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e-mail: 
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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 
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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

Nieuwe tijden - 
nieuwe wegen
In het jaar 2004 heeft 
Mgr. J. Punt, bisschop van ons 
bisdom Haarlem-Amsterdam, 
de nota ‘Nieuwe Tijden – 
Nieuwe Wegen’ geschreven. 
Het is zoals het er staat: de 
samenleving is door de jaren 
heen veranderd en verandert 
nog steeds. Zo is dat ook 
in en met de kerk. Het doel 
van de nota was om onze 
Haarlemse kerk in geest en 
organisatie zo goed mogelijk af 
te stemmen op de uitdagingen 
van een nieuwe tijd. In de 
nota vinden we hiervoor 
grondlijnen die nog steeds 
gelden. In de voortgang van 
de tijd vraagt dat om nieuwe 
wegen, een andere invulling en 
benadering, nieuwe keuzes en 
aanpassingen. We leven in een 
tijd van individualisering, we 
nemen meer en gemakkelijk 
afstand van het kerkelijke. De 
nota richt zich meer op een 
regio (als groter geheel) dan op 
een parochie, met het belang 
voor ogen van samenwerking, 
dienst/hulp aan elkaar. Het 
aantal pastores is minder 
geworden. Het (gemiddeld) 
aantal kerkgangers in het 
weekend is sterk afgenomen. 
Dat heeft ook gevolgen voor 
de inkomsten in de parochies, 
minder geworden. Uitermate 
belangrijk daarbij was de 
invoering indertijd (in 1972) 
van Actie Kerkbalans. Deze 
actie als een onmisbare bron 
van inkomsten, tot vandaag de 
dag, met dank daarvoor.

Voor het gehele artikel zie 
pagina 5.

Van de redactie
Voor je het weet is de zomer en daarmee de vakan-
tieperiode voorbij, behalve voor pastor Suidgeest 
die op dit moment van zijn welverdiende vakantie 
geniet. De zaken gaan echter door zodat u toch dit 
blad op tijd in de bus krijgt. Deze keer kunt u een 
aardig berichtje vinden met een uitnodiging om af 
en toe gezellig met elkaar te gaan eten. Probeer het 
eens als je voor jezelf koken een keertje beu bent.
Voor het interview zijn we op de Poolse toer gegaan, 
nee niet op vakantie, maar we hebben een gesprek 
gehad met een paar mensen afkomstig uit Polen. De 
ene was een goede tolk voor ons want hij woont hier 
al 23 jaar en is zeer goed ingeburgerd en de andere 
is hier om de kost te verdienen voor zijn gezin in 
Polen.
Over de Romereis van volgend jaar, georganiseerd 
vanuit het Bisdom is ook wat informatie geplaatst 
en het dames en herenkoor is op zoek naar nieuwe 
leden. Houdt u van zingen, meld u aan.
Veel leesplezier met dit alles. 
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13-14 september: 
KRUISVERHEFFING 

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

20-21 september: 
VREDESZONDAG 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Kinder/Jeugdkoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.

27-28 september:

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

4-5 oktober: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: Woord-
Communieviering met Middenkoor. 
Groep Wervershoof.

zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Gemengd koor. 

Pastor J. Suidgeest.

11-12 oktober: 
OPENING WERKJAAR

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor uit Onderdijk.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Kinderkoor 
“Weereenlied/ AOW-Jongerenkoor. 
Pastor J. Suidgeest. 
Thema: 
‘We pakken de draad weer op’.

18-19 oktober: 
WERELDMISSIEDAG

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

25-26 oktober: 
ALLERHEILIGEN

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. 

2 november: 
ALLERZIELEN

vrijdag 31 oktober 18.30 uur: 
Verzorgingshuis: Allerzielenviering.
zaterdag 1 november 19.00 uur: 
dE VIERING IN dE KERK 
VERVALt.
zondag 2 november 10.00 uur: 

Eucharistieviering met 
Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.

Allerzielenviering: gedachtenis van 
onze dierbare overledenen.

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

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

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

Liturgisch rooster  
van 13 september tot en met 2 november 2014
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Westfriese 
bedevaart
dit jaar is de Westfriese 
Bedevaart naar Onze Lieve 
Vrouw ter Nood in Heiloo op 
zondag 21 september 2014. 

Het programma voor deze dag 
is als volgt:

10.30 uur: 
Plechtige Eucharistieviering. 
Mgr. Dr. J. M.Punt, bisschop, 
is hoofdcelebrant en predi-
kant. De zang wordt verzorgd 
door het koor van de Bede-
vaartplaats ‘Ubi Caritas’. 
12.30 uur: 
Uitstelling van het Allerhei-
ligste en stille aanbidding.
13.10 uur:
Rozenkransgebed. 
Biechtgelegenheid: 
12.30 tot 13.30 uur.
13.30 uur:
Plechtig Lof met 
 Sacramentsprocessie. 
Voorganger en predikant: 
Rector B.C. Beemster. 
Muziek en zang: de koper-
blazers van Westfriesland 
en Schola Cantorum uit 
 Bakkum/Castricum.
In de kerk hangen posters met 
overzichtelijke informatie. 
 
Westfriese Bedevaart, 
dit jaar 106e keer, 
onze aandacht waard.

In ons blad ‘Nu en Straks’ is ‘Nieuws van 
het Parochiebestuur’ een vast onderdeel. 
Daarmee willen we voldoen aan een stuk 
informatie binnen onze gemeenschap. 
Binnen het bestuur komen de grote lijnen 
van het parochieleven samen. Het gaat 
om de verschillende pastorale taakvelden 
die er zijn en om verschillende  materiële 
zaken zoals onderhoud, financiën, werk 
in en rond de kerk. In de volgende  uitgave 

van ‘Nu en Straks’ nemen we de draad 
weer op, met een kort verslag of de belang-
rijkste punten uit de  vergaderingen. 
Er zijn nog vele andere werkgroepen, 
besturen, medewerkenden, enz. binnen 
onze gemeenschap. Ook voor hen is er de 
start van een nieuw seizoen. 
Het is met een terugblik naar een voorbij 
jaar en een blik vooruit, gericht naar het 
komende jaar. Dank is op zijn plaats voor 
alle inzet, tijd, samenwerking en activi-
teiten. Met elkaar nemen we de draad 
weer op. Deze ‘Nu en Straks’ laat het een 
en ander zien als openingsnummer vanaf 
deze maand september. 
Er gaat trouwens wel het een en ander 
veranderen, zoals bijvoorbeeld de naam 
‘Parochiebestuur’. Daarvoor in de plaats 
komt het woord ‘Parochieraad’. Over de 
vijf parochies van de regio heen komt er 
een overkoepelend bestuur. 
Daarover wat meer informatie, hierna 
volgend op pagina 5.

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

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

LAAT ’T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie

Nieuws van het 
parochiebestuur

In de oktobermaand is er op zondag-
avond het oktoberlof. 
Vanuit voorafgaande jaren kennen we dit 
samenkomen in de kerk. 
We bidden de tientjes van de rozenkrans, 
afgewisseld met gebedsintenties. Er is 
reden genoeg om te bidden voor de noden 
in de wereld en voor eigen intenties. Er is 
koorzang en samenzang. 
Het Mariabeeld krijgt naast het altaar een 
eigen plaats met versiering en kaarsen. 
Er is tijdens de viering Uitstelling van het 
Eucharistisch Brood in de monstrans en 
op het eind is er de zegen. 
De aanvangstijd is steeds zondagavond 
om 19.00 uur. Van harte welkom in de 
vooravond, een rustmoment voor ons 
zelf, op weg naar een nieuwe week. Rust 
en bezinning in ons zelf als extra kracht 
is altijd welkom. 
Een afsluitende opmerking:
Mocht er in deze maand op zondagavond 
een Avondwake zijn, dan vervalt die 
avond het Lof. In de vieringen van dat 
weekend wordt dat meegedeeld. Het zal 
een uitzondering zijn. 

Oktoberlof
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In het jaar 2004 heeft Mgr. J. Punt, 
bisschop van ons bisdom Haarlem-
Amsterdam, de nota ‘Nieuwe Tijden 
– Nieuwe Wegen’ geschreven. Het is 
zoals het er staat: de samenleving is 
door de jaren heen veranderd en ver-
andert nog steeds. Zo is dat ook in 
en met de kerk. Het doel van de nota 
was om onze Haarlemse kerk in geest 
en organisatie zo goed mogelijk af te 
stemmen op de uitdagingen van een 
nieuwe tijd. In de nota vinden we hier-
voor grondlijnen die nog steeds gelden. 
In de voortgang van de tijd vraagt dat 
om nieuwe wegen, een andere invul-
ling en benadering, nieuwe keuzes en 
aanpassingen. We leven in een tijd van 
individualisering, we nemen meer en 
gemakkelijk afstand van het kerkelijke. 
De nota richt zich meer op een regio 
(als groter geheel) dan op een parochie, 
met het belang voor ogen van samen-
werking, dienst/hulp aan elkaar. Het 
aantal pastores is minder geworden. 
Het (gemiddeld) aantal kerkgangers in 
het weekend is sterk afgenomen. Dat 
heeft ook gevolgen voor de inkomsten 
in de parochies, minder geworden. 
Uitermate belangrijk daarbij was de 
invoering indertijd (in 1972) van Actie 
Kerkbalans. Deze actie als een onmis-
bare bron van inkomsten, tot vandaag 
de dag, met dank daarvoor.

Uitwerking
In het najaar van 2012 is er een ver-
volgnota ‘Nieuwe Tijden – Nieuwe 
Wegen’  verschenen, een beleidsnota 
die aanstuurt op een concrete uitwer-
king van de voorafgaande ideeën en 
uitdagingen. In deze vervolgnota is 
opgenomen een oproep tot concrete 
stappen, een weg om te gaan, concrete 
invulling aan de hand van een stap-
penplan. De nota van het jaar 2004 
was meer een verhaal, een visie, een 
schets naar de komende jaren. De ver-
volgnota van 2012, acht jaar later, 
stuurt aan op uitvoering, op het zetten 
van concrete stappen, een nieuwe fase 
ingaan.
In de afgelopen twee jaar is er veel 
overleg geweest in de eigen Parochie-
besturen van de vijf parochies van 
onze regio. In dit overleg ging het om 
een verantwoord bezig zijn, de juiste 
weg te gaan, met behoud van het waar-
devolle in de gemeenschap(pen) en zo 

goed mogelijk in te spelen op de toe-
komst. Om de namen nog eens te noe-
men, het gaat om de parochies Andijk, 
Onderdijk, Zwaagdijk-Oost, Medem-
blik en Wervershoof. Er is ook regio-
naal in gezamenlijke bijeenkomsten 
en vergaderingen overleg geweest, het 
zogenaamde Regio-overleg (namens 
elke parochie een afvaardiging). Een-
maal zijn we (in april 2014) op het Bis-
domadres in Haarlem geweest als 
afgevaardigden van de regio (vijf paro-
chies), in gesprek met de commissie 
daar, die vanuit het bisdom het hele 
proces van veranderingen begeleidt en 
aanstuurt. In deze commissie zit o.a. 
de hulpbisschop Mgr. J. Hendriks. Het 
ging om informatie, om uitwisseling 
van gedachten, wat we belangrijk von-
den en belangrijk vinden. We kunnen 
er positief op terugzien.

Personele Unie
Twee belangrijke woorden zijn in de 
afgelopen tijd belangrijk geweest. Zij 
zweefden regelmatig boven en in ons 
overleg met elkaar als een richtpunt of 
doel. Het zijn de woorden: Fusie en 
Personele Unie. In het kort gezegd:
Bij een Fusie smelten als het ware de 
vijf parochies van de regio samen tot 
één parochie, met één bestuur erover 
heen. Dit bestuur is samengesteld met 
afvaardiging vanuit de parochies. In 
dit model verdwijnt de zelfstandigheid 
van elke parochie, gaat op in die éne 
(grote)  parochie. Deze krijgt ook een 
nieuwe naam. Plaatselijk zijn er werk-
groepen, commissies die het parochi-
ële werk blijven behartigen, onderling 
veel samenwerking. 

Onze reactie: wij vonden deze vorm 
niet hanteerbaar, te rigoureus, vooral 
ook het opheffen van eigen zelfstan-
digheid, niet goed uit te leggen, te 
groot voor één bestuur.
Bij een Personele Unie valt ook veel 
nadruk op samenwerking. De paro-
chies blijven echter hun zelfstandig-
heid behouden. Over de vijf parochies 
heen komt, zoals bij een Fusie, een 
overkoepelend bestuur. In de paro-
chies komen of blijven plaatselijke 
locatieraden (te vergelijken met de 
huidige Parochiebesturen) voor de 
voortgang van parochiële taken. In 
deze vorm kunnen wij ons vinden. De 

gedachte is om de leden van de huidige 
Parochiebesturen zoveel mogelijk te 
vragen om aan te blijven. Dit geeft, 
zeker in een overgangsfase, het voor-
deel van ervaring. 
Het Regiobestuur (over de vijf paro-
chies heen) gaat bestaan uit zeven 
leden. Deze leden krijgen een officiële 
benoeming door de bisschop. De leden 
van de plaatselijke Parochieraden wor-
den voorgedragen vanuit de eigen 
parochie. Zij worden benoemd door 
het Regiobestuur. De plaatselijke raden 
gaan in principe ook bestaan uit zeven 
leden. In het begin kan dit nog varië-
ren, afhankelijk van de huidige invul-
ling.
Alles draait natuurlijk om goede 
samenwerking, om een loyale instel-
ling en het goede gevoel samen de 
kerkgemeenschap te willen dienen, 
zowel parochieel als regionaal. Het 
uitgangspunt is om daar alle vertrou-
wen in te hebben, met inzet van ieder.

Ingangsdatum
Als afsluiting van deze voorberei-
dingsfase, die tevens een officiële start 
betekent, daarbij denken we aan de 
datum van 1 januari 2015.
In de komende maanden gaat het om 
de invulling van personen, met ieder 
een eigen taak. Dit geldt zowel voor 
het Regiobestuur als overkoepelend 
bestuur, alsook voor de Parochieraden 
als plaatselijke locatieraden. Er zijn 
nog wel meer punten en zaken die 
aandacht vragen om goed te overleg-
gen en er goed mee om te gaan.

dit is het septembernummer van ‘Nu 
en Straks’, opening van het nieuwe 
seizoen. Het moet lukken om in het 
volgende nummer van ‘Nu en Straks’, 
eind oktober, de verdere stappen 
weer te geven, zoals het belangrijke 
punt van de verdeling van zeven 
taken en de namen van verschillende 
mensen, hiermee verbonden.

Pastor J. Suidgeest   

Nieuw seizoen - nieuwe fase!



6 | Nu en Straks | 12 september 2014

Wat ging het snel voorbij
buiten zijn als het kon,
vakantie! Lekker vrij!
Genieten van de zon.

Langzaam nadert herfst,
arbeid vult de dagen, 
zo nu en dan kunnen, 
wind en regen plagen

Schoolkinderen, student,
genieters van pensioen,
werkzoekende of zieke,
starten een nieuw seizoen.

Zo ongemerkt begint,
het lieve leven weer
voor de één wat moeilijk
half in vakantiesfeer.

Een ander moeiteloos,
begint met frisse moed,
en hernieuwde energie,
de zomer deed veel goed.

Ieder mens gaat verder,
zowel jong als oud.
Het nieuwe seizoen voelt,
daardoor snel vertrouwd.

Arda Koomen-Kuip

Nieuw seizoen
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Maandag 2 juni zijn Maud Nugter, 
Nienke Karsten, Sem Stroet en Den-
nis Kaagman met Liesbeth en Karin 
naar de Stichting June in Enkhuizen 
geweest. Zij hadden alle spaardoosje 
mee van de kinderen die afgelopen 
april hun Eerste communie hebben 
gedaan. We waren echt van harte wel-

kom, want zowel Jur, Saskia en Eva 
van de Stichting June stonden ons al 
op te wachten. We kregen lekker limo-
nade en een snoepje en gezellig aan 
de keukentafel openden de kinderen 
de doosjes. Echte groep 4 leerlingen 
kunnen natuurlijk al goed rekenen en 
samen telden ze het totaalbedrag van 
€ 68,20. Dit bedrag zal de Stichting 
June goed besteden.  
Wij willen vanaf deze plaats Stichting 
June nogmaals hartelijk bedanken, 
wilt u meer weten bezoekt u dan hun 
website: www.june-gambia.nl.

En na een heerlijke zomervakantie 
begint ook de Eerste Communie-
werkgroep weer met de eerste voor-
bereidingen. Zoals al eerder vermeld 

staat de Voorstellingsdienst gepland 
op zaterdag 7 februari 2015 en de 
Eerste Communieviering op zondag 
12 april 2015.
Wanneer ook uw kind dit jaar in 
groep 4 zit van De Dijkwerkers, ’t 
Palet, De Schelp of De Werenfridus-
school, dan krijgt u eind december 
een uitnodiging. Deze uitnodiging 
is voor een informatieavond over de 
Eerste Communie. En op die avond 
kunt u dan uw kind aanmelden voor 
zijn of haar Eerste Communie.

Mocht uw kind op een andere school 
zitten en ook Communie willen doen, 
wilt u dan contact opnemen met 
Sylvia Bakker 582268 of 
Monique Bosman 584412.

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep
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Rio de Janeiro, 26 augustus 2014.

Een paar dagen voor de kwalificatie-
wedstrijd van het Nederlandse elftal 
voor de finale van de wereldcup belde 
de secretaris van de Premier met het 
verzoek: 
‘Sjaak, heb je nog een project in Rio dat 
de heer Rutte kan bezoeken als  Oranje 
door gaat naar de finale?’ Natuurlijk  
was er iets dat hij niet mocht missen 
in de dagen rond Maracana, namelijk 
het straatkinderenproject St. Marti-
nus. Maar Nederland verloor en daar-
mee de straatkinderen ook! 
Een paar maanden later trouwt er een 
stel dat in Den Haag had gewoond in 
Rio. 
‘Sjaak kun je dat huwelijk doen in het 
Nederlands, Engels en Portugees?’ 
Natuurlijk kan dat, het is meteen een 
goed excuus om toch nog even langs 
de straatkinderen te gaan, misschien 
nu met een andere vertegenwoor-
diger van de regering. De Neder-
landse Consul Generaal in Rio, dhr. 
Arjen Uijterlinde was meteen bereid 
om mee te gaan. Dit betekende dat 
St. Martinus toch nog een voordeel-
tje uit de Wereldcup kon halen. De 
consul had nog 10 oranjeleren voet-
ballen liggen en de Wervershoofse 
Werkgroep Auxilia-Brasili-ja, samen 
met de Engelstalige parochie Church 
of Our Saviour in Den Haag, zorgden 
voor een flinke donatie. 
Samen met een paar wetenschappers 
van de Erasmus Universiteit uit Rot-
terdam werd vanmiddag alles aan 
de leiders van het project overhan-
digd. Eindstand wereldcup, Holland-
Straatkinderen 1-1. 

Pastoor, Sjaak de Boer

Ventouxilia

Zaterdag 21 en zondag 22 juni is er op 
en bij de Mont Ventoux een wereld-
prestatie geleverd. In totaal zijn er 16 
mensen zeer actief geweest met het 
beklimmen van de Mont Ventoux 
en met het verzorgen van de mensen 
die al wandelend en fietsend “de kale 
berg” hebben bedwongen. Het was 
afzien, voor
zowel de wandelaars als de fietsers. 
Na al het afzien werd er dankbaar 
gebruik gemaakt van de kwaliteiten 
van Marie-Louise Sijm, die menige 
spier onderhanden heeft genomen. 
Complimenten en heel veel dank. 

Herinneringen aan de 
Mont Ventoux

In augustus 2011 geopereerd van-
wege hartritmestoornissen en eind 
2013 “genezen” verklaard. Dit heug-

lijke nieuws deed mij besluiten dat 
een traktatie op een mooie fietstocht 
 danwel uitdaging op zijn plaats zou 
zijn en daarbij dacht ik aan de Mont 
Ventoux. Omdat ik Kees regelmatig 
sprak bij het sporten in de Dars, wist 
ik dat men een reis organiseerde en 
besloot ik op de gemeenschapsveiling 
om mee te gaan. Niet gezegend met 
het postuur/conditie van een klim-
mer, is de doelstelling toch gehaald. 
Vrijdag samen met Jan (nog bedankt 
voor het geduld) na een prachtige 
tocht de mythische berg via Sault 
beklommen en zaterdag via Bedoin 
(helse temperaturen en stijgingsper-
centages). Zondag met Wouter nog 
even uitfietsen naar Malaucene om 
daar een lekkere crêpe te nuttigen.
Resumerend: trots en blij dat ik de top 
(2x) heb gehaald en verstandig gefietst 
(niet op tijd letten maar bovenkomen) 
en een heel leuk weekend gehad met 
een groep gezellige mensen.
(Wandel en fiets) groeten, Hugo 
Schmidt

Meubels maken

Eind juli, begin augustus heeft “onze” 
Lonneke vd Gulik, samen met nog vijf 
anderen, stage gelopen in  Tanzania. 
Zij heeft daar een aantal jongeren de 
eerste beginselen van het meubelma-
ken bijgebracht.
Natuurlijk hebben wij haar een bedrag 
meegegeven voor de aanschaf van de 
nodige instrumenten en voor de aan-
schaf van hout. Voor meer informa-
tie: zie onze website.

KvK: 371000429  
Bank: NL16 RABO 03689.48.870 
t.n.v. Auxilia

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

September 2014
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Wereldmissiemaand (oktober)
besteedt dit jaar aandacht aan de 
katholieke Kerk in Myanmar (Birma). 
De katholieke Kerk is er in geslaagd 
om in de jaren van militaire dictatuur 
de vlam van het geloof brandende te 
houden en door te geven aan de vol-
gende generatie. 

Op weg naar democratie 
Een halve eeuw lang was Myanmar 
afgesloten van de buitenwereld en 
leed de bevolking onder de dictatuur 

van het leger dat in 1962 de macht 
greep. Sinds 2011 stelt het land zich 
open en worden stappen gezet naar 
een democratie met meer vrijheden 
voor de bevolking. 

Vluchtelingen 
Veel etnische groeperingen hebben 
tijdens de militaire dictatuur milities 
opgericht en strijden tot op heden 
voor autonomie. Spanningen tussen 
de groepen onderling leiden steeds 
vaker tot gewelddadige conflicten. 

Het gevolg is dat veel mensen op de 
vlucht zijn voor het geweld en hun 
toevlucht zoeken in opvangkampen. 

Katholieke Kerk in opbouw 
Katholieke scholen en ziekenhuizen 
werden door de militaire regering 
onteigend en buitenlandse missio-
narissen het land uitgezet. Het was 
verboden kerken te bouwen en het 
christelijk geloof te verkondigen. 
Kerkdiensten werden gecontroleerd 
door de staat. Nu ervaren katholieke 
gelovigen een grotere vrijheid om hun 
geloof te beleven. 

Grote behoefte aan onderwijs 
Het onderwijsniveau is laag. Goed 
opgeleide burgers werden door de 
militairen gezien als een bedreiging. 
De Kerk maakt zich sterk voor goed 
onderwijs en organiseert, als aan-
vulling op de matige staatsscholen, 
zomerkampen. Daar wordt volgens 
moderne pedagogische inzichten 
onderwijs gegeven. Leven in vrijheid 
moet men leren. 

Steun de katholieke gelovigen in 
Myanmar en geef aan de collecte op 
Missiezondag 19 oktober of stort uw 
bijdrage op rekening 
NL65 INGB 000 000 1566 
Missio Wereldmissiemaand 
te den Haag. 

Voor meer informatie: 
www.missio.nl

ADRESWIJZIGING 
CONTACTPERSOON 
KERK EN SAMENLEVING

Voortaan is het kopij-adres:
Karin v.d. Gulik,
Visserspad 7,
1619 GB  Andijk
Telefoon: 0228 583649
e-mail: karinvdgulik@hotmail.com

Missio Wereldmissiemaand 2014:
Myanmar: De vlam van het geloof doorgeven
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De repetities van Dames- en Heren-
koor zijn weer begonnen. De week-
endvieringen staan uiteraard weer op 
het programma, maar ook een “uitje” 
van het Herenkoor. Op 12 oktober 
gaan de heren weer naar Nibbixwoud 
om daar samen met de collega’s van 
de Sint Cunerakerk te zingen tijdens 
de eucharistieviering. Sedert enkele 
jaren is er deze samenwerking en ook 
nu verheugen beide koren zich daar 
weer op.       

Jan van der Leek

Koor Het Orgel
Op zondag 21 september wordt het 
tweede, tevens laatste orgelconcert 
van dit seizoen verzorgd door Jan 
van der Leek. Hij gaat werken spe-
len van Sweelinck, Van Noordt, Van 
den Kerckhoven, Bennett, De Grigny, 
Anoniem, J.S. en C.Ph.E. Bach en 
Schumann. Een overwegend 17e en 
18e-eeuws programma wat ook op 
ons klassiek-romantisch orgel goed 
tot zijn recht zal kunnen komen. Het 
concert begint om 14.30 uur, duurt 
ongeveer een uur en is toegankelijk 
voor slechts € 1,-. Na afloop collecte 
en in ‘De Inzet’ een kop koffie/thee 
met de organist.

Jan van der Leek 

Dit berichtje is bestemd voor bijna iedereen: Jong of oud, man of vrouw, 
 studerend, werkend of gepensioneerd.

Eet u ’s avonds alleen? Wordt dat snel een gebakken ei of een bordje sla-
maar-over? Zou het niet leuker zijn om af en toe eens samen met anderen 
van een gezellige maaltijd te genieten en eens lekker met een paar andere 
mensen te kletsen? Wij zijn op zoek naar mensen die dat wel zien zitten. 
Het plan is om voorlopig op iedere eerste woensdag van de maand met een 
groepje mensen van maximaal zes personen samen te eten bij iemand thuis. 
Als u dan niet kunt, kunnen we een andere dag prikken, dus schroom niet om 
te bellen.

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 7,- per persoon, maar laat dit 
voor u geen beletsel zijn, meer of minder mag ook.

Dus kom met een goed humeur en een lege maag, maar bel wel even van 
tevoren in verband met de inkopen enz. tel. 06-54258845.

Eten bij iemand
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Het thema van de Vredesweek in 
 september is dit jaar ‘Wapen je voor 
de vrede’. 
Vanuit de plaatselijke Raad van  Kerken 
is voor een bezinnings- en informa-
tieavond uitgenodigd mevrouw Cinta 
Depondt. Zij zal  spreken over Rusland 
en Oekraïne, volop in het nieuws op 
dit moment met o.a. herinnering aan 
het neerschieten en neerstorten van 
de MH17 op Oekraïens grondgebied. 
Alle passagiers zijn daarbij omgeko-
men.
De strijd in en rond Oekraïne, 
wat gebeurt hier in dit deel van de 
wereld? 
Cinta Depondt is goed thuis in de 
geschiedenis en problematiek van 
de voormalige Sovjet-Unie, Rusland, 
Kaukasus en Oekraïne. Zelf schrijft 
zij: ‘Veel van mijn werk heeft te maken 
met het zoeken naar oplossingen van-
uit menselijke waardigheid en verant-
woordelijkheid. Conflict maakt iets 

kapot en op basis van deze twee waar-
den met betrokkenen op zoek gaan 
naar iets nieuws levert vaak mooie 
resultaten op’.
De datum van deze informatieavond 
is: woensdag 24 september 2014, 
aanvang 20.00 uur.
Plaats van samenkomen is: r.k. kerk, 
Bangert 6 Andijk (naast buurthuis 
‘Sarto’).

U bent van harte welkom rondom een 
belangrijk onderwerp (en land), dat 
velen bezig houdt, met onze vragen, 
gedachten, onzekere toekomst, enz.

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

Vredesweek september

Armoede is geen eenduidig begrip.

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

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

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

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

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

Ook kunt u ons helpen met een gift.

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

U of uw bedrijf kan dan een bijdrage overmaken op ons 
IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54 t.n.v. 
Parochiële Charitas Instelling (P.C.I.) te Wervershoof.

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

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

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

PCI   Wat heet arm?
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Met enige regelmaat wordt er geschreven over de Bisdom 
Bedevaart naar Rome die plaats zal vinden in de mei dagen 
van het komende jaar 2015. Het bisdomblad ‘Samen Kerk’ 
besteedt er aandacht aan. Bijzondere posters (in de kerk) 
ondersteunen de informatie. Het gaat om de invulling 
van een interessant programma, met de welkome uitno-
diging om misschien wel deel eraan te nemen! Het is op 
weg gaan in verbondenheid, voor jong en oud. Het is de 
hoop en de verwachting dat de bedevaart mag bijdragen 
aan een levendige betrokkenheid bij wat de reis wil bie-
den. Wat is de ervaring van menige Rome-bezoeker door 
de jaren heen?  Hij of zij zal bij terugkomst vertellen over 
de indruk, de vele indrukken die in herinnering meegaan, 
om er met alle zin verslag van te doen.
Rome is een wereldstad, het Vaticaan daarbinnen met de 
grote St.Pieter heel bijzonder. Buiten Vaticaanstad zullen 
ook andere bijzondere plaatsen worden bezocht. Ontmoe-
ting in de brede zin staat centraal.

Concrete gegevens:
De inschrijving voor de bedevaart is inmiddels geopend. 
Dit inschrijven is bedoeld voor een 10-daagse busreis (30 
april t/m 9 mei 2015) of voor een 6-daagse vliegreis (2 t/m 
7 mei 2015). De kosten voor de busreis zijn: 999 euro. De 
kosten voor de vliegreis: 839 euro.
Voor tieners, kinderen en jongeren studerend t/m 25 jaar 
zijn er aparte prijzen, met korting. 
De inschrijving voor de bedevaart kan via de website: 
www.vnbreizen.nl, via het reisnummer RO1503 voor de 
vliegreis, en via RO1504 voor de busreis. 

N.B. Inschrijven voor de bedevaart kan dus niet via het 
bisdom. Via de button ‘boek nu’ in de reis is het aanmel-
dingsformulier in te vullen. Ook kan men aangeven bij 
welke regio/parochie men ingedeeld wil worden. 
Reisorganisatie VNB heeft als contactadres: 
Emke de Bruijn: tel. 073 6818122. 
Haar email-adres: emke.debruijn@vnbreizen.nl

Bisdom bedevaart naar Rome - mei 2015
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Weet je hoeveel Poolse mensen hier 
wonen?
Robert vertelt dat alleen al in West-
Friesland ongeveer 30.000 Poolse 
mensen werkzaam zijn. 
De reden waarom hij naar Nederland 
kwam, was de slechte economie in 

Polen. Waar Robert woont in Polen 
staat de groei van de economie stil. 
De vooruitzichten zijn niet goed. Er is 
geen werk. Hij had een goede baan in 
Polen als bouwvakker op vele fronten 
inzetbaar maar uitbetaling van sala-
ris bleef uit, het bedrijf ging failliet.

Het was voor hem niet zo moeilijk om 
naar Nederland te gaan omdat hier al 
familie woonde. 

Hoe verlopen de contacten met het 
thuisfront?
‘Via internet houden we goed contact 
met elkaar. Met skype gaat dat prima. 
Verder probeer ik om de acht weken 
voor een paar dagen naar Polen te 
gaan met de auto, vooral ook met de 
kerkelijke feestdagen: Kerstmis, Pasen 
en Pinksteren. Met Kerst heb ik onge-
veer drie weken vrij.’ Hij hoopt tot 

In gesprek met Thomas  
Zawadka en Robert
Wat doe je als je in gesprek wil gaan met een van de vele Poolse mensen 
die huis en haard verlaten om in West-Friesland, meestal in de tuinbouw, 
te werken om zo hun brood te kunnen verdienen. Wij gingen naar Thomas 
Zawadka die al ruim 23 jaar goed ingeburgerd is in Wervershoof en prima 
als tolk aan het gesprek kon deelnemen. Hij vroeg zijn zwager Robert of die 
iets wilde vertellen over zijn leven hier in Nederland.

Hij had een goede baan in Polen als bouwvakker, maar uitbetaling van salaris bleef uit.
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zijn pensioen in Nederland te blijven
Robert is met de zus van Thomas 
getrouwd. Zij had een kind uit een 
vorig huwelijk en Robert ook. Geza-
menlijk hebben ze nog twee kinde-
ren. Het valt vaak niet mee dat hij zijn 
gezin weinig ziet. Gelukkig heeft hij 
hier zijn dochter en schoonzoon. 
Robert’s vrouw woont met de kin-
deren nog bij haar ouders. Zij zullen 
niet zo gauw naar Nederland komen, 
dan moeten ze veel achterlaten. En 
het is niet zo eenvoudig om hier een 
huurwoning met al de vaste lasten te 
bekostigen van één salaris. 

Zoek je contact met landgenoten?
‘Nee, ik doe dat niet vaak. Ik voel 
me daardoor niet eenzaam. Ik woon 
namelijk met mijn dochter en schoon-
zoon in een bungalow bij het bedrijf 
van mijn werkgever. Daar heeft hij 
voor gezorgd. Ja, ik ben heel tevre-
den. Er is ook niet veel tijd om contact 
met anderen te hebben. Ik maak lange 
werkdagen, afhankelijk van het werk, 
van soms negen à tien uur. Ik werk 
’s zomers in de bloemkool en  ’s win-
ters in de witlof.

In de weinige vrije tijd die ik heb ga 
ik wel eens fietsen, wandelen of vissen 
en ik volgt één keer per week Neder-
landse les. Ik vindt het heel belang-
rijk om de taal te verstaan en te leren 
 spreken.’

Kom je hier weleens in de kerk en wat 
vind je ervan?
‘Ja, ik bezoek hier de kerk. De ker-
ken zijn prachtig. Het is jammer dat 
verschillende kerken dicht moeten 
vanwege te weinig kerkbezoek. De 
kerken worden dan gebruikt als café, 
opslagruimte of een bedrijf vestigt 
zich erin.
In Polen wordt het kerkbezoek ook 
wel minder. Maar 90 tot 95% is nog 
katholiek, dat is in Nederland niet zo. 
In de kapel van Hem aan de Hem-
merbuurt wordt eenmaal per maand 
een Poolse viering gehouden, maar 
daar ga ik niet naar toe. God is één 
en overal. 
Het maakt niet uit waar je bent. Als je 
naar de kerk gaat, om je gebed te doen 
en om tot rust te komen, dan maakt 
het niet uit of de viering in het Neder-
lands of Pools is.’

Wat viel je op toen je in Nederland 
kwam werken?
‘De mentaliteit. Het werk boven alles, 
daarna het gezin. Harde werkers, 
 weinig woorden, niet zeuren maar 
doorgaan.
Het is een mooi land. Het klimaat 
is wel anders dan in Polen. Daar 
zijn de winters veel kouder, het kan 
-30˚ worden en er wordt bijna niet 
geschaatst. De rivieren blijven open 
vanwege de stroming. Als de oevers 
onder water stonden, konden we wel 
schaatsen.’

Poolse mensen staan bij ons bekend 
als harde werkers.
‘Dat klopt, maar wij nemen wel tijd 
voor ons gezin. Hier kan dat pas als 
het seizoen achter de rug is. Waar-
schijnlijk komt dit alleen in de agra-
rische sector voor.’ 
Thomas heeft het zelf ook mee-
gemaakt. Hij vertelt dat ze vroeger 
voor zeven bunder één medewerker 
nodig hadden, nu is dat voor twintig 
bunder. En zegt hij: 
‘Als een medewerker niet goed of 
hard genoeg werkt, sta je zo op straat, 

In de weinige vrije tijd die ik heb ga ik wel eens vissen.
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voor jou weer een ander.’ De Poolse 
mensen zijn bang om hun werk kwijt 
te raken, dus ze doen alles voor een 
werkgever. Soms voelen ze zich ook 
onderbetaald, maar ze kunnen het 
niet veranderen. Dat was vroeger zo 
en nu nog steeds.’

Ook aan Thomas vragen we hoe hij in 
Nederland terecht is gekomen.
‘Door stage. Mijn zus had mij opge-
geven voor een stage in Nederland. 
Op Schiphol werden we geselecteerd. 
Ik zou eerst naar Brabant moeten, 
maar ik kwam in Andijk terecht. Na 
zes weken ging ik bij Erik Botman in 
de bloemkool werken. Ik wilde graag 
een fiets kopen, dus ik bleef daar wer-
ken tot ik genoeg geld had verdiend. 
Daarna terug naar Polen en ik zou 
weer verder met mijn studie, maar 
Erik heeft mij overgehaald. Ik kon 
daar nog een jaar werken. Ik zat op 
een technisch/agrarische school.Ik 
had een vijfjarige opleiding gedaan in 
dierkunde, plantkunde en techniek 
op een vrij hoog niveau en ik wilde 
verder om dierenarts of bioloog/
leraar biologie te worden.
Ik ben echter in Nederland blijven 
hangen. Op een gegeven moment was 
het werken, eten, slapen en sporten. Ik 
zat op tafeltennis en leerde zodoende 
meer mensen kennen, dat is dus wel 
belangrijk. Met een ploegje gingen we 
ook geregeld racefietsen. Ik woonde 
toen boven café de Bak. 
Omdat ik bij Gert en Sitha Boos al drie 
fietsen had gekocht leerden wij elkaar 
kennen en raakten wij bevriend. Op 
het moment dat ik naar Polen terug 
zou gaan kwam Gert mij halen. Ik 
heb daar een jaar in huis gewoond. 
Intussen had ik Marie-Louise (Koop-
man) leren kennen. Ik heb na werken 
in de bloemkool nog verschillende 
banen gehad. 
O.a. werkte ik in de tulpen, opkwe-
ken van koolplanten, veredelen van 
perkgoed. Bij de  Draka heb ik ook 
nog gewerkt maar ik kon niet tegen 
de ploegendiensten. Daarna kwam 
een baan als bode in het gemeente-
huis van Wervershoof vrij en ik werd 
daar aangenomen. Nu werk ik bij de 
gemeente Medemblik in de ICT. Als 
je genoeg capaciteiten hebt, kun je 
dus verder komen, maar je moet het 
natuurlijk wel zelf doen.
Ik sprak na een jaar al vrij goed Neder-
lands, dus de taal was geen enkel 

probleem. Ik had ook in mijn begin-
periode mazzel met collega’s als Bas 
Zwan en Willem Bank. Die hebben 
mij in drie jaar tijd alle Nederlandse 
spreekwoorden en gezegdes geleerd en 
verteld hoe het leven in elkaar steekt 
in Nederland. Tijdens de repetities 
van het herenkoor waar Gert Boos 
en mijn schoonvader Hans Koopman 
zongen kreeg ik extra Nederlandse les 
van Juffrouw Nieuweboer die daar de 
koffie verzorgde.’

Hier in Nederland wonen ook Poolse 
gezinnen. De kinderen zijn leerplich-
tig en moeten dus naar school. Zij pik-
ken de taal heel snel op. Thomas zegt 
dat het belangrijk is dat ook de ouders 
de Nederlandse taal goed leren. 

‘Westfriezen zijn harde werkers en 
kijken de kat uit de boom, zo voelen 
de Polen dat, maar als ze je mogen 
dan gaan ze voor je door het vuur. Het 
duurt dus even voordat je daar achter 
komt, maar zo raak je wel als buiten-
lander langzamerhand ingeburgerd.’ 

Wij danken Robert en Thomas voor 
dit interview dat dankzij Thomas 
goed verstaanbaar was voor ons. Het 
was goed om eens te horen hoe dat is 
om zover van huis te moeten werken. 
Wij wensen Robert een goede tijd toe 
in Nederland en Thomas danken wij 
voor zijn gastvrijheid. 

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar     

Westfriezen zijn harde werkers en kijken de kat uit de boom.     
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Op 23 mei 2014 is op de leeftijd van 
89 jaar overleden Johanna Laan-
Scholten. Het was met verwerking en 
met herinneringen aan een bemind 
leven. Geboren in Grootebroek op 
14 april 1925 groeide ze op in een 
groot gezin in een tijd waarin er hard 
gewerkt moest worden. Het was best 
een hele zorg om alle monden te voe-
den, maar dat lukte met liefde en zorg 
heel goed. Meehelpen op het land zat 
er al vroeg in. Na de afsluiting van de 
lagere school werden er werkhuisjes 
gezocht. Zo kon ze voor thuis mede de 
kost verdienen, een herkenbare invul-
ling in de sobere jaren van vroeger. In 
de jonge jaren van haar leven kreeg 
ze verkering met Klaas Laan. De dag 
van 20 augustus 1947 kwam in beeld 
als trouwdag, een nieuwe levensfase, 
feestelijk gevierd. Ze gingen wonen 
op Onderdijk. Door de jaren heen 
mogen we denken aan het gezin dat 
er ging komen. Er werden acht kin-
deren geboren, het gezin compleet. In 
1959 sloeg het noodlot toe. Het was 
in de winter dat zoon Nico  tijdens 
het schaatsen in een wak onder het 
ijs terecht kwam. Het betekende een 
triest levenseinde van jong sportief 
leven. Het heeft een diepe indruk 
nagelaten binnen het gezin, vooral 
voor moeder. Voor vader kwam op 
een gegeven dag een einde aan zijn 
werk en vak als schoenmaker. Het 
was niet lonend genoeg. Ander werk 
werd gezocht en gevonden. Het was 
ook de tijd van enkele verhuizingen, 
met uiteindelijk het wonen op de 
van Velzenstraat, met alle zin. Het 
was met een vertrouwde invulling 
van de dagen, oppas op de kleinkin-
deren, een ritje samen met de auto. 
Helaas werd vader op 65 jarige leef-
tijd ernstig ziek. In korte tijd was er 
zijn overlijden, voor moeder en gezin 
een hele verwerking en een moeilijke 
periode in haar leven. In latere jaren 

was er de verwerking van het over-
lijden van zoon Gert na een ernstige 
ziekte, weer veel te verwerken in gezin 
en familie. Moeders laatste levensja-
ren waren in Huize St. Jozef. Het was 
met verzorging die ze niet kon mis-
sen in de teruggang van gezondheid 
en meer en meer afhankelijkheid. 
In herinnering: moeder heeft zich 
altijd weggecijferd voor anderen, haar 
bescheidenheid als een voorbeeld. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
in de kerk van Onderdijk was er het 
afscheid met toepasselijke herinne-
ringen. Op 27 mei was de begrafenis 
op het kerkhof, bij haar man.

Op 23 mei 2014 is op de leeftijd van 
85 jaar overleden Emmy tamis-
Meester. Het was in de ‘Wilgenhof’ in 
Wervershoof, waar zij de laatste jaren 
naar het zin heeft gewoond.
In Andijk geboren op 25 juli 1928 is 
zij opgegroeid in een warm en hecht 
gezin van twaalf kinderen. Het was 
in de Bangert-omgeving, een geluk-
kige thuisbasis. De jaren van de 
 lagere school waren in die tijd in 
Wervershoof. Eens was er de dag dat 
zij haar grote liefde ontmoette, Simon 
Tamis. Een gelukkige verkerings-
tijd volgde en een trouwdatum, een 
prachtige dag. Vanwege werk werd 
het een verhuizing naar een woning 
in Amsterdam. Het was voor Emmy 
erg wennen want ze was gehecht aan 
het mooie Westfriesland en aan haar 
familie daar. In latere jaren volgde er 
een verhuizing naar Schagen en zes 
jaar later naar Andijk. Het was alsof 
ze weer thuis was! 
Door de jaren heen was er een gezin 
gekomen: zes kinderen, daarna klein-
kinderen, met een hechte familie-
band, de gezelligheid van thuis-zijn, 
van verjaardagen vieren en andere 
bijzondere dagen organiseren. Het 
was lief en leed samen. Dat laatste was 
er ook zoals driemaal binnen een jaar 
een zware verwerking: het overlijden 
van haar geliefde moeder, een abrupt 
levenseinde van haar dochter Emmy, 
een half jaar later het overlijden van 
haar man Simon na een ernstige ziek-

te. Het was alsof er een verlamming 
over haar leven kwam, teveel om het 
allemaal te kunnen verwerken. Met 
zorg en liefde omgeven kwam de 
levenskracht, die haar zo kenmerkte, 
weer langzaam terug. Een verhui-
zing daarna naar de Zeeweg ademde 
iets van een nieuwe start. Ze kon de 
draad van het leven weer oppakken. 
De  goede band binnen gezin, fami-
lie en met anderen, betekende daar-
bij veel. Haar 80ste verjaardag werd 
groots gevierd. Een jaar later was er 
een verhuizing naar de ‘Wilgenhof’, 
verzorgd wonen. Het was een verstan-
dige keuze. Bij lief en leed was er hier 
de verwerking van het overlijden van 
dochter Tineke, na een ernstige ziekte 
in korte tijd. Het vroeg weer veel van 
haar krachten. Het was naar haar toe 
met alle bewondering en respect.
Toen kwam er voor haar zelf een min-
dere tijd, beginnend met vage klach-
ten. Uit onderzoek in het ziekenhuis 
bleek het ernstig te zijn: de diagnose 
van een hersentumor.  Het is daarna 
thuis een bijzondere tijd geworden 
van liefde en zorg, van verwerking 
in een hechte band met elkaar,  goede 
hulp en verzorging dichtbij. Op 
23 mei kwam er stilte voorgoed over 
haar leven. In Avondwake en Uit-
vaartliturgie was er in de kerk van 
Andijk het afscheid, met herinnering 
en dankwoorden. Op 28 mei was de 
begrafenis in het familiegraf op de 
Westerbegraafplaats te Andijk.

Op 27 mei 2014 is na een ernstige ziek-
te overleden Rina Meester-Pronk. Ze 
bereikte de leeftijd van 62 jaar. ‘Na 
een leven vol liefde en zorg’ kwam er 
een definitieve stilte over haar leven. 
Veel heeft zij moeten inleveren aan 
levenskracht in de voorafgaande tijd 
van twee jaar. Het was een tijd met 
behandelingen in het ziekenhuis en 
van herstelperiodes thuis. Het was 
met hoop op betere dagen. Het is te 
bewonderen zoals zij moedig heeft 
gestreden, de moed niet opgaf met 
haar verlangen naar herstel. Het is 
terug te vinden in de aanvangswoor-
den van de circulaire: ‘De strijd is 

Familieberichten

IN MEMORIAM
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gestreden, met telkens nieuwe moed. 
Verbazingwekkend krachtig, ’t Is op, 
zo is het goed’. Rina, bescheiden per-
soon, beminde echtgenote, zorgzame 
moeder en trotse oma, bemind als zus 
en schoonzus binnen familiekring. 
Welkom en gewaardeerd door buurt-
genoten en vriendinnen. Waardevol 
en zorgzaam was zij als huishou-
delijke hulp op de pastorie en in ‘de 
Inzet’. Het was gedurende vele jaren 
met haar maatje Thea, goed op elkaar 
ingespeeld in een zorgzame aanwezig-
heid en hulp. Er was genoeg te doen 
in een verdeling van taken onderling. 
IJverig in de weer, aan de slag, altijd 
weer bereid om anderen te helpen, 
met belangstelling aanwezig, iemand 
om op te bouwen. Ze hield van gezel-
ligheid, van evenementen, van sport 
en spel, graag zelf in een actieve rol. 
Tijdens de periode van ziek-zijn is er 
veel meeleven geweest. Het was met 
talloze kaarten, bloemen, bezoek, 
persoonlijke aandacht. Dat was een 
uiting van veel goede wensen, van 
bewondering en dank zoals zij was. 
Het heeft haar veel goed gedaan. Ze 
kon het altijd zo waarderen. Het beeld 
van haar leven blijven we bewaren, 
herinnering aan vele mooie jaren, een 
gewaardeerd en bemind mensenle-
ven. In Avondwake en Uitvaartlitur-
gie hebben we afscheid genomen, met 
herkenbare woorden, zang en herin-
neringen. De begrafenis was op 2 juni 
op het kerkhof, met ook daar woor-
den van dank en herinnering. 

Op 5 juni 2014 is in het ziekenhuis in 
Hoorn op 84 jarige leeftijd overleden 
Joseph (Joop) Frederiks. Het was op 
dat moment met verwerking en met 
herinnering aan zijn levensweg.
Twee periodes van leven zijn te noe-
men als een verdeling van 84 levens-
jaren, in deze dagen tot voltooiing 
gekomen.
Op 5 november 1929 in Oudorp 
ge boren is het daar een éérste 
 periode. Oudorp, denkend aan jeugd-
jaren, jonge jaren, werkzame jaren, 
hu welijksjaren. Het is herinnering aan 
Joop’s bekendheid met de Oudorper 
gemeenschap en omgeving daar. Het 
is met alles wat er was te ondernemen. 
Het was tot zijn 55ste levensjaar in de 
jaren 80. Door omstandigheden, om 

gezondheidsredenen, kwam er een 
einde aan zijn actieve werkjaren.
Vanaf dat moment kwam Wervers-
hoof als twééde periode in beeld, de 
verhuizing met echtgenote naar hier, 
naar een woning op de Olympiaweg, 
een reeks van jaren. (Dochter Cara-
mia was hen voorgegaan. Zij woonde 
er al, gehuwd met Theo). In het jaar 
2001 volgde er een verhuizing naar 
een seniorenwoning op de Watering, 
dichtbij de Aanleunwoningen, aan-
trekkelijk wonen tot de dag van van-
daag. Bekendheid kunnen wij vooral 
putten uit deze tweede periode, de 
Wervershover jaren. Het zijn bekende 
en vertrouwde jaren geworden, bijna 
30 levensjaren hier.
Vader Joop paste zich gemakkelijk 
aan, hij kon genieten van con tacten 
die hij maakte, nam gemakkelijk deel 
aan menige activiteit in het vereni-
gingsleven, leerde zijn nieuwe omge-
ving gauw kennen. Hij hield van 
gezelligheid en van sportieve bezig-
heid, van een autorit en van een fiet-
stocht in Westfriese omgeving hier. 
Hij hield van gastvrijheid en van een 
aangename invulling van de dagen. 
Het is met dank aan Caramia, die in 
de afscheidsviering op 10 juni in de 
kerk erover kon vertellen: vader Joop 
 Frederiks als een ménsen-mens, graag 
in contact met mensen, met voldoe-
ning en met een goedlachse benade-
ring. Na afloop was de crematie in het 
Crematorium in Hoorn, op 10 juni.

Op 17 juni 2014 is in het ziekenhuis in 
Hoorn op de leeftijd van 77 jaar overle-
den Johannes Jozef (Jan) Stroet. Het 
was met veel verdriet maar ook met 
een schat aan vele, dierbare herinne-
ringen. Met overgave heeft Jan strijd 
gevoerd tegen zijn ziek-zijn om bij zijn 
gezin te mogen blijven. Zijn laatste 
strijd, ernstig ziek, was niet te win-
nen. Dierbare herinneringen: ruim 
50 jaar getrouwd met Tiny, vader van 
een hecht gezin, trotse opa voor zijn 
kleinkinderen, een welkome plaats 
binnen familie en vriendenkring. Zijn 
gezin, ‘als zij maar gelukkig zijn, als 
het met hen maar goed gaat’, dat was 
vaders diepe wens en drijfveer vanuit 
zijn hart: in zijn denken, doen en han-
delen. Vele arbeidsuren gingen op in 
de dagen van de week. Dat was in een 

arbeidzaam leven op het land. Het was 
voor zijn gezin met liefde en inzet: tul-
pen, pioenen, astilbes en chrysanten. 
Soms kwam er extra arbeid bij. Een 
extraatje was altijd welkom en goed te 
besteden. Wat Jan zelf kon doen, dat 
deed hij: een verbouwing thuis, een 
reparatie hier, een cursus daar, actief 
in het verenigingsleven, jurylid bij het 
turnen, begeleider bij VVW, coach bij 
zaalvoetbal, supporter met seizoen-
kaart bij AZ. Thuis was het menige 
keer een zoete inval, gespreksstof en 
gezelligheid altijd aanwezig.
Langere tijd was er zorg om zijn 
gezondheid met inleveren aan krach-
ten, een opname en behandeling in het 
ziekenhuis, een herstelperiode ingaan 
op weg naar weer betere dagen. 
De laatste keer was het extra zwaar, 
een ziekenhuisopname onvermijde-
lijk, geen mooie berichten. Een stilte 
voorgoed kwam er over zijn leven. 
Het was met een eerste verwerking en 
al gauw met veel herinneringen. Ver-
driet en dankbaarheid gaan samen. 
Jan, op menige foto met zijn witte pet, 
een lach op zijn gezicht, de levens-
vreugde van een bemind mens.
In de Avondwake op 22 juni in 
onze St. Werenfriduskerk kwam zijn 
levensweg in beeld, ingevuld met 
dankbaarheid, bewondering en res-
pect. De crematie was op 23 juni in 
het  Crematorium in Hoorn, met ook 
daar bijzondere woorden als afscheid 
en dank. 

Op 29 juni 2014 is op de leeftijd van 
92 jaar overleden Veronica Maria 
Laan-Huisman. Het was in Huize 
St. Jozef waar zij na een welbesteed 
leven haar plek had gevonden, dank-
baar om de goede zorg die zij mocht 
ontvangen. Met het inleveren aan 
levenskracht in een laatste fase van 
haar leven kwam er een definitieve 
stilte, verwerking en afscheid.
In Wervershoof geboren op 19 febru-
ari 1922 is zij opgegroeid in een warm 
gezin. Op de boerderij werd hard 
gewerkt, maar er was ook tijd voor 
handwerken, zingen en pianospelen. 
Het was een hele slag en verwerking 
dat haar vader onverwacht overleed. 
Moeder bleef achter met acht nog jon-
ge kinderen, een hele zorg. Op latere 
leeftijd trouwde Vrony met Gerard 
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Laan. Zij gingen wonen in Grosthui-
zen en later in Schellinkhout. Ook 
hier op de boerderij, met zorg voor 
het vee. Vrony was een goede hulp. 
Het was een mooie tijd van leven, van 
werken en met aandacht voor familie 
in Westfriesland, Canada en Ierland. 
Ze kon tijd vinden voor verschillende 
hobby’s zoals Makkummer schilder-
werk en het maken van kralenbeurs-
jes, een welkome bezigheid. Het plot-
seling overlijden van haar man was 
een zware slag om te verwerken. Na 
enige tijd volgde er een verhuizing 
naar een Aanleunwoning in Zwaag. 
Ze kon het leven weer oppakken. 
Dat deed ze met nieuwe contacten en 
met bezigheden waar ze van hield. 
Het gaf haar voldoening. Zelf heeft 
zij met haar man geen gezin gehad. 
Het gaf wel de ruimte van een gro-
tere kring om haar heen van familie 
en van vele anderen. Het is bepalend 
en welkom geweest voor haar levens-
weg, over en weer. Dat deed ze met 
een hartelijke invulling, gastvrijheid 
en in gesprek dat ze altijd wel gaande 
kon houden in de goede zin van het 
woord. Een laatste verhuizing is voor 
haar, tien jaar geleden, richting Wer-
vershoof gegaan. Het was om hier 
áls het eens zover zou komen, om 
hier haar levensweg te voltooien, de 
kringloop van haar leven voltooid in 
haar geboorteplaats. Dat moment is 
gekomen. Het afscheid was op 3 juli 
in onze St.Werenfriduskerk, met een 
dankbare terugblik naar een welbe-
steed leven, een geliefde tante binnen 
familiekring. De crematie was daarna 
in het Crematorium in Hoorn.

Op 23 juli 2014 is onverwacht overle-
den Cornelia (Nel) Ruiter, op de leef-
tijd van 85 jaar. Het was in het West-
fries Gasthuis in Hoorn waar zij kort 
tevoren was opgenomen.
Haar levensweg: op 8 juli 1929 werd 
Nel in Obdam geboren. Vader Ruiter 
had een bakkerij. De dochters hielpen 
in de winkel en bij het venten. Nel 
volgde intussen een opleiding voor 
coupeuse. Ze was best wel een beetje 
ijdel, gesteld op mooie kleren, haar in 
de krul en nagels gelakt. Zo was het 
als ze erop uit ging.
In 1951 trouwde ze met Theo en hun 
levensweg begon in een noodwoning 

aan de Schervenweg in de Wieringer-
meer. Na twee jaar kwamen zij in 
Andijk wonen, op de boerderij in de 
Proefpolder, een nieuwe kleine polder 
van 40 ha. Het zou een groot deel van 
hun leven worden, bijna 30 jaar. Vijf 
kinderen kregen zij samen. Het was 
een druk bestaan en daarom  haalde 
Nel al snel, als een van de eerste 
 vrouwen in Andijk, haar rijbewijs. Ze 
zei altijd: ‘gang is alles’. Tot haar 83ste 
heeft ze auto gereden.
Haar neven en nichtjes herinneren 
zich die boerderij nog wel. Zij kwa-
men graag logeren in de vakanties. 
Nel had sowieso een ruim hart en was 
gastvrij. Voor iedereen was er wel een 
kop koffie, een praatje en een etens-
bord aan tafel.
In het jaar 1980 volgde er een verhui-
zing. Het werd een burgerhuis aan 
de Kleingouw. Daar liep het huwelijk 
tussen Nel en Theo stuk. Via Lutje-
broek is Nel in Wervershoof komen 
wonen. De pijn aan vroeger heeft ze 
lang gevoeld. Ze kon het verleden 
maar moeilijk loslaten. Ze trok graag 
op met Jo, haar zus in Amsterdam. 
Over en weer kwamen zij regelmatig 
bij elkaar logeren. Het was een ter-
rasje pakken in Amsterdam of rum-
mikub spelen, samen op reis naar 
Kevelaer. In maart 2013 is Jo over-
leden. Voor Nel was dat een groot 
gemis. Nel had graag nog een keer 
naar Canada gegaan waar haar zoon 
Piet met gezin woonde. Gelukkig was 
hij in juni nog hier en heeft zij een 
week lang zijn aandacht gehad. In die 
periode was er een mooie reüniedag 
met gezin bij elkaar vanwege Nel’s 
85ste verjaardag. Ze was niet fit maar 
genoot extra van de aandacht van de 
kleinkinderen. In de tijd daarna ging 
het minder. Ze had geen eetlust, ze 
was een paar keer gevallen. De hulp 
van Omring deed haar goed en kon 
ze niet missen. Bij nog eens een val 
kwam ze voor behandeling in het zie-
kenhuis terecht. Na enkele dagen is zij 
onverwacht overleden. Het afscheid 
was in het Crematorium in Hoorn op 
29 juli, met dankwoorden en toepas-
selijke herinneringen aan haar leven.

Op 24 juli 2014 is op de leeftijd van 
80 jaar overleden Johannes Gerardus 
(Joop) van Galen. Het was in Huize 

St. Jozef waar hij in de laatste fase van 
zijn leven naar toe was verhuisd, met 
goede zorg omgeven.
Joop kwam uit een groot gezin. Hij 
was heel zijn leven met zijn geboorte-
plaats Wervershoof verbonden. Hier 
had hij zijn contacten, zijn bezigheden 
en vertrouwde omgeving. Vanuit zijn 
woonplaats had hij in de jonge jaren 
van zijn leven verschillend werk. De 
langste tijd van wonen was voor hem 
op de Floralaan. Hij was goed voor 
zijn buren, voor jong en oud, met een 
klus, een helpende hand. Dat werd 
altijd gewaardeerd. Met zijn kleine 
auto maakte hij menige rit. Voor de 
invulling van zijn leven nam Joop 
zoveel mogelijk de regie in eigen hand, 
op zijn werk en in vrije tijd. Hij hield 
van gezelligheid, van sport op televi-
sie en van kaarten. Daar kwam meer 
tijd voor toen hij zijn werkzame leven 
kon afsluiten, het lukte hem goed 
om daarin zijn weg te gaan. Met het 
klimmen van de jaren voelde hij het 
inleveren aan levenskracht. De kracht 
van zijn geheugen werd minder. Hij 
was meer op anderen aangewezen. 
De regie over zijn doen en laten moest 
hij meer uit handen geven. Dat vond 
hij niet gemakkelijk, hij was immers 
altijd zelfstandig geweest. Maar hij 
voelde aan dat aangeboden hulp 
vanuit zijn familie en anderen goed 
bedoeld was en soms echt nodig. Een 
onverwachte val gaf een heupbreuk. 
Behandeling (operatie) in het zieken-
huis was nodig. Na een herstelperiode 
(‘Lindendael’) weer thuisgekomen 
werd Omring ingeschakeld met thuis-
zorg, het bleek nodig. Meer en meer 
moest hij uit handen geven. De ver-
huizing naar ‘St. Jozef ’ was een vol-
gend moment, het was een verstandig 
besluit. Een volgende val, onverwacht, 
gaf opnieuw problemen. Een lelijke 
kwetsuur in zijn bovenarm was pijn-
lijk. Een operatie was niet mogelijk. 
Het tastte zijn krachten verder aan, 
het ging niet meer. ‘Het wordt niets 
meer, het is afgelopen’, dat waren op 
een gegeven moment Joop’s gedach-
ten en woorden. Rustig is hij ingesla-
pen en kwam er een stilte voorgoed 
over zijn leven.
Op 30 juli was de crematie in het 
 Crematorium in Schagen, met toepas-
selijke woorden in herinnering aan 
zijn leven. Hij moge rusten in vrede.
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Op 7 augustus 2014 is op haar leeftijd 
van 89 jaar overleden Maria Johanna 
Reus-van der Thiel. Het was in Huize 
St.Jozef. Een definitieve stilte kwam 
er over haar leven na inleveren van 
levenskracht, vooral in de laatste fase 
van haar leven, onomkeerbaar.
‘Warme liefde in haar ogen, onver-
mengd, oorspronkelijk en echt. Wijs-
heid, mededogen, onbaatzuchtig en 
oprecht’. Zo was de keuze van woor-
den op de familiecirculaire, sierwoor-
den als een bijzondere herinnering en 
typering en oprechte dankbaarheid.
In Lutjebroek geboren op 27 oktober 
1924 zijn de meeste herinneringen 
aan een lange tijd op Andijk-West in 
een terugblik naar wonen en werken, 
herinnering aan leven en thuisraken 
in de omgeving, aan het gezinsleven 
daar. Zij zelf als beminde echtgenote, 
geliefde moeder, oma en overoma 
binnen haar gezin. Herinneringen,…
het schort voor, zo was het en zo deed 
zij. Ze was er altijd, thuis. Ze vond het 
heerlijk om te zorgen voor het gezin. 
Zorgen, dat deed ze ook binnen fami-
liekring, voor mensen op bezoek, 
visite. Zorgen, dat deed ze vanuit 
de keuken, in de huishouding, met 
tijd en aandacht voor wie dan ook, 
met aandacht en zorg voor wie een 
beetje extra zorg best kon gebruiken, 
als ondersteuning. Deze moeder, ze 
kon eigenlijk van alles, handig in de 
weer: sokken breien (hoeveel?), kleren 
maken voor de kinderen, de trom-
mels vol brood verzorgen, werken op 
de bouw ook door haar als het nodig 
was in de drukke tijd. De versjes van 
de kleuterschool kon ze goed ont-

houden, om ze meer dan eens op te 
zeggen of voor te dragen. Zo was het 
ook met de liedjes die zij van vroeger 
kende en niet meer vergat, om ze met 
alle plezier te zingen op verwachte en 
onverwachte momenten. Ze was er 
dikwijls met een gevatte opmerking. 
Dat heeft ze tot het einde toe volge-
houden. Het einde van haar leven is 
gekomen, met liefde en zorg omgeven 
door echtgenoot Frans en haar gezin, 
het overschrijden van haar laatste 
levensgrens. Ze was daarin een diep 
gelovig mens, van binnenuit. Geloof 
en vertrouwen waren een kracht op 
haar levensweg, een steun en houvast 
bij de zorgen van het leven en bij de 
vreugde van het leven.
In de parochiekerk Andijk waren de 
afscheidsvieringen, Avondwake en 
Uitvaartliturgie, met dankwoorden 
en bewondering.  De begrafenis was 
op 12 augustus, haar laatste rustplaats 
op de Westerbegraafplaats te Andijk. 
Zij moge rusten in vrede.

Op 15 augustus 2014 is in het zieken-
huis in Hoorn overleden Cornelis 
(Cor) Sneek. Het was onverwacht na 
een ernstige terugslag. Binnen een dag 
kwam er een definitieve stilte over zijn 
leven, 82 jaar geworden. In de jonge 
jaren van zijn leven richtte Cor zijn 
aandacht na wat zoeken en afwegen 
op een groot landbouwbedrijf in de 
Wieringermeer bij de familie Woets. 
Het was met trekkers en ander goed 
materiaal. Hier leerde hij het vak, met 
voldoening en zin. Na 10 jaar kwam 
hij op het Tuinbouw-loonbedrijf van 
Nic. Kuin. Na ongeveer 9 jaar nam hij 

dit loonbedrijf over. Hij leverde met 
de nodige ervaring als loonwerker 
goed werk, verrichtte secure arbeid, 
daar was hij heel precies in. Hij was 
een vakman geworden. Het leverde 
genoeg bekendheid op om hem te 
vragen voor het werk in de seizoe-
nen van het jaar, het deed hem goed. 
Na de verkaveling werden de bedrij-
ven zo groot, dat velen zelf het werk 
gingen doen met aanschaf van eigen 
materiaal. Door de verdere jaren heen 
ging dat voor Cor de afbouw beteke-
nen van zijn loonbedrijf. 
Menig jaar hebben we hem op dins-
dagmorgen mogen begroeten als een 
van de tuinmannen rond de kerk, bij 
tuinonderhoud en de zorg voor het 
kerkhof. De natuur staat nooit stil in 
groei en bloei, met vallende bladeren, 
onkruid en snoeiwerk. Hij was met 
alle zin en inzet aanwezig vanuit zijn 
vrije tijd. Op een gegeven moment is 
er ook op dit terrein een afronding 
gekomen met een terugblik naar een 
mooie tijd. In de laatste jaren volgde 
er tweemaal een verhuizing. Het was 
eerst naar een woning op het Raad-
huisplein, met zicht op de Dorpsstraat, 
winkelende mensen, verkeer en de 
zonnekant overdag, mooi wonen. Het 
laatste halfjaar volgde er een verhui-
zing naar Huize St.Jozef, beschermd 
wonen vanuit de goede zorg van 
het huis. Daar was het onverwachte 
moment van een ernstige terugval en 
van de dagen die daarna zijn gevolgd. 
Op 20 augustus hebben we in de kerk 
afscheid genomen met toepasselijke 
woorden en herinneringen. Daarna 
was de begrafenis op het kerkhof in 
een familiegraf, met de bijzetting van 
de asbussen van zus Annie en broer 
Theo. 

GEDOOPT:

tim Nico Johannes,
zoon van Arjan Schouten en 
 Lonneke Schenk (Dorpsstraat 113).
Nicolaas Johannes Arthuro,
zoon van Carlos en Stefanie 
Fernanda Meester-Carrillo Gonzales 
(Kaagweg 38).
Jalisa Maria,
dochter van Williams Meester en 
Joyce Steltenpohl (Kaagweg 38).

Een hartelijk proficiat aan de ouders, veel 
goede wensen aan de kinderen op weg naar 
een blije jeugd in gezonde levensjaren.

HUWELIJK:

Jaap Kuin en Jennifer Meendering.

Hartelijke gelukwensen op weg naar 
een gelukkige levensweg samen. 
Een mooie invulling van het ja-woord 
in liefde en geluk, proficiat.

HUWELIJKSJUBILEUM:

50 jaar:
Cor en Alida Grent-Groen.

55 jaar:
Jo en Gre Sierkstra-Boots.

65 jaar:
Adrianus en 
Johanna Koopman-Bakker.

Een bijzondere huwelijksverjaardag, 
met dankbare herinneringen binnen 
gezin, familie en goede vrienden. 
Een hartelijke gelukwens en blijvende 
dankbaarheid.
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Nog drie nachtjes slapen... dan is oma 
jarig. Ze wordt dan vijfenzeventig jaar. 
Paulien, Marja en Mark hebben van 
oma een uitnodiging gekregen om op 
haar feest te komen. Natuurlijk gaan 
mama en papa ook mee. Het was een 
hele verrassing toen die kaart kwam. 
Oma heeft al haar kleinkinderen zo’n 
uitnodiging gestuurd. Het zal dus 
wel een heel bijzonder feest worden. 
Moeder zegt:
”Misschien kunnen wij ook iets doen 
voor het feest”. Iedereen denkt na en 
dan zegt Marja: 
“Ik wil voor oma een schilderij maken”. 
“Ja”, zegt Mark,”dat wil ik ook wel”. 
“Dat lijkt me een goed idee”, zegt 
moeder,”één schilderij van ons allen”. 
Samen overleggen ze wat erop moet 
komen. Mark vindt dat er een heleboel 
bloemen op het schilderij moeten staan 
“Ja,wel vijfenzeventig”, zegt Marja. 
Moeder haalt een stapel tijdschriften, 
en al gauw zijn ze druk bezig met 
knippen en plakken. Paulien zit in een 
hoekje van de kamer. Ze heeft een 
boek voor zich, maar ze leest niet. Ze 
wil niet meedoen aan het schilderij. 
Daar voelt ze zich te groot voor. Ze is al 
elf jaar en haar zusje en haar broertje 
zijn zes en zeven. Nee, met die kleintjes 
doet ze niet mee. Vader kijkt eens naar 
zijn oudste dochter: 
“En, Paulien, wat doe jij?” Paulien haalt 
haar schouders op, en zegt niets. Wat 
zou ze moeten zeggen? Vader is naar 
de schuur gegaan. Even later komt hij 
terug met een paar mooie latjes, en 
zegt:
”Als het schilderij klaar is, maak ik hier 
een lijst van.” 
“Prachtig,” vinden Marja en Mark,”dan 
wordt het schilderij nog echter. Wat zal 
oma dat mooi vinden!” Het is avond 
geworden. Het schilderij is bijna af. 
Vannacht moet alles goed drogen. De 
kinderen zijn naar bed, ook Paulien. Na 
wat woelen valt ze in slaap. Maar ze 
ligt niet rustig. Ze droomt dat oma jarig 
is. Alle kleinkinderen geven haar leuke 
zelfgemaakte cadeautjes. Wat is oma 
blij! Maar Paulien heeft niets. Ze zou 
wel weg willen hollen, maar daar komt 
oma naar haar toe. Haar gezicht staat 
streng en ze zegt:

”Jij hoort niet op mijn feest. Maak dat 
je wegkomt!” Paulien krijgt een kleur; 
ze begint te huilen, en rent dan, zo 
hard als ze kan, de feestelijke kamer 
uit. Huilend en snikkend wordt Paulien 
wakker. Wat keek oma streng. Zo heeft 
ze haar nog nooit gezien. Paulien is blij 
dat het maar een droom was. Stel je 
voor. Lang denkt ze na over die gekke 
droom, en dan valt ze weer in slaap. De 
volgende dag is het schilderij helemaal 
droog. Vol bewondering wordt het nog 
eens bekeken. Paulien is er nu ook bij. 

Ze zegt: 
“Als er om die bloemen nog een 
schaduw wordt getekend, worden ze 
nog mooier.” De kleintjes kijken naar 
Paulien. Mark zegt:
”Nou, doe jij dat dan maar.”
“Dat wil ik best wel,” zegt Paulien. 
Vader en moeder geven elkaar een 
knipoogje, maar ze zeggen niets. 
Paulien haalt haar viltstiften, en met 
heel veel zorg maakt ze het schilderij 
nog mooier. Nu kan het echt feest 
worden. 

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 15 oktober 2014.

Uw contactpersoon:

Voor de kinderen 
Paulien vindt de weg


