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REDACTIE
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

Illustraties: P. Brandsen
Drukwerk: F. Dudink
Lay-out:  T. de Hoogt

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

Veertigdagentijd  

Het leven is een lange weg, 
van gisteren naar morgen,
van ik naar wij, 
een tocht met velen samen….
De Veertigdagentijd nodigt 
ons daarin uit tot bezinning,  
tot een invulling van 
verbondenheid en solidariteit 
met de armen en behoeftigen 
om ons heen en in de 
Derde Wereld.
Vanuit ons zelf én vooral 
vanuit een gezamenlijke 
inspanning kan er veel 
veranderen en verbeteren.  
Bezinning mag ons brengen tot 
dóen, in delen en geven:
Alleen de rijst die we samen 
delen, voedt.
Alleen het water dat we samen 
drinken, lest onze dorst.
Alleen de strijd die we samen 
voeren, brengt bevrijding.
Alleen de kleren die we samen 
delen, maken mooi.
Alleen de woorden die we 
samen vinden, 
zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die we samen 
gaan, heeft een doel.
Alleen het doel dat we samen 
stellen, is bereikbaar.
Alleen de vrede die wij zelf 
maken, wordt wereldwijd.   

Van de redactie
Voor u ligt het parochieblad bij het begin van de 
veertigdagentijd. Het is een speciale tijd waarbij we 
ons realiseren dat het allemaal wat minder kan. Het 
kan zomaar gebeuren dat u bij het uitgaan van de 
kerk een briefje krijgt uitgereikt met een uitnodi-
ging voor een sobere maaltijd in de pastorie. Het is 
een aanrader en ondanks het sobere van de maaltijd 
zult u toch voldaan huiswaarts keren ook door de 
mooie teksten die u te horen krijgt. Verder treft u 
een dankbare pastor aan die nog steeds teert op het 
mooie feest dat hij mocht meemaken met zijn gou-
den priesterjubileum. Het is hem van harte gegund. 
Daarnaast mogen we best trots zijn op het fraaie 
bedrag dat we met Kerkbalans bij elkaar hebben 
gebracht, een teken van geloof en hoop dat we de 
parochie een goed hart toedragen.
En dan nog: Onze buren die zo’n 76 jaar terug op een 
hoekje van de pastorietuin hun gebouw neerzetten 
en deze mooie plek binnenkort gaan verlaten. Het 
zijn bijzondere gesprekken geworden; de ene pos-
tuum en de andere springlevend. Het levert vast wat 
herinneringen op.
Voor het overige: veel leesplezier 
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1-2 maart: Carnavalszondag

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.

VEERTIGDAGENTIJD

5 maart: Aswoensdag

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

8-9 maart: 1e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Kinder/
Jeugdkoor Weereenlied. 
Pastor J. Suidgeest.
Deze zaterdagavond: 
Voorstellingsdienst Eerste 
Communicanten.
Thema: ‘Blij dat jij er bent’.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. 
Groep Wervershoof.
De viering op zondag in dit eerste 
weekend van de Veertigdagentijd 

is een boeteviering in onze 
voorbereiding op weg naar Pasen.

15-16 maart: 2e zondag

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

22-23 maart: 3e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Kinder/Jeugdkoor Weereenlied. 
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. 
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. 
Groep Wervershoof.

29-30 maart: 4e zondag

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

5-6 april: 5e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 18.00 uur: Vormselviering 
met AOW-Jongerenkoor. 
Vormheer: Deken E. Moltzer + 
Pastor J. Suidgeest.

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

12-13 april: Palmzondag

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

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

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

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

Liturgisch rooster 
1 maart tot en met 13 april 2014
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Vastentijd Sobere maaltijd
Op twee verschillende avonden willen we in de komende 
Veertigdagentijd een zogenaamde ‘sobere maaltijd’ 
houden (soep en broodvariatie). Dit als tegenhanger 
van onze doorgaans goede, welvoorziene maaltijden. Er 
is plaats voor een toepasselijke tekst, er is tijd voor een 
bezinnend moment. 

Er zal aandacht zijn voor de keuze van de Vastenactie en 
aandacht voor de Wereldwinkel. We zetten de traditie 
van enkele voorafgaande jaren voort, met goede ervaring 
over deze ‘maaltijd’. Plaats van samenkomen is ‘de Inzet’. 
Voor dit jaar hebben we als datums op het oog: dinsdag 
1 april en woensdag 2 april, in de vooravond. Het hééft 
wel iets: per avond zo’n 40 personen, verspreid in ‘de Inzet’ 
aan tafeltjes, met een sobere invulling, in de sfeer van de 
Veertigdagentijd. 

Opgave-mogelijkheid

In het weekend van 8/9 maart wordt aan het eind van 
de beide vieringen in de kerk, bij het weggaan, een brief 
meegegeven met daarin informatie. Deze brief is vooral 
bedoeld als mogelijkheid voor deelname: aanmelding met 
een keuze voor een van beide datums. 
Van harte welkom! 

JP2012 goes freaking disco
Afgelopen vrijdagavond is JP2012 het nieuwe jaar goed 
begonnen met een spetterende Freaking Beats Drive Inn 
show, met natuurlijk de beste wensen voor iedereen.
De avond werd geweldig verzorgd door DML Sound uit 
Wervershoof, waarvoor onze hartelijke dank. 

Wel 35 JP’ers kwamen hier op af. Sommige met het idee: 
‘ik ga echt niet dansen hoor’, maar de niet-dansers waren 
op 1 hand te tellen. Het werd dus een heerlijke doe-maar-
lekker-leuk-avond. Er werden heel veel leuke, grappige, 
opzwepende, te gekke plaatjes bij de dj’s aangevraagd, 

waarbij je niet stil kon blijven zitten of staan. Daarom 
stond de dansvloer meestal vol en zijn alle muziek- en 
dansstijlen wel langsgekomen, ja zelfs de polonaise, waar-
bij in één klap iedereen mee deed. Echt mooi. 
Al met al een heerlijke avond, heel gezellig met goede 
muziek en een hapje en een drankje. En zo hebben we op 
een te gekke manier nog één keer feest in de oude Schoof 
gevierd. Oude Schoof, bedankt voor al die jaren trouwe 
dienst en we hopen in de nieuwe Schoof net zulke mooie 
avonden te beleven als in jou. Snik.
Jp’ers; de volgende avond zal zijn op 14 maart (begint 
om 20.00uur), dus houd die avond vrij, want je weet het:  

WE ZIEN JE GRAAG BIJ JP.
Groetjes van jullie JP-leiding

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

Vormen

De kunstenaarsavond!!
Op woensdagavond 29 januari was er een kunstenaars-
avond voor alle vormelingen met de gastouders. Daar 
waren 5 kunstenaars die allemaal op hun eigen manier 
dingen vorm geven. Op die avond kon je kennismaken met 
je gastouders. En mocht je zelf dingen vorm geven. Een 
van de kunstenaars was Ankie van Lier, bij haar mocht je 
een oog natekenen van een foto. Bij Agatha Breg mocht je 
een kaart maken. Meneer Van Velzen vertelde ons dingen 
over beelden. Bij mevrouw Bets de Vries mochten we een 
vogeltje kleien. En als laatste mochten we bij Angelique 
oefenen om een boeketje te maken voor om onze doop-
kaars. Daarna werden we met ons groepje naar een klas 
gestuurd en moesten een formulier invullen over ons zelf 
en over de gastouders. Ook bespraken we wanneer we de 
eerste gastouderavond hadden. En als laatste kregen we 
onze map mee. 
We vonden het een hele leuke en gezellige avond.’

Van Madelon en Jorine de Schelp

Zoals u kunt lezen, is het project ‘Growing Up’ voor onze 
vormelingen begonnen. De gezamenlijke kennismakings-
avond vond plaats op woensdag 29 januari op De Schelp. 
Leuk om te zien dat de kinderen van De Schelp samen 
met de kinderen van de Werenfridus met elkaar aan deze 
bijzondere avond deelnamen. Wij willen alle kunstenaars 
ontzettend bedanken voor hun aanwezigheid en hun bij-
drage aan het Vormsel.
Op zaterdag 5 april a.s. is het Vormsel voor de kinde-
ren van groep 8. Komt u ook? Voor informatie kunt u zich 
wenden tot werkgroepvormen@gmail.com.
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Drijf maar 
mee 

Drijf maar mee, 
tijdens eb en vloed.
Op de levenszee,
in  voor en tegenspoed.

Volg je hart,
je mag er zijn.
Ook op die golf,
van verdriet en pijn.

Verwonder je maar,
over het onverwachte,
toen iemand plots,
weer naar je lachte.

Drijf maar mee,
op de woelige baren 
van de levenszee,
als een korreltje zand.

Laat je maar gaan,
vraag je niet af,
wanneer je strandt.

Ga maar op pad,
kijk naar het leven,
als een verborgen schat,
je krijgt het hier  even.

Drijf maar mee,
op de  woelige baren,
van de levenszee.

Arda Koomen-Kuip

In het kerstnummer van ‘Binding’ heb ik 
een dankwoord geschreven in verband 
met de mooie en bijzondere gedenkdag 
op 15 december 2013: 50 jarig priester-
jubileum. Een aantal weken zijn we nu 
verder in de tijd, zelfs al in de tweede 
maand van het nieuwe jaar 2014. Het 
blijft waar, wat als aanhef hierboven staat: 
een dankbaar herinneren. Het is op zijn 
plaats om naast ‘Binding’ ook in ons blad 
‘Nu en Straks’ nog even terug te blikken.
Dan gaat het om de feestelijke viering 
’s morgens in de St.Werenfriduskerk, met 
een dankbare invulling: zang, gebed, toe-
passelijke woorden, kerstversiering, met 
velen samen aanwezig. Verrassing op het 
eind: een Koninklijke onderscheiding, 
aangereikt met mooie woorden door de 
burgemeester, allemaal heel bijzonder!

In de overdaguren werd het feest ver-
plaatst naar Café.Rest. ’t Fortuin, voor-
afgegaan en begeleid door de fanfare-
klanken van St.Caecilia. Daar ging het 
feest verder met twee receptietijden: na de 
viering voor familie en voor genodigden. 
Het ging vooral om mensen van ver. In 
het tweede gedeelte was het ‘Open huis’ 
voor vele anderen, uit parochie of regio, 
of elders vandaan. Tijd voor ontmoeting, 
gelukwensen, voor mooie momenten en 
dankwoorden. Het was een spontaan, 
goed lopend gebeuren. Het was van 
begin tot eind tóp georganiseerd, dank 
en  hulde! In kleine kring, met familie 
en goede vrienden, is het feest ’s avonds 
afgesloten, nog even onder elkaar met een 
dankbaar terugkijken. 

Dank geldt ook voor de vele schriftelijke 
gelukwensen in die dagen, met hartelijke 
woorden, herinneringen en attenties. 
Dank voor een persoonlijke groet, voor 
rijmwoorden, eigen gemaakte kaarten, 
verrassingen en cadeaus. 
Dank o.a. voor de aangeboden 5-daag-
se vliegreis ‘Ontdek Rome’ vanuit het 
 Parochiebestuur, in het voorjaar nog te 
plannen. Het was in vele opzichten, van 
vele kanten, een welgemeende uiting van 
verbondenheid en dankbaarheid. 
Dank voor de mooie verzorging van ‘Nu 
en Straks’ en voor de mooie extra uitgave 
van de Jubileumkrant, vele foto’s erin, 
verhalen en herinneringen. 
In wat latere dagen heb ik het allemaal 
doorgenomen, met aandacht en herken-
ning. 

Deze uitgave van ‘Nu en Straks’ heeft 
weer een andere invulling. Als een weg-
wijzer gaat het richting de Veertigdagen-
tijd. Het gaat over voorbereiding voor 
Vorme lingen en voor Eerste Communi-
canten, op weg naar hún dag. Het gaat 
over bezinning en voorbereiding voor 
ons allen, op weg naar Pasen. Het gaat 
over de Derde Wereld als we lezen over 
de Vastenactie, over een sobere maaltijd 
en over de Wereldwinkel. Het gaat over 
de invulling van onze eigen dagen, in de 
komende bijzondere tijd, die we Veertig-
dagentijd noemen. 

Laten we er iets bijzonders van maken!
 
Pastor J. Suidgeest 

Dankbaar herinneren…

Drie rondwandelingen ten bate van 
de Vastenaktie.

De wandelingen zijn op 10-11-12 april 
2014. Als u meeloopt kunt u sponsors 
werven om uw bedrag te verhogen. 
U kunt zich aanmelden via: 
www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht. 
U kunt ook bellen met Guus Prevoo 
Tel. 045-5444167 of 0627553005. 
Ook kunt u mailen 
guusprevoo@vastenaktie.nl 
De afstand die u loopt is 22 tot 25 km. per 
dag. Na aanmelding kunt u dat terug vin-
den op de site, of via het bovengenoemd 

telnr.. Er zijn ook overnachtingen moge-
lijk in Dopersduin in Schoorl. De prijs 
varieert van € 260,00 tot € 320,00 met 
volledig pension.(ook warme maaltijden 
en lunchpakketten)
Voor meer informatie en aanmelding zie 
de website. Succes met deze tocht. Dit is 
voor de wederopbouw van de Stad Koi-
du-Sefadu in Sierra Leone, na een burger-
oorlog.

Namens de K & S groep:
Joanna Neefjes 
Hilda Neefjes
Karin v.d Gulik

Pelgrimstocht vanuit Schoorl
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Uit de vergadering van 
december 2013, 
van januari en februari 2014.

Financiën en 
Onderhoud

De voorbereiding op Actie Kerk-
balans is in volle gang. Thema voor 
het jaar 2014 is: ‘Wat is de kerk u 
waard?’ Het gaat om het weekend van 
18/19 januari. Maandag 20 januari 
is gepland voor het ophalen van de 
retourenveloppen. We hopen op een 
mooi resultaat. 
Verderop in deze ‘Nu en Straks’ is 
in een kort verslag te lezen hoe het 
gegaan is met de actie, met vermel-
ding van het eindresultaat! 
‘Binding’ heeft gevraagd om de jaar-
lijkse vrijwillige bijdrage. Deze wordt 
overgemaakt.
De renovatie van het 1e kerkhof is 
voltooid. De afrekening is binnenge-
komen en is correct.
De jaarcijfers van 2012 zijn doorge-
nomen. Er kan een bedrag worden 
gereserveerd voor groot onderhoud. 
Donatus Verzekeringen verhoogt de 
premie voor kerk en pastorie met 0.2 
%. Er is stucwerk in het middenge-
deelte van de kerk naar beneden geko-
men. Er zijn in het plafond nog een 
paar kwetsbare plekken. Er zijn meer-
dere scheuren. Over de aanpak van 
het een en ander is overleg geweest. 
Er is steigerwerk voor nodig. Het hele 
achtergedeelte in de kerk wordt aan-
gepakt. De aanwezige scheuren wor-
den gedicht/hersteld. Het werk zelf 

kan in een week worden gedaan. Wat 
de tijd betreft, vóór de feestdagen is 
het werk gedaan. 

Tuin en 
Begraafplaats

Op het 3e kerkhof is een extra bankje 
geplaatst, helemaal op het eind, bij het 
kruis. Een welkom rustpunt na een 
flinke wandeling daarheen. De sloot 
is geschoond en klaar voor de schouw. 
Vanaf het kerkhof zijn 80 (ongebruik-
te) tegels gestolen. Een nieuwe gras-
maaier zou heel welkom zijn.
 
Kerk en Samenleving

De actie voor de ‘Voedselbank’ 
(Hoorn) in het weekend van 9/10 
november 2013 (Diakonaal Weekend) 
was een succes. Er konden 40 kratten 
gevuld worden met levensmiddelen. 
Vanuit Hoorn kwam een dankbrief. 
Dank aan de werkgroep Gezinsvie-
ringen en aan de beide basisscholen 
voor het meedoen. Na afloop van de 
kerstvieringen in de kerk is er een 
deurcollecte voor de Adventsactie. 
Dit als afronding van de actie gedu-
rende de Adventsweken. Vanuit een 
later verslag: dank voor de mooie 
opbrengst: 1230 euro. We richten ons 
in de verdere tijd nu op de Vastenac-
tie. 
De Werkgroep Auxilia-Brasili-ja 
heeft een leuke kerstmarkt kunnen 
verzorgen op zondag 15 december, 
opbrengst 750 euro.
De Wereldwinkel Andijk stopt per 31 
december 2013. Door forse huurver-
hoging is de winkel niet meer renda-
bel. Dit heeft voor ons het gevolg dat 
we er geen beroep meer op kunnen 

doen met de regelmaat die we kennen, 
achter in de kerk. Met de Wereldwin-
kel Medemblik wordt contact opge-
nomen met misschien de mogelijk-
heid voor samenwerking.
De Vastenactie 2014 is gericht naar 
een project in Sierra Leone (Afrika). 
In april is er in Schoorl een pelgrims-
tocht, met sponsoring van de deelne-
mers.
In de Veertigdagentijd willen we weer 
tweemaal een ‘sobere maaltijd’ hou-
den. De voorbereiding komt op gang. 
We hebben gelukkig een draaiboek 
van de vorige keren.
Op zondag 23 februari (in de mid-
dag) organiseert Auxilia-Brasili-ja 
een Foodfair in Café/Rest. ’t Fortuin. 
Het is genieten van overheerlijke hap-
jes, gemaakt door mensen met een 
andere culturele achtergrond. Er zijn 
optredens van lokale artiesten, enz. 
Gezelligheid troef!

Gemeenschapsopbouw

De Bezoekersgroep brengt voor 
Kerstmis lichtjes naar de mensen van 
hier in het Sint Nicolaas Verpleeg-
huis in Lutjebroek. Voor het nieuwe 
jaar 2014 zijn weer een flink aantal 
bezoekjes gepland en verdeeld, rich-
ting de lustrum-verjaardag-vierders 
in de parochie. 
De avond voor de Wijkcontactper-
sonen is gepland voor dinsdag 11 
februari 2014 in ‘de Inzet’. Erwin Dol 
zal vertellen (aan de hand van beeld-
materiaal op scherm) over het Watu-
Wangu-project in Kenia (Afrika).
Voor de ‘sobere maaltijd’ in de Veer-
tigdagentijd worden deze keer mensen 
uitgenodigd na de weekendvieringen 
van 8/9 maart, via een brief die wordt 

Nieuws van het parochiebestuur
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meegegeven. Daarin wordt de moge-
lijkheid aangegeven van aanmelding.
 
Catechese en 
Liturgie

Op zondag 15 december viert Pastor 
J. Suidgeest zijn 50 jarig priesterjubi-
leum. We nemen de grote lijnen door 
van die dag, in de kerk ’s morgens. ’s 
Middags is er gelegenheid voor geluk-
wensen en ontmoeting. Dit gaat in 
twee momenten. Na de viering (vanaf 
12.00 uur) voor familie en verdere 
genodigden. Daarna, in de middag, 
een open receptie voor parochie en 
anderen in de omgeving.
Het Herenkoor heeft jaarvergadering 
gehouden, nuttig over en weer. Dat-
zelfde gebeurt ook door het Dames-
koor en het AOW-Jongerenkoor, aan 
het begin van het nieuwe jaar. Het is 
goed en nuttig om dat eenmaal per 
jaar te doen, met agenda, verslag, 
financiën, vragen en wensen, enz. In 
de Advent komen beide basisscholen, 
de Schelp en de St.Werenfridusschool, 
naar de kerk voor resp. een Advents-

viering en voor een kerstmusical, 
een mooi gebeuren. In de kerk komt 
daarmee de voorbereiding op gang 
als we denken aan de verschillende 
kerstvieringen. Vanuit de plaatse-
lijke Raad van Kerken wordt in de 
St.Werenfriduskerk de jaarlijkse Inter-
kerkelijke Kerstzangdienst verzorgd. 
De datum is zondag 15 december in 
de vooravond. Op vrijdag 3 januari 
2014 zal het beroemde ‘Neva Ensem-
ble’ uit St.Petersburg (Rusland) in 
onze kerk ’s avonds een concert ver-
zorgen, o.a. met kerstliederen. 
De werkgroepen Vormsel en Eerste 
Communie hebben ieder op eigen 
terrein al veel gedaan betreffende de 
voorbereiding op het Vormsel en de 
Eerste Communie. Het gaat om uit-
nodiging daarvoor, opgave, ouder-
avonden, projectboek, het plannen 
van een tijdschema, enz. Aan het 
begin van het nieuwe jaar 2014 is de 
eigenlijke start. Beide werkgroepen 
liggen op schema, met alle zin op weg. 
Het is met dank voor alle inzet.

Regio-nieuws

Onder de titel ‘Nieuwe Tijden, Nieu-
we Wegen’ heeft het bisdom in 2004 

een beleidsnota uitgegeven. Het doel 
was om onze Haarlemse kerk af te 
stemmen op de uitdagingen van de 
nieuwe tijd. De nota geeft hiervoor de 
grondlijnen aan.
In november 2012 is er een vervolg-
nota verschenen, voor concrete uit-
werking en verdere stappen. Het 
zijn ingewikkelde vraagstukken als 
het gaat over kerksluitingen, plan-
nen voor samenwerking, open staan 
voor en komen tot fuseren met andere 
parochies, teruglopend kerkbezoek 
en in een veranderende tijd als kerk 
en gemeenschap overeind blijven. Het 
is duidelijk dat er helder overleg nodig 
is om de juiste keuzes te maken. Er is 
een pastoresberaad, een bestuurders-
overleg van parochies onderling. Er 
is het eigen overleg als parochiebe-
stuur. Er zijn geregeld samenkom-
sten om op de hoogte te blijven van 
ontwikkelingen en elkaar daarover te 
informeren. De beginmaanden van 
het nieuwe jaar 2014 zijn belangrijk 
om tot verdere invulling en concrete 
stappen te komen. Informatie en ver-
slag daarover als vermeldenswaard: 
dat komt in de volgende uitgave van 
‘Nu en Straks’.
Dat was het voor deze keer.

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

Half januari is er de woensdag, waarop de witte enve-
loppe (met inhoud) in ‘de Inzet’ wordt opgehaald, dit jaar 
door ruim 65 lopers. De dagen van het wegbrengen vol-
gen daarna. Dan is er het weekend, zaterdag en zondag, 
met extra aandacht in de beide vieringen, een opwekkend 
woord door onze penningmeester.
De maandagavond van 20 januari! Een stoet mensen komt 
binnen, na elkaar. Het zijn opnieuw de lopers, nu met de 
retourenveloppen. De ronde is gedaan. Het gaat evengoed 
nog vlug. Er wordt geteld. Rond 21.00 uur wordt genoemd 
wat op dát moment is binnengekomen. We zijn dankbaar 
voor de eerste telling: 54.000 euro. In de loop van de week 
zullen nog verschillende enveloppen worden nagebracht. 
Zo gebeurt dat elk jaar. Vol verwachting….! 
De vraag van de Bisdomfolder, die met de enveloppe was 
meegegeven, was: ‘Wat is de kerk u waard?’ Daar kon-
den we over nadenken. Daar konden we op reageren met 
onze ondersteuning. Veel dank aan allen die mee hebben 
gedaan met hun bijdrage. Veel dank aan degenen die bij de 
actie zelf onmisbaar zijn geweest. Dan denken we aan het 
kleine comité én aan de ruim 65 lopers. Na een week kon-
den we in het weekend in de kerk het eindbedrag noemen, 
het mooie resultaat van: 58,230 euro. Heel veel dank! 

Parochiebestuur 
St.Werenfridus Wervershoof

Actie Kerkbalans 2014
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Na maanden van voorbereiding 
zullen we vanaf 4 maart van start 
gaan met de communicantjes. De 
kinderen volgen dan een speurtocht 
door de kerk, met uitleg van Pastor 
Suidgeest over wat daar allemaal te 
zien is. 

Woensdag 5 maart om 13.30 uur 
worden de communicantjes in de 
Inzet verwacht voor de knutselmid-
dag. En vrijdagmiddag 7 maart in de 
kerk voor het oefenen. 

Deze middagen gaan zij zich voor-
bereiden op de Voorstellingsdienst 
van zaterdag 8 maart om 19.00 uur. 
Het thema van dit jaar is: Blij dat jij 
er bent.

De kinderen zullen een smiley knut-
selen en aan iedereen vertellen waar 

zij blij van worden. Het wordt een 
vrolijke viering die opgeluisterd wordt 
door de kinderen van het kinderkoor 
Weerenlied. U komt toch ook naar 
ons kijken en luisteren?

Tijdens de Voorstellingsdienst krijgen 
de communicantjes hun projectmap 
uitgereikt, daarin gaan we de komen-
de weken werken. 
In deze map staan allerlei verhaaltjes, 
opdrachtjes en gebedjes, waarmee de 
kinderen voorbereid worden op hun 
eerste Heilige Communie. 
Voor de ouders is het belangrijk dat ze 
in de map, de brief van het Gezamen-
lijk Gastouderproject goed lezen en 
het projectoverzicht goed in de gaten 
houden. Want sommige onderdelen 
doen de kinderen met hun ouders 
thuis en andere doen we samen in de 
Inzet tijdens een kerkdienst. 
Wat precies staat allemaal in het pro-
jectoverzicht. 

Tegen het einde van de kerkdienst 
komen de kinderen weer terug in de 
kerk en een paar kinderen mogen dan 
iets vertellen over wat ze in de Inzet 
hebben gedaan en lezen een kort 
gebedje voor. 

Daarnaast gaan we ook nog aller-
lei leuke en interessante activiteiten 
samen doen. 

De kinderen brengen een bezoek 
aan de molen van Wervershoof en 
er wordt verteld over de projecten in 
Gambia van Stichting June. De kin-
deren zullen ook met pastor Suidgeest 
aan tafel gaan.

En wanneer we het hele project af 
hebben is het tijd voor hun Eerste 
Heilige Communie op zondagoch-
tend 27 april. We hopen dat er heel 
veel mensen komen kijken en luiste-
ren naar dit feestelijke gebeuren. 

Voor nu wensen wij alle communi-
cantjes en hun ouders heel veel plezier 
met de voorbereidingen.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep  Eerste Communieviering

Namens de werkgroep: 

Monique Bosman (584412) en 
Sylvia Bakker (582268)

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

Vrijdag 7 maart a.s. vindt al weer de 59e gemeenschaps-
veiling plaats. Ook dit jaar zijn in de catalogus weer 
 originele en aantrekkelijke koopjes te vinden.

Zoals u ongetwijfeld weet komt de opbrengst van de vei-
ling ten goede aan de vele verenigingen en instellingen die 
onze gemeenschap rijk is, waaronder de kerk en de PCI.
We hopen u ook dit jaar weer te mogen verwelkomen op 
onze veiling, altijd goed voor een gezellige avond met 
elkaar. 
We zien u graag op 7 maart a.s. in ’t Fortuin; tijd: vanaf 
19.00 uur. Indien u vóór 20.00 u aanwezig bent krijgt u de 
koffie en iets lekkers erbij gratis.

We hopen op een geweldige opbrengst, zodat we weer veel 
verenigingen en instellingen blij kunnen maken met een 
financiële bijdrage.
Om een indruk te krijgen van wat zich allemaal afspeelt 
rondom de gemeenschapsveiling raden wij u aan een 
bezoekje te brengen aan onze site: www.gemeenschapsvei-
lingwervershoof.nl. 
Graag tot ziens!

Namens de Stichting 
Gemeenschapsveiling Wervershoof

Ben Droog, voorzitter



928 februari 2014 | Nu en Straks |

Op het eerste gezicht zien we een 
schitterend landschap en gastvrije 
mensen als we kennismaken met 
Sierra Leone. Wie echter verder 
kijkt, ziet ook de diepe littekens. 
In het land, maar ook in de men-
sen. Na een militaire staatsgreep in 
1991 brak er een burgeroorlog uit 
die het land diep heeft verscheurd. 
Ongeveer een derde van de mensen 
sloeg op de vlucht voor de bloedige 
gevechten tussen de rebellen van het 
RUF en de soldaten van het mili-
taire regime. Beide partijen hebben 
onvoorstelbare wreedheden begaan 
en enorme verwoestingen aange-
richt. 

Sinds het einde van de oorlog in 2002 
is het land bezig aan een moeizame en 
therapeutische periode van wederop-
bouw. De kinderen moeten opnieuw 
leren leven in een gezin en moeten 
weer naar school. De verwoeste infra-
structuur moet steen voor steen, huis 
voor huis, weer opgebouwd worden.
Voormalige rebellen en teruggekeerde 
vluchtelingen moeten samen verder. 
Ze moeten elkaar kunnen vergeven 
om te kunnen werken aan een betere 
toekomst voor iedereen. 

Diomplor-programma 
Voor het campagneproject 2014 gaan 
we naar de stad Koidu in het Kono-
district. Daar hebben zusters van de 
missiecongregatie van St. Jozef van 
Cluny het ‘Diomplor-programma’ 
opgericht. In de lokale taal betekent 
‘diomplor’: saamhorigheid. Een van 
de leerlingen van de basisschool in 
het Diomplor-programma, Yumba, 
legt uit waarom saamhorigheid zo 
belangrijk is: “We hebben in de hel 
geleefd en daar willen we nooit meer 
naar terug.” 
Het programma begint als een spon-
taan initiatief in de vluchtelingen-
kampen in Guinee. De zusters zien 
de mensen in het kamp rondhangen 
en horen hun verhalen: “Het waren 
verschrikkelijke verhalen en ze raak-
ten me diep,” vertelt zuster Teresa. Ze 

gaat vaak naar het bos – “om te lopen, 
lopen, lopen” - om haar gedach-
ten weer wat op orde te krijgen: “Er 
waren momenten dat ik alle geloof en 
vertrouwen kwijt was. Dan vroeg ik 
me af of het iemand iets kon schelen 
wat er met deze mensen gebeurde.” 
Ze bereikt ‘de bodem’, maar “ik reali-
seerde me dat ik leefde en dat ik God 
daar dankbaar voor moest zijn.” De 
vluchtelingen om haar heen blijven 
hopen en vertrouwen op God. Dat 
helpt zuster Teresa: “Ze herstelden 

daarmee ook mijn hoop en vertrou-
wen. Zij hadden zoveel geleden en zij 
bleven toch geloven in een betere toe-
komst.” 
Zuster Teresa ziet het enorme poten-
tieel van de vrouwen in het vluchte-
lingenkamp. Vrouwen die nooit de 
kans hebben gekregen zichzelf te ont-
wikkelen. Ze zoekt wat jonge vrou-
wen bij elkaar om de kinderen les te 
geven. Via rollenspellen werken ze 
aan de oorlogstrauma’s, maar ook aan 
gezondere man-vrouwverhoudingen.

Terug naar huis 
De burgeroorlog is in 2002 afgelo-
pen; de vluchtelingen keren terug 
naar hun dorpen. In 2003 vragen de 
mensen uit Koidu, onder leiding van 
‘chief ’ Ambrose Jimissa of de zusters 
zich blijvend bij hen willen vestigen. 
De situatie die de vluchtelingen thuis 
aantreffen is “verschrikkelijk,” vertelt 
Ambrose Jimissa: “Alle huizen waren 
verwoest, maar ook de scholen en 
ziekenhuizen. Er was niets om naar 
terug te keren. Eigenlijk hadden we 
het als vluchtelingen beter, want toen 
kregen we voedsel van de VN.” Nog 
steeds zijn de verbrande ruïnes van 
huizen zichtbaar: “De rebellen kregen 
promotie als ze veel huizen verwoest-
ten,” legt Ambrose Jimissa uit. “In dit 
gebied zijn diamantmijnen en daar is 
flink om gevochten. De mijnen leve-

ren immers veel geld op.” De rebel-
len zijn vanwege de mijnen lang in 
het gebied blijven hangen en de ver-
woestingen die ze aanrichtten, zijn 
onvoorstelbaar.

Help mee een thuis te bouwen! 

Wat kunnen we bijdragen aan het 
Diomplor-programma? 
•	 Voor	 €	 150	 kan	 een	 tienermoeder	

(15-18 jaar) drie jaar lang een vak 
leren. 

•	 Voor	€	200	kan	één	kind	drie	 jaar	
lang naar school, inclusief school-
boeken en lunches. 

•	Met	€	250	kan	één	nieuwe	business	
and savings-groep van 15 volwasse-
nen van start. 

•	 Voor	 €	 2.750	 kan	 één	 basisschool-
docent worden opgeleid. 

Wilt u de mensen in Sierra Leone 
ondersteunen bij de wederopbouw 
van hun land? Stort uw bijdrage op 
NL21 INGB 000 000 5850 
t.n.v. Vastenaktie, Den Haag.

Ondersteun ons door uw gift via dit 
gironummer.
Bedankt voor uw bijdrage. 

Vastenactie Campagne 2014
SIERRA LEONE 
Bouwen aan een thuis

Zuster Teresa verloor in de kampen alle 
hoop en vertrouwen maar het geloof van 
de vluchtelingen in een betere toekomst 
heeft haar er bovenop geholpen.

De zusters leren de kinderen 
opnieuw de waarde van vrede en 
tolerantie. 
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Het Diomplor-programma begint tijdens de burgeroorlog als een spontaan 
 initiatief in de vluchtelingenkampen in Guinee. De zusters zien de mensen 
in het kamp rondhangen en horen hun verhalen:“Het waren verschrikkelijke 
verhalen en ze raakten me diep,” vertelt zuster Teresa. Ze bereikt ‘de bodem’, 
maar “ik realiseerde me dat ik leefde en dat ik God daar dankbaar voor moest 
zijn.” De vluchtelingen om haar heen blijven hopen en vertrouwen op God. Dat 
helpt zuster Teresa: “Ze herstelden daarmee ook mijn hoop en vertrouwen. Zij 
 hadden zoveel geleden en zij bleven toch geloven in een betere toekomst.” 

Zuster Teresa: 
“Vertrouwen op een betere toekomst” 

Opbrengstoverzicht Vastenaktie
Parochie H. Werenfridus, Wervershoof
KASKI nummer 30823

Vastenaktie 2012, definitief Aantal Totaal Gemiddelde
(Aswoensdag 2012 tot Aswoensdag 2013)  giften bedrag gift

Uw parochie-opbrengst  €        0,00
Giften met de overschrijving op het vastenzakje   4 €      52,00 € 13,00
Giften n.a.v. een donateurbrief van Vastenaktie 32 € 1.242,56 € 38,83

Alle overige giften uit uw parochiegebied  €     289,00

Totaalopbrengst Vastenaktie 2012  € 1.583,56

Parochie Ethiopië scholen 
Eigen project tractorwatertank Erwin Dol

Vastenaktie 2013, voorlopig Aantal Totaal Gemiddelde
(Aswoensdag tot 1 juli 2013) giften bedrag gift

Uw parochie-opbrengst  €        0,00
Giften met de overschrijving op het vastenzakje   6 €        0,00 €   0,00
Giften n.a.v. een donateurbrief van Vastenaktie 24 €    650,00 € 27,08
Alle overige giften uit uw parochiegebied  € 1.522,43

Voorlopige totaalopbrengst Vastenaktie 2013  € 2.172,43
Honduras

Hartelijk dank voor uw gift de voorgaande jaren.
Hopelijk is het een stimulans om dit jaar weer met z’n allen er voor te zorgen, 
dat de mensen in Sierra Leone kunnen starten met de wederopbouw van hun 
in de oorlog vernietigde huizen.

ADVENTSAKTIE

De opbrengst van de Adventsaktie 
voor de Chileense straatkinderen, 
was € 1.230,00.
Onze dank hiervoor.

HONDURAS
Dankbrief van zuster Valdete

Vlak voor de zomer ontvingen wij een 
dankbrief van zuster Valdete uit Hon-
duras. Misschien las u de complete 
brief al in het VastenaktieNieuws van 
juni, misschien nog niet. Ik wil hier 
een stukje citeren om u te laten zien 
wat onze inzet teweeg heeft gebracht: 
“Ik ben erg onder de indruk van de 
vele acties die de Nederlandse Katho-
lieken – jong en oud – op school, in de 
Kerk en in hun woonplaatsen hebben 
ondernomen als blijk van solidariteit 
met migranten in Honduras. Daar-
door worden wij extra gemotiveerd de 
woorden van Jezus te volgen. 
…Dankzij de opbrengst van Vastenac-
tie en dankzij uw verbondenheid heb-
ben wij ons werk voor de migranten 
nog beter kunnen doen; de kinderen, 
de jongeren en ouderen. Ook mede 
namens hen: hartelijk bedankt.”

“Que Dios Les Bendiga”
Dos Valdete w. 

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI
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West-Friesland

De jaarlijkse Stille Omgang naar 
Amsterdam vindt dit jaar plaats in 
het weekend van 22 op 23 maart.
Intentie: ‘In de stilte hoor je meer: 
God spreekt in onze tijd’ 

Toelichting

Wanneer we kijken naar Paus Fran-
ciscus zien wij nieuwe dingen gebeu-
ren een aanpak die anders is verge-
leken bij die van zijn voorgangers, 
eenvoud, nabijheid, aandacht voor 
stilte, bescheidenheid. Zo zien wij dat 
de heilige kerk zich in verschillende 
opvolgende stadia telkens weer ver-
nieuwt, tot op de huidige dag, zoals 
men zegt dat een adelaar zijn jeugd 
terug krijgt. En zij zal zich blijven 
vernieuwen, zolang haar fundament 
gevrijwaard blijft het geloof in de 
heilige Drie-eenheid. Want buiten 
dit geloof kan er ook in de toekomst 
geen fundament gelegd worden, al 
kunnen in het bouwwerk dat daar-
uit oprijst verschillende stijlen van 
godsdienstigheid elkaar doorkruisen, 
maar samen groeien zij uit tot één 
heilige tempel voor de Heer. Dit speelt 
natuurlijk ook bij ons in de  Stille 
Omgang, onze jaarlijkse bedevaart 
met veel verschillende generaties en 
mensen die de kerk hebben gevonden 
vanuit een andere traditie. De tocht 
door woelig Amsterdam, maar in 
stilte, geen gebed hardop, niet praten 
met elkaar gewoon stilte al is dat niet 
zo een voudig.
Deze stilte is ook het onderwerp van 
onze jaarintentie.
Een kort uitstapje: Ik was met vrien-
den in een groot warenhuis in Duits-

land en voelde al bij het binnenko-
men iets bijzonders, maar wat, ik wist 
het niet... veel gezelligheid...mensen 
die op verschillende punten met 
elkaar zaten te praten of koffie zaten 
te  drinken of inkopen te doen, maar 
wa t was het.. toch? ER WAS GEEN 
MUZIEK !... een bijzondere stilte in 
zo’n druk warenhuis dat viel meteen 
op... Hier blijkt dus:
In stilte hoor je meer: God spreekt 
in onze tijd. Dat is onze jaarinten-
tie Heer onze God wie kan uw plan 
doorgronden, wie ontdekken wat gij 
wilt, als wij gejaagd door het leven 
geen stilte meer vinden, geen tijd 
voor bezinning? BRENG ONS TOT 
RUST Zend uw Geest van wijsheid, 
die inzicht geeft en ons leert de juiste 
wegen te gaan; maak ons tot volge-
lingen van Jezus, uw Zoon. (Uit het 
Getijdengebed) 

Organisatie 

De vertrektijd voor deelnemers, die 
mee willen rijden met de bus is afhan-
kelijk van de opstapplaats. 
Vanaf 19.30 uur gaan de bussen uit 
Venhuizen langs verschillende dorps-
kernen met een opstapplaats richting 
Amsterdam. De kosten zijn € 15,- te 
voldoen bij het instappen van de bus.

De Heilige Mis in de om 22.00 uur in 
de St. Augustinuskerk Nieuwendam-
merdijk 227.
Hoofdcelebrant tijdens de viering 
is Hulpbisschop dr. J. Hendriks van 
Haarlem - Amsterdam, 
Het mannenkoor van de St. Jans 
Geboorte te Hoogwoud verzorgt de 
gezangen.
Daarna wordt de Stille Omgang gelo-
pen.
Na afloop van de Stille Omgang zijn 
er koffie en broodjes in de Lutherse 
kerk aan het Spui.

Opgave kan gedaan worden bij ver-
schillende personen in West-Fries-
land tot 19 maart.

Voor inlichtingen en opgaven kan u 
zich wenden tot: 

Opstapplaatsen zijn:

Onderdijk: 
Vera Steltenpool-Burger 
tel. 0229-201064 
bij de Kerk 20.05 uur

Andijk: 
Truus de Vries-Brakeboer 
tel. 0228-591759 
Sarto 20.20 uur

Wervershoof: 
Margriet de Vries 
tel. 0228-581891 
Winkelcentrum 20.30 uur

Zwaagdijk-Oost: 
RK Kerk 20.45 uur

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

Stille Omgang 2014

Uitnodiging
De Stille 
Omgang

Ik geloof in Gods liefde, 
daar ga ik voor 

Op 22 maart 2014
St.Augustinuskerk 
Amsterdam-Noord

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

20.30 uur
Kosten zijn €15,00

Geef voor 14 maart door 
of u meeloopt. 

U kunt dit doorgeven aan 
Margriet de Vries-Pouw
dirkdevries@quicknet.nl
of bel naar 0228-581891 



12 | Nu en Straks | 28 februari 2014

Ik vond een notulenboek vanaf 
februari 1950 tot maart 1968 van het 
Jeugdhuiscomité met zo nu en dan 
bloemrijke teksten van de toenmalige 
secretaris. 
Het Jeugdhuiscomité bestond uit: 
voorzitter Jan Ruiter Sz. (oom van 
de witloftak), dhr. A. van der Geest, 
secretaris, Karel Koper, penning-
meester, Paulus Koomen en Piet van 
Dijk die namens het kerkbestuur in 
het comité zat. Daarnaast had ook 
pastoor Busch een aardige vinger in 
de pap, of een van de kapelaans als 
geestelijk adviseur. Het gebouw en de 
inventaris waren behoorlijk verwaar-
loosd zodat veel geld nodig was om 
het geheel wat op te krikken.

Een bloemlezing uit de teksten:
De heren zijn enigszins huiverig ter 

vergadering gekomen. Wegens het 
tekort durfden wij ook niet vragen wat 
wij zo gaarne willen en wat werkelijk 
nuttig zou zijn, een elektrische kook-
installatie.

Geldzorgen kwamen vrijwel iedere 
vergadering aan de orde. 
23-02-1950: De zeer eerwaarde heer 
Pastoor vertelt dat het collectebusje 
achter in de kerk ƒ 582,08 heeft opge-
bracht, waarvan de helft voor ons is. 
Dit jaar dus ƒ 291,02. 

Maar pastoor had al ƒ 867,92 uitge-
geven voor het jeugdhuis, dus zat het 
bestuur met een tekort van ƒ 641,07. 
Het kerkbestuur heeft de plicht het 
jeugdwerk financieel te steunen.
Een stofzuiger en een filmtoestel ston-
den ook nog op de verlanglijst. Pastoor 

zou het ook niet overbodig vinden als 
het jeugdhuis eens goed bewerkt zou 
worden door een vrouwen hand n.l. 
een grote schoonmaak. 

In een volgende vergadering:
De voorzitter ziet graag dat de pen-
ningmeester  ook eens iets extra’s doet  
zodat hij de begroting voor 1951 mag 
maken en klaar hebben vóór vrijdag 
29 december, de avond waarop het 
comité de pennevrucht van het finan-
cieel denkvermogen van onze penning-
meester zal bekritiseren, verbeteren, 
enz.
Presenteerbladen zijn ook hard nodig. 
Ook de fietsenstalling komt als een 
duveltje uit een doosje wippen, maar 
er weer in want er is geen geld! 
Om wat geld bij elkaar te krijgen, 
komt Paulus Koomen met het plan 
bollen bij de bouwers te vragen om te 
verbouwen en via een groene veiling 
weer te verkopen.

17-10-50: Hoe staat het met de bollen: 
Paulus Koomen heeft 210 kg. en moet 
nog 9 huizen langs. Ruiter heeft 400 
kg waaronder ook irissen, Van Dijk 
heeft 365 kg. Voor de oostkant zal 
de heer Vriend lopen.. Bij de groene 
veiling zullen we de surprises die de 
middenstand ons geschonken heeft, 
bij opbod verkopen. De kapelaan zal 
de circulaire stencilen voor wanneer 
de bollen opgehaald worden.

19-11-50: De tulpen zijn in de grond 
gekomen in aangenomen werk. De 
heer Koomen krijgt de zorg op zich 
geschoven dat alle roeden ‘gedekt’ zijn 
met tulpenvergunningen. We hebben 
± 110 roe tulpen en ± 10 roe irissen. 
Volgens een gezegde van pastoor mogen 
wij de winst van de bollen behou-
den. De 120 tulpenbakken zullen met 
behulp van de auto van dhr. Koper bij 
de eigenaars bezorgd worden.

15-12-50: Dhr. Koper zou gaarne een 
stofzuiger willen aanschaffen, deze 
knaap wordt op ƒ 200,− geschat. O,o! 
De conciërge heeft geïnformeerd over 

In gesprek met werkers 
van de Schoof         Deel 1
In 1937 werd in de pastorietuin op plechtige wijze de eerste steen gelegd voor 
de bouw van het Jeugdhuis, dat we sinds kort ‘de oude Schoof’ noemen. Na 
76 jaar gaan we afscheid nemen van de buren die binnenkort naar De nieuwe 
Schoof verhuizen. Dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Omdat er 
geen bestuursleden uit die tijd meer in leven zijn ben ik in het archief gedo-
ken om te zien wat er zoal gebeurde bij de buren van de pastorie. 

Eerste steenlegging 1937 verenigingsgebouw de Schoof
Toen geheten ‘Het Jeugdhuis’. Het katholieke gedeelte van Andijk behoorde toen nog 
tot de parochie Wervershoof. 
Vlnr.: Jan Laan, Dirk Botman, Freek Weel, de opzichter, koster Zijdewind,  
Jan Grooteman, Hendrik Kruithof, meester Janssen, Freek Weel jr., kapelaan ? Cor 
Verberne, Jacob Botman, ?, Jan Bakker (misdienaar), Karel Koper, burgemeester Raat,  
achter: Nars Botman, ?., Wim Weel, pastoor Pieterse, ?, Siemen Weel. 
Achter op de stijger: Jan Paaij, dokter Pinxter, Piet Schuitemaker, ? kapelaan Duiven-
voorde, Jan de Haan (electra), ?, 3 dames.
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het gebruik van nat zaagsel, doch over 
het algemeen raadt men dit niet aan.

9-3-51: Voor het aanschaffen van het 
filmtoestel kunnen we ƒ 1500,− van 
pastoor lenen, onder de voorwaarde: 
‘Als het maar eens terugkomt.’ Hij 
vraagt meteen of tijdens de godsdien-
stige oefeningen ’t jeugdhuis niet geslo-
ten kan zijn.

11-5-51: Door omstandigheden kon 
de groene veiling nog niet gehouden 
worden, met ’t gevolg dat wij zelf de 
bloemen moeten snijden en de heer 
Ruiter het land maar steeds mag 
schoonhouden. Onze 125 roe bol-
len staan heel goed. Het bestuur van 
Westfriesland verzorgt de catalogus. 
De veiling zal bij van Velzen zijn als 
hij er geen geld voor bedingt, want 
dan gaan we naar De Vries.

8-8-51: Het is gebeurd dat lui uit ’n 
balzaal  in onze grote zaal komen 
omdat bij ons ’t bier goedkoper is, dan 
die in de balzaal. Foei!  Als die luitjes 
dat nog eens doen, dan mogen ze bij 
ons hetzelfde bedrag betalen als in de 
balzaal.
Nu komt het kardinale punt, ‘De ver-
duistering.’
Het beste was, gordijnen te nemen. 
Dan is de kijk eraf zegt men hier. 
Doch de kas zal een flinke aderlating 
krijgen. Immers ƒ 600,− zal deze grap 
kosten. 

Zal pastoor het goedvinden?
Wij nemen ons toch maar voor deze 
kermis met papier te verduisteren.

21-9-51: De NKJB is woensdag nogal 
laat. Om 11 uur brandt er nog licht. 
Laten we afspreken om 10 uur te 
 sluiten.
De vrouwenbond vroeg ons of wij 
kunnen zorgen voor bordjes en mes-
sen bij hun gezamenlijk ontbijt. Laten 
we daarover eens gaan spreken met 
de nieuwe kastelein.

4-12-51: De dames van Sint Lidwina 
willen betere verlichting om te naaien 

en een stopcontact om te strijken. In 
het verkennerlokaal  hangt een ster-
kere lamp.

20-12-1951: Groene veiling heeft 
ƒ 3676,30 opgeleverd, de leningen 
kunnen worden afgelost.
Als er problemen komen met de 
 biljarten willen we weer een bollen 
veiling houden

10-2-52: Het verkennerslokaal ziet er 
schandalig uit.
Kapelaan krijgt een kist sigaren i.v.m. 
zijn koperen priesterfeest, vanwege al 
zijn werk aan de filmavonden en het 
gebruik van zijn projectielantaarn.
Dhr. Pouw heeft vanwege zijn 40- 
jarig huwelijk gordijnen en meubilair 
gehuurd, hetgeen de feestvreugde ver-
hoogd. Doch ƒ 25,− hiervoor betalen 
bezorgde de heer Pouw een flauwte 
met vele gevolgen.

8-8-52: De a.s. kermis komt ter sprake, 
de volgende films kunnen we huren:
Mijnheer de Gouvernante, ’n komi-
sche film.
Hallo Noord 7-7-7 , ’n detective. 
Met heilig geweld, ’n geestige, ern-
stige film.
IJsco-toeristen voor de kinderen.
4-5-52: De financiële resultaten val-
len niet mee. Voorstel snoepverkoop 
duurder en kogelflesje 5 ct duurder 
en op maandag ook snoep verko-
pen. of salaris van conciërge omlaag 
en % van de verkoop erbij krijgt. De 
 vrouwenbond moet in de winter 
ƒ 10,− betalen voor zaalhuur

23-2-50: Pastoor zou graag  het jeugdhuis goed bewerkt zien door een vrouwenhand

10-2-52: De heer Pouw kreeg een flauwte met vele gevolgen
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22-10-52: Klacht over de dames van 
de zangvereniging die onder de pauze 
roken op de WC en de restanten van 
de sigaret enz. door ons laten opknap-
pen.

12-03-1954: We zijn ong. ƒ 1000,− 
ingeboet, moeten we nu stomme films 
gaan draaien. Pastoor stelt voor weer 
een groene veiling te houden.

10-8-55: De past. deelt mede dat de 
naaischool ’n home zoekt omdat deze 
verbannen wordt uit haar lokaliteit 
in de lagere school. Als de verken-
ners een andere gelegenheid zoeken 
b.v  het lokaal in de oude school, dan 
kan de naaischool aan de westkant in 
’t jeugdhuis en behouden we toch de 
lokaliteiten voor vergaderingen.

11-11-1955: VVW wil ook ’n bollen-
actie voeren. de handen worden in 
elkaar geslagen zodat nu een geza-
menlijke actie tot stand is gekomen. 
In dat comité zitten de heren Jb Neef-
jes, Nic. Breg en Fr. Karsten. Uit iede-
re vereniging komt 1 persoon. Bij ons 
is dat Paulus Koomen. Dit in de geest 
van de kerkeveilingen.

23-11-1956: Van het Bollencomité  
wordt ƒ 2500,− verwacht. De con-
ciërge mag alvast 40 glazen bestellen
Er is veel achterstallig onderhoud.

22-1-57: De St. Lidwina vereniging 
wordt een kwitantie ad. ƒ 10,− aan-
geboden en de volksdans ƒ 30,− mag 
betalen  voor ’t gebruik van de boven-

zaal om daar dan naar hartelust te 
kunnen dansen.
‘De NKJB wil gaarne een bandrecor-
der aanschaffen en daarvoor wensen 
zij van ons ook een bijdrage. Wij wen-
sen dat nog in beraad te houden. 
Als wij een schuld hebben misschien 
krijgen wij dan het volle pond. Wij 
betalen de NKJB ƒ 200,− voor de 
bandrecorder.
Het gidsengebouwtje vertoont  slijtage, 
bovendien is het wenselijk daar ’n wc 
te laten maken

14-1-58: Pastoor komt binnen met de 
Zilvervloot, ƒ 400,− huur van huis-
houdschool. De penningmeester glim-
lacht, neemt het dankbaar in ont-
vangst.
Bollencomité wil reorganisatie en 
uitbreiding van het Jeugdhuis. Als 
wij met een begroting en een verzoek 
zouden komen, dan kwam dat ene 
mooie biljet wel in onze handen.
We hopen dat Paulus Koomen zijn 
mondje goed zal roeren op de vergade-
ring van het bollencomité en met een 
‘warme zak’ thuis zal komen.

21-3-58: De voorzitter herdenkt met 
piëteitsvolle woorden, onze overleden 
pastoor die er op zo tragische wijze 
niet meer is.
Wij besluiten het gidsenlokaal uit-
wendig te laten carboleümen, de 
 gidsen zelf zullen voor het inwendige 
zorgen. Dhr. van Rootselaar zal hier-
voor worden aangezocht, ’t liefst nog 
voor de opening van ’t troeplokaal 
van de verkenners.

Het comité meent dat we de conciërge 
ƒ 25,− per maand meer zullen geven, 
hoewel de penningmeester rimpels in 
het toch al niet rimpelloze voorhoofd 
trekt. 

19-4-58: Paulus Koomen komt bin-
nen die juist de vergadering van het 
bollencomité heeft meegemaakt en… 
de ƒ 500,− zijn binnen maar… de 
volgende keer zal er toch weer geblok-
keerd worden voor een eventueel nieuw 
gebouw. ‘Zou je ze niet schieten.’
Karel wil de kwestie van het meubi-
lair zo spoedig mogelijk voor elkaar 
hebben. Welnu dan: De heer van 
Dijk, automobilist en Karel, terwijl 
de voorz. het drietal vol maakt, gaan 
naar Amsterdam!

In de volgende vergadering:
De voorz. vertelt zijn ervaring 
in Amsterdam en meent dat we 
 fat soenlijk beduveld zijn. 

29-8-58: Het wordt heus tijd, dat er ter 
spekking van des jeugdhuis financiën 
weer eens gefilmd zal worden.
Paulus vliegt wat hoger en infor-
meert naar de ideeverwezenlijking 
van kapelaan Jonker, toen hij nog de 
parochiale staf zwaaide.
We zitten verder genoeglijk genietend 
van een glas bier nog wat te kouten, 
eigenlijk al zo’n beetje naar ’n slot-
woord te wachten, als er zware stappen 
door de gang onze oren doen horen, ’n 
klop en…  pastoor Coelen komt bin-
nen. Als nieuwe herder moet pastoor 
zich natuurlijk overal inwerken en dit 
kan door vragen. Vandaar deze vraag: 
Is ’t nodig dat achter het Jeugdhuis 
zo’n rommel ligt: afval van brandstof-
fen, stukke houten kisten enz. enz.? 

23-9-58: Eerst volgt nog ’n debuut 
over al of niet een begroting indienen 
bij de Heren voor wie wij een knie-
val moeten doen. Maar het gezegde: 
“Voor de duvel moet je wel ’ns ’n keer-
sie opsteke”, gaf de doorslag, en vooral 
dat Paulus nog eens de nadruk er op 
legde, dat die heren ons tekort willen 
weten, komen we tot ’n begroting.

22-1-60: Paulus Koomen bedankt per 
brief als onze medebroeder, hetgeen 
wij niet aanvaarden. Onze afspraak 
was: Als we gaan dan gaan we samen.

8-2-60: Arie Bakker wordt gevraagd 

29-8-58: Pastoor Coelen komt binnen   
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Hoe kwam je bij de Schoof terecht?
Henry woonde aan de Dorpsstraat 
(zoon van Tinus), vlakbij dus. Wij 
gingen graag naar het patronaat waar 
activiteiten georganiseerd werden 
voor de jeugd. In het begin was ik 
bezoeker van de club, we knutselden. 
Op een gegeven moment werd mij 
gevraagd of ik iets wilde doen en op 
die manier ben ik er ingerold. Henry 
is al ca. 38 jaar vrijwilliger. Ook Nico 
van Velzen is al minstens 42 jaar vrij-
williger. 

De Loods
In 1968 kreeg het Jeugdhuis een ande-
re naam: ‘De Loods’. Het was best wel 
progressief. De Loods heeft een span-
nende tijd meegemaakt. We leefden 
toen in de hippietijd en er werd wel-
eens een joint gerookt in de kelder. Er 
kwam een smet op de naam de Loods. 
Voorheen was er één groot bestuur. 
We vergaderden met alle clubs die 
gebruik maakten van de Loods. We 
zaten soms met dertig mensen, dat 
schoot niet op. 

De Schoof
In 1983 is het achterste stuk eraan 
gebouwd. De gemeente opperde om 
een nieuwe naam aan het gebouw te 
geven en dat gebeurde. Het werd: ‘De 
Schoof’. Er kwamen nieuwe statu-
ten en de structuur is gewijzigd. Het 
bestuur bestaat momenteel uit acht 
personen. Er is ook een beleidsraad. 
Daar zitten de vertegenwoordigers 

in van de verenigingen/clubs welke 
gebruik maken van de Schoof. Als 
er vragen of opmerkingen zijn of als 
iets nodig is krijgt het bestuur dat van 
hen door. ‘De Schoof’ heeft ook per-
soneel in dienst, zij werken dat verder 
uit met de vertegenwoordigers. Als 
morgen bijv. iemand komt die iets op 
wil zetten voor vrouwen van 40+, ik 
noem maar wat en er is veel animo 
voor, dan wij hebben het gebouw, dat 
gesubsidieerd wordt. Dan kan met 
begeleiding van ‘de Schoof’ dit opge-
start worden. Daarna kan de club met 
eigen vrijwilligers draaien. Wij heb-
ben de know how in huis.
De beheerder, Koos Blauw, is niet 
altijd aanwezig om af te sluiten. Dat 
doen sommige clubs zelf en dat moet 
kunnen. 
Subsidie ontvangt de Schoof voor per-
soneel en materiaal. Nu kunnen jon-

geren voor € 2,50 naar binnen omdat 
wij subsidie ontvangen. 
De huisvestingskosten worden met 
de nieuwe Schoof veel hoger. Daar 
staat de gemeente gelukkig garant 
voor. Het sociaal cultureel werk komt 
onder druk te staan. Er moet veel 
bezuinigd worden, niet alleen bij ons. 
We hebben veel enthousiaste vrijwil-
ligers, maar we kunnen niet alles door 
hen laten doen, vandaar ook betaalde 
krachten. Rebecca de Jong doet jeugd- 
en  jongerenwerk.

Voldoende vrijwilligers?
Tot op heden jongt het rustig aan. Ze 
moeten er echter wel hun huis voor 
uitkomen. Veel jongeren hebben het 
druk, o.a. met de sociale media. Je 
moet ze weleens weten te vangen. We 
nodigen ook weleens jongeren uit om 
met ideeën te komen. Al zouden er 
bijvoorbeeld tien gameboys moeten 
komen, daar is ook weer een mouw 
aan te passen, als het maar nut heeft. 
We willen nu met een inloopmiddag 

In gesprek met werkers 
van de Schoof         Deel 2
Henry van Ophem is al 38 jaar vrijwilliger bij de Schoof en tevens voorzitter 
van het bestuur. Nu de Schoof vertrekt uit het gebouw naast de pastorie leek 
het ons leuk om daar aandacht aan te besteden.

als opvolger van Paulus Koomen.
In juli 1966 nemen de heren Van 
Dijk en Van der Geest  wegens ziekte 
afscheid van het Jeugdhuiscomité.
U begrijpt: je kunt wel een boek vul-
len met deze geschiedenis, maar we 
laten het hierbij.

15-3-1968: worden de laatste notulen 

geschreven door Arie Bakker, secre-
taris van het jeugdhuiscomité.
Uit de notulen van het Kerkbestuur 
van 7-6-68 blijkt dat er een jeugdlei-
der wordt aangesteld door het stich-
tingsbestuur Clubhuiswerk. 
De jeugdleider is niet alleen voor de 
jeugd maar voor de gehele bevolking 
Het is de bedoeling dat de jeugdleider, 

de heer Van Putten in september zal 
starten. 
Men besluit dat per 1 september 1968 
de exploitatie van het Jeugdhuiscomi-
té zal overgaan naar de nieuwe Stich-
ting Clubhuiswerk.
De heren van het Jeugdhuiscomi-
té zeiden dit toe te juichen en zich 
 gaarne terug te trekken.

De Loods: We leefden toen in een hippietijd
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-avond beginnen. Dan staat er een 
poolbiljart en een tafeltennistafel. Het 
is uiteraard geen naschoolse opvang.

De nieuwe Schoof
Aan het Kerkelaantje is de ingang 
voor volwassenen en onder is voor 
de jeugd. Voor de muziekschool zijn 
voorzieningen getroffen met goede 
isolatie. Nu is het de taak van de bewo-
ners om te komen, in ieder geval om 
er nog meer gebruik van te maken.
We zijn van plan om frisfeesten te 
organiseren voor de jeugd die nu tus-
sen wal en schip dreigen te vallen, 
bijv. van 16 tot 18 jaar. Bij ons waren 
de prijzen van fris vrij laag. We gaan 
nu richting horecaprijzen omdat de 
gemeente dat vraagt, ook natuurlijk 
om geen concurrent van de horeca te 
worden.

Hoe gaat het met de afbouw?
We hebben niet zoveel geld kunnen 
genereren als dat we hoopten. We zijn 
wat aan het schrappen, bijvoorbeeld 
de speakers voor het geluid.
Wij vonden het ook belangrijk om 
in dezelfde buurt te blijven met het 
gebouw. Veel mensen snapten dat niet 
en ieder had wel een mening. Het is 
de kern van Wervershoof.
Het gebouw is 50 meter verplaatst. Het 
is een weloverwogen keuze geweest. 
We krijgen een eigen parkeerterrein. 
Het achterste gedeelte van de oude 
Schoof wordt gesloopt, daar komen 
parkeerplaatsen. Door de gemeente 
wordt rondom de aankleding ver-
zorgd.

Wanneer is de opening?
We gaan gefaseerd over naar het 
 nieuwe gebouw, maar half maart is 

eigenlijk de bedoeling. Het hangt 
af van de vergunning. De officiële 
opening wordt waarschijnlijk na de 
zomervakantie. Er zijn nog wat kin-
derziektes en we bouwen het af met 
zelfsupport. Er zouden, als aankle-
ding voor buiten, bomen komen, 
maar dat is niet gebeurd. Dat wilden 
de bewoners van het atrium niet, dat 
is jammer. Het soort bomen zou niet 
hoger worden dan drie meter, dus 
daar schijnt de zon met gemak over-
heen. Het is een mooi gebouw. De 
mensen moeten eerst maar eens bin-
nen komen, als het geopend is.
De zitkuil vindt hij prachtig. De jeugd 
hangt weleens bijv. bij het winkelcen-
trum, van hem mogen ze straks in de 
zitkuil komen ‘hangen’. 
In de Schoof komen ook ouderen om 
te sjoelen en koersballen. Een enkele 
keer zullen we een optreden van een 
band organiseren. En de toneelvereni-
ging speelt al heel lang hun jaarlijkse 
uitvoeringen. We hebben nu een mooi 
podium op één meter hoogte.

Extra activiteiten in de nieuwe Schoof?
Dat is aan de bewoners van Wervers-
hoof. We onderzoeken of de biblio-
theek bij ons gehuisvest kan worden. 
Naar het zich laat aanzien moeten ze 
weg uit het winkelcentrum. Wij moe-
ten kijken of we verrijdbare stellingen 
kunnen plaatsen, maar dit alles is nog 
in een prematuur stadium. Het prik-
punt is bij ons al een tijdje gehuisvest. 
Hoe meer verenigingen en mensen 
gebruik maken van de Schoof hoe 
beter. Sinds een aantal jaren hebben 
we de Springbreak. Tijdens deze week 
kunnen zowel jongeren als ouderen 
zich inschrijven voor activiteiten. Dit 
jaar is het van 24 t/m 28 februari. 

Kermis
Maandagmiddag is er klaverjassen 
voor ouderen. Dinsdagavond is er 
voor de jongeren een DJ. De meeste 
mensen vinden het takkeherrie maar 
voor ca. 100 jongeren die er op afko-
men en die niet naar Beer, Bot, De 
Hoek of Die Twee gaan is het gewel-
dig. Zondagmiddag treden aanstor-
mende talenten op en ’s avonds een 
band met gastoptredens. Voor elke 
leeftijdsgroep is er iets te doen. Vorig 
jaar hadden we maandagmiddag op 
het plein een kinderdisco georgani-
seerd. Jammer genoeg kwam daar 
weinig tot niets op af. We gaan het 
misschien nog een keer proberen, iets 
meer aandacht aan besteden. 
We hopen dat we dit jaar het oude 
plein kunnen gebruiken, als vanouds 
aan de Dorpsstraat.

Samenwerking met Onderdijk 
en Zwaagdijk
Indien nodig gaat Rebecca met bestu-
ren van verenigingen in gesprek, 
bekijkt wat op locatie mogelijk is 
en probeert lijnen uit te zetten met 
elkaar. Onderdijk en Zwaagdijk heb-
ben ieder hun eigen ruimte, n.l. het 
dorpshuis ‘de Onderdijk’ en MFA 
‘Over de Leek’. 

Concurrentie 
We proberen al ruim veertig jaar te 
manoeuvreren tussen de horeca en 
ons eigen ding doen. Het is absoluut 
niet de bedoeling om in hun vaar-
water te zitten. We krijgen straks een 
iets grotere keuken, maar zullen niet 
voor tien uur ’s avonds gaan frituren. 
De snackbar zit aan de overkant.
Er komen straks twee biljarttafels, 
tweede- derde- of vierdehands. Het is 
‘laagdrempelig’ om bij ons naar bin-
nen te gaan. 
Wij willen nog een leuning hebben 
aan de kant van het Kerkelaantje. 
Boosters/rollators moeten ook naar 
binnen kunnen. Henry heeft het nog 
niet uitgeprobeerd. Camera op hangen 
voor bloopers? 

Wij danken Henry voor dit  interview 
en wensen hem en alle vrijwil ligers 
heel veel succes en plezier in hun 
 nieuwe gebouw.

Anneke Neefjes-Kuip en 
Riet Kuin-Ooijevaar

Extra activiteiten:  Het prikpunt is bij ons al een tijdje gehuisvest
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Familieberichten

Op 7 december 2013 is in Huize St. 
Jozef overleden Johannes Petrus (Jan) 
Commandeur, op de leeftijd van bijna 
87 jaar. Geboren in Zwaagdijk in het 
jaar 1926 waren daar de jaren van zijn 
jeugd, de school, een gezellige buurt, 
werk op de bouw op jonge leeftijd, alles 
bij elkaar een mooie tijd. Dat moeder 
op jonge leeftijd stierf was een zware 
slag voor het grote gezin. Met kennis-
making en verkeringstijd verscheen Gré 
Deen in zijn leven. Met trouw datum 
en trouwviering in 1957 betekende dit 
voor beiden een nieuwe levensfase. Het 
jonge paar verhuisde naar Marknesse 
in de Noord Oostpolder, voor Jan bete-
kende dit gaan werken als boerenknecht 
op een bedrijf. Na twee jaar volgde een 
teruggaan naar Andijk, het vertrouwde 
Westfriesland. Na korte tijd wonen op 
Broekoord volgde een verhuizing naar 
Kleingouw. Daar werd een nieuw huis 
gebouwd, erg naar het zin. Het lukte 
om zelf een bouwerij te beginnen. Het 
waren de jaren dat er een gezin ging 
komen, drie kinderen, een gelukkig 
gezin samen, een vertrouwde thuisha-
ven voor ieder.
Na beëindiging in latere jaren van zijn 
bouwerij volgde er werk bij Vloeigas. 
Begin jaren 70 volgde een overstap naar 
Philips in Hoorn, een mooie tijd met 
vast werk en goede collega’s.
Toen de tijd van de VUT ging komen, 
betekende dit een andere invulling van 
de dagen. Het vrij kunnen kiezen, eigen 
invulling, ging al gauw goed beval-
len. Dat was in huis en om het huis, 
in moestuin en bloementuin. Het was 
met extra aandacht voor de kinderen 
en kleinkinderen. Het werd: met alle 
zin erop uitgaan in de buurt, een fiets- 
of vaartocht, of opgehaald worden door 
een van de kinderen voor bezoek, een 
vakantiereis in binnen- of buitenland, 
een kaartavond of biljartmiddag. Een 
ziekteperiode voor echtgenote Gré gaf 
zorgen. Haar overlijden in 2008 bete-
kende een hele verwerking, de tijd ging 

door. In de verdere jaren volgde om 
redenen van gezondheid een overstap 
naar Huize St. Jozef in Wervershoof. 
Het bleek een goed besluit. Na korte tijd 
waren er problemen. Onderzoek in het 
ziekenhuis bevestigde de ernst daarvan. 
Met goede zorg omgeven in een laatste 
levensfase kwam er op 7 december een 
definitieve stilte over zijn leven, met als 
mooie typering, in herinnering: ‘een 
gewone eenvoudige man, maar voor 
ons zo heel bijzonder’. 
In zijn vertrouwde parochiekerk te 
Andijk waren de afscheidsvieringen, 
met dankbare woorden. De begrafenis 
was op 11 december in het familiegraf, 
bij zijn echtgenote, op Andijk-West. Hij 
moge rusten in vrede.

Op 8 december 2013 is op de hoge leef-
tijd van 101 jaar overleden Frederika 
(Riek) Smit-Kooi. Het was in Huize St. 
Jozef waar zij de laatste jaren van haar 
leven woonde, met goede zorg omge-
ven. Terecht waren er de aanvangs-
woorden: ‘De kaars leek bijna eindeloos 
maar is nu stil gedoofd. Een leven lang 
zorgzaam geweest, gegeven en geloofd. 
Een hand die zwaaide als we gingen, 
nu resten ons slechts de herinneringen’. 
Bij de afscheidsdienst zijn twee kaarsen 
om haar heen aangestoken, met toepas-
selijke woorden erbij gezegd. Het licht 
van de eerste kaars als symbool en ver-
wijzing naar wat zij als oma betekende 
voor de achterkleinkinderen. Het licht 
van de tweede kaars voor wat zij bete-
kende voor de kleinkinderen als ver-
wijzing naar delen en geven in haar 
leven, zorgzaamheid en liefde, belang-
stelling en aandacht voor haar gezin. 
Het leven is te mooi om door je vingers 
te laten glippen, zo stond het er. Zo 
klonk het ook in de keuze van enkele 
lezingen: de natuur volop aanwezig in 
de eerste lezing, de tijd volop aanwe-
zig in de tweede lezing. De natuur en 
de voortgang van de tijd, het mag ons 
doen denken aan het wonderlijke van 
de jaargetijden, elk jaar opnieuw: de 
lente, de zomer, de herfst en de winter. 
Zelf zijn wij als mensen, ook deze moe-
der en oma, een onderdeel van deze 
kringloop. De kringloop van het leven 
van deze moeder en oma is voltooid. 

Zij heeft een eeuw vol gemaakt, zelfs 
meer dan een eeuw. Het is met dank-
baarheid en herinnering om wat er tot 
ons is gekomen: uit de lente van haar 
leven, uit de zomer van haar leven, uit 
de herfst van haar leven, haar levens-
avond die lang heeft geduurd. Een stilte 
voorgoed is er gekomen. In mooi geko-
zen woorden en persoonlijke herinne-
ringen kwam zij in de afscheidsdienst 
naar voren, kwam zij aan het licht. 
Het was in het Uitvaartcentrum op 
12 december. Daarna was de crematie 
in Hoorn.

Op 13 december 2013 is onverwacht 
overleden Gertruda Maria (Truus) 
Weel-Neefjes, op de leeftijd van 94 jaar. 
Het was in het ‘Noorderlandhuis’ in 
Hoogkarspel. Daar heeft zij de laatste 
jaren de verzorging ontvangen die haar 
goed heeft gedaan.
Ze was een kleine, sterke vrouw die al 
jong weduwe werd en met zes kinderen 
achterbleef. Kenmerkende woorden zijn 
genoemd in de dagen van verwerking 
en herinnering: bescheiden, belang-
stellend, dankbaar, tevreden, trots. 
Elk woord kreeg nog weer een verdere 
invulling. Het maakte haar leven nog 
meer bemind. Door alles heen was er 
bewondering zoals zij het heeft gered 
in een lange reeks van jaren, ’al 43 jaar 
alleen’. Haar echtgenoot Jan overleed al 
zo vroeg, op 50-jarige leeftijd. Het was 
in het jaar 1969. 
Na de oorlog was de trouwdag op 
6 augustus 1946. Een gelukkige tijd zou 
er volgen, een gezin zou er komen. Het 
is met herinnering aan warmte, sfeer, 
gezelligheid, vaak mensen in huis, 
kermisdagen, Sinterklaas, kerstmis, 
om graag aan terug te denken. Stevige 
arbeid was nodig met een eigen aanne-
mersbedrijf aan huis.
Na het overlijden van haar man was zij 
er met een dubbelrol binnen haar gezin, 
zich weer toevertrouwend aan het leven: 
kleine, dappere en sterke vrouw. Ze was 
dankbaar en blij als er bezoek was. Het 
kaartspel was aan haar besteed. Ze hield 
van een gesprek over onderwerpen 
die haar interesseerden. Haar handen 
kenden heel goed de weg in de wereld 
van het breien: truien,  vesten, sokken. 

IN MEMORIAM
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Weinig vragend voor zichzelf was zij 
tevreden in eigen huis. De verhuizing 
in haar levensavond naar het ‘Noorder-
landhuis’ was verstandig. Daar heeft zij 
nog een mooie tijd gehad. Onverwacht 
kwam daar haar levensvoltooiing, een 
stilte voorgoed over haar leven. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie in 
onze kerk was er dank in herinnering, 
met familie en goede vrienden samen. 
De begrafenis was op 17 december in 
het familiegraf. 

Op 19 december 2013 is in Huize St. 
Jozef overleden Antonia Marga retha 
(To) Buijsman, op haar leeftijd van 
85 jaar. Slechts enkele maanden was 
er haar wonen in Huize St. Jozef van-
uit Andijk, in de voorafgaande maand 
augustus erheen verhuisd. De laatste 
weken was er zorg om haar gezondheid. 
Onderzoek in het ziekenhuis gaf geen 
goed nieuws, geen zicht op herstel of 
op betere dagen, integendeel. Na korte 
tijd kwam er een definitieve stilte over 
haar leven, de stilte van haar overlijden, 
onverwacht, in korte tijd gekomen. 
‘Dat is toch ook snel gegaan’, meerdere 
keren is het gezegd in die dagen. 
Daarom de keuze van de eerste lezing 
in de afscheidsviering: ‘Er was geen 
laatste woord. Je hebt ons niet meer 
kunnen groeten. Zomaar ineens ben 
je uit ons midden verdwenen. Geluk-
kig is er genoeg om ons aan jou te 
herinneren. Je hebt ons veel gegeven. 
Je leeft nog in onze verhalen’. Daarom 
is het mooi dat als tweede lezing was 
gekozen: het verhaal van de talenten. 
Dat is: zoals zij was, zoals zij in haar 
leven invulling heeft gegeven aan zorg 
en aandacht voor de medemens, voor 
gezinnen: met ijver, met aandacht, 
met hulp waar ze kon helpen, als een 
welkome huisgenote vele jaren voor 
Jan en Theo op de Kees Veerstraat, het 
gebruik van haar talenten: in goede 
zorg, aandacht en een thuisgevoel. Het 
is: wat ze heeft laten zien, waar ze mee 
heeft gewerkt, zoals de circulaire het 
zegt: ‘weinig nemen, veel geven, altijd 
hartelijk en warm’, een zorgzaam leven, 
haar hart op de juiste plaats. Woorden 
in herinnering spreken van een bemin-
de levensweg. In vogelvlucht waren we 
er getuigen van in de voortgang van 85 
levensjaren: in de eigen leefwereld van 
familie, goede buren en bekenden, in 

de vertrouwde omgeving en woonplek 
in Andijk waar ze bijna heel haar leven 
heeft gewoond. Het was met het aange-
name van ontmoeting en contacten tot 
in haar levensavond die er is geweest.
De afscheidsvieringen waren in de kerk 
van Andijk, met dankbare herinne-
ringen. De begrafenis was op dinsdag 
24  december op de Westerbegraaf-
plaats te Andijk. Zij moge rusten in 
vrede.

Op 7 januari 2014 is onverwacht over-
leden Diny Kaag-Rijkenberg, op haar 
leeftijd van 86 jaar. Heel onverwacht, 
zo was het. Binnen de uren van één 
dag was er veel te verwerken: er kwam 
een ernstige terugslag thuis, er volgde 
de opname in het ziekenhuis in Hoorn. 
Vanuit een sluimerende slaap volgde er 
een diepe slaap. De rust van een diepe 
slaap ging na een aantal uren over in 
de stilte van haar levensvoltooiing, een 
laatste grens overgegaan. Andere dagen 
zijn er gevolgd met verwerking en veel 
herinnering. Dat allemaal op weg naar 
een passende invulling voor de Avond-
wake en de Uitvaartliturgie in de kerk. 
Zo is het ook gegaan. Moeder van vier 
kinderen, oma van acht kleinkinderen, 
vriendin van een goede vriend. Haar 
warme belangstelling en aandacht voor 
ieder van hen, heel veel samen gedaan. 
We hoorden mooie woorden over een 
beminde levensweg, in herinnering. 
Het was en het is: denkend aan het 
werkzame en nuttige van haar leven in 
een opgroeiend gezin, met werkzame 
handen in de weer: om er het beste van 
te maken, met alle zin. Denkend aan de 
belangstelling die zij toonde naar haar 
kinderen en kleinkinderen in de ont-
wikkeling van hun leven. Het plezierige 
van haar leven in sfeer en goede zin, het 
thuisgevoel belangrijk vinden. Den-
kend aan het actieve en sportieve van 
haar leven als invulling van de nodige 
uren overdag. De woorden op de circu-
laire als een verwijzing en typering: dat 
zij hield van het leven, dat ze heel posi-
tief was als haar grootste deugd, haar 
levenslust eindeloos. Denkend aan de 
jaren dat zij lid is geweest van het paro-
chiële Dameskoor, een trouw lidmaat-
schap in de verdeling van beurten, in 
trouwe aanwezigheid op de repetitie-
avonden en in de vieringen die er waren 
in de kerk. Het is met dank om haar 

plaats en invulling op het koor, posi-
tief, van harte aanwezig. Denkend aan 
een fietstochtje, een uitstapje, vakan-
tieplezier of een verre reis. De agenda 
van haar leven was gevarieerd en heel 
aangenaam ingevuld, tot voldoening 
in haar eigen beleving maar zeker ook 
voor vele anderen om haar heen in een 
samen genieten. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie was 
er dankbaarheid en waren er mooie 
herinneringen. De crematie was in 
Hoorn op 10 januari. Zij moge rusten 
in vrede. 

Op 6 februari 2014 is na een moedige 
strijd tegen een ernstige ziekte in het 
ziekenhuis in Hoorn overleden Wil-
helmus Theodorus Maria (Wim) Bak-
ker. Hij bereikte de leeftijd van 60 jaar. 
Het gaf een hele verwerking, te vroeg in 
levensjaren heengegaan, met nog zoveel 
verwachting en levenszin. ‘De wil was 
er nog, de kracht niet meer’, zo waren 
de beginwoorden van de circulaire. 
Het was niet zonder te denken aan het 
andere afscheid, ruim twee jaar daar-
voor, het afscheid van Joyce, echtgenote 
en moeder binnen het gezin, met haar 
overlijden ook na ernstig ziek-zijn en 
op jonge leeftijd.
In herinnering kwam Wim’s levens-
weg in beeld in de Avondwake en de 
Uitvaartliturgie. Zijn geboortedag was 
op 22 mei 1953 in Wervershoof, als 6e 
kind van een groot gezin.Het zat er al 
vroeg bij hem in dat hij bloemist wilde 
worden, in navolging van zijn vader. 
Hij volgde de tuinbouwschool in Zwaag, 
liep stages op verschillende plekken en 
zo bekwaamde hij zich in het vak. Hij 
volgde meerdere cursussen en haalde 
verschillende diploma’s. Het zou altijd 
van pas kunnen komen.
Toen hij 23 jaar was kwam hij in 
Joyce zijn ware bruid tegen. Na drie 
jaar verkeringstijd volgde hun trouw-
dag. In de verdere jaren kwam er een 
gezin, twee kinderen. Hun gelukkige 
thuishaven was een woning op het 
Dr.Pinxterplantsoen, als gezin mooi 
samen.
Actief was hij in sportieve zin, met 
voetbal tot zijn 30ste, met dansen in 
wedstrijdverband en daarbij lesgeven. 
De rode draad was echter de gymver-
eniging VVW. Actief lid van jongs af 
aan, actief in bestuur en commissies, 
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aanwezig bij onderlinge wedstrijden.
Intussen was hij in de zaak van zijn 
schoonvader gaan werken, Gordijnen-
atelier Westfriesland, naar het zin. 
In latere jaren kon hij er directeur 
van worden, de zaak overnemen. Het 
bedrijf was intussen verhuisd naar het 
Hornpad, het bedrijf verder uitgebreid 
in de aanwezige ruimte die daar was. 
In zijn vrije tijd was hij en bleef hij veel 
bezig met het verenigingsleven in het 
dorp, goed in het organiseren en een 
drijvende kracht achter verschillende 
acties. Je kon op hem rekenen als een 
beroep op hem werd gedaan. 
De laatste jaren is er veel gebeurd, in 
dubbele zin. Kort na elkaar het inle-
veren aan levenskracht, ziek en zeer 

ondergaan, los moeten laten, de strijd 
verliezen ondanks dappere pogingen 
om overeind te blijven. Voor Joyce was 
het op 9 december 2011. Voor Wim was 
het kort geleden, op 6 februari 2014. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie 

waren er woorden vol herinnering, met 
aandacht en dank om de betekenis van 
zijn leven. 
De begrafenis was op 12 februari, in 
het familiegraf, op het kerkhof achter 
de kerk.

HUWELIJKSJUBILEUM:

25 jaar:
 
Koos en Afra 
van der Werf-Wildoër.

40 jaar:
Arie en Gitta Ruiter-Greuter.

50 jaar:
Frans en Greetje 
Groot-Schuitemaker.

55 jaar:
Piet en Lies Neefjes-Poland.

Hartelijke gelukwensen aan de 
bruidsparen, heel veel goeds, 
met herinnering aan een bijzondere 
dag, ontmoeting en feest. 
Een dankbaar moment, 
op weg naar de verdere jaren. 

Jasmijn Ramona,
dochter van Ron en Tamara 
Jansen-Vink (Nieuwe Dijk 14)
en 
Sophie Frederieke Mathilde,
dochter van Arnaud en Anne 
van Dijk-Kok (Nieuwe Dijk 23)

Met hartelijke gelukwensen 
aan ouders en de gezinnen,
veel goede wensen, 
gezondheid en levensgeluk 
voor de kinderen.

GEDOOPT

Hierbij willen wij iedereen uitnodi-
gen om samen met ons het jaarlijkse 
Triduüm in Wognum mee te vieren. 
Vindt u het fijn om samen in een 
gezellige en ontspannen sfeer te luis-
teren naar mooie warme en bemoe-
digende woorden van de voorgan-
ger, of naar een mooie samenzang, 
schroom dan niet en geef u op voor 
deze bijzondere dagen. 

Dit jaar is besloten om het Triduüm 
in twee in plaats van drie dagen te 
vieren en wel op donderdag 24 april 
en vrijdag 25 april. De kosten voor 
deze dagen bedragen € 25,− en als 
u gebracht en gehaald wilt worden, 
komen er vervoerskosten bij. 

Dan nog even dit: het Triduüm is voor 
iedereen die daar kracht en ontspan-
ning uit put, eventjes wil ontsnappen 

aan het dagelijks gebeuren. U hoeft 
echt niet ziek te zijn om deze dagen 
mee te vieren en bent u wel ziek, dan 
weet u zeker, dat u deze dagen heer-
lijk verwend zult worden door onze 
liefdevolle vrijwilligers en in goede 
handen bent. 

Voor meer informatie en opgave 
(voor 25 maart) kunt u bellen naar: 
Greet Haakman, 0228581252

Triduüm Wognum
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Tante Jet is heel gezellig, 
maar de dokter keek haar 
eens goed aan, van links naar 
rechts, en zei toen: 
“Beste Jet, opgelet. Jij moet 
eens flink gaan vasten, wil jij 
je pensioen halen”. Wat moet 
tante Jet nu doen? De profeet 
Jesaja zegt:
”Deel je brood met wie 
honger heeft; neem een arme 
zwerver op in je huis, en zie 
je iemand die het koud heeft, 
geef die dan één van je jassen. 
Dat is vasten”. 
Opa zegt: “vasten is een 
snoeptrommeltje”. 
De sportman zegt:”Ik moet 
aan mijn conditie denken. Dus 
geen snoepjes, geen taartjes, 
geen feesten, en vroeg naar 
bed. Ik vast”.
Een pastoraal werkster zei: 
”Vasten is geen doel op 
zichzelf. Vasten is vasthouden, 
en wat niet zo belangrijk is, 
rustig durven vergeten”. 
Een meisje van achttien zei: 
”Voor mij is vasten hetzelfde 
als lijnen: niet te veel eten, 
veel rauwkost, veel sporten”. 
Zomaar iemand op straat zei, 
toen hem werd gevraagd wat 
vasten was:
”Dat is flauwekul. Nooit van 
gehoord”. 
De achtste die ik vroeg wat 
vasten was, zei:
”Vasten? Dat is volgens 
mij een tijdje lang goed 
nadenken, voor jezelf vast 
en zeker weten wat je nooit 

moet vergeten, wat belangrijk 
is voor iedereen. En dat is, 
denk ik, ervoor zorgen dat 
er meer vrede komt in de 
wereld. Daarvoor moet je 
alle krachten verzamelen, je 
niet laten afleiden, je daarop 

vastzetten, en alles doen om 
dat te bereiken, liefst samen 
met anderen”.

Wat is volgens jou het echte 
vasten?
 

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 26 maart 2014.

Uw contactpersoon:

Voor de kinderen 
Vele vormen van vasten 


