij de Westfriezen thuis,
wij brengen daarom de beste 
wensen,
en felicitaties naar het 
pastoriehuis.

Wij danken u met z’n allen,
voor uw toewijding en trouw.
Leert de Westfriese taal al beter,
dat is wat ik zeggen wou.

Voor ons bent u een herder,
met humor over het algemeen,
zo voelen de meeste schaapjes,
zich met zo’n hoeder, niet alleen.

Arda Koomen-Kuip

Met Kerstmis is de wens verbonden die 
we elkaar zeggen: zalig kerstfeest. We 
doen dat op verschillende momenten, 
gericht naar wie we in die dagen tegen-
komen als een groet, een hartelijke wens. 
We hoeven daarover niets af te spreken 
of elkaar daartoe aan te sporen. Van bin-
nenuit zeggen we deze twee woorden 
spontaan. Ik wil graag aan de volgende 
variatie en invulling denken:

* Ik wens u een zalig kerstfeest in de 
kerstliturgie. Onze kerk is de kerststal 
die ons uitnodigt om erheen te gaan: 
om met velen de kerstliturgie te vieren, 
het kerstverhaal te horen, kerstliederen 
te zingen en in ons op te nemen wat het 
kerstfeest ons wil geven. Van harte bent 
u welkom met velen.

* Ik wens u een zalig kerstfeest thuis. 
Het thuis zijn met de kerstdagen en in 
de laatste week van december heeft iets 
aantrekkelijks. Daar de tijd voor nemen. 
Thuis zijn en thuis geven aan anderen, 
met veel goede zin. Het donker buiten 
overvalt ons op een gegeven moment, 
binnen is het licht en maken we het 
licht, aangenaam, welkom. Mooie 
dagen thuis van harte toegewenst.

* Ik wens u een zalig kerstfeest in het 
woord ‘vrede’. Vrede en goede verhou-
dingen met elkaar, in onze eigen omge-
ving en in ons eigen leven. Vrede in de 

wereld van onze dagen. Er is nog veel 
aan te wijzen en te noemen waar het 
telkens weer misgaat. Laten we letten 
op tekenen van hoop en van verande-
ringen in de goede richting. Kerstmis 
mag ons de ware vrede voorhouden en 
schenken.

* Ik wens u een zalig kerstfeest bij het 
afsluiten van dit jaar. Al onze goede 
wensen mogen we over de jaarwisse-
ling heen meenemen naar het nieuwe 
jaar 2014. Goede wensen om uitvoering 
aan te geven, onze goede wil laten zien 
in het waar maken van die wensen.

Moge het kerstfeest voor ons een zegen 
zijn, licht zijn en veel betekenen. Moge 
het kerstfeest ons in deze dagen op het 
spoor zetten van het Kerstkind, zoals de 
Drie Wijzen uit het Oosten het licht van 
de ster achterna zijn gegaan. Zij kwamen 
na een lange reis in Betlehem en waren 
vol verwondering en vreugde. Onze reis 
door de Adventsweken brengt ook ons in 
Betlehem, in de stal bij het kersttafereel 
dat ons vertrouwd is, elk jaar opnieuw 
weer met verwondering. 
Een zalig kerstfeest voor u allen, sfeervol-
le dagen in de laatste week van het jaar. 
Voorbij de jaarwisseling van harte een 
zalig en gelukkig Nieuwjaar 2014.

Pastor J. Suidgeest 

Kerstmis

Met dankbaarheid wil ik u de aankondiging doen van 
een feestelijke gedenkdag: 

mijn 50-jarig priesterjubileum. 
Zondagmorgen 15 december is er om 10.00 uur een
feestelijke eucharistieviering in de Sint Werenfriduskerk 
in Wervershoof. 
Zondagmiddag vanaf 14.00 uur is er een receptie 
(open huis) in 't Fortuin voor de parochiegemeenschap 
en anderen, tot 16.30 uur. 
Van harte welkom voor ontmoeting en gelukwensen.

Een dankbare feesteling:
Pastor Jan Suidgeest
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Uit de vergadering van oktober 
2013

Catechese en 
Liturgie

De korenplanning is geweest voor het 
komende halfjaar, ingaande de Eerste 
Adventszondag in december tot en 
met Pinksteren 2014. Koorleden, lec-
toren en andere betrokkenen krijgen 
op tijd de nieuwe lijst met ingevulde 
beurten. We hebben er alleen maar 
gemak van.
Alle medewerkenden binnen de paro-
chie krijgen weer een kerstgroet met 
Kerstmis en Jaarwisseling. Het is 
met dank daarin voor alle inzet en 
met goede wensen voor het komende 
nieuwe jaar. De verschillende lijsten 
met namen worden bijgewerkt waar 
sprake is van een wijziging. 
De openingsviering op zondag 6 
oktober (nieuw seizoen, nieuw werk-
jaar) was een welkom begin en is voor 
andere jaren voor herhaling vatbaar. 
Het is goed om na de zomervakantie 
een vaste datum daarvoor te kiezen, 
bijv. de eerste zondag van oktober. 
De maand september kan dan benut 
worden voor voorbereiding. Thema 
deze eerste keer was: ‘Samen op weg’, 
met Kinder/Jeugdkoor en AOW-Jon-
gerenkoor samen.

Gemeenschaps-
opbouw en 
Kerk en 
Samenleving

Een volgende Wijkcontactavond voor 
de Wijkcontactpersonen wordt voor-
bereid met datum en invulling aan 
het begin van het nieuwe jaar.
Het weekend van 9/10 november is dit 

jaar gekozen als ‘Diaconaal Weekend’, 
in dekenaat en bisdom. In zo’n week-
end gaat het om aandacht voor soci-
ale nood, aandacht voor het probleem 
van armoede, een gebaar maken van 
ondersteuning, solidair en behulp-
zaam zijn voor vergeten groepen, enz. 
Het kan dichtbij in eigen omgeving of 
in de Derde Wereld, wereldwijd.
Als project is dit jaar in eigen paro-
chie gekozen voor de Voedselbank in 
Hoorn. De beide basisscholen doen 
mee met een inzameling van goede-
ren. Op school wordt uitleg gegeven, 
mogelijk via een spreker van buitenaf. 
In de kerk zal er een gezinsviering 
zijn op zaterdagavond van genoemd 
weekend, met Kinder/Jeugdkoor. Toe-
passelijke thema: ‘Een helpende hand 
bieden’. Onderling wordt te zijner tijd 
afgesproken hoe en wanneer voedsel 
wordt verzameld. Verzamelpunt is de 
kerk, voedselkratten als versiering op 
de treden bij het altaar. 

Tuin en 
Begraafplaats

De voltooiing van de renovatie op het 
voorste gedeelte van het eerste kerk-
hof (achter de kerk) komt dichterbij. 
Door de tuinmannen is beplanting 
aangebracht als versiering en als 
afscherming. Op de paden van het 
hele kerkhof komt grijs split. Er komt 
aan de westzijde van dit kerkhof een 
extra bank. Daar is plek voor, goed in 
te vullen. 
Het kerkhof ziet er in zijn algemeen-
heid mooi verzorgd uit. De schouw 
van de sloten komt eraan.

Onderhoud en 
Financiën

We zoeken kostenbesparing in ener-
giegebruik. De energienota’s zijn dit 

jaar hoger dan andere jaren. Een van 
de ventilatoren in de kerk (boven het 
altaar) is uitgevallen, wordt hersteld. 
Het warmterooster in de zijmuur 
van de kerk (bij de preekstoel) lijkt 
niet optimaal te functioneren, is een 
onderzoek waard. Een vochtplek in 
de Mariakapel (bij de preekstoel) 
moet eerst helemaal droog zijn, daar-
na opknapbeurt. Aan de buitenzijde, 
dichtbij de grond opzij van de kerk, is 
een stuk marmer losgeraakt. Dit zal 
weer vastgemetseld worden.
De goten van de pastorie zijn ver-
nieuwd. Dit was nodig vanwege 
slechte plekken, met regelmatig lek-
kage. Een financieel overzicht van de 
begraafplaats over 2012 wordt uit-
gedeeld, toegelicht en goedgekeurd. 
Dank aan de penningmeester voor 
het cijferwerk.

Regionieuws (vijf parochies)

Het bisdom spoort aan om aandacht 
te blijven geven aan samenwerking 
binnen de regio en in verdere stappen 
met de vijf parochies te komen tot een 
Personele Unie of Fusie. Op 22 okto-
ber komen de penningmeesters van de 
parochies bij elkaar om het proces van 
samenwerking en fusie met elkaar te 
bespreken. Het gaat daarbij om com-
municatie en informatie naar elkaar 
toe, om zoveel mogelijk op één lijn te 
komen. In de parochie Onderdijk is op 
9 oktober een parochieavond geweest 
om over dit onderwerp met elkaar in 
gesprek te gaan. In het voorjaar was 
er in de parochie Andijk ook een bij-
eenkomst in de kerk voor belangstel-
lenden met toelichting en informatie 
over heden en toekomst. Op het eerst 
volgende regio-overleg, eind oktober, 
is dit een belangrijk agendapunt. Bij 
een fusie is er sprake van een over-
koepelend bestuur en plaatselijk in 
elk van de parochies een locatieraad, 
in goede harmonie met elkaar. Het is 
een onderwerp dat veel tijd en overleg 
vraagt om zo goed mogelijk de juiste 
stappen met elkaar te zetten. 

Dat was het voor deze keer.    

Nieuws van het parochiebestuur
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In dit kerstnummer van ‘Nu en Straks’ is het nodige 
nieuws over Kerstmis opgenomen. Het is een verwij-
zing naar de afsluiting van het jaar in wat Kerstmis voor 
ons betekent met de dagen eromheen. Het spreekt ons 
aan. Een week na Kerstmis maken 
we de Jaarwisseling mee. Oudjaar 
31 december wordt Nieuwjaarsdag 
1 januari. Alles nieuw op de eerste 
dag, op weg als we gaan naar een 
nieuw jaar. 

We kunnen er niet omheen om in het 
nieuwe jaar 2014 het weekend van 
18/19 januari te noemen: 
het weekend van Actie Kerkbalans. 
We kunnen er niet omheen omdat 
het elk jaar opnieuw zo’n belangrijke 
 activiteit is. Het is om er volop aan-
dacht aan te geven. 

Actie Kerkbalans is door de jaren 
heen bekend, belangrijk en onmis-
baar geworden. Het gaat over finan-
ciën. Daarmee gaat het om de kerk 
als gebouw en om ‘de Inzet’ als een 
welkome ruimte. Daarmee gaat het 
in deze beide ruimtes om vieringen, 
activiteiten, ontmoetingsmomenten, 

om verbondenheid samen, om geloof en toekomst, om 
geluk en troost. Het gaat om de koers van ons leven.
Soms zijn er van die onverwachte tegenvallers, zoals kort 
geleden het naar beneden komen van een stuk steen vanuit 
het plafond, in de kerk. Extra kosten omdat het létterlijk 
zo hoog is! Maar het moet wel weer in orde gemaakt wor-
den.
  
Als thema is dit jaar gekozen: ‘Wat is de kerk mij waard?’ 
Een dag na genoemd weekend, in de avond van maandag 
20 januari, weten we meer. In de loop van die avond zal 
duidelijk worden welk bedrag tevoorschijn komt vanuit 
het totaal van de retourenveloppen.
Wat we in de voorafgaande week in handen hebben 
gekregen, dat is een enveloppe met bisdomfolder, finan-
ciële cijfers, een invulformulier, een opwekkend woord 
en de retourenveloppe. Wat we voor ogen hebben, dat is 
het gekozen thema, als vraag gesteld: ‘Wat is de kerk mij 
waard?” Wat we als antwoord op die vraag, op dat thema-
woord kunnen geven, wat we samen kunnen bereiken, dat 
is een succesvol resultaat, gericht naar het komende jaar 
2014.

Met de nodige zorg wordt de actie op dit moment voorbe-
reid. Mogen we allemaal met zorg en betrokkenheid ons 
aandeel leveren in een loyale overschrijving als we denken 
aan het invulformulier (de machtiging) of op andere wijze 
met onze financiële steun. 

Heel veel dank voor ieders bijdrage en ondersteuning.

Parochiebestuur,
St. Werenfridusparochie. 

Actie Kerkbalans 2014

50
jaar

Op 15 december 2013 viert Pastor Jan Suidgeest het 
feit, dat hij 50 jaar terug tot priester is gewijd.
Wij, als parochiebestuur/alle parochianen, waar hij 
zich al zoveel jaar met hart en ziel voor inzet, willen 
hem hiermee van harte feliciteren en hopen, dat 
hij, samen met de parochie, een mooie feestdag mag  
beleven.

Hartelijk gefeliciteerd, namens het parochiebestuur:

Carine Kuin Karin Bakker
Kees Rinkel Irene Duijn
Peter Lakeman Joanna Neefjes
Diana Verdonschot Nico van der Gulik
Aline de Haan (notuliste)
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PCI
Al eeuwenlang bestond er een R.K. Armenbestuur dat 
in schrijnende gevallen financiële ondersteuning ver-
leende. Door een naamsverandering heet het nu de 
Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De doelstelling van de PCI Wervershoof is: 

Vanuit de R.K. Parochie de christelijke overtuiging gestalte 
te geven in de vorm van dienstbaar te zijn aan de samen-
leving (ongeacht de geloofsovertuiging) door aandacht 
te wijden aan de concrete noden van de mensen uit onze 
parochie.

Wat doen wij als PCI (Parochiële Caritas Instelling)?

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

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

De kerstpakketten die wij ontvangen verdelen wij ook over 
deze gezinnen. Wij ervaren dan veel dankbaarheid onder 
deze mensen.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de PCI bestaat 
uit vijf parochianen (inwoners 
van Wervershoof) en komen 10 
tot 12 keer per jaar bij elkaar. Wij 
behandelen dan diverse aanvra-
gen en gaan hier heel diskreet 
mee om. Wij werken samen met 
gemeente, maatschappelijk wer-
kers en andere hulpverleners. Ook worden wij weleens 
getipt door inwoners van Wervershoof.
Wij kunnen dit doen doordat wij vier keer per jaar een 
deurcollecte bij de weekendmissen mogen houden en wij 
ontvangen de collecte bij de dagmissen. Daarnaast ont-
vangen wij giften en kerstpakketten van mensen, vereni-
gingen en bedrijven.

Mocht u na dit lezen ook iemand kennen, die financiële 
steun kan gebruiken mag u bellen met:
Mevrouw A. Wildoër telefoonnummer: 0228-583731

Wilt u ons financieel steunen, dan kunt u uw gift over-
maken aan:
IBAN/rekeningnummer: 
NL57 RABO 0368 9506 54 t.n.v. PCI Wervershoof

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

Tevens willen wij iedereen die ons het afgelopen jaar 
een gift heeft geschonken, in welke vorm dan ook, heel 
 hartelijk bedanken.

In de ‘Week van Gebed voor de Een-
heid’ komen christenen overal in 
de wereld bijeen om gezamenlijk te 
bidden om eenheid. Het is een tra-
ditie van vele jaren, van 19 tot 26 
januari.

Elk jaar wordt een ander land gevraagd 
om deze Gebedsweek voor te berei-
den en dat als model aan te bieden in 
het grote geheel. Dit jaar (2014) is aan 
christenmensen in Canada gevraagd 
om het een en ander uit te werken. 
Als thema hebben zij gekozen: ‘Is 
Christus dan verdeeld?’ (1 Kor. 1,13). 
Het is een vraag die Paulus al indrin-
gend stelde tijdens een van zijn mis-
siereizen. De Gebedsweek heeft ook 
een gezamenlijke Gebedsdienst. 

De plaatselijke Raad van Kerken 
heeft voor deze Gebedsdienst als 
datum gekozen: woensdag 22 januari 
2014, aanvang 19.30 uur.  Plaats van 
samenkomen is ‘De Kapel’, Midden-
weg 48 te Andijk. Er is een korte ope-
ningsviering. Voorganger is Pastor 
J. Suidgeest (r.k. parochie Wervers-
hoof). Daarna is er ontmoeting en 
gesprek met elkaar vanuit het thema 
van de Gebedsweek. Enkele startvra-
gen zijn daarbij een hulp. Het doel is 
eenvoudig: elkaar beter leren kennen.

U bent van harte welkom!

Raad van Kerken:
Andijk, Onderdijk, Wervershoof, 
Zwaagdijk 

Gebedsweek voor de eenheid
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Het koor heeft ook dit jaar een nieuw kerstlied ingestu-
deerd. Een Engelse Christmas Carol “Sound the bells 
on Christmas morning”, getoonzet voor koor door Piet 
 Rippen. De vertaling luidt als volgt:

1. Laat de klokken klinken op Kerstochtend
 Jezus Christus is vandaag geboren. 
 Zing met blijdschap voor de baby in het hooi. 
 Heilig, heilig klein kind, 
 Geboren uit Maria, lieve moeder.

2. Herders verlieten hun schapen 
 toen zij de eng’len hoorden zingen. 
 Zij reisden door de koude vroege morgen, 
 op zoek naar hun nieuwgeboren Koning. 
 Naar het stadje Bethlehem, 
 kwamen zij om hem te aanbidden.

3. Eng’len vulden de hemel met hun muziek, 
 “Eer aan God in de hoge” zongen zij. 
 “Vrede op aarde” klonken hun stemmen van heuvel tot 

heuvel. 
 Wij zullen, zoals zij, zingen met vreugde. 
 Prijzen onze hemelse Koning.

Het koor zingt graag muziek van Mozart. Sedert enkele 
jaren prijkt ook de “Orgelsolomesse” KV 259 op het reper-
toire. Deze mis is ingestudeerd nadat vanuit de koor-

workshops (2006-2009) een aantal leden is toegetreden, 
anderen als projectzangers betrokken blijven bij het koor. 
Is de Missa Brevis van Mozart over het algemeen favoriet 
met Pasen, deze mis past volgens velen goed in de kerst-
sfeer. Hij wordt dan ook niet voor het eerst dit jaar op 1e 
Kerstdag gezongen. Mozart’s “Orgelsolomesse” KV 259 in 
C-dur werd gecomponeerd voor de Dom te Salzburg. De 
precieze datum is onbekend, maar waarschijnlijk vond de 
eerste uitvoering plaats in 1776. De bijnaam veronderstelt 
een bijzondere rol voor het orgel. Hiermee wordt bedoeld 
de solistisch aandoende orgelpartij in het Benedictus. 
Verder zingt het koor bekende kerstliederen en na afloop 
natuurlijk ook het “Transeamus”. De vertaling van dit lied 
heb ik al eens gepubliceerd, maar het kan geen kwaad om 
deze hier nog eens kenbaar te maken. “Transeamus usque 
Bethlehem” is gecomponeerd door de Duitse componist 
en kerkmusicus Joseph Schnabel (1767-1831). De woorden 
komen uit het 2e hoofdstuk van het evangelie van Lucas. 
De tekst van het lied is een gedeelte van de verzen 15, 16, 
13 en 14, en wel in deze volgorde.
De herders spraken tot elkaar, ‘Laten wij naar Bethlehem 
gaan en gaan zien hetgeen daar geschied is.’ En zij spoed-
den zich er heen en vonden Maria en Joseph en het kind 
dat in de kribbe lag. En onmiddellijk voegde zich bij de 
engel een hemelse legerschaar die God verheerlijkte. Laten 
wij luisteren naar een hemelse legerschaar die God ver-
heerlijkte met de woorden: Gloria in excelsis Deo et in ter-
ra pax hominibus bonae voluntatis! (Eer aan God in den 
hoge en vrede aan de mensen van goede wil!)

Jan van der Leek

Koor

Het beroemde Neva Ensemble uit St.Petersburg zal velen 
van ons vanuit een eerder optreden niet onbekend zijn. 
We willen dit Ensemble (weer) graag begroeten.

Het Neva Ensemble geeft vrijdag 3 januari 2014 in de 
St.Werenfriduskerk te Wervershoof een concert. Het aan-
vangsuur is 20.00 uur. 
Het concert is gratis toegankelijk. Het belooft een geweldig 
optreden te worden.
Voor de pauze: Slavisch Byzantijnse Kerkmuziek, een 
prachtige keuze.
Na de pauze: Opera, Licht Klassiek en beroemde Russische 
Volksliederen.

De vijf leden van het ensemble, aangevuld met pianist, heb-
ben allen een professionele conservatorium-opleiding en 
als zanggroep hebben zij zich een techniek eigen gemaakt 
die uitmunt in vocaal evenwicht.
Het is ongetwijfeld een bijzondere gebeurtenis voor de 
bezoekers van dit concert om deze vocale tovenaars te zien 
en te horen optreden.

Na afloop houden de leden van het ensemble een deur-
collecte bij de uitgang.
Er bestaat ook gelegenheid tot het aanschaffen van CD’s.

U bent van harte welkom.

Neva Ensemble
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Kindje wiegen
Eerste Kerstdag om 14.00 u.

Woensdag 25 december, Eerste Kerst-
dag, gaan we weer Kindje wiegen met 
de allerjongsten onder ons.
Ik nodig jullie allemaal uit om ver-
kleed, als één van de figuren uit de 
kerststal, naar de kerk te komen: 
Maria, Jozef, herder, engel, koning, 
schaap, os, ezel… het maakt niet uit. 
Iedereen is welkom in de stal van 
Betlehem. Als je geen zin hebt om 
je te verkleden, is dat helemaal geen 
probleem; ook dan zien we je graag. 
Tijdens het Kindje wiegen vertel ik 
het aloude kerstverhaal en nodig dan 
gedurende dit verhaal alle Maria’s, 
Jozefen, herders, engelen, koningen, 
schapen, ossen en ezels uit om naar 
voren te komen. Samen gaan we de 
kerststal uitbeelden. En wat is er nu 
mooier dan een stal vol (verklede) 
kinderen uit ons eigen Wervershoof.

Aan het einde van de viering roepen 
we alle kinderen, ook de niet verkle-
de, naar voren om plaats te nemen op 
de trappen van het altaar. Een tafereel 
dat u eigenlijk gewoon een keer mee-
gemaakt moet hebben.
Jongens en meisjes: Het Kindje wie-
gen begint om 14.00 uur; zeg maar 
tegen je vader of moeder dat het tot 
ongeveer half 3 duurt.
Enne  …… als je oom of tante, grote 
broer of zus, buurvrouw of buurman, 
oma of opa mee willen komen, dan 
vinden we dit prima natuurlijk.

Aan het einde van het Kindje wiegen 
staan de mandjes met snoepgoed weer 
klaar, want bij een geboorte hoort 
natuurlijk een traktatie. Kom jij ook? 
Leuk; ik zie je graag.
Tot 25 december.

(Meester)  Ben

P.S. Wat zou het mooi zijn om een 
‘echt’ Kindje Jezus in de kribbe te 

hebben. Een pas geboren baby is van 
harte welkom. Je hoeft je hiervoor 
niet op te geven; het Kindje wiegen is 
immers een spontane aangelegenheid 
waarbij wij ons, als ieder jaar, graag 
laten verrassen. 

De eerste vergadering van de werk-
groep heeft plaatsgevonden. Achter 
de schermen wordt gewerkt aan de 
voorbereidingen voor het H. Vorm-
sel dat plaatsvindt op zaterdag 5 
april 2014.

Er hebben zich 25 enthousiaste kinde-
ren aangemeld met wie we het  project 
gaan uitvoeren. Zoals altijd zal al in 

januari gestart worden met het gast-
ouderproject en de daarbij behorende 
thema avonden, zoals de kunstenaars-
avond, speurtocht door de kerk en de 
ganzenbordavond.

Verder willen we u laten weten dat 
de werkgroep bereikbaar is via werk-
groepvormen@gmail.com. 

Tot slot wensen we iedereen sfeervolle 
feestdagen en alle goeds voor 2014.

Werkgroep Vormen

De Eerste Communiewerkgroep 
wenst alle lezers van Nu en Straks 
hele gezellige kerstdagen en een 
gelukkig en gezond 2014.
Zoals reeds eerder vermeld kunnen 

de ouders van de kinderen van groep 
4 in de 3e week van januari 2014 een 
uitnodiging voor de eerste informa-
tieavond van ons in de bus verwach-
ten. Deze 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 gelegenheid om uw kind 
voor zijn of haar Eerste Communie 
aan te melden.

Voor degenen die deze informatie 
gemist hebben: 
De Voorstellingsdienst zal zijn op 
zaterdag 8 maart 2014 en de  Eerste 
Communie op zondag 27 april 
2014.
U kunt onze stukjes teruglezen op 
www.sintwerenfridusparochie.nl op 
de jeugd- en jongerenpagina. 

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

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

Vormen
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Het beloofde adventszakje zit nu in iedere 
Nu en Straks.

Uw gift kunt u ook kwijt in de offerblokken 
achter in de kerk. Na de kerstvieringen op 
Kerstavond en Eerste Kerstdag is er een 
deurcollecte. Alvast bedankt namens de 
straatkinderen in Chili.

Adventsactie 
Eten voor Chileense straatkinderen.
Giro 65.31.00.000 
t.n.v. Adventsactie Den Haag.

Meer informatie: www.adventsactie.nl

Kerk en Samenleving

Karin v.d. Gulik en Hilda Neefjes

Adventsactie: 
Eten voor Chileense straatkinderen

Veel kinderen uit de troosteloze sloppenwijken 
van Chili leven op straat; ze zijn meestal zwaar 
 getraumatiseerd door mishandeling en  verwaarlozing. 
In de sloppenwijk van San Bernardo bij de hoofdstad 
Santiago is een gaarkeuken met eetzaal gebouwd. 
Hier krijgen de straatkinderen een warme maaltijd 
en een bemoedigend woord of helpende hand. Pater 
Juan Bautista Carillo Jeldres EVE van de congregatie 
van de Religieuze Familie van het Mensgeworden 
Woord, begeleidt het project. Hij hoort bij dezelfde 
congregatie als de ‘Blauwe Zusters’. Adventsactie wil 
dit jaar e 10.000 bijdragen aan het voedselproject.

▶∙ ∙ ∙ ∙ ∙ A
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15 november, 2013 Reacties

IN DE ONTWIKKELINGSLANDEN 
HEBBEN 16.613 WANDELAARS DE 
40MM GELOPEN

De wandelaars die afgelopen mei 
hebben meegelopen met de 40e edi-
tie van de 40MM sponsorwandel-
tocht, hebben een prachtig bedrag bij 
elkaar gelopen van € 122.783,38. Nu 
het sponsorgeld nagenoeg allemaal 
binnen is en de projectaanvragen zijn 
geteld is het tijd voor de jaarlijkse ver-
deling. Het sponsorgeld wordt ver-
deeld over 172 sponsoraanvragen (166 
reguliere en 6 éénmalige projecten).
Gezien het hogere bedrag aan ver-
kregen sponsorgelden én de toename 
van wandelaars in de ontwikkelings-
landen (Wereld Wijd Wandelen), is 
het bedrag per project dit jaar € 625,-  
geworden, daarnaast zijn er extra uit-
keringen voor een totaal bedrag van 
€ 5.700,- aan de WWW-deelnemers. 
Deze bedragen word in december 
overgemaakt aan de diverse pro-
jecten. Hiermee kunnen vele lokale 
doelstellingen van de in totaal 172 
kleinschalige projecten in ontwikke-
lingslanden worden behaald. Naast 

de 1792 wandelaars in Nederland, 
hebben verspreid over de verschil-
lende continenten 16.613 wandelaars 
de 40MM gelopen!

Besteding sponsorgelden
De 172 projecten besteden het spon-
sorgeld aan lokale, kleinschalige pro-
jecten. In Kenia wordt het geld besteed 
aan het bouwen van een nieuw school 
voor weeskinderen. In Nepal worden 
de leefomstandigheden van gehandi-
capte mensen verbeterd door hun een 
opleiding te geven. In Tanzania wordt 
gewerkt aan verbetering van onder-
wijs. Voor oogzorg bij de armste in 
de Moldavië en in Cambodja wordt 
gebouwd aan touwwaterpompen. 
Veel bijdragen zijn voor weeskinde-
ren, schoolbijdragen, gebouwen en 
rehabilitatiecentra. Allemaal struc-
tureel opbouwende projecten die de 
toekomst zullen verbeteren voor de 
minderbedeelden.

Website
Voor een overzicht van alle werk-
groepen en de verschillende projecten 
kunt u tevens kijken op onze website 
www.40mm.nl. U kunt het nieuws 
en zo mogelijk foto’s bekijken welke 
wij van de verschillende projecten 
ontvangen. Ook kunt u op onze site 
begin volgend jaar wederom digitaal 

inschrijven voor de wandeling en de 
routes bekijken waaronder een aantal 
zeer mooie korte routes! 

40MM – springlevend!
Een groep vrijwilligers, die bestaat 
uit enthousiastelingen van diverse 
missiewerkgroepen en bestuursleden 
is al druk bezig om de 41e wandeling 
in 2014 weer tot een groot succes te 
maken. Door onder andere speciale 
korte routes gaan we er vanuit dat er 
meer ouders en kinderen gestimu-
leerd worden om te genieten van het 
wandelen in het prachtige West-Frie-
se landschap in het teken van ontwik-
kelingswerk voor andere kinderen. 
Het motto van de 40MM is ‘mee-
doen is belangrijker dan uitlopen’. 
In Nederland en in de vele ontwik-
kelingslanden waar het Wereld-
WijdWandelen plaatsvindt is bij het 
wandelen veel saamhorigheid. Alle 
betrokkenen (wandelaar, sponsor, 
vrijwilliger) ‘doen er graag een stapje 
meer voor’. De belangrijkste waarde 
voor de 40MM is en blijft direct con-
tact met alle projecten en dat er niets 
aan de strijkstok blijft hangen. 

Om alvast in de agenda te zetten: 
de 41e 40MM: 

ZATERDAG 31 MEI 2014

40MM keert € 122.783,38 
uit aan 172 PROJECTEN

VERDELING SPONSORGELD 2013 40 MM

Ton Blankendaal Paters Franciskanen Scholing ivm alfabetisering Brazilië
Zr. Ursula v.d.Ven Zrs. van Liefde Moeder en kindzorg M Brazilië
Dick Marcus Mill Hill Dakreparatie kerk Brazilië
Klaas Schoenmaker Ria Schoenmaker/Schouten Computer gehandicapten Brazilië
Jos Schoenmaker Ria Schoenmaker/Schouten T-shirts maken voor de verkoop Brazilië
Stg. Remer (help mij leven) Bart van Asten Hulp aan preventie in krottenwijken Brazilië
Tiny Stoltenborg-Schoenmaker Ria Schoenmaker/Schouten Bijscholing onderwijzers school in Itobi Brazilië
Social Welfare Centre Sociaal centrum kerkepad Sittard Melaatsen en armen India
Zr. Bernadette Augustinessen Dionne Appelman Medicijnen en ziekenhuiskosten Indonesië
Martin Dol Drs. v. O.L.Vrouw v.Lourdes Weeshuis Indonesië
John Chris Taus Missieprokuur S.V.D. Schoolgeld en educatie Indonesië
John Saklil (voortz. Frankenmolen) Paters Franciskanen Opleiding leerkrachten lagere school Indonesië
Br. bpk. Yayan (opvolger C.I.Deen  School- en noodhulp Indonesië
Zr Theresia Lefteuw  Studie jonge zusters in het ziekenhuis Indonesië
Wim Bos  Vakantiekamp en cursussen Maleisië
Ria van Pluuren/Hetsen Stichting culiria Ziekenhuis medicatie + operatiemateriaal  
  en schoolbijdrage weeskinderen Gambia
br Jan Sjerps Paters Franciskanen Studiehulp studenten universiteit Indonesië
Miriam Breg Stichting Funanini Weeskinderen en voedselpakketten Zuid Afrika
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Noemt u eens een boeiend onderdeel 
van uw priester/pastor zijn.
Als voorbeeld denk ik aan persoon-
lijke contacten met de mensen in een 
gevarieerde afwisseling. Ieder heeft 
zijn eigen levensverhaal. Het begint 
al vroeg: van kind naar jongere, naar 
volwassen leeftijd, naar oudere leef-
tijd. Het is de voortgang van het leven 
in verschillende levensfasen. Lief en 
leed, vreugde en pijn wisselen elkaar 
af. Ieder met zijn mogelijkheden, 
talenten en keuzes doet aan invul-

ling in de dagen van zijn leven. Velen 
doen dat met plaats en taak binnen 
een gemeenschap.
Je hoopt dat mensen daarin geluk-
kig worden/zijn, dat ze er voldoening 
bij ervaren, dat ze zinvol bezig zijn. 
Daar mag ook bij horen, dat ze bin-
nen de kerk en geloofsgemeenschap 
zich thuis voelen en daar kracht en 
zingeving mogen ontdekken. Dat zij 
tevoorschijn komen als mensen met 
zorg voor de medemens, met een taak 
binnen een groter geheel.

Het gaat dikwijls in het leven om 
 kleine dingen: om eenvoud, har-
telijkheid, bevestiging, een thuis-
gevoel geven en dat mogen ervaren.

Emmaüsgangers
Je mag als pastor naast iemand gaan 
staan en met hem/haar optrekken, 
een stuk levensweg sámen gaan. Je 
mag dat doen als een reisgezel, een 
metgezel, een steun en toeverlaat.
Een mooi voorbeeld van ‘onderweg 
zijn’ is in het evangelie bij Lukas 
het verhaal van de Emmaüsgangers 
(Lukas 24). Twee leerlingen verlaten 
na Goede Vrijdag ontgoocheld de 
stad Jerusalem, op weg naar hun dorp 
Emmaüs. Goede Vrijdag, het was voor 
hen mislukt, het was voorbij. Onder-
weg voegt een dérde wandelaar zich 
bij hen. Hij kan veel verklaren, uitleg-
gen. Hun wandeling verandert lang-
zaam in een Paasverhaal! Er gebeurt 
heel veel. Hun ogen gaan open, thuis 
aan tafel. Hun hart klopt van opwin-
ding. Die wandeling komt ook in 
onze omgeving voor. Wie zijn wij zelf 
in dit verhaal, in onze omgeving, in 
onze tijd?

Projecten
Een tweede voorbeeld van boeiend 
bezig zijn is: met anderen samen 
een activiteit of project uitdenken en 
uitvoeren. Enkele voorbeelden: een 
kerststallententoonstelling in onze 
kerk, tweemaal gedaan; een sobere 
maaltijd in de Veertigdagentijd, meer-
dere keren gedaan; de kermisviering 
op het kerkplein vanuit en door de 
werkgroep Brasili-ja, om de vijf jaar. 
Voorbeelden van kleinere activitei-
ten horen er ook bij. Het is een zin-
vol bezig zijn met een goed doel voor 
ogen. Altijd zijn er mensen bij betrok-
ken, positief. Het brengt iets op gang.
Invulling van de dagen: ik ervaar de 
maandag na het weekend dikwijls als 
een uitdaging, gericht naar een zin-
volle invulling van de dagen in weer 

Gouden priesterjubileum, dec. 1963-2013 

Pastor J. Suidgeest

In de benoemingsbrief van pastor J.G. Suidgeest in 1979 schrijft onze 
 bisschop: 
‘U hebt op u genomen te streven naar een parochiegemeenschap, waar de 
 pastorale verantwoordelijkheid door een grote groep mensen wordt gedragen 
en u hebt beloofd van harte te zullen meewerken aan het proces dat op gang 
is gebracht. Van harte hoop ik, dat u met vreugde aan uw werk in West-Fries-
land gaat beginnen. Aldus de benoemingsbrief.
Na vijftien jaar in de parochie Halfweg/Zwanenburg gewerkt te hebben 
kwam pastor Suidgeest bijna vijfendertig jaar geleden richting Wervers-
hoof. Het proces dat toen door een grote groep mensen werd gedragen is 
nog steeds gaande onder de bezielende leiding van Pastor Suidgeest. 
Tijd voor een gesprek met de Gouden Jubilaris.

Op maandagochtend is het wekelijks een gezellig treffen aan de keukentafel
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een nieuwe week. En zo gaat dat maar 
door…

Noemt u eens een hoogtepunt of 
enkele mooie momenten in deze 
50 jaar priesterschap of 35 jaar 
 Wervershoof.
Ik denk aan een jubileumfeest zoals 
in deze decemberdagen. Het is met 
dankbaarheid terugdenken, in ver-
bondenheid samen vieren, veel goede 
wil en mooie momenten tegenkomen. 
Zulke dagen zijn er meer geweest. 
Ik denk aan Kerstmis, Pasen en Pink-
steren als bijzondere dagen, om van 
harte je er aan over te geven. Deze 
hoogtijdagen mogen een invulling en 
betekenis oproepen én geven als méér 
dan alleen maar enkele vrije dagen, 
hoe welkom dat ook is.
Ik wil graag denken aan: een geslaag-
de cursusdag, een blije doopviering, 
een troostvolle Avondwake en Uit-
vaartliturgie, een bevrijdend gesprek, 
een plezierige of zinvolle ontmoeting, 
een rustgevende vakantieperiode.
De mooie kant van pastoraat heeft als 
tegenhanger ook een droeve kant. Dat 
is bij een tragisch overlijden in een 
gezin, familiekring of gemeenschap. 
Dat is in mee-verwerken en gemis.

Er zijn situaties, dat je niet veel kunt 
doen. Het is al goed om er te zijn, met 
meeleven en betrokkenheid.

Wat zijn uw grootste zorgen?
We staan voor een belangrijk jaar 
(jaren) als we denken aan overleg, 
invulling en veranderingen vanuit de 
bisdomnota ‘Nieuwe tijden – Nieuwe 
wegen’ (november 2012).
Sleutelwoorden zijn: schaalvergro-
ting, de plannen om van 162 naar 
50 parochies te gaan in het bisdom, 
het aangaan van fusiebesprekingen. 
Het bisdom heeft daar zijn gedachten 
over met een tijdpad, op weg naar uit-
voering van het een en ander. 
Langs verschillende wegen komt het 
tot ons: het aantal pastores is door 
de jaren heen sterk afgenomen, deel-
name aan kerkvieringen is sterk ver-
minderd, onkosten aan kerkgebou-
wen blijven een zorg, een kerksluiting 
is een beladen woord.
De nota is een inspelen op de vragen 
en problemen van deze tijd, op weg 
naar de nabije en verdere toekomst. 
Aan de basis, in parochies en regio’s, 
moet dat plaats vinden. Aan de basis 
zijn er best vragen en vraagtekens 
daarover. Dat vraagt om overleg en 

informatie. Wat we aan de basis als 
vertrouwd, als herkenbaar en als goed 
ervaren, dat willen we graag behou-
den. 

De kracht van samenwerking 
Als positief mogen we zeggen, dat 
het niet allemaal kommer en kwel is. 
We mogen in de parochies en regio 
blij zijn met een groep vrijwilligers 
en medewerkenden, met betrokken 
mensen, blij met hun inzet en mede-
werking. In het sámen kan er veel tot 
stand komen, met inzet en goede wil. 
We kunnen elkaar daarbij inspire-
ren en steeds weer met elkaar op weg 
gaan, met elkaar op weg zijn in paro-
chie en regio, de kracht van samen-
werking, overtuiging en getuigenis.

Was u, bijna 35 jaar geleden, ook 
betrokken bij de start van het 
pa rochieblad ‘Nu en Straks’? 
Wat was uw aandeel daarin?
In maart 1979 ben ik door het bisdom 
benoemd voor de parochies Wervers-
hoof en Andijk, naast Pastor Janssen. 
Ik was niet betrokken bij het eerste 
begin van het blad ‘Nu en Straks’. 
In voorafgaande maanden was door 
het toenmalige kerkbestuur én een 

U bent eigenlijk beheerder/bewaarder van een prachtig landgoed met fraaie  tuinen en monumentale gebouwen
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zogenaamde ‘denkgroep’ nagedacht 
over een nieuw parochieblad. Dit leek 
een goed idee om goede communica-
tie te begeleiden wat betreft nieuwe 
ontwikkelingen in kerk, parochie en 
samenleving.
Toen al (in 1979) werd als een reëel 
punt genoemd (in het eerste num-
mer) de inkrimping van het aantal 
pastores, maar ook werd als punt 
aangestipt dat het voortbestaan van 
de plaatselijke geloofsgemeenschap 
door kon gaan, gedragen in sterke 
mate door de samenwerking en het 
samenspel van vele vrijwilligers aan 
de basis. Vanuit het dekenaal bestuur 
in Hoorn werd het initiatief van een 
nieuw blad van harte geprezen en 
positief ondersteund.
Een redactie stond aan de basis, een 
groot aantal wijkcontactpersonen 
ging zorgen voor verspreiding van het 
nieuwe blad.

De eerste lectoren
Het eerste nummer werd gemaakt en 
gedrukt. Het verscheen als een Pink-
sternummer, met rode voorkant, rood 
als liturgische kleur voor Pinksteren. 
Op zich een prachtig begin, denkend 
aan Pinksterwoorden als: geestkracht, 
bezieling, het vuur van het begin.
Een van de bijdragen in het eerste 
nummer was: Liturgie onder leiding 
van een parochiaan. Deze inbreng 
was van de hand van de eerste drie 
lectoren: Dorus Sijm, Jac de Haan en 
Theo Sijm. Het artikel speelde al in op 
de toekomst, met alle waardering.

Verzameling
Het uitkomen van ‘Nu en Straks’ 
gebeurt met een regelmaat van onge-
veer zes edities per jaar. Vanaf het 
begin (1979) heb ik ‘Nu en Straks’ 
altijd met belangstelling gevolgd. 
Vanaf dat begin, door de jaren heen, 
tot in onze tijd toe, heb ik alle num-
mers bewaard en in enkele ordners op 
volgorde gezet, mooi om te bewaren. 
Het heeft wel iets weg van een waar-
devol stukje parochiegeschiedenis, 
vanuit de basis aangedragen. 
Ook op andere manier, in bredere 
opzet, blijft het blad bewaard. Ik prijs 
Ton de Hoogt, met ‘Nu en Straks’ ver-
bonden o.a. voor de lay-out, hij die 
een jaar geleden alle nummers van 
‘Nu en Straks’ op de parochiële web-
site heeft gezet. Het is met dank voor 
deze enorme klus! 

U bent eigenlijk beheerder/bewaar-
der van een prachtig landgoed 
met fraaie tuinen en monumen-
tale gebouwen, geeft dat geen grote 
verantwoordelijkheid: bij storm, 
 lekkage, vallende plafonds, inbraak, 
enz.? Hoe kunt u dat allemaal bij-
houden?
Het zit goed in mekaar dat we al zoveel 
jaren een Parochiebestuur hebben van 
negen mensen, aangevuld met notu-
list. (Rooster van aftreden: na vier of 
na acht jaar). We komen eenmaal in 
de maand bij elkaar voor vergadering. 
Een agenda geeft de richting aan voor 
behandeling of bespreking van actu-
ele punten. Er is een onderlinge taak-
verdeling voor het geheel van pasto-
raat, liturgie, onderhoud, financiën, 
kerkhof, enz. We voelen ons gesteund 
bij en door elkaar. We ervaren een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Dan kun je een heleboel aan, indivi-
dueel maar juist ook in het sámen. De 
tijd (maand) tússen de vergaderingen 
is belangrijk voor contacten of voor 
uitwerking vanuit de vergadering.

De Inzet
We zijn blij met ‘de Inzet’ als ruimte 
voor activiteiten, samenkomsten, 
repetities, enz. We zouden niet zon-
der die ruimte kunnen. 
Toen dat halverwege de jaren 90 met 
‘de Inzet’ op gang ging komen, heeft 
overbuurman Jan de Lange wel eens 
tegen me gezegd, en dat bedoelde hij 
heel positief: 
‘Wat gaan er toch regelmatig veel 
mensen, jong en oud, over het nieuwe 
pad, richting de deur van ‘de Inzet’! 
Hij vond dat een goed teken: ruimte, 
bedrijvigheid, levendigheid, in dat 
alles een mooie functie voor de pas-

Wat gaan er toch veel mensen, over het nieuwe pad, richting ‘de Inzet’! 
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torie als ‘de Inzet’ en als woonruimte 
voor de pastor.

Hoe kunt u het allemaal bijhouden? 
Alles bijhouden, dat kan niet meer. 
Pastoraat heeft een uitgebreide invul-
ling, letterlijk in de kerk en buiten de 
kerk, binnen de gemeenschap. Keuzes 
maken is belangrijk en soms moei-
lijk genoeg. Sommige punten kun je 
opschuiven naar een later moment, 
andere punten weer niet. Er is variatie 
genoeg, een aantrekkelijk geheel.

Hoelang denkt u het huidige pasto-
raat nog vol te houden? Hoe ziet u 
uw toekomst bij leven en welzijn?
In herinnering: toen ik 65 jaar werd, 
was er een geruisloos verder gaan. 
Er was geen gevoel of idee van het 
bereiken van een grens, ook niet van 
afbouwen. Vanuit oktober tóen werd 
het al gauw december: Kerstmis, Jaar-
wisseling, een nieuw jaar, enz.
De laatste tijd ben ik gewend om te 
denken en het ook te zeggen (áls een 
vraag in die richting wordt gesteld): 
ik bekijk het per jaar. Het hangt af 
van gezondheid, van ontwikkelingen 
in het pastoraat (die zijn er de laatste 
tijd volop gekomen), invulling van 
pastoraat die de moeite waard is voor 
de plaatselijke kerk(en) en ook voor 
mezelf. Bij een verandering moet ik 
het tijdig aangeven: voor parochie, 
regio en voor mezelf. In deze dagen 
hoor en lees ik de volgende vraag, die 
met het voorafgaande samenhangt: 
Verlangt u na al die drukke jaren wel 
eens naar een rustiger leven in een 
seniorenwoning met meer tijd voor 
reizen of het ongestoord lezen van 
een boek? Dan is er wel iets van een 
antwoord, in de richting van: Het is 
een aantrekkelijke gedachte!

Leuke anekdotes? 
De tijd van de schoolbiecht is voorbij, 
bekend in vroegere jaren. Ik heb wel 
eens verteld vanuit vorige parochie 
(Halfweg/Zwanenburg): schoolbiecht, 
klassen tegelijk. Een jongen van onge-
veer negen jaar, in de biechtstoel, zei 
niets, helemaal niets, keek me aan, 
keek me aan. Ik deed mijn best om 
hem aan de praat te krijgen. Het lukte 
niet. Hij zei niets. Wat moet ik daar 
toch mee aan? Hij keek me aan, tóen 
kwam hij los met dat ene zinnetje: 
‘Hebt u een nieuwe bril?’ Het was nog 
waar ook. Het ijs was gebroken!

De Westfriese taal
Naar hier gekomen, kennismaking 
met de Westfriese taal! Prachtig! Op 
een gegeven dag dacht ik: laat ik het 
ook eens proberen. Een vraag aan de 
koster in Andijker kerk: 
‘Is de Peeskeers al binnengekomen?’ 
Koster Tinus Kuin antwoordde met 
een glimlach, dat ik iets te ver door-
schoot! Het was: Paaskeers! Weer wat 
geleerd!

Sint Maarten
Een paar jaar geleden stond een meis-
je (vijf jaar?) met Sint Maarten voor 
de deur; ze zong haar leuke liedje. 
Moeder op enige afstand stond met 
alle zin mee te luisteren. Toen het 
kind klaar was met haar liedje, vroeg 
ze heel bezorgd aan mij, voorbij de 
deur de gang inkijkend: 
‘Weet u de wég wel in het grote huis?’ 
Ik heb haar gerust kunnen stellen en 
haar natuurlijk wat extra’s gegeven in 
haar snoeptas!

Sterke moeders
Westfriesland heeft sterke moeders! 
(Gefingeerde voornaam) Frits heeft 
na een mooi uitgaansweekend geen 
zin om op maandag weer naar dienst 

te moeten. Hij meldt zich af, ziek, 
erg ziek op bed! Komen ze vanuit de 
dienst op maandagmiddag eens kij-
ken hoe het met de patiënt is. Moeder 
doet open. De mannen kunnen naar 
boven gaan, naar de slaapkamer. Haar 
woord is duidelijk: ‘Goed dat jullie er 
benne! Haal hem maar uit bed, neem 
hem maar mee, dat joôn is helegaar 
niet ziek’!

Liefhebberijen?
Een voorbeeld: Ik houd van een goed 
boek, van klassieke muziek en een 
klassiek concert.
Nederland is een mooi land, in ver-
schillende provincies, in steden en 
met natuurschoon.
Er zijn prachtige boeken over versche-
nen. Juist daarin ligt de uitnodiging 
en de weg om dat in het écht eens te 
gaan zien. In de praktijk van alledag 
komt daar op dit moment niet veel 
van terecht.

Wij danken pastor Suidgeest hartelijk 
voor dit interview en wensen hem 
nog vele gezonde jaren toe zowel bin-
nen als buiten de parochiële taken en 
natuurlijk een prachtige viering van 
zijn  Gouden Priesterjubileum.

‘Hebt u een nieuwe bril?’ 
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Familieberichten

Op 20 oktober 2013 is na een ernstige 
ziekte overleden Jan Lindeboom, op 
de leeftijd van 74 jaar. Het was na een 
leven vol liefde en zorg, waarvan de 
laatste jaren zeer moeilijk voor hem 
zijn geweest. Zo waren de woorden 
op de circulaire.
Eens was er het begin van vriendschap 
tussen twee mensen, Jan en Annie. 
Er groeide iets moois in hun relatie, 
van vriendschap naar liefde, naar een 
trouwdatum, naar een gelukkig leven 
samen. In het zoeken naar werk in die 
tijd kwam via broer Theo in Gennep 
een baan ter sprake, om op in te gaan. 
Het was bij een brandstoffenbedrijf. 
Het lukte, het ging goed met werk 
in een vaste klantenkring in wijde 
omgeving. Het was wonen in een 
nieuwe omgeving, met familie dicht 
in de buurt heel eigen en aangenaam. 
Zoon Marco werd geboren.
Na een aantal goede jaren kwam het 
moment dat het in de kolenbran-
che (het zwarte goud) langzaam 
minder ging. Hoe verder? Daarover 
werd nagedacht. Het Westfriese land 
kwam weer in beeld, met een verlan-
gen om terug te gaan. Tot verhuizing 
werd op zekere dag besloten. Het 
werd Wervershoof, met een huisje op 
de S. Koopmanstraat en gauw was er 
gewenning. Daar werd Corina gebo-
ren. Vader Jan zocht zijn werk en zijn 
heil in de bouw. Hij werd een gewaar-
deerd medewerker met de nodige 
inzet. Als een stoere werker was geen 
klus hem te zwaar. Het werk was 
hem naar het zin, in vrije tijd kon hij 
zich verdienstelijk maken binnen de 
gemeenschap, zoals voor VVW.
Eens op zijn werk brak een spier-
scheuring hem lelijk op. Nooit hele-
maal was er een goed herstel. Deze 
terugval voelde als een belemmering 
in de bouw, hij moest dat opgeven.
Een andere invulling van de dagen 
volgde. Met caravan of touringcar 

werd menig reisje gemaakt, in eigen 
omgeving en later naar het buiten-
land. In latere jaren was hij ook graag 
gewoon thuis, in eigen omgeving. 
Soms was er een mindere dag, een 
niet lekker gevoel, het inleveren aan 
levenskracht. Het zette zich voort al 
langere tijd, de laatste tijd met herin-
nering aan een moedig omgaan met 
eigen ziek en zeer, afscheid en verwer-
king. De familiecirculaire zegt het 
met bijzondere woorden: ‘Liefhebben 
is loslaten, de Lindeboom is geveld’. 
De crematie was op 25 oktober in het 
Crematorium in Hoorn, met toepas-
selijke woorden en met een donatie 
voor opa’s oogappel, Romer Roxas, 
heel bijzonder.

In de late avond van 3 november 2013 
is overleden Mien Schouten-Wiering. 
Het was op haar leeftijd van 91 jaar. 
De aanvangswoorden op de fami-
liecirculaire waren een typering vol 
dankbaarheid, liefde en respect: ‘Een 
krachtige vrouw, zo liefdevol en zorg-
zaam. Voor altijd in ons hart.’ Een 
overvloed aan herinneringen kwam 
tevoorschijn in de dagen van verwer-
king en afscheid moeten nemen. Het 
was met dankbaarheid voor haar lief-
de, hartelijkheid en optimisme. Haar 
positieve levenskracht als blijvende 
inspiratie. 
Een trotse moeder, niets was haar 
teveel, ieder altijd welkom. Creatief 
was zij met haar handen, een hulp 
voor haar man op de boerderij. Moe-
der van een groot gezin, geliefde oma 
en overoma voor kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Voor ieder van 
hen had zij belangstelling bij bezoek. 
Ze stimuleerde haar kinderen om te 
studeren. ‘Je moet voor jezelf kun-
nen zorgen; je moet zelfstandig je 
levenspad kunnen gaan,’ die aanspo-
ring gaf ze graag. Achteraf, terug-
kijkend was het altijd een dankbare 
ervaring. Haar geloof was voor haar 
belangrijk als richtingwijzer voor de 
invulling van haar leven. Ze had haar 
vaste plaats in de St. Jozefkerk van 
haar Zwaagdijk. In de gezonde jaren 
van haar leven bezocht zij regelmatig 

anderen, met aandacht voor mensen 
die alleen waren, ziek of met zorgen. 
Ze was actief in het verenigingsleven 
als belangrijk voor de gemeenschap.
In haar levensavond, na het overlij-
den van haar man, met eigen verwer-
king daarvan, was ze nog sterker een 
geliefd middelpunt van haar gezin. 
Het was in hartelijke ontmoeting, 
met gezellige praat, met de invulling 
van een spelletje en altijd met oprech-
te belangstelling.
De laatste twee jaar was zij in Huize 
St. Jozef. De verzorging deed haar 
goed. Soms was er een mindere dag of 
een terugval maar ook weer herstel. 
Ze voelde goed de kwetsbaarheid van 
gezondheid en leven op haar hoge leef-
tijd. ‘Ik ben er voor klaar,’ het was zo’n 
woord, eerlijk gezegd en gemeend. De 
dag is gekomen van een diepe slaap, 
op een onverwacht moment, een rus-
tig heengaan van een beminde, wijze 
moeder, een lieve oma en overoma.
Met dankbare woorden, tekenen en 
herinneringen was het afscheid in 
Avondwake en Uitvaartliturgie in 
de kerk van Zwaagdijk, de begrafe-
nis daarna in het familiegraf, op 8 
november. Zij moge rusten in vrede.

Op 24 november 2013 is op hoge 
leeftijd, 92 jaar, overleden Elisabeth 
Maria (Lies) Kuin-Laan. Het was in 
Huize St. Jozef, met daar voor haar de 
laatste vier jaar van haar leven.
Lies werd geboren in een gezin van 
elf kinderen, als middelste tussen de 
anderen in. Ze leerde al vroeg in haar 
leven wat aanpakken was. Zo ging dat 
in die tijd.
Haar huwelijk was met Cor Kuin. Hun 
wonen werd Simon Koopmanstraat 
154. Er kwam een gezin met zes kin-
deren. Drukte genoeg heeft ze gekend 
in het huishouden. Heel veel had ze 
ervoor over. De komst van televisie en 
van telefoon was heel bijzonder thuis 
om het allemaal mee te maken. Zo 
ook een eigen auto. In de zomer was 
ze druk met werk in de bloembollen. 
In het weekend graag met het gezin 
erop uit, met de schuit of met de auto. 
Sinterklaas als een hoogtepunt. Actief 

IN MEMORIAM
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was ze in het bestuur van de Speel-
tuin. Ze deed mee in het Vrouwen-
gilde en werd later bestuurslid van de 
Katholieke Ouderenbond. 
Haar liefde voor de natuur maakte ze 
waar in huis en om huis heen in haar 
plantenkassen. Ze kon het allemaal 
heel goed verzorgen: begonia’s, fuch-
sia’s, orchideeën, om met verwonde-
ring naar te kijken. 
In het jaar 1996 stierf haar man. Het 
gaf groot verdriet voor lange tijd. 
Ze bleef wonen in de voor haar ver-
trouwde woning op de S. Koopmans-

traat. Huis, tuin, bloemen, het contact 
met buren en andere mensen, het was 
haar dierbaar en vertrouwd. Het deed 
haar goed.
Het lopen ging op een gegeven 
moment moeilijk, een booster was 
dan ook heel welkom. Vele ritjes heeft 
ze gemaakt. Een keer liep het mis, een 
valpartij met de booster, een gebro-
ken pols. Na een periode in het zie-
kenhuis volgde er een zestal weken in 
Huize St. Jozef. Dat beviel haar goed. 
En wonderlijk mooi, ze mocht blijven. 
Ze heeft er mooie jaren meegemaakt, 

met een actieve deelname aan activi-
teiten en contacten. Ze was er dank-
baar voor.
De laatste paar jaren werd het minder. 
Steeds meer moest ze inleveren. Het 
was genoeg. Door haar sterke hart 
heeft ze het nog lang volgehouden. 
Toen kwam er stilte over haar goede 
en beminde leven. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
hebben we afscheid genomen, met 
dankbare woorden. Op 29 november 
was de begrafenis in het familiegraf 
bij haar man. 

Twee belangrijke groeperingen waar 
Jezus dikwijls mee te maken heeft, 
zijn de Sadduceeën en de Farizee-
en. Beide groepen hebben een heel 
eigen traditie. Sadduceeën zijn nauw 
betrokken bij het bestuur van de tem-
pel. Daarbij werken zij tot verdriet van 
veel Joden samen met de Romeinen, 
die het in Israël uiteindelijk voor het 
zeggen hebben. Sadduceeën vormen 
een groepering die vooral uit rijke 
kooplieden en grootgrondbezitters 
bestaat. Zij willen alles zoveel moge-
lijk bij het oude laten en houden vast 
aan traditioneel-Bijbelse opvattingen. 
Zij moeten niets hebben van de ver-
nieuwingsbeweging die Jezus op gang 
brengt. 

De apostel Paulus noemt Farizeeën 
uitstekende uitleggers van de Wet. Zij 
maken er veel werk van om Bijbelse 
voorschriften aan te passen aan de 
eisen van de tijd. Daardoor kunnen 
gelovigen die ook in praktijk brengen 
en mogen zij verwachten dat Gods 
koninkrijk eens op aarde zal aanbre-
ken. Bij hun uitspraken halen Fari-
zeeën steeds de visies van vroegere 
Farizese leraren aan. Zij zijn dan ook 
erg gehecht aan deze eerbiedwaardi-
ge traditie de van de ‘Vaders’, waar-
bij vroomheid, armenzorg en rituele 
reinheid een belangrijke plaats inne-
men. Zo willen zij het leven heiligen.
Jezus is sterk op de verwezenlijking 
van Gods koninkrijk gericht. Dat gaat 
bij hem boven alles en daar vervult Hij 
als Messias een sleutelrol bij. De Fari-
zeeën verwachten dat koninkrijk ook, 

maar pas in een verre toekomst. Pre-
cieze traditionele voorschriften zoals 
over het afdragen van de tienden en 
het houden van de sjabbat vindt Jezus 
niet zo belangrijk. Hij staat nauw in 
contact met mensen aan de rand van 
de samenleving, zoals zieken, armen 
en onreinen. Ook typerend voor hem 
is dat hij dikwijls onreine geesten uit-

drijft  als voorteken van het aanbre-
ken van Gods koninkrijk. Jezus heeft 
zijn taak rechtstreeks van zijn Vader 
gekregen en staat dus op een vernieu-
wende manier in de Joodse traditie.  

Piet van der Schoof. 
Werkgroep van de Katholieke Raad 
voor Israël

Leven vanuit een traditie
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Vier herders waakten over hun kudde schapen. 
Drie herders waren in slaap gevallen en één 
bleef waken. Zo hielden ze om de beurt de 
wacht. Het was een koude, heldere nacht met 
veel sterren. De wakende herder heette Jan 
en lette goed op de schapen. Het leek kouder 
te worden, dus sloeg hij nog een deken om 
zich heen. Zo hield hij het wel vol. De andere 
herders sliepen vast, leek het. Toch kregen 
ze alle drie een bijzondere droom. Een engel, 
badend in licht en begeleid 
met hoorngeschal, vertelde 
hun dat de verlosser was 
geboren, Hij heette Jezus, 
was gewikkeld in doeken en 
lag in een kribbe in een stal 
hier niet ver vandaan. Volg 
de grote heldere ster, dan 
kunt u Hem vinden, Hem 
aanbidden en een lied voor 
Hem zingen en spelen. Hij 
is de koning en lichtbrenger 
voor de mensheid. De herders 
werden wakker en vertelden 
elkaar over deze droom. 
Tegelijkertijd werd het licht, en 
verscheen een grote heldere 
ster boven het veld. Ze wilden 
deze graag volgen naar Jezus 
en vroegen aan herder Jan of 
hij op de kudde wilde passen. 
Dat wilde herder Jan wel, als 
ze beloofden bij terugkomst 
alles over het bezoek aan Jezus 
te vertellen. Dat beloofden ze. 
Ze gingen op pad en vonden 
inderdaad het pasgeboren 
kind, gewikkeld in doeken. 
Omringd door Jozef en Maria, 

de os en de ezel. De herders speelden en 
zongen een mooi lied. Zij wisten dat dit de 
koning en verlosser voor de mensen was, de 
zoon van God. 
Heel blij voelden ze zich en licht. Bij 
terugkomst vertelden ze alles aan herder Jan, 
die zoals gewoonlijk heel goed op de kudde 
had gepast. Ook hij was blij met de komst van 
Jezus, de zoon van God. Nu zou alles lichter en 
mooier worden.

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 28 februari 2014.

Uw contactpersoon:

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

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

Naast de wens voor u allen:
een ZALIG KERSTFEEST
en een ZALIG NIEUWJAAR
hopen wij op de vervulling van onze wens:
moge het meeleven
en meewerken zo blijven,
ook in 2014 en: groeien.

Namens het parochiebestuur:

J. Suidgeest, pastor,
voorzitter.

K E R S T W E N S

E N

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

HET PAROCHIEBESTUUR EN DE PASTOR 
VAN DE SINT WERENFRIDUSPAROCHIE

WENSEN U ALLEN EEN
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR TOE

s


