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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

ALLERHEILIGEN

BERGREDE
(Matt. 5.1)

Toen hij de mensenmassa zag, 
ging hij de berg op. 
Daar ging hij zitten met zijn 
leerlingen om zich heen. 
Hij nam het woord en 
onderrichtte hen:
‘Gelukkig wie nederig van hart 
zijn,
want voor hen is het 
koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost 
worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land 
bezitten.
Gelukkig wie hongeren en 
dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd 
worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid 
ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart 
zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van 
God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de 
gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het 
koninkrijk van de hemel.         Van de redactie

In dit herfstnummer van Nu en  Straks staan berich-
ten van verschillende werkgroepen en organisaties. 
Als eerste staat de Allerzielenviering op de agenda, 
ditmaal op de zondagochtend. Een mooie gelegen-
heid om te herdenken.
Verder een leuk stukje over de Lourdesreis van 
Dineke en Tiny Copier. 
Pastor Suidgeest nodigt reislustigen uit voor een een 
informatie-avond in De Inzet, over de mogelijkheid 
om mee te gaan met de bisdomreis naar Rome. Om 
een beetje te weten wat er in Rome zoal te zien en 
te belevenis is, hebben we een interview gehouden 
met  Elly en Ben Droog over hun reis naar Rome. Er 
wordt enthousiast en bevlogen over verteld!
De herfsttijd, waarin feestdagen als Sint Maarten en 
Sinterklaas, doet zich weer gelden. 
Nu de dagen korten en we meer binnen zijn heeft  u 
hiermee informatie en leesplezier. 
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Vrijdag 31 oktober Huize St.Jozef: 
’s Avonds om 18.30 uur: 
Gedachtenisviering van onze 
dierbare overledenen, met liederen. 
Allerzielenviering. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Zaterdag 1 november om 19.00 uur: 
In de kerk vervalt de avondviering.

Zondag 2 november om 
10.00 uur: 
ALLERZIELENDAG EN 
-VIERING. 

Gedachtenisviering van onze 
dierbare overledenen, met 
Herenkoor. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 
De verzorgers van de Avond-
wakevieringen en van 
Uitvaart  liturgie zijn medevoorgan-
gers in deze Gedachtenisviering.
De namen worden genoemd van 
degenen die in het afgelopen jaar zijn 
gestorven. Er is het licht van kaarsen 
en de kruisjes hebben hun betekenis. 
Het is een gedachtenisviering van al 
onze dierbare overledenen. 
Aandacht voor hen in de Voorbeden 
en in extra intenties. 
Van harte welkom in onze 
St. Werenfriduskerk, elkaar een 
steun en troost.

8-9 november: 
SINT JAN VAN LATERANEN - 
WILLIBRORDZONDAG

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

zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Heren v/h 
koor. 
Pastor C. v.d. Spek.

15-16 november: 
DIAKONAAL WEEKEND

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Kinder/
Jeugdkoor. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. 
Pastor C. Koning.
Th ema in dit Diakonaal Weekend: 
‘Caritas en Jongeren’.

22-23 november: 
CHRISTUS KONING

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

29-30 november: 1e ADVENT

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

6-7 december: 2e ADVENT

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
De viering op deze avond vervalt.

zondag 10.00 uur: 
Woord-Communie-
viering met Midden-
koor. 

Groep Wervershoof.

13-14 december: 3e ADVENT 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Herenkoor uit de parochie 
Onderdijk.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met AOW-
Jongerenkoor. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. van Dril.

20-21 december: 
4e ADVENT - BOETEVIERING

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest. 
Zondag 10.00 uur: 
Gebedsviering met koor ‘Schakels’. 
Eigen leiding.

De viering op zaterdag 20 december 
(4e Advent) is een boeteviering, 
op zondag 21 december is het een 
adventsviering. In een boeteviering is 
het op weg naar het Kerstfeest naast 
een persoonlijk ook een gezamenlijk 
getuigenis van wie we zijn: mensen 
met onze tekortkomingen en 
met onze goede wil. We vragen 
vergeving, we maken ons klaar om 
het Kerstfeest zo goed mogelijk te 
vieren. 

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

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

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

Van harte welkom!  

Liturgisch rooster 
31 oktober tot en met 21 december 2014
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Het kinderkoor ‘Weereenlied’  bestaand uit 28 enthousi-
aste kinderen van groep 4 t/m groep 8 is voor het nieu-
we seizoen (september 2015) op zoek naar een nieuwe 
dirigent(e).

Per september 2015 wil ik stoppen met het dirigeren van 
het kinderkoor.
Ik heb dit een aantal jaar met heel veel plezier gedaan.
Wie zou het stokje van mij over willen nemen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mij.

Sandrine Aker-Bakker
0228-581081

De Werkgroep Gezinsviering is tevens op zoek naar een 
paar enthousiaste nieuwe leden. We maken ongeveer 5 / 
6 vieringen per jaar met als hoogtepunt wel de kerstvie-
ring.  We typen de boekjes voor in de kerk en zoeken er 
leuke afb eeldingen bij. We ondersteunen het kinderkoor 
met leuke activiteiten bijv.  rond de sinterklaastijd,  een 
gezellige bingo of spelletjesavond, een  sfeervolle afsluiting 
van het seizoen. 
Voor de gemeenschapsveiling bedenken we een leuke acti-
viteit. 
Maar we kunnen het niet alleen en daarom hopen we op 
versterking. 

Wil je informatie of heb je interesse, je kunt bellen met 
Carolien Kappelhof (584241) Carla de Haan (583324) of 
Th ea Spigt (518546)

Allerzielen - 
2 november
Dit jaar valt 2 november op zondag. Er is ’s morgens om 
10.00 uur in onze kerk een gedachtenisviering. We geden-
ken onze dierbare overledenen. We noemen de namen van 
degenen die in het afgelopen jaar zijn gestorven (vanaf 2 
november vorig jaar). 
Deze namen staan geschreven op de kruisjes die achter in 
de kerk, in de vroegere doopkapel, langs de tegelwand een 
plaats hebben gevonden. Elke naam is uniek. Alle namen 
zijn geschreven in mensenharten, met dank om de beteke-
nis van hun leven.
Het gaat in de 2 novemberviering ook om vele andere na-
men die we niet vergeten, uit de tijd daarvoor. Voor het 
gevoel dikwijls nog heel dichtbij en bijzonder.
Van harte bent u welkom in deze gedachtenisviering. We 
bidden om licht, om blijvend leven voor hen die zijn ge-
storven. We bidden om licht en om levenskracht voor ons 
zelf in de voortgang van ons eigen leven. Mogen we elkaar 
tot kracht en troost zijn in deze bijzondere viering van Al-
lerzielen. Het is mogelijk om na de viering een bezoek aan 
het graf of aan de graven te brengen en daar een grafl icht 
aan te steken of bloemen te brengen als een bijzonder teken 
van aandacht en verbondenheid.

Kerstzangdienst
De jaarlijkse Interkerkelijke Kerstzangdienst, georgani-
seerd door de plaatselijke Raad van Kerken, is dit jaar in 
onze kerk op zondag 14 december, aanvang 16.30 uur in 
de middag.
Het koor ‘De Vriendenkring’ van de parochie Andijk zal 
de kerstzang verzorgen en de samenzang ondersteunen. 
Organist/dirigent is Arnold de Greeuw. Samenzang is er 
met orgelbegeleiding door Arie Heemsbergen. We luis-
teren naar het kerstevangelie. Er is een kerstoverweging 
door pastor G. Scholten, van de Protestante Gemeente 
Andijk-Wervershoof.

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

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

In de volgende uitgave van ‘Nu en Straks’ staat het over-
zicht van KERSTMIS en de JAARWISSELING en van de 
eerste weken in het nieuwe jaar 2015. 
Dit nummer zal uitkomen in de week voor Kerstmis.

OPROEP ----- OPROEP ----- OPROEP ----- OPROEP 

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

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

LAAT ’T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie
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Leven 
en dood 

Je probeert de dag 
te plukken.
Soms gaat het niet, 
valt geluk, 
in duizend stukken.

Je krabbelt op, 
vecht, gaat door.
De mensen om je heen,
daar doe je het voor. 

Leven en dood,
blijft nauw verweven,
maar met verlies is het
soms moeilijk leven.

Iets dierbaars ontbreekt,
eens zo vanzelfsprekend.
Op dit gebeuren 
had je niet gerekend.

Als verdriet wat slijt,
blijft over het gemis.
Weet na verloop van tijd
dat niets meer hetzelfde is.

Soms is er hulp nodig,
om verder te gaan.
In het opbouwen 
van een nieuw bestaan.

 Arda Koomen-Kuip

Zeventien jaar geleden was er het begin 
van de kruisjes, aanwezig in de voor-
malige doopkapel achter in de kerk. Het 
was in het najaar van 1997. Op de kruis-
jes staan de namen van de overledenen, 
geboortedatum en de dag van overlijden. 
Tussen beide datums kunnen we denken 
aan een levensweg, een levensverhaal dat 
de moeite waard is geweest.
De doopkapel is een geschikte plaats. 
Immers, de doopvont is een verwijzing 
naar de doop van het begin. De aanwe-
zige paaskaars is verwijzing naar het licht 
van het einde, verrijzenis. Na een jaar 
wordt het kruisje aan de familie gegeven, 
met ook thuis een plaats in herinnering.

In de Avondwake is er later een kaars 
bijgekomen, die op een bepaald moment 
in deze wake wordt aangestoken. Op 
deze kaars staan toepasselijke woorden, 
zoals: Mensen zijn elkaar gegeven. Op dit 
moment de woorden: Voorbij alle gren-
zen verbonden in het licht.
De kaars gaat ook naar de familie, een 
klein teken van licht. Op bepaalde 
momenten is er reden om de kaars aan te 
steken, licht is altijd welkom.

In de Uitvaartliturgie wordt de collecte 
gehouden voor Mis/Gebedsintenties. Op 
verzoek nog eens toegelicht:
Er zit iets goeds in om als gemeenschap te 
willen bidden voor elke overledene en voor 
de nabestaanden. In gedachten en gebed 
leven we met mensen mee, voelen we ons 
verbonden en willen we dat uitdrukken. 
Er zit iets goeds in om als gemeenschap 
gelijkwaardig om te gaan met het noemen 
van de namen van hen die zijn gestorven. 
Het gaat dan om gelijkheid in het aantal 
keren. Er zit iets goeds in om een naam 
te noemen, levend te houden in ons hart, 
in onze herinnering, in ons midden en in 
Gods geborgenheid. 
De korte onderbreking in de Uitvaart-
liturgie voor de collecte (klaarmaken 
van de tafel) kan een goed moment zijn 
om onze bijdrage op de collecteschaal 
daarmee te verbinden. Het kan als een 
persoonlijke gebaar uitdrukking zijn 
van dankbaarheid, van verbondenheid, 
van respect. Je wilt iets doen, je wilt iets 
geven, je kunt naar de gestorvene toe er 
zijn met dit collectegebaar, als een uiting 
van dank, van eer en met de nodige her-
innering.

Na het overlijden wordt de overledene de 
eerste vier weken genoemd bij de Voorbe-
den. In de navolgende elf maanden wordt 
de naam één keer per maand genoemd, 
op zaterdagavond of zondagmorgen. De 
collecte tijdens de Uitvaartliturgie gehou-
den, krijgt voor dat jaar deze bestemming 
of intentie. Daarnaast en zeker ook daar-
na (dat wil zeggen: na het eerste jaar, in 
verdere jaren) kan de familie zelf eigen 
datums opgeven voor Mis/Gebedsin-
tenties. In gezin of familie zijn er altijd 
wel datums die bijzonder zijn, zoals een 
verjaardag, een trouwdag, dag van over-
lijden. Het is een algemeen gebruik dat 
mensen, in alle vrijheid, dan 7 euro per 
keer geven.

Tenslotte, we hebben af willen zien van 
een collecte in de Avondwake. Als de 
kerk veel mensen telt, kan dat (te) lang 
duren. Er is wel die andere mogelijkheid 
tot steun, bij de uitgang, met de volgende 
toelichting:
De Avondwake is een zeer gewaardeerde 
viering van meeleven, troost en condole-
ance. Tegelijk kunnen we met elkaar een 
stuk zorg en verantwoordelijkheid delen 
waar het gaat om onze kerk als plaats van 
samenkomen, met kosten eraan verbon-
den.
Bij de uitgang van de kerk staat (op twee 
plaatsen) een off erblok. In alle vrijheid is 
een bijdrage mogelijk en van harte wel-
kom: een gebaar, een stukje eigen zorg 
voor onze kerk. 
Wat we op dat moment vieren, en ook op 
andere momenten, mag ons veel waard 
zijn om in stand te houden.
Kleine tekenen. We blijven samenkomen. 
We blijven gedenken, in herinnering, met 
liefde, dank en verbondenheid.
Dank voor uw meeleven en steun, bijzon-
der gewaardeerd door velen in ons mid-
den.

Pastor J. Suidgeest

Kleine tekenen
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Nieuws van het parochiebestuur

Liturgie en 
Catechese

We waren goed bekend met pater 
Henny Post als Vormheer. Een aan-
tal keren is hij voorganger geweest 
in goed verzorgde Vormselvieringen 
in onze kerk en in de regio (van 2008 
t/m 2013). Vorig jaar moest hij afzeg-
gen vanwege een ernstige ziekte. Een 
aantal behandelingen en kuren waren 
ermee verbonden. Uiteindelijk heeft  
hij de strijd niet kunnen winnen. Op 
9 augustus jl. was zijn overlijden, niet 
onverwacht in die dagen. Het was op 
zijn leeft ijd van 68 jaar, we kregen er 
bericht van. Een blijk van meeleven 
en condoleance is vanuit de werk-
groep Vormsel naar familie en col-
lega’s gegaan in Aalsmeer, met onze 
herinneringen. Hij heeft  veel bete-
kend in ons bisdom gedurende vele 
jaren, vooral gericht naar jonge men-
sen zoals de Vormelingen, met veel 
dank. 
Verdere punten: De Westfriese Bede-
vaart naar Heiloo is op zondag 21 
september a.s. In de kerk verwijzen 
posters ernaar, ook in Binding en Nu 
en Straks.
Op 9 oktober is de korenplanning 
voor het komende half jaar, van 
Advent 2014 t/m Pinksteren 2015. 
De betrokkenen worden uitgenodigd 
voor de verdeling van beurten.
In voorbereiding is de openingsvie-
ring van het nieuwe seizoen, met als 
datum gekozen: zondag 12 oktober. 
Twee koren zullen zingen: Kinder/
Jeugdkoor en het AOW-Jongerenkoor. 
Th ema: ‘We pakken de draad weer 

op’, op weg naar een mooi seizoen.
Jan van der Leek is eind september 
30 jaar organist/dirigent binnen onze 
kerk en parochie. Het is een moment 
om even bij stil te staan, met aandacht 
ervoor vanuit Dames- en Herenkoor 
en afvaardiging van het Parochie-
bestuur, profi ciat!
Op zondag 21 december, ’s middags 
om 14.00 uur, zingt ‘Four Winds’ in 
onze kerk, samen met het AOW-Jon-
gerenkoor. Het is een kerstconcert. 
Nadere gegevens volgen te zijner tijd.
Er is veel aanmelding voor de jongste 
groep JeePee. Jammer genoeg te wei-
nig aanmelding van leiding, zoektocht 
wordt voortgezet. De verhuizing van 
JeePee naar de nieuwe Schoof is goed 
gegaan, mooie nieuwe ruimte.
Margriet de Vries-Pouw is voorzit-
ter van het Dameskoor geworden. Zij 
heeft  deze taak binnen het bestuur 
overgenomen van Emmy Stokker-
mans-van Ophem, met veel dank voor 
jarenlange leiding binnen bestuur en 
Dameskoor.
 
Kerk en Samenleving / 
Gemeenschapsopbouw

De plaatselijke Raad van Kerken ver-
zorgt in de Vredesweek van september 
een avond. Mevrouw Cinta Depondt, 
verbonden met Pax en de Vredes-
week, zal op deze avond spreken over 
de geschiedenis en problematiek van 
Rusland, Sovjet Unie, Kaukasus en 
Oekraïne. De datum is woensdag 22 
september in de dagkerk-ruimte van 
de parochiekerk Andijk, naast Sarto. 
Het thema is actueel genoeg. 
De Wereldwinkel in Andijk is opgehe-
ven vanwege te hoge lasten (gebouw). 
Contact is nu gelegd met de Wereld-
winkel uit Medemblik, dat gaat luk-
ken. In de openingsviering van 12 
oktober zal de Wereldwinkel aan-

wezig zijn. Ook wordt vastgelegd de 
datum van 29/30 november, bewust 
voor Sinterklaas en de kerst, met extra 
aandacht voor koopjes.
Het Diaconaal Weekend is voor onze 
parochie een week opgeschoven naar 
de datum van 15/16 november. Op 
zaterdagavond is er een viering met 
Kinder/Jeugdkoor. Aan een passende 
voorbereiding wordt gewerkt. Er komt 
die avond een wensboom in de kerk: 
wat zou ik een ander gunnen? De 
Stichting Twinkle Stars (Medemblik) 
heeft  aandacht voor gezinnen die het 
niet breed hebben als we bijvoorbeeld 
denken aan Sinterklaas en Kerstmis. 
In de werkgroep ‘Kerk en Samenle-
ving’ neemt Anja de Graaf-Kraakman 
de plaats in van Hilda Neefj es-Goos-
sens, met dank voor jarenlange inzet 
op het terrein van Derde Wereld, 
Adventsactie, Vastenactie, enz.
In de novembervergadering van de 
Bezoekersgroep komt ter sprake of we 
de bewoners van de ‘Wilgenhof’ weer 
zullen benaderen voor bezoek aan de 
kerk (kerstmis-kerststal) met zang en 
muziek, daarna nog even samen in 
‘de Inzet’ (kop koffi  e).

Financiën en 
Onderhoud

De jaarstukken 2013 worden met een 
toelichting door de penningmees-
ter doorgenomen en getekend. Een 
enkele opmerking: de energiekosten 
zijn lager uitgevallen door de zachte 
winter. Er is een briefwisseling met de 
Gemeente over de pacht van het par-
keerterrein tijdens de kermisdagen, 
verschillend inzicht over wat is afge-
sproken en is vastgelegd.
Bij sommige afzaten (schuine delen 
aan de zijkant van de kerk) laten 
betonwerk en verf los. Het is belang-
rijk om daar eerst een goed overzicht 
van te hebben.
Actie Kerkbalans 2015 meldt zich met 
de uitnodiging om vóór half septem-
ber het benodigde materiaal te bestel-
len: folders, affi  ches, looplijsten, enz. 
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Vóór de zomervakantie organiseren 
Dames-  zowel als Herenkoor ieder 
hun eigen seizoensafsluitende avond. 
Nog even gezellig bij elkaar onder het 
genot van een kop koffi  e met gebak, 
een glaasje en een hapje, en dan de 
zomervakantie in tot het kermisweek-
end. Doorgaans gaat het dan om acht 
weken geen repetities, wel vieringen. 
Onlangs, op vrijdag 3 oktober waren 
de koren blijkbaar wel weer eens aan 
iets gezelligs toe. Na de repetitie in de 
kerk werden wij verwacht in de nieuwe 
Schoof. Ik had nog een gesprekje met 
de diensdoende organist waardoor ik 
een minuut of tien later aankwam. Ik 
werd echter buiten al opgewacht door 
de voorzitter van het Herenkoor. Dat 
kwam goed uit want ik kende de weg 
niet zo goed.
Binnen nam hij mijn jas aan en bracht 
hem naar de garderobe. Vervolgens 
werd ik min of meer naar een plaats 
geleid, waardoor ik terecht kwam 
naast pastor Suidgeest. Naast hem zat 
Diana Verdonschot van het parochie-
bestuur. Wat zou er aan de hand zijn? 
Nadat mij ook koffi  e met gebak was 
geserveerd, nam Margriet de Vries, 
voorzitster van het Dameskoor, het 
woord. 
“We zijn hier niet zomaar voor de 

gezelligheid, maar we gaan iemand 
in het zonnetje zetten. En dat ben jij 
Jan.” 
Wat een verrassing! Er was in de 
archieven gezocht en geplozen: 
“augustus 1984 ben je offi  cieel aan-
getreden als organist en dirigent. Dat 
is nu dus 30 jaar en dat gaan we vie-
ren.” 
Daarop vielen mij nog enkele toespra-
ken ten deel, vergezeld van bloemen, 
wijn, snoep, felicitatiekaarten, geld, 
cadeaubonnen èn...een fraaie, inge-
lijste fotocollage met mij als dirigent 
voor het gemengd koor. 
“Dat we nog maar heel lang van je 
mogen genieten in de muziek!”
Dat vind ik een hartverwarmen-
de wens. Ik hoop dan ook dat we 
allemààl in goede gezondheid en een 
goede sfeer mogen verdergaan in de 
litur gische muziek: mooie missen, 
liederen en orgelspel.
Pastor Suidgeest zei in zijn toespraak-
je tot mij: 
“Je hebt het een en ander opgebouwd 
in de loop der jaren en bent ingevoerd 
in de parochiegemeenschap.” 
Dat laatste bleek mij ook vijf jaar 
geleden al, bij mijn 25 jarig jubile-
um. Foto’s daarvan kreeg ik op een 
schijfj e. Met name één daarvan heb ik 

vaker bekeken. Ik was toen niet alleen 
verrast door de huldiging met een 
gouden onderscheiding, maar vooral 
ook door wat daarna gebeurde. Een 
indrukwekkende rij parochianen 
stond klaar om mij te feliciteren. Op 
dat moment werd ik mij er veel meer 
van bewust een plaats in te nemen van 
waaraf ik voor veel meer mensen dan 
alleen voor de koorleden blijkbaar 
iets kan betekenen in de verzorging 
van de liturgische muziek. Vanaf deze 
plaats wil ik de koorleden en  besturen, 
alsook de pastor en het parochiebe-
stuur heel hartelijk bedanken voor nu 
alweer een huldiging: wegens 30 jaar 
organist en dirigent. We gaan ons nu 
voorbereiden op de kerst. Nog een 
kleine twee maanden scheiden ons 
hiervan. O.M. een nieuw kerstlied 
instuderen zal de repetities in beslag 
gaan nemen. “Uit hoge hemel daal 
ik neer” is de 
tekst van de 
beginregel en 
duidt dus al 
meteen op de 
komst van het 
kerstkind.

Jan van der 
Leek

De Koren

Tuin en 
Begraafplaats

Tusssen de Schoof en de pastorie 
geven enkele bomen overlast, het is 
met gevaar voor schade bij stevige 
wind. Er is een aanvraag weg voor 
verwijdering van de bomen.
De bloementuin (voor kerkversie-
ring) heeft  dit jaar geleden van sterk 
wisselende weersomstandigheden, 
soms geen of tekort bloemen. De slo-
ten rond het kerkhof zijn uitgehaald, 
netjes opgeknapt, met dank aan 
fa. Koper. 

Verdere punten
De inschrijving voor de Rome-Bede-

vaart (in mei van het volgend jaar 
2015) is geopend.
De busreis van 10 dagen kost 999 
euro. De vliegreis van 6 dagen kost 
839 euro.
Op www.vnbreizen.nl staat het pro-
gramma en ook overige informatie. 
De inschrijving kan tot februari 2015. 
Het bisdomblad ‘Samen Kerk’ geeft  al 
enkele maanden achtereen informa-
tie over deze reis, met afwisselend een 
variatie aan nieuws, mogelijkheden, 
te bezoeken doelen, enz.
In de vergaderingen van het Parochie-
bestuur is een terugkerend belangrijk 
agendapunt de voortgang van het pro-
ces, op weg naar een Personele Unie. 
De vijf parochies van de regio behou-
den hun zelfstandigheid, met nadruk 
op samenwerking. Over de parochies 
heen komt een overkoepelend bestuur, 
bestaande uit zeven personen. De vijf 
parochies zijn daarin vertegenwoor-
digd met een afgevaardigde. Er is een 

onderlinge taakverdeling gemaakt, 
verdeeld over de zeven personen. Het 
plaatselijke Parochiebestuur (in elk 
van de vijf parochies) krijgt de naam 
van Parochieraad. Het overkoepe-
lende bestuur is het Regiobestuur. De 
zeven leden krijgen te zijner tijd een 
offi  ciële benoeming door de bisschop. 
Om de hoeveel weken er een vergade-
ring is, voor het Regiobestuur en ook 
plaatselijk voor de Parochieraad, dat 
wordt nog nader bekeken. Het gaat 
erom wat haalbaar is, wat verstandig 
is, enz.
Er is nog genoeg om te overleggen. 
In de loop van dit najaar nemen we 
daar de tijd en het overleg voor. De 
namen vanuit bestuurswisseling en 
nieuwe namen, zij komen in de vol-
gende uitgave. We hopen af te ronden 
per 1 januari 2015. Via Nieuws Paro-
chiebestuur (voortaan: Parochieraad) 
houden we u op de hoogte.
Dat was het voor deze keer. 
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Samen met mijn schoonzus naar Lourdes!

Het was een onvergetelijke week, om nooit te vergeten!
hierbij onze belevenis:
de A, van allen mooi en gezellig bij elkaar.
de B, van de beelden kruiswegstatie, wat was het mooi. 
de C, van Co, wat had hij het dik voor elkaar. 
de D, van dankbaarheid, dat we daar mochten zijn. 
de E, van excursies en eten, was helemaal top. 
de F, van Fred, wat kon ie het mooi vertellen, 

daar hadden we wat aan. 
de G, van gezellig, dat vonden wij ook. 
de H, van Harry, veel sterkte voor hem en ook voor Mariet. 
de I, van inlichtingen waren duidelijk en goed. 
de J, van Jozef, waar was hij nou die man. 
de K, van kaarsen, steekt ieder aan, voor licht, liefde, 

warmte en kracht. 
de L, van lichtprocessie, een prachtige plek om samen te zijn 

met zoveel mensen. 
de M, van Maria, die iedereen hier aanbidt.
de N, van nooit zullen we deze reis vergeten. 
de O, van onderweg, ieder op zijn eigen pad. 
de P, van pelgrims, zijn we met zijn allen.
de R, van Ria, ook voor jou een dikke pluim. 
de S, van stadswandeling, met bezoek aan plaatsen van 

Bernadette haar leven. 
de U, van uitzending, die was te bekijken op internet. 
de V, van v.n. b. betekenisvol ontmoeten. 
de W, van wijwater is hier genoeg. 
de X, is niks. 
de IJ, van ijs was lekker, we hadden mooi weer. 
de Z, van zegen, voor jullie en ons allemaal. 
 
Het alfabet is eigenlijk veel te klein, maar het was heel 
 bijzonder om hier te zijn!!!

Dit was onze belevenis in Lourdes.
Warme groet, 
Dineke en Tiny Copier.

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

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

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

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

Zodat wij met elkaar om elkaar kunnen geven.

PCI 
Wij geven 
om elkaar!

Na een zeer geslaagde viering op 5 april jl. waarbij 26 kin-
deren het H. Vormsel hebben mogen ontvangen, zijn we al 
druk bezig met de voorbereidingen voor het Vormsel 2015. 
Deze zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 21 maart 2015. 
Evenals voorgaande jaren zal het project worden afgesloten 
met de jaarlijkse Bavodag op zaterdag 11 april 2015. Deze 
dag staat voor een gezellige dag als afsluiting van het project 
met alle vormelingen uit het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
We kunnen u een nieuw lid van de Werkgroep Vormen 

voorstellen, te weten Linda Verlaat-Sijm. Zij is getrouwd met 
Mike Verlaat en heeft  vier kinderen in de leeft ijd van 4-12 
jaar. Zij zal tezamen met het vertrouwde team haar enthou-
siasme en creativiteit overbrengen en er een mooi Vormjaar 
van maken. Van meester Ino hebben we begrepen dat dit het 
laatste jaar is dat hij voor groep 8 staat en daarna wil gaan 
genieten van een welverdiend pensioen. Dit betekent dus 
ook dat hij voor het laatst deelneemt aan de Werkgroep en 
nog eenmaal kan genieten van de kinderen en het Vormsel.
De uitnodigingsbrief om deel te nemen aan het Vormsel is 
op de scholen uitgedeeld. We hopen dat we iedereen enthou-
siast kunnen maken om deel te nemen aan het project en aan 
het Vormsel. Via de mail werkgroepvormen@gmail.com 
zijn alle bestuursleden te bereiken. Zit uw kind niet op de 
reguliere basisschool maar wel in het laatste jaar, dan is hij/
zij ook van harte welkom! Stuur dan een mailtje naar boven-
genoemd e-mailadres. 
We hebben er weer zin in!

Met vriendelijk groeten,
Werkgroep Vormen.

Nieuws van de werkgroep Vormen



9 31 oktober 2014 | Nu en Straks |

Iedere vrouw neemt tijdens haar 
leven waardevolle dingen mee: 
prachtige talenten, bijzondere erva-
ringen, goede herinneringen, wijze 
woorden. Waarden waar je aan vast 
houdt en waaraan je steun ontleent.  

Wat zijn de kostbaarheden die jij 
koestert en die je graag wilt delen en 
doorgeven? Wat heb jij meegekregen, 
van huis uit, of je in de loop van je 
leven eigen gemaakt? Wat is je heilig?  

Inleiding en creatieve verwerking
In de Vrouw & Geloof - Impulsdagen 
van 2014 bespreken we deze vragen 
en proberen we elkaar te helpen bij 
het vinden van onze waarden. We 
doen dat met behulp van een inlei-
ding op het thema en laten ons inspi-

reren door de Bijbelse fi guur Mir-
jam en korte pakkende verhalen van 
elders. In de middag is er ruimte om 
verder te praten over het thema of er 
op een creatieve manier mee bezig te 
zijn. We sluiten – net als voorgaande 
jaren – de dag af met een gezamen-
lijke liturgische viering. 

De Impulsdag van de Werkgroep 
Vrouw & Geloof wordt dit jaar gehou-
den op vrijdag 7 november in Hoorn 
(10.00-16.00 u.). 
De dag wordt georganiseerd door vrij-
willigers en gesponsord door zowel 
katholieke als protestantse instel-
lingen. Daardoor kan de deelnemers-
bijdrage laag blijven (€ 15.- pp). Brood 
voor lunch graag zelf meenemen, wij 
zorgen voor soep, fruit en drinken.

Voor wie:  vrouwen uit verschillende 
kerken en belangstellenden van daar 
buiten. 
Meer informatie:  Oecumenische 
Werkgroep Vrouw & Geloof p/a tel. 
0229-842544. 
Aanmelding: per e-mail naar 
‘vrouwengeloof@gmail.com’ 
 of schrift elijk naar Werkgroep Vrouw 
& Geloof p/a Karveel 10, 1625 EN 
Hoorn.  

‘Het doorgeven waard!’, Vrouw & Geloofdagen NH 
op 7 november (Hoorn)

Bedat Kerst
Nog even en de warme, gezellige feestdagen van december 
staan weer voor de deur.
Wij willen u graag uitnodigen voor een muzikaal concert 
op zondagmiddag 21 december a.s. in de Werenfriduskerk 
in Wervershoof, aanvang 14.00 uur.

Het AOW jongerenkoor uit Andijk, Onderdijk en Wer-
vershoof, koor Four Winds uit Oostwoud en close har-
mony ensemble Voice Over zullen u met eigen repertoire 
én repertoire in Kerstsfeer een hartverwarmende middag 
bezorgen.

AOW jongerenkoor zingt vooral in de kerk en bestaat uit 
24 leden, waarvan 3 bandleden. 
Dirigent van het koor is Jos Neuvel, die tevens het koor 
op de piano begeleid. Verdere begeleiding van het koor 
bestaat uit drums en dwarsfl uit.
Het repertoire is veelzijdig, van Lean on Me en Hallelu-
jah tot musicalnummers en nummers van Nederlandse 
bodem. In de Kerk zorgt het AOW jongerenkoor o.a. voor 
themavieringen met bijpassende teksten en muzieknum-
mers. www.aowjongerenkoor.nl

Close harmony ensemble Voice Over bestaat uit  Martin 
Middelkoop: bariton, John van der Schaaf: tenor en  Enrico 
Kors: hoge tenor. Afk omstig uit diverse hoeken van de 
West-Friese muziek hebben zij elkaar gevonden in de 
gezamenlijke voorliefde voor het zingen van een lied.

Voice Over begeleidt zichzelf op gitaar, percussie en 
mondharmonica en brengt een repertoire bestaand uit 
popklassiekers, waarbij de meerstemmige zang centraal 
staat. www.vomusic.nl

De leden van koor Four Winds komen niet alleen uit Oost-
woud, maar uit alle vier windstreken rondom het dorp. 
Het koor heeft  vorig jaar succesvol haar 20-jarig jubileum 
gevierd met een spetterend concert. Het koor heeft  diverse 
succesvolle projecten gezongen, waaronder in 2012 ‘I love 
Rock ‘n Roll’. Op 28/29 maart 2015 zal de uitvoering zijn 
van een nieuw project over Filmmuziek.
Dirigent van het koor is Ingrid Sijm, vaste pianiste is 
Suzanna Bakker. Speciaal voor Bedat Kerst zal de begelei-
ding worden uitgebreid met een drummer en een gitarist. 
www.fourwinds.nl

Vanaf 1 december a.s. kunt u kaartjes kopen bij onder-
staande voorverkoopadressen:
Marskramer Medemblik
Knijn Inkt & Entertainment Wervershoof en 
‘t Oude Postkantoor Wervershoof
Mammoet Meubel Zwaagdijk
Kleingouw 203 Andijk
Pletering 55 Oostwoud
En natuurlijk ook te reserveren via 
bestuur.fourwinds@gmail.com

We zien u graag terug op deze bijzondere en vooral muzi-
kale middag. We hopen dat als u naar huis terug gaat 
denkt: ’t Was mooi, ’t  is Bedat Kerst.

PERSBERICHT
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Vreedzaam samenleven 
in Bethlehem
De Nederlander Toine van Teeff elen woont met zijn gezin in 
Bethlehem. Hij zag als onderwijsconsulent dat de Palestijn-
se jongeren en hun docenten snakten naar een hoopvol toe-
komstperspectief en een actieve rol in de samenleving. Hij 
zet zich daarom in voor een bijzonder onderwijsprogram-
ma: “Leven in het Heilig Land: verschillen respecteren”. Het 
programma bevordert het begrip tussen christelijke en isla-
mitische jongeren die samenleven op de Westbank. Via de 
jongeren wordt er gebouwd aan een nieuwe generatie West-
bankbewoners, die open staat voor elkaar en die respectvol 
met andere religies omgaat.
 
In de Westelijke Jordaanoever leven moslims en christe-
nen samen.
Door politieke spanningen komen de mensen van de West-
bank, onder andere in Ramallah en Bethlehem,  nauwelijks 
buiten hun regio.
Tijdens de adventsperiode besteden we speciaal aandacht 
aan bewoners van Bethlehem, waar de Nederlander Toine 
van Teeff elen al heel wat jaren met zijn gezin woont. Als 
onderwijsconsulent zag hij dat op de Westbank veel te 
weinig begrip was tussen jongeren met een christelijke en 
met een islamitische achtergrond. Hierdoor heeft  hij een 
bijzonder onderwijsprogramma opgezet: “Leven in het 
Heilig Land: verschillen respecteren”.

Dankzij dit onderwijsprogramma wordt er gebouwd aan 
een nieuwe generatie Westbankbewoners, die open staan 
voor elkaar en die respectvol met andere religies omgaan. 
Het helpt religieus extremisme te beteugelen én het bevor-
dert het gemeenschapsgevoel in dit geïsoleerde gebied.

Interreligieus onderwijs wordt nergens in de Arabische 
wereld gegeven, maar dit schooljaar zegde de Palestijnse 
overheid toe dat dit programma ook op openbare scholen 
gegeven mag worden! Daardoor kunnen ruim 750 leerlin-
gen worden bereikt tussen de 14 en de 17 jaar. Zij wor-
den begeleid door twee godsdienstdocenten: één moslim 

en één christen. Tijdens de schoolreizen gaat een speciaal 
getrainde jeugdwerker mee.

Omdat het project buiten de schoolmuren treedt, bereikt 
het meer mensen dan alleen de jongeren. Zo zijn ook 
sjeiks, imams en priesters betrokken, bijvoorbeeld als 
gastspreker. Op die manier groeit het netwerk van mensen 
die openlijk met elkaar over verschillende religies praten. 
Dit biedt hoop voor de verscheurde Westbank. 

De Adventsactie wil dit project graag ondersteunen met 
een donatie van € 30.000. 
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Auxilia-Brasili-ja bestaat al sinds 26 oktober 1986, de dag 
na de priesterwijding van pastor Sjaak de Boer. Op het 
“kerkepad” werd, door de toenmalig burgemeester Han 
Meijer, een aantal mensen “aangehouden”, waaronder juf-
frouw Nieuweboer. Dat was de geboorte van Brasili-ja. 
Op 12 augustus 2002 zijn we een stichting geworden: Auxi-
lia-Brasili-ja. De naamsverandering heeft  alles te maken 
met het feit dat we kleinschalige projecten “all over the 
World” zijn gaan ondersteunen en we niet meer betrok-
ken waren met alleen maar projecten in Brasil. 
Tussen haakjes: Auxilia betekent “helpers”; een toepasse-
lijke naam. 
Dank zij fi nanciële ondersteuning van velen hebben we 
ontzettend veel projecten een duwtje in de rug mogen 
geven. Kijkt u maar eens in het archief op onze website: 
www.auxilia-brasili-ja.nl
Wat mij altijd heeft  verbaasd is het feit dat er zoveel jonge 
mensen zijn die, op wat voor manier dan ook, vrijwilli-
gerswerk zijn gaan doen in “den vreemde”. Misschien heb-
ben ze de volgende woorden van pastor Sjaak goed tot zich 
door laten dringen: 
“Het is waar dat het slechte en sensationele nieuws in de 
media vaak de media beheerst, maar we moeten ons niet 
gek laten maken. Er is ook nog zoveel goed nieuws dat in 
stilte, elke dag, mensen een hart onder de riem steekt”.   

Wat kwam het als een grote verrassing dat ik een cheque 
overhandigd kreeg van 500 euro tijdens mijn afscheids-
concert! Daar zijn het kindertehuis en ik natuurlijk ont-
zettend blij mee.  Ik ben inmiddels twee weken bij Bahay 
Aurora en kan zeggen dat ik aardig geacclimatiseerd ben. 
Ik voelde me al snel thuis omdat ik het kindertehuis al een 
keer had bezocht, de kinderen en het personeel ontzettend 
aardig en gastvrij zijn en ik al wat van de lokale taal, het 
Tagalog spreek. 

Ik ben afgelopen week begonnen met de muzieklessen en 
dat is ontzettend leuk en leerzaam om te doen. Komende 
week zal ik muziekstandaards gaan aanschaff en en mis-
schien nog wat extra blokfl uiten, aangezien hier veel kin-
deren heel erg enthousiast zijn. Daar zal jullie donatie goed 
bij van pas komen.

Tevens ben ik druk bezig met de voorbereidingen voor de 
kerstmusical, waaronder het aanpassen van het script van 
‘Het Engelenhuis’ of in het Tagalog: ‘Bahay ng mga anghel’ 
en het verdelen van de rollen als acteur, danser of zanger. 

Een andere bezigheid die ik hier verricht is het doen van een 
onderzoek naar het vrijwilligersbeleid van Bahay Aurora. 
Hierbij probeer ik manieren te vinden om de ervaring van 
het vrijwilligerswerk voor zowel de organisatie als de vrij-
willigers zelf te optimaliseren. Er is inmiddels een enquête 
opgesteld die verstuurd gaat worden naar voorgaande vrij-
willigers en een opzet gemaakt voor het onderzoek.

Deze mail kregen we van Anne de Vries, 18 jaren jong en 
afk omstig uit Enkhuizen. 

KvK: 371000429 Bank: 3689.48.870 t.n.v. Auxilia

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

Kerstviering 
van de Zonnebloem
Dinsdag 16 december 2014 is er om 
10.00 uur (met inloop vanaf 9.30 uur) een 
Kerstviering verzorgd door de Zonnebloem 
Wervershoof - Andijk in het Trefpunt te 
Onderdijk.

U bent daar van harte welkom om dat met ons 
mee te  vieren.

U kunt zich opgeven bij Agatha Breg, 
telefoon 582750.

Graag tot ziens in het Trefpunt in Onderdijk.
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Met regelmaat is er in de afgelopen tijd melding gemaakt 
van een Bisdombedevaart naar Rome. Deze zal plaats-
vinden in de meivakantie van het komende jaar 2015. 
Het bisdom organiseert deze bedevaartreis samen met 
de reisorganisatie VNB. Als thema is gekozen: ‘Op weg 
in verbondenheid, jong en oud, ga met ons mee’.

Enkele belangrijke punten op een rij:

Bus- of vliegreis
Er worden twee reismogelijkheden aangeboden:
Een 6-daagse vliegreis, van 2 t/m 7 mei 2015. De kosten 
van de vliegreis zijn 839 euro.
Een 10-daagse busreis, van 30 april t/m 9 mei 2015. De 
kosten van de busreis zijn 999 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 
Het is via het reisnummer RO1503 voor de vliegreis, 
het is via RO1504 voor de busreis.
De inschrijving voor de bedevaart is inmiddels geopend. 
Opmerking: deze inschrijving kan dus niet via het bisdom 
maar via de VNB. Via de button ‘boek nu’ in de reis is het 
aanmeldingsformulier in te vullen. Ook kan men aange-
ven bij welke regio/parochie men ingedeeld wil worden. 
De Reisorganisatie VNB heeft  als contactadres: 
Emke de Bruijn, tel. 073 6818122. 
Haar email-adres: emke.debruijn@vnbreizen.nl 

Rome, een wereldstad
Het is zien en ervaren! Rome is een wereldstad. Het gaat 
om de invulling van een interessant programma. Het is 
met de welkome uitnodiging om er misschien wel aan deel 
te nemen! Het is met de hoop en de verwachting dat de 
bedevaart mag bijdragen aan een levendige betrokkenheid 
bij wat de reis wil bieden. Wat is de ervaring van menige 
Rome-bezoeker door de jaren heen? Hij of zij zal bij terug-
komst vertellen over de indruk, de vele indrukken die in 
herinnering meegaan, ook in beeld op foto of fi lm, om er 
met alle zin verslag van te doen. De rubriek ‘In gesprek 
met….’ is daar deze keer een voorbeeld van in de uitgave 
van deze Nu en Straks. Dank aan Ben en Elly Droog voor 
hun ervaringen en bijzondere indrukken! Het Vaticaan 

binnen de stad Rome, met de grote Sint Pieter en het plein, 
het is allemaal heel bijzonder. Mogelijk is er op het eind 
van de reis een audiëntie bij paus Franciscus op het Sint 
Pietersplein. Buiten Vaticaansstad zullen ook andere bij-
zonderheden worden bezocht, met informatie daarover.

Informatieavond
Het is moeilijk in te schatten hoe ‘men’ binnen de paro-
chie, binnen de gemeenschap bezig is met de aankondi-
ging en bekendmaking van deze Bisdombedevaart via het 
bisdomblad ‘Samen kerk’, via Nu en Straks, de krant of 
langs andere wegen. Daarmee verbonden het nadenken 
over en het maken van een keuze betreff ende eventuele 
deelname : ja of nee. 
In de aankondiging klinkt enthousiasme, een uitdaging, 
iets wat de moeite waard kan zijn.
Er zullen heus nog wel vragen zijn, misschien daarin met 
behoeft e aan verdere informatie zoals een wat concretere 
invulling van de verschillende dagen, een afstemming van 
gedachten onderling, het zoeken van reisgenoten, ‘bond-
genoten’, enz.
We denken daarbij aan een contact- of informatieavond 
met ruimte voor dit alles. Het is een avond met vrije 
inloop, kop koffi  e, gesprek, een eigen afweging. Wat we 
aan materiaal hebben, bijvoorbeeld over het programma 
in die dagen, zal ter inzage klaar liggen. Dat geldt ook voor 
een aantal aanmeldingskaarten (bus of vliegreis), om in te 
vullen of liever mee naar huis te nemen. Welkom op deze 
avond in ‘de Inzet’, met als datum gekozen: maandag 10 
november, om 20.00 uur. 

Hartelijke groet, 
Pastor J. Suidgeest

Bisdombedevaart naar Rome – mei 2015



13 31 oktober 2014 | Nu en Straks |

Hoe kwamen jullie ertoe om naar 
Rome te gaan?
Ben vertelt: ‘Ik ben op 1 januari 2013 
met prepensioen gegaan en heb toen 
een afscheidscadeau gekregen, wat 
besteed kon worden aan een reis naar 
Rome. Uiteraard in overleg met Elly, 
hebben we eigenlijk meteen de reis 
geboekt. We hadden allerlei ideeën 
in ons hoofd, wat we allemaal wil-
den gaan bezoeken. Rome is best wel 
groot, maar evengoed lopend best 
te doen. Daarnaast kun je gebruik 

maken van de twee metrolijnen die 
Rome rijk is en uiteraard de taxi.’
Ze vertrokken maandag 11 maart 
met het vliegtuig. Na twee uur vlie-
gen waren ze in Rome op het Leonar-
do da Vinci vliegveld en gingen per 
trein naar Stazione Termini (centraal 
 station) en vandaar met de metro naar 
het hotel in het centrum van Rome. 

Programma.
De eerste dag gingen ze naar de 
 Trevifontein die met recht op loop-

afstand van hun hotel lag. Het is de 
beroemdste fontein van Rome, zo 
genoemd omdat hij ligt op het punt 
waar drie wegen (tre viae) samenko-
men. Ze liepen door een winkelstraat-
je en ineens was daar de gigantische 
fontein. Nog steeds is het water uit 
deze bron het beste en zachtste water 
van Rome. Het is daar altijd druk. 
Als je met je rechterhand over je lin-
kerschouder een muntje in de fontein 
gooit, kom je zeker nog een keer terug 
in Rome. Af en toe wordt de fontein 
leeggevist en het geld gebruikt voor 
goede doelen. Er zijn ook handige 
scharrelaars die met een magneetje 
aan een uitschuifstokje de euro’s uit 
het water vissen.

‘In de dagen dat wij gingen was toe-

In gesprek met 
Ben en Elly Droog
Zoals u op de vorige pagina heeft  kunnen lezen, is het bisdom Haarlem 
bezig om volgend jaar mei een reis naar Rome te organiseren. Ook de paro-
chianen uit Wervershoof kunnen daaraan deelnemen. Nieuwsgierig als we 
zijn  hebben we contact gezocht met twee enthousiaste Rome-reizigers: Ben 
en Elly Droog. Als we binnenkomen liggen een prachtig fotoboek en een 
 reisgids al op tafel.

Als je een muntje over je linker schouder gooit, kom je zeker nog eens terug in Rome
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vallig net de pausverkiezing, het con-
claaf met alle kardinalen was aange-
kondigd. Dat was aanvankelijk voor 
ons een domper, we konden de Six-
tijnse kapel daardoor niet bezoeken, 
één van de hoogtepunten van Rome. 
Maar het had ook wel iets, want wan-
neer wordt er nu een paus gekozen? 
We waren echter niet van plan om 
naar het plein te gaan om daar te 
staan wachten tot de witte rook uit 
de schoorsteen kwam, want daarvoor 
waren we niet in Rome. We wilden 
het één en ander zien. Het program-
ma liep uiteindelijk anders.’

Is het meer dan alleen een vakantie 
geweest?
‘Zeker, vooral omdat, toen wij er 
waren, de pausverkiezing gaande 
was.’ 
Ze hadden contact met het thuisfront; 
hun zoon Martijn vertelde dat dins-
dag en woensdagmorgen de rook  al 
twee keer grijs was geweest en dat 
woensdagavond de kans groot was 
dat de paus gekozen zou worden. 
Het was half vijf in de middag en 
 vanuit hun hotel besloten ze om naar 
het plein te wandelen. Dat was vlak-
bij. Ze waren bepaald niet de enigen, 
want ze konden zo met de stroom 
meelopen. Het regende die avond en 
er stonden enorme schermen, zodat 
iedereen, ook van grote afstand, alles 
kon volgen. Continue was de schoor-
steen in beeld, die voor die gele-
genheid tijdelijk op het dak van de 
 Sixtijnse kapel wordt geplaatst. 
Elly herinnert zich dat er continue 
een meeuw op de schoorsteen zat. Het 
plein stroomde vol met heel veel men-
sen van allerlei nationaliteiten. 
‘Wij stonden bij een fontein. Als met 
Pasen de paus zijn zegen geeft  en we 
zien dat plein, dan beleven we alles 
weer opnieuw en kunnen we zo aan-
wijzen waar wij stonden. Dat gaat 
nooit meer uit ons geheugen.’

Witte rook
Om een uur of zeven kwam de rook en 
dan voel je dat er iets gaat gebeuren. 
De rook was eerst nog een beetje grijs 
en je hoorde het: ‘Aaahh’, van teleur-
stelling. Toen kwam de witte rook en 
de menigte was zo enthousiast, dus 
Ben en Elly ook; daar ga je helemaal 
in mee. Zoveel nationaliteiten bij 
elkaar. Ben vertelt dat hij nog nooit 
zoveel enthousiaste mensen bij elkaar 

heeft  gezien als toen op dat plein. De 
kinderen hoorde je ook roepen: 
‘Papa, papa, papa’. Later kwam een 
kardinaal op het balkon: ‘Habemus 
Papam, we hebben een paus’ en daar-
na de nieuw gekozen paus zelf. 
Elly ziet hem nog zo staan vertelt ze, 
‘dat vergeet ik nooit meer.’ 
De nieuwe paus bleef minstens een 
minuut staan en keek rond over het 
plein, daarna zei hij alleen maar: 
‘Buona sera’, goedenavond. Vanaf dat 
moment had hij het meteen gemaakt. 
De meeste voorgaande pausen begon-
nen met b.v.: 
‘God zegene u.’ Maar deze paus zei 
zoiets als: 
‘Moeten ze nu helemaal iemand uit 
Argentinië hebben om hier in Italië 
paus te worden.’
De mensen waren ontzettend enthou-
siast en na ongeveer een kwartier vroeg 
de paus om voor hem en de wereld te 
bidden. Toen werd het muisstil op het 
plein met die tienduizenden mensen; 
dat was heel indrukwekkend. Daarna 
kwam de Zwitserse garde met een 
eresaluut voor Paus Franciscus.. 
‘En wij stonden daar, op dat plein, op 
het moment, dat er witte rook uit de 
schoorsteen van de Sixtijnse Kapel 
kwam! Dat maak je nooit meer mee!’
Binnen het uur was de eerste krant al 
uit met op de voorpagina een grote 
foto van de gekozen paus Franciscus. 
De volgende dag konden er meteen 
al souvenirs gekocht worden met zijn 
afb eelding, want ook de commercie 
lift  daarop mee.

Sint Pieterbasiliek.
‘Driemaal zijn we naar de Sint-Pieter-
basiliek geweest en hebben deze ook 
beklommen. Eerst een stuk met de lift  
en daarna met de trap. In de koepel 
konden we schuin bukkend lopen, 
er is een heel smal trapje. Als je alles 
lopend doet zijn het 540 treden. Overal 
staan ook wachtposten, zij houden de 
mensen in de gaten, vooral ook omdat 
het een behoorlijk grote en lichamelij-
ke inspanning van je vergt.’ Vanaf de 
begane grond gezien waren de men-
sen die daarboven liepen kaboutertjes 
gelijk. De tekst die bovenin rondom te 
lezen was bestond uit letters van twee 
meter hoog. De Sint-Pieter is van bin-
nenuit 117 m. hoog, ruim twee keer 
onze Werenfriduskerk, het is echt 
onvoorstelbaar. De totale hoogte van 
de koepel is 132,50 m. Vanaf de grond 

kun je ook de beelden zien op de eer-
ste etage; deze zijn zes meter hoog 
(het fotoboek wordt er bij gepakt). Zij 
stellen Christus en de apostelen voor 
(m.u.v. Judas die vervangen is door 
Matthias). Het is niet te geloven dat 
dit in het jaar 1506 is gebouwd. 
Op een gegeven moment liepen ze op 
het dak van de Sint-Pieter. Daar zijn 
winkeltjes te vinden, is een restaurant 
en er zijn toiletten, het is niet voor te 
stellen.
Alles is zo immens groot. Naast het 
hoofdaltaar (die alleen door de paus 
gebruikt mag worden) zijn er nog 43 
altaren. Er is een bronzen baldakijn 
van Bernini van 29 meter hoog, boven 
het hoofdaltaar. Een bronzen beeld 
van Petrus staat ook in de Sint-Pieter. 
Een voet van dit beeld is zo vaak aan-
geraakt dat deze glad afgesleten is. Op 
de colonnade rondom het plein, met 
in het midden de beroemde obelisk, 
staan de beelden van ongeveer 140 
heiligen, deze zijn ‘maar’ drie meter 
hoog.
In het midden van de Sint-Pieter is 
een opening waardoor je naar de 
catacomben kunt gaan. Daar liggen 
ongeveer 150 pausen begraven. Ook 
onder de altaren in de Sint-Pieter lig-
gen pausen begraven. (Een foto van 
de opgebaarde paus Johannes XXIII, 
helemaal gebalsemd, is in het foto-
boek te zien.)
In de Sint-Pieter kun je lege fl esjes 
kopen en laten vullen met gewijd 
water. Verder is er van alles te koop. 
Ben heeft  ook een viering bijgewoond, 
waar hij ontzettend van heeft  geno-
ten. 

Colosseum en Forum Romanum
Het Colosseum is een arena waar 
vroeger de gevechten plaatsvon-
den tussen gladiatoren. Als je boven 
staat, zie je onder je allemaal muren. 
Daaroverheen lag de arena, de muren 
waren vroeger dus kleedlokalen en 
verblijven voor de gladiatoren en die-
ren. Het Colosseum is in acht jaar 
tijd gebouwd (van 72 – 80 na Chris-
tus), door ongeveer 20.000 Joden uit 
Jeruzalem. Het heeft  de vorm van een 
elips van 188 m. x 156 m. en onge-
veer 50 m. hoog en bood ruimte voor 
50.000 zitplaatsen. 
Het Colosseum ligt vlakbij het Forum 
Romanum, het antieke Rome, daar 
waar het allemaal is begonnen. Vanaf 
de Via Dei Fori Imperiali, heb je een 
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prachtig uitzicht op dit marmeren 
machtscentrum van de oudheid. De 
Via Dei Dori Imperiali (vlakbij de 
Via Appia, de grote verbindingsweg 
tussen Rome en Brindisi), is door de 
week een drukke verkeersweg met 
veel autoverkeer; op zon- en feest-
dagen is deze niet toegankelijk voor 
auto’s en is dan een voetgangerszone, 
dus rustiger om te wandelen.

Campidoglio
De Via  Dei Fori Imperiali  (op zondag 
autovrij) afl opend kom je bij de Piaz-
za del Campidoglio. Dat is een plein 
op de heuvel Capitolijn in Rome. Het 
plein is ontworpen door Michelange-
lo Buonarroti en is bereikbaar via een 
grote trap, de Cordonata.
Midden op het plein staat een kopie 
van het Ruiterstandbeeld van Marcus 
Aurelius. Aan het plein ligt o.a. het 
Palazzo Senatorio, het stadhuis van 
Rome. Vanaf de Piazza de Campi-
doglio heb je, als je de trap links van 
het plein neemt, een geweldig uitzicht 
over het Forum Romanum. (Van 
bovenaf). 

Pantheon
Een andere keer liepen ze door een 
smal steegje op weg naar het Panthe-

on. Ineens staan ze voor dit immens 
grote bouwwerk, links om de hoek 
op het plein. Je verwacht zo’n gebouw 
daar niet zomaar, te midden van de 
vele restaurantjes op het plein.
Het Pantheon is een Romeinse tem-
pel, gebouwd 27 jaar voor Christus. 
Bovenin de reusachtige koepel (dia-
meter 43,30 m.) zie je als het ware 
de sterrenhemel met in het midden 
een ronde opening van negen meter 
doorsnee dat de zon moet voorstellen. 
Volgens de geruchten zou daar nooit 
regen naar binnen komen, maar dat is 
een fabeltje, er moet wel eens gedweild 
worden. Michel Angelo liet zich door 
deze koepel inspireren tot de bouw 
van de koepel van de Sint Pieter, die 
echter een halve meter minder groot 
is in diameter.

Nog een aantal bezienswaardig-
heden
Ook een paar van de vele pleinen heb-
ben ze gezien, zoals Piazza Navona en 
Piazza de Fiori waar een bloemen-
markt en gezellige terrasjes te vinden 
zijn. 
De Engelenburcht, een toevluchts-
oord voor Pausen, werd gebouwd op 
het cilindervormige mausoleum van 
Hadrianus. Sinds 1281 is deze burcht 

door een overdekte gang verbonden 
met het Vaticaan. Een indrukwek-
kend bouwwerk om te zien, maar 
door tijdgebrek niet bezocht. 
Ze zeggen altijd: ‘De Spaanse trappen’ 
moet je gezien hebben.’ Dit bouw-
werk, gelegen aan de Piazza del Spag-
na, vandaar zijn naam) viel hen niet 
mee; heeft  mogelijk ook te maken met 
het seizoen (zij waren in het vroege 
voorjaar). In de zomer zijn de trappen 
voorzien van prachtige bloemstukken 
en het schijnt er dan een stuk gezel-
liger te zijn.  Weliswaar geen beziens-
waardigheid, alhoewel …: Overal zie 
je nonnen en priesters lopen; dat zorgt 
voor een heel bijzonder sfeertje.

Sixtijnse kapel
Van de familie hadden ze de tip 
gekregen, dat als ze de Sixtijnse kapel 
zouden bezoeken, het wijs zou zijn als 
ze een spiegeltje mee zouden nemen, 
anders zou je een pijnlijke nek kun-
nen krijgen van het omhoog kijken. 
Helaas hebben ze daar niet rond kun-
nen kijken, vanwege de pausverkie-
zing. Maar daar hebben ze wel veel 
voor terug gekregen.
Een bezoek aan de Vaticaanse Musea, 
met als hoogtepunt een bezoek aan 
de Sixtijnse kapel, is er daardoor ook 

Overal staan wachtposten
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niet van gekomen. Overigens moet je 
wel een paar dagen uittrekken om dit 
museumcomplex te bezoeken. Een 
complex van 14 musea met meer dan 
1400 ruimten; de unieke kunstroute 
door de 14 musea is maar liefst 7 km 
lang! Er valt dus nog genoeg te zien.
‘Een geweldige reis met veel indruk-
ken’ staat op het laatste blad van hun 
fotoboek.

Wat vinden jullie van het idee dat het 
bisdom een reis naar Rome organi-
seert?
Veel mensen, met name de ouderen, 
gaan liever met een groep op reis, dan 
is zo’n georganiseerde reis natuurlijk 

fantastisch. Je wordt begeleid en alles 
wordt voor je geregeld. Op die manier 
kun je er verzekerd van zijn dat de 
highlights in ieder geval bezichtigd 
worden. Zelf hebben Ben en Elly 
vooraf veel gelezen en informatie ver-
gaard over Rome. 

Zouden jullie een reis naar Rome aan 
anderen aanbevelen?
‘Absoluut,’ antwoorden ze allebei. 
‘Het is een ervaring die we nooit zul-
len vergeten, hoe de mensen op het 
plein met elkaar omgingen tijdens de 
verkiezing van paus Franciscus. Ruim 
drie uur staan wachten op witte rook, 
dat hadden we vooraf nooit kunnen 

bedenken. Wij kunnen er nog op 
teren. 
Het is iedereen aan te bevelen om de 
eeuwige stad te gaan zien. Voor de 
architectuur alleen al is het de moeite 
waard.’

Wij danken Ben en Elly voor hun gast-
vrijheid en hun enthousiaste verhaal 
over hun reis naar Rome. Wij hopen 
dat door dit verhaal veel mensen over 
de streep getrokken worden om samen 
met het bisdom op reis te gaan naar 
Rome. 

Anneke Neefj es-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar

Ineens staan ze voor dit immense bouwwerk. Overal zie je nonnen en priesters lopen. 
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Familieberichten

Op 24 augustus 2014 is op 95-jarige 
leeft ijd overleden Adrianus Koop-
man. Het was in Huize St. Jozef waar 
hij met zijn echtgenote de laatste jaren 
de goede verzorging heeft  mogen ont-
vangen, die hij kon waarderen. Een 
hoge leeft ijd,… meerdere keren was 
er vroeger de opmerking, ook door 
hem zelf gemaakt, dat hij niet oud zou 
worden. Maar niets is minder waar! 
Zijn 95ste verjaardag heeft  hij mogen 
vieren, eveneens het 65-jarig huwe-
lijksfeest samen met zijn echtgenote, 
kort daarvoor. Daarna ging het min-
der en na een kort ziekbed kwam er 
een stilte voorgoed over zijn leven.
Dankbaar is de herinnering aan deze 
vader en moeder die als pleegouders 
zoveel hebben betekend voor Ronnie 
en Sylvia, op jonge leeft ijd, 10 en 7 
jaar, opgenomen in hun leven, zorg-
zaamheid en liefde. 
Tot de dag van vandaag in geluk en 
dankbaarheid met elkaar verbonden. 
Het was een hele verwerking dat Ron-
nie op  20-jarige leeft ijd is omgekomen 
door een motorongeluk.
Vader Arie, aan het Zijdwerk was zijn 
bouw, met kool, witlof en tulpen. Hij 
had een neus voor nieuwe soorten en 
verdiende er goed aan. Bloemen, dat 
was zijn lust en zijn leven.
Door de ruilverkaveling kwam er een 
eind aan een werkzaam leven. Een 
andere invulling van de tijd werd nu 
als heel aangenaam ervaren. 
Nu eens echt op vakantie kunnen 
gaan, meerdere keren naar het bui-
tenland zoals Israël, Egypte, Joego-
slavië, Oostenrijk. Dichterbij huis 
met de tandem naar de Veluwe of in 
de Wieringermeer, met en vanuit de 
Bond voor blinden en slechtzienden. 
Fietsen, het was telkens weer een 
mooie invulling voor de dagen, om 
van te genieten. 
Op het 65-jarig huwelijksfeest was er 
een gelukwens van koning Willem-
Alexander, daarin de waardering en 

respect voor  jarenlange onderlinge 
liefde en trouw.
De gezongen Uitvaartliturgie was 
op 29 augustus in onze kerk, met 
dankbare woorden en herinnerin-
gen. Daarna was de begrafenis op het 
kerkhof.

Op 27 augustus 2014 is op de leeft ijd 
van 62 jaar in het St. Nicolaas Ver-
pleeghuis te Lutjebroek overleden 
Gerarda Johanna Maria (Gerrie) 
van der Gulik-Koning. Het was na 
een langzaam inleveren aan levens-
kracht, sluipend dichterbij komend, 
los moeten laten op weg naar een laat-
ste grens, een defi nitieve stilte over 
een bemind leven. 
In memoriam,… we hoorden in de 
afscheidsvieringen in de kerk herin-
neringen aan een blij, krachtig en 
gewaardeerd leven, Gerrie vanuit 
Blokker naar Wervershoof geko-
men: echtgenote van Jaap, moeder 
van Judith en Joost, een gelukkig 
gezinsleven, schoonmoeder van Bart 
en Marian met later de kleinkinde-
ren als een nieuwe invulling, blije 
levensjaren samen. Werkzaam bij 
peuterspeelzaal Pippeloentje, crea-
tief aanwezig, overblijfmoeder op de 
St.Werenfridus-school, genietend van 
de kinderen, later werkzaam bij Salco, 
gewaardeerd medewerkster. Cursus 
calligrafi e gedaan, huishoudbeurzen 
bezocht, reizen gemaakt. Lief en leed 
delend met vrienden en vriendinnen, 
graag met hen optrekkend, veel voor 
elkaar mogen betekenen in de voort-
gang van levensjaren.
De tijd is gekomen dat er iets veran-
derde, met stillere dagen, een inge-
keerd leven. Niet meer was er het 
vrolijke, spontane en behulpzame 
van vroeger. Een dagverzorging in 
het St. Nicolaas Verpleeghuis in Lut-
jebroek werd nodig. Later werd het 
een defi nitieve opname. Het was een 
onvermijdelijke keuze, met zo goed 
mogelijke verzorging en opvang in 
een moeilijke levensfase. ‘Zonder vra-
gen, zonder klagen. Zo ben je lang-
zaam moegestreden, uit ons midden 
weggegleden’,…woorden uit de fami-
liecirculaire. In de afscheidsvierin-

gen in de kerk met velen samen was 
er liefdevolle aandacht met treff ende 
woorden, stille gedachten, vriend-
schap en respect voor het hele gezin. 
Op 1 september was de begrafenis op 
het kerkhof.

Op 28 augustus 2014 is op haar leef-
tijd van 84 jaar overleden Riet de 
Boer-Slagter, in de ‘Wilgenhof’ hier 
in Wervershoof. Zij was de op een na 
jongste van een groot gezin uit Lut-
jebroek, 4 april 1930 geboren. Andijk 
werd de plaats waarheen ze verhuisde 
door haar huwelijk met Nic. de Boer. 
Het was op 5 augustus 1954. Uit dit 
huwelijk werden vijf kinderen gebo-
ren. Moeder Riet en schoon, dat 
hoorde bij elkaar. Ze was in huis altijd 
heel schoon. Ze wist heel goed wat 
poetsen en soppen was, dat vond ze 
belangrijk en deed ze met overgave, 
niets mis mee. Ze was heel handig in 
het breien van truien, wanten, sjaals, 
sokken. In en vanuit de keuken kon 
het gezin doorlopend genieten van 
haar bakkunst, met als favoriet de 
appeltaart! In latere jaren ging zij op 
banenjacht. In het vakantiepark ‘Het 
Grootslag’ lukte dat. Het werd haar 
eerste baan, met eigen bankrekening. 
Ze mocht er trots op zijn. In vrije tijd 
op bruiloft  en partijen hield ze haar 
voordracht in het Westfries, met suc-
ces. In de parochiekerk was zij lec-
trice en lid van de liturgiegroep. Als 
in het verenigingsleven een beroep 
op haar werd gedaan, was ze present. 
In vakantietijd ging het regelmatig 
richting de Veluwe, Ermelo, Otterlo, 
favoriete plekken voor de tent, later 
de caravan. Het zijn zo verschillende 
herinneringen.
In latere levensjaren volgde een ver-
huizing naar Wervershoof. Het gaf het 
goede wonen op het Dr. Pinxterplant-
soen. Na verloop van enkele jaren 
veranderde er veel door ziek-zijn van 
vader Nic. Meer en meer was er thuis 
verzorging nodig, liefdevol gegeven. 
In het jaar 2001 kwam zijn overlijden, 
een hele verwerking en verandering 
na vele jaren samen.
De laatste zeven jaar heeft  moeder 
Riet geestelijk en lichamelijk in moe-

IN MEMORIAM
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ten leveren. Een verhuizing volgde 
naar de ‘Wilgenhof’. Dat was in de 
situatie van die dagen een goede 
keuze vanwege zorg en aandacht. Ze 
was een lieve oma voor de kleinkin-
deren. Ze was extra blij en gelukkig 
toen haar eerste kleinkind Mees werd 
geboren. Dat heeft  ze bewust nog heel 
goed mee kunnen maken. 
De afscheidsvieringen, Avondwake 
en Uitvaartliturgie, waren in de kerk 
met dank en herinnering. De begrafe-
nis was op 4 september in het fami-
liegraf. 

Op 29 augustus 2014 is op haar leef-
tijd van 92 jaar overleden Catharina 
Maria Koning-Manshanden. Het 
was in Huize St.Jozef waar zij een lief-
devolle verzorging heeft  mogen ont-
vangen, die haar goed heeft  gedaan. 
‘Nooit klagend, nooit vragend,…jouw 
handen hebben voor ons gewerkt, 
jouw hart heeft  voor ons geklopt’… 
Het zijn woorden uit de familiecircu-
laire in herinnering aan een beminde 
en zorgzame moeder, een lieve oma en 
overoma. In herinnering… Geboren 
op 25 december 1921 in Hoogwoud 
als 7e kind van een groot gezin met 
genoeg te doen en te ondernemen, zat 
het zorgzame er bij haar al vroeg in.
Op 17 augustus 1949 was de trouw-
dag. Haar huwelijk was met Corne-
lis Koning. Na enkele jaren volgde 
er een verhuizing naar Wervershoof. 
Het was daar het begin, de start van 
een eigen Rietdekkersbedrijf. Dat 
was voor vader om de kost te kunnen 
verdienen voor het gezin van uitein-
delijk zeven kinderen. In de periode 
van de schooljaren was moeder altijd 
thuis als de kinderen uit school thuis-
kwamen. Ze was er met een kop thee 
en een koekje. Ze had altijd tijd voor 
hen. Dat werd natuurlijk bijzonder 
gewaardeerd, een echte thuishaven.
Ze hield van muziek, van dansen, 
van kermisplezier en van de gezellig-
heid die dat gaf. Mooie herinneringen 
zijn er aan verschillende vakantierei-
zen, zoals een Rijn-reis, een vakantie 
naar Denemarken, naar Tsjechië. De 
kleinkinderen waren haar trots en 
haar vreugde. Ze kon hen heerlijk 
verwennen als zij op bezoek waren. 
Ze kreeg veel terug aan dankbaarheid 
en gezelligheid. Op haar leeft ijd van 

50 haalde ze haar zwemdiploma. Dat 
was de sportieve kant van haar leven, 
bijna elke dag wel naar het zwembad. 
Ze kon ervan genieten. In december 
1994 overleed haar man. Het was een 
gevoelig verlies, het gaf een hele ver-
werking. Vanaf de Zanddijk verhuisde 
ze naar het Dr. Pinxterplantsoen. Het 
was voor haar daar fi jn wonen, naar 
het zin. Haar gehoor werd jammer 
genoeg steeds minder. Ze moest meer 
en meer inleveren aan levenskracht. 
In januari van dit jaar volgde een ver-
huizing naar Huize St. Jozef. Dat was 
een verstandig besluit. Meer en meer 
was opvang en verzorging nodig, het 
werd minder met haar gezondheid. 
In de nacht van 29 augustus kwam er 
een stilte voorgoed over haar leven. 
In de afscheidsvieringen waren er 
dankbare herinneringen. De begrafe-
nis was op 4 september in het fami-
liegraf.

Op 9 september 2014 is in het zie-
kenhuis in Hoorn overleden Simon 
Petrus Ruiter, op de leeft ijd van 75 
jaar. Het was in de situatie van die 
dagen onverwacht, daarom een hele 
verwerking voor het gezin, familie en 
allen die hem goed gekend hebben.
Een bijzondere, markante man is 
heengegaan. Het is niet goed voor 
te stellen, dat hij er niet meer is. Hij 
was er volop in een kleurrijk leven: 
een bekend persoon, levensgenieter, 
energiek, humoristisch maar ook 
emotioneel en gevoelig. Hij was de 
zoon van een slager en werd zelf sla-
ger. Hij kocht zijn geliefde plekje aan 
de Dorpsstraat 174. Vele jaren heeft  
hij daar gewoond en gewerkt met zijn 
vrouw Greetje en met medewerkers. 
Het was met alle zin.
De slagerij, de Quicksilver-bar, de 
soos, de kermisdagen, de feesten, hij 
heeft  het allemaal beleefd. Hij had 
voor menigeen een kwinkslag, het 
was altijd levendig. Zijn motto was: 
vier het leven! Hij hield van de dra-
verij: Duindigt, Hilversum, Wolvega, 
Alkmaar. Het gold ook het voetbal-
spelletje, nationaal en plaatselijk, de 
schaatstoernooien, de wintersport, 
het wielrennen, tennis, de kaartavon-
den met zijn kaartvrienden. En zeker 
ook de sport van zijn kinderen en 
kleinkinderen, aanwezig als vurige 

supporter. Want van zijn gezin, daar 
genoot hij het meeste van: van zijn 
kinderen en kleinkinderen op allerlei 
momenten, en dat was wederkerig. 
Tien jaar geleden was de verplaatsing 
van de slagerij naar het Raadhuis-
plein, een nieuwe start, de overname 
daar door de 2 zonen, Jos en Simon. In 
die periode moest vader, op 65-jarige 
leeft ijd noodgedwongen stoppen met 
zijn werk door een tia. Snel was geluk-
kig het herstel. 6 jaar later opnieuw 
een terugval in gezondheid, nu ern-
stiger. Ook deze keer weer zoveel 
mogelijk een herstel. Het waren zijn 
moeilijke momenten. De voorberei-
dingen waren in volle gang van het 
10-jarig jubileum: keurslager Ruiter. 
Een feestweek werd aangekondigd bij 
de overgang van september naar okto-
ber, een Jubileumkrant extra gedrukt 
en huis aan huis verspreid. Heel jam-
mer heeft  vader Simon dit niet mee 
kunnen maken, tevens samenval-
lend met het 80-jarig bestaan in een 
verdere terugblik. In de kerk waren 
de afscheidsvieringen met heel veel 
belangstelling, in het volle licht van 
dankbaarheid en herinneringen. Hij 
mag het zeggen: ‘Ik heb een mooi 
leven gehad’. 
Op 15 september was de begrafenis 
op het kerkhof. 

  
Op 22 september 2014 is na een kort 
ziekbed overleden Cornelis Petrus 
(Kees) van Velzen, op de leeft ijd 
van 81 jaar. Wat de dagen van enke-
le weken, van slechts één maand, 
een diepe verandering kan geven en 
heeft  gegeven in een mensenleven en 
in allen die daaromheen stonden en 
staan met liefde en verbondenheid, 
dat is de ervaring van die dagen in 
een stilte voorgoed, die er is geko-
men. Kees zelf met zijn wortels in 
deze Westfriese omgeving, met veel 
waar hij van kon genieten en deel 
van uitmaakte, met een bescheiden 
opstelling in het leven, met een posi-
tieve instelling naar anderen toe en 
een groot gevoel voor rechtvaardig-
heid. Een bescheiden mens, met zijn 
zorgzaamheid voor zijn gezin heel 
waardevol.
De laatste dagen waren niet gemak-
kelijk met ziek-zijn en onzekerheid, 
verdriet en afscheid, zo klonk het 
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in de liturgie. Maar ook klonken de 
woorden: de laatste dagen waren heel 
wonderlijk om daarin elkaar nog een 
heleboel te vertellen en met elkaar te 
delen. De laatste dagen waren hecht 
en vertrouwd. Het was met woorden 
en het was ook zonder woorden, heel 
uniek.
We zijn getuigen geweest in woord en 
herinnering van een leven vol liefde 
en zorg. Daarmee verbonden heel 
veel dankbaarheid. Daarmee verbon-
den een kracht om het leven aan te 
kunnen, met voor elkaar telkens weer 
licht om te ontsteken en brandend te 
houden. 
In onze kerk waren de afscheidsvie-
ringen in Avondwake en Uitvaart-
liturgie. Dat was met een dankbaar 
getuigenis en mooie, welgemeende 
herinneringswoorden vanuit het 
gezin en familiekring. 
De begrafenis was op 27 september 
op het kerkhof, met nog laatste woor-
den ten afscheid.

Op 27 september 2014 is in Huize 
St. Jozef overleden Martinus Jozef 
(Tinus) Meester, op de leeft ijd van 
93 jaar.
Tinus werd geboren op 20 juli 1921 in 
een gezin met tien kinderen. De tijd 
toen was sober en zorgelijk genoeg 
omdat veel kinderen op jonge leeft ijd 
stierven. Het was ook in het gezin van 

vader en moeder Meester. Kort na de 
oorlog kreeg Tinus kennis aan Corry 
Schouten uit Medemblik. In 1949 
was de huwelijksdag, om te vieren en 
samen op weg te gaan. Zij betrokken 
een huisje aan de Zeeweg. Als tuin-
derszoon was hij bijna automatisch in 
het tuindersvak gerold. De aankoop 
van een huis aan de Nieuwsstraat met 
schuur in 1954, direct aan de sloot, 
was een grote vooruitgang. Niet uit-
sluitend het tuindersvak had zijn 
grote interesse, zijn leven lang legde 
hij ook een grote gemeenschapszin 
aan de dag. Daar zijn genoeg voor-
beelden van te geven. In september 
1945 was hij nauw betrokken bij de 
oprichting van de verkennerij. Later 
raakte hij verbonden met de Vincen-
tiusvereniging. Jaarlijks organiseerde 
hij een collecte voor de klaproosactie 
en voor het comité ‘Oorlogsgraven’. 
Zijn hoofdactiviteit bleef het tuin-
dersvak met bijna vanzelfsprekend in 
de drukke tijd de hulp van zijn kinde-
ren. Toch kregen zij de nodige ruimte 
om kind te zijn in spel en eigen bezig-
heden. Bijzonder was ook dat vader 
Tinus tussen alle drukte in tijd vond 
om cursussen te volgen om zich ver-
der te bekwamen, zoals in zaadver-
edeling. Een nieuwe tijd brak aan met 
de ‘verkaveling’. Sloten gingen dicht, 
de polders werden voorzien van lange 
rechte wegen. De kleine tuinders wer-
den gesaneerd.
Werkzaam bij Blikemba in Hoorn 
en later bij Hoveniersbedrijf Takken 

kreeg zijn gemeenschapszin ook nu 
een waardevolle invulling zoals een 
actieve rol bij het Rode Kruis, het 
volgen van EHBO-cursussen, een 
actieve invulling in het St. Nicolaas 
Verpleeghuis in Lutjebroek. Uitein-
delijk begonnen de jaren te tellen. 
Via Dr. Pinxterplantsoen volgde er 
in 2006 een verhuizing naar Huize 
St. Jozef. Een dankbaar moment was 
het  60-jarig huwelijksfeest met gezin 
en familie. Een andere kant van het 
leven was het overlijden van echtge-
note Corrie in februari 2011, moeder 
en oma binnen het gezin, een hele 
verwerking.
In maart 2013 overleed na een ernsti-
ge ziekte zoon Hans op jonge leeft ijd, 
een zware slag, te zwaar om mee om 
te gaan. In de Uitvaartliturgie in onze 
kerk hebben we afscheid genomen, 
met dank om een milde vader en opa, 
een man met een sociale inslag, zijn 
hart op de juiste plaats voor anderen. 
Op 1 oktober was de begrafenis op 
het kerkhof in het familiegraf.

Jente Romee,
dochter van Hielke Karsten en 
 Natasja Hoogland (Matjador 25).

Hartelijke gelukwensen aan de 
ouders, goede wensen voor blije 
kinderjaren, gezondheid, veel geluk. 
Hartelijk profi ciat.

HUWELIJKSJUBILEUM:

50 jaar:
 
Niek en Riet Kuin-Ooijevaar.

60 jaar:
 
Toon en Annie Mathôt-Wijnker.

Een hartelijk profi ciat aan beide 
bruidsparen, een bijzonder moment 
om te vieren, met veel herinneringen, 
verbondenheid samen, dankbaarheid. 
Goede wensen voor de verdere jaren, 
van harte.

GEDOOPT
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Jasja is thuis, met tante Jet. Zijn 
mamma en pappa zijn er niet. 
Die zijn naar oma toe. Oma is 
erg ziek, hebben ze verteld. 
Misschien gaat ze wel dood. 
Jasja maakt een tekening voor 
oma. Hij tekent oma’s huis. In 
de keuken tekent hij een grote 
koekenpan. Daarin bakte Jasja’s 
oma altijd pannenkoeken voor 
hem. De laatste tijd deed ze 
dat niet meer. Ze was te moe, 
zei mamma. Daarom namen 
ze eten mee wanneer ze op 
bezoek gingen. Jasja tekent 
ook de bloementuin van oma. 
Met vergeet-mij-nietjes en gele 
narcissen. Net wanneer hij de 
narcis een mooie gele kleur 
geeft, gaat het mobieltje van 
tante Jet. Tante Jet drukt op de 
groene knop.
”Ja?”, zegt ze. Dan hoort Jasja 
even niets. Tante Jet zegt 
alleen maar: “Ooh”, en “Ach”. 
Dan zegt ze een heel moeilijk 
woord. “Gecontroleerd” of zo. 
En “Fijn dat jullie erbij waren.” 
Dan legt ze haar mobieltje neer.
”Was dat mamma?” vraagt 
Jasja. 
“Ja,” zegt tante Jet. Ze geeft 
Jasja een knuffel en zegt: “Je 
oma is dood.” Jasja wordt boos. 
“Het is toch zeker ook jouw 
oma,” schreeuwt hij. Tante Jet 
geeft Jasja nog een knuffel.
“Nee hoor,” zegt ze, “Oma is de 
mamma van pappa, niet mijn 
oma.” Jasja snapt er niets van. 
Oma is oma en daarmee uit. Hij 
gaat verder met zijn tekening. 
“Waar gaat oma nu naar toe?” 
vraagt Jasja. 
“Naar de hemel,” zegt tante Jet. 
Jasja wordt weer boos. 
“Dat weet ik ook wel,” zegt hij, 
“maar dat bedoelde ik niet. Ik 
bedoel net als bij opa.” Eindelijk 

begrijpt tante Jet het. 
“Ik denk”, zegt ze, “dat oma bij 
opa begraven wordt.”
”Gaat ze dan bij opa in de kist?” 
vraagt Jasja.
“Nee,” zegt tante Jet, “oma 
krijgt een eigen kist.”
”Waar kan ik dan mijn tekening 
voor oma neerleggen?” vraagt 
Jasja.
“Ik denk dat je die wel op de 
kist mag leggen,” zegt tante Jet. 

“Met een lichtje erbij?” 
“Ja hoor,” zegt tante Jet. Jasja 
loopt naar de computer. Hij 
pakt een leeg vel papier uit 
de printer. “Dan ga ik ook een 
tekening voor opa maken,” zegt 
hij, “anders is het zielig. Dan 
heeft opa niks.”
”Doe maar,” zegt tante Jet, 
“dan ga ik chocolademelk 
maken.”

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 3 december 2014.

Uw contactpersoon:

Voor de kinderen 
Een tekening voor oma


