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19 - 20 december:
4e Advent: Boeteviering.
Kerststallententoonstelling in de
kerk: zie elders in deze ‘Nu en
Straks’.

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Heren v/h
koor. Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.
Boeteviering beide keren. Vlak voor
het kerstfeest is het een laatste en
persoonlijke voorbereiding op weg
naar feestelijke kerstvieringen.

Donderdag 24 december:
Kerstavond

19.00 uur: Eerste Kerstavondviering,
Woord-Communieviering met

Kinder/Jeugdkoor.
Dirigent: Dorien Delis.
Organist: Marjo Kaagman-Kuip.
De viering wordt geleid door Ben
Droog. Thema: ‘De kleine trommel-
jongen’. Voorafgaand kerstliederen.
21.30 uur: Tweede Kerstavond-
viering, Woord-Communieviering
met Herenkoor.
Dirigent: Nel Schouten-Bot.
Organist: Jan van der Leek.
De viering wordt geleid door
Huub Jaeqx en Rina Schouten-Jong.
Gezongen wordt uit de Mis
‘Te Deum laudamus’ van Perosi.
Voorafgaand kerstliederen.

Vrijdag 25 december:
Eerste Kerstdag

10.30 uur: Kerst-Eucharistieviering
met Gemengd koor.
Dirigent: Jan van der Leek.

Organist: Pieter Rynja.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Gezongen wordt de Orgelsolomesse
van Mozart.
Voorafgaand: kerstliederen.
Na afloop: Transeamus.

Zaterdag 26 december:
Tweede Kerstdag

10.30 uur: Eucharistieviering met
AOW-Jongerenkoor en kerstliederen.
Gedachtenis van de H. Stefanus.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Zondag 27 december: H.Familie

10.00 uur: Eucharistieviering met
kerstliederen.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Op woensdag 30 december vervalt
’s avonds om 19.00 uur de viering in
‘de Inzet’.
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Liturgisch rooster
van 19 december 2015 tot en met 7 februari 2016
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REDACTIE
e-mail: parochieblad.nuenstraks
@gmail.com

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

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

www.sintwerenfridusparochie.nl

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

BELANGRIJK
Voor afspraken met, vragen
en mededelingen aan pastor
Suidgeest per telefoon is de beste
tijd om te bellen:
MAANDAG t/m VRIJDAG
’smorgens 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

De geboorte van Jezus

In die tijd kondigde keizer
Augustus een decreet af dat
alle inwoners van het rijk zich
moesten laten inschrijven.
Deze eerste volkstelling vond
plaats tijdens het bewind van
Quirinius over Syrië.
Iedereen ging op weg om zich
te laten inschrijven,
ieder naar de plaats waar hij
vandaan kwam.
Jozef ging van de stad Nazaret
in Galilea naar Judea,
naar de stad van David
die Betlehem heet,
aangezien hij van David
afstamde,
om zich te laten inschrijven
samen met Maria,
zijn aanstaande vrouw,
die zwanger was.
Terwijl ze daar waren,
brak de dag van haar bevalling
aan, en ze bracht een zoon ter
wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in een doek
en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen
geen plaats was in het
nachtverblijf van de stad.

Lucas 2: 1-7
(nieuwe bijbelvertaling)
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Van de redactie
Op het moment van schrijven loopt buiten de tempera-
tuur weer op, we hebben het idee dat het voorjaar wordt,
maar de kerstdagen komen eraan, de geboorte van Jezus.
In en om de kerk bruist het de dagen rond Kerst van de
activiteiten. Na vijftien jaar wordt de levende kerstgroep
“van stal” gehaald door een enthousiaste werkgroep en
gespeeld in de Werenfridusschool. Wij hebben een in-
terview gehouden met drie leden van deze werkgroep en
het is een leuk verslag geworden.
Four Winds met medewerking van The Three of Us en
kinderkoor Weereenlied treden zondagmiddag 20 de-
cember op in de Werenfriduskerk en Het Nova Ensem-
ble treedt 28 december op, ook in de Werenfriduskerk,
beiden zeker de moeite waard om te bezoeken. Dan kunt
u ook nog voor de kerstdagen de kerststallententoon-
stelling bewonderen. Genoeg te doen.
Jan van der Leek heeft geschreven over hoe hij 40 jaar ge-
leden voor het eerst in aanraking kwam met het orgel in
de Sint Werenfriduskerk, mooi om te lezen.
Veel leesplezier.
Wij wensen u gezellige en “warme” kerstdagen en een
goed en gezond 2016 toe!

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.

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

Van harte welkom!

In dit rooster zijn opgenomen de laatste vieringen van de
Advent; daarna de vieringen van Kerstmis en rond de Jaar-
wisseling en een aantal weekenden in het nieuwe jaar 2016.
Wilt u letten op de aanvangstijden en ook erop letten wan-
neer een enkele keer een viering uitvalt!

Vrijdag 18 december: 4e Advent – Boeteviering
18.30 uur: Eucharistieviering met liederen.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Themaviering, op weg naar het kerstfeest.

Vrijdag 25 december: Eerste Kerstdag
09.15 uur:
Kerst-Eucharistieviering met kerstliederen.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 1 januari:
18.30 uur:
deze viering vervalt in Huize St. Jozef.

Vrijdag 8 januari:
Doop van de Heer
18.30 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Vieringen in Huize St. Jozef



Vervolg
Liturgisch rooster
Donderdag 31 december:
Oudjaar

19.00 uur: Eucharistieviering met Ge-
mengd koor. Afsluiting van het jaar
2015, met dank voor de weldaden van
het afgelopen jaar. Gezongen wordt de
St.Caeciliamis van Vlam.
Dirigent: Nel Schouten-Bot. Organist:
Jan van der Leek.
Trompet: Piërre Spruit.
Voorganger is Pastor Sj. de Boer. ‘Viering
voor Oudjaar’.

Vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsdag

10.30 uur: Eucharistieviering met liede-
ren. Viering om zegen over het nieuwe
jaar 2016.
Thema: ‘Leven in ontvankelijkheid’.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

2 - 3 januari: Driekoningen

Vrijdag 18.30 uur: In Huize St. Jozef
vervalt de viering.
Zaterdag 19.00 uur: In de kerk vervalt
de viering.

Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met

Dameskoor.
Groep Wervershoof.
De stal van Betlehem krijgt bijzonder
bezoek: Drie Wijzen uit het Oosten.
Viering met kerstliederen, nog eenmaal
kerstsfeer. Van harte welkom.

Het jaar gaat verder…
9 - 10 januari: Doop van de Heer

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met liederen.
Groep Andijk.
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Herenkoor.
Pastor J. van Dril.

16 - 17 januari:
Actie Kerkbalans 2016

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met
AOW-Jongerenkoor.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Middenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd koor.
Pastor J. Suidgeest.
Thema van Actie Kerkbalans 2016 is:
‘Mijn kerk inspireert - Mijn kerk in
balans’.
Vanuit de Parochieraad wordt deze actie
toegelicht en aanbevolen.

23 - 24 januari:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met Heren
v/h koor.
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met liederen.
Groep Wervershoof.

30 - 31 januari:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Pastor C. Koning.

6 - 7 februari:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Middenkoor.
Groep Medemblik.

Zondag 10.00 uur: Eucharistie-
viering met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
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Tot tweemaal toe is er in voorafgaande
jaren in onze kerk een kerststallenten-
toonstelling geweest in het laatste week-
end vóór Kerstmis. Velen zullen zich dat
nog wel herinneren, een leuk gebeuren in
die dagen.
Verspreid over de zijbanken in de kerk,
aan beide kanten, stonden er vele kerst-
stallen naast elkaar. Met een uitnodiging
naar de parochie toe was er aanmelding.
Een geschikt plaatsje werd gezocht. Het
geheel van al die stallen en stalletjes was
een bezoek waard, met het lopen van een
rondje. Kerstmuziek was te horen, een
aangenaam moment om elkaar tegen te
komen en er even bij stil te staan.

De kerststal hééft iets! We zien de uit-
beelding van het kerstverhaal, verteld
door de evangelist Lukas. Algemeen
wordt aangenomen dat St. Franciscus be-
gonnen is een kerststal te maken en neer
te zetten, ruim zeven eeuwen geleden. Het
was uitbeelding toen, bedoeld voor men-
sen die niet of moeilijk konden lezen,
vooral ook bedoeld voor de kinderen. Die
vonden het prachtig en het is ook mooi en
aantrekkelijk. Talloos zijn de variaties in
de beeldengroep, in vorm en kleur, in stal,
grot of schuur, in afmeting en materiaal.
De beeldjes zijn van klei, steen of hout,
een grote verscheidenheid.
Er is één grote overeenkomst bij alle ver-
schillen die we zien: alle stallen zijn ópen.
Het is een verwijzing naar een welkom
zonder onderscheid, niemand uitgezon-
derd. Er is een en al gastvrijheid, niemand

wordt tegengehouden of weggestuurd.
Met de kerststal en het kerstverhaal is het
lied verbonden dat zingt van ‘vrede op
aarde aan alle mensen van goede wil’. Dat
is een diepe wens vanuit het Kerstkind
naar ons toe. Mensen van goede wil,… we
mogen ons in deze woorden aangespro-
ken voelen. Dat geldt ook voor vele ande-
ren, voor veel meer mensen dan we
zouden denken, zelfs wereldwijd. Het gaat
om heel veel mensen met goede wil én
vrede.

We mogen zingen van vrede, we mogen
dromen van mooie dingen op onze
levensweg. Het is dromen van het Kind in
de stal, van de ster aan de hemel en van
het kerstverhaal. Het is dromen van vrede
in onze wereld, waar nog veel onvrede is,
verwarring en leed. We hoeven maar te
denken aan de vele vluchtelingen onder-
weg, op zoek naar veiligheid, opvang, een
gastvrij welkom, een nieuw bestaan. We
hoeven maar te denken aan dagen en
nachten vol angst, terreur en vernietiging
waar weer andere mensen door worden
getroffen.

‘Vrede op aarde aan alle mensen van
goede wil’, het wordt ons toegezongen én
we mogen het zelf voluit zingen. Mensen
van goede wil mogen we zelf zijn, ver-
bonden met vrede. Dromen van vrede,
dat zegt iets van ons diepste verlangen.
Ook wij mogen in deze dagen achter de
ster aan gaan, op weg naar de stal, naar
het Kind van Betlehem. Misschien blijft

de ster onderweg voor ons wel
ergens of op meerdere plaatsen
stilstaan waar licht nodig is, het
licht van het Kerstkind, ook ons
licht, onze aandacht en hulp als
een helder teken. Die kant van
het kerstverhaal mag ons een
richting van handelen en van
leven geven en daarin voldoe-
ning en herkenning.

U allen een Zalig Kerstfeest toe-
gewenst, vrede en bevestiging
vanuit de kerstvieringen met
sfeervolle kerstdagen. Daarmee
op weg naar de Jaarwisseling.
Ook daarin opgenomen de-
zelfde goede wensen van vrede,
licht, levenskracht, gezondheid,
zorg voor elkaar: een Zalig en
Gelukkig Nieuwjaar 2016.

Pastor J. Suidgeest

De Kerststal
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Kerstster
Laat de kerstster stralen
in deze donkere tijd
breng licht, ondanks verhalen
over terreur en oorlogsstrijd

heftige aanslagen
maakten van de dag een nacht
dit is moeilijk te verdragen
we voelen woede, onmacht

laat de ster niet verbleken
kijk waar we voor staan,
blijf vrede en vrijheid preken,
zo verdraagzaam verder gaan

laat de kerstster stralen,
verduister hem niet
breng licht naar de mensen,
die worstelen met verdriet

angst kan overheersen
waardoor het licht verdwijnt
laten we moedig blijven
zorg dat de ster weer schijnt

laat de kerstster stralen
in ons hart en huis
bij het oude kerstverhaal,
voelen wij ons thuis.

Arda

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.

Het beroemdeNeva Ensemble uit St.
Petersburg zal velen van ons vanuit
een eerder optreden niet onbekend
zijn. We willen dit Ensemble graag
weer in ons midden begroeten.

Het gezelschap geeft maandag 28 de-
cember 2015 in onze St. Werenfridus-
kerk te Wervershoof een concert.
De aanvang is: 20.00 uur.
Het concert is gratis toegankelijk. Het
belooft een geweldig optreden te wor-
den.

Voor de pauze is het programma: Sla-
visch Byzantijnse kerkmuziek, een
prachtige keuze.

Na de pauze: Opera, Licht Klassiek en
beroemde Russische Volksliederen.
De vijf leden van het ensemble, aange-
vuld met pianist, hebben allen een
professionele conservatoriumoplei-
ding gevolgd.

Als zanggroep hebben zij zich een
techniek eigen gemaakt die uitmunt in

vocaal evenwicht. Het is zonder twij-
fel een bijzondere gebeurtenis voor de
bezoekers van dit concert om deze vo-
cale tovenaars te zien en te horen op-
treden.

Na afloop houden de leden van het
Ensemble een deurcollecte bij de uit-
gang. Er is ook gelegenheid tot het
aanschaffen van CD’s.

U bent van harte welkom, kerk en
programma helemaal in kerstsfeer.

Neva Ensemble - St. Petersburg



naar de deugd en invulling van barm-
hartigheid.
In de tweede helft van de maand juli
2016 zijn de Wereldjongerendagen
(WJD) in Krakau, Polen. Het is een
reis, een onderweg-zijn in ontmoe-
ting, geloof en ontspanning.
Onze website krijgt een verbreding
naar de regio.

Ton de Hoogt en Michael Laan (On-
derdijk) werken het een en ander uit
richting een regio-website, met de 5
parochies ermee verbonden als onder-
deel. Met aanklikken is gemakkelijk
contact te maken. Het gaat om extra
menskracht.
Binnen de Parochieraad wordt een
overzicht, een rooster gemaakt wat

betreft het aantreden en aftreden van
de leden van de Parochieraad. Een
punt voor de volgende vergadering.
Ook willen we ingaan op het punt van
waardering en dank voor alle vrijwilli-
gers en medewerkenden binnen de ge-
meenschap.

Dat was het voor deze keer.
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Uit de vergadering van november
2015.

Financiën en
Onderhoud

Er is een inventarisatie nodig wat
betreft werkzaamheden aan het kerk-
gebouw: voegwerk, schilderwerk, ko-
zijnen, dakkapellen, enz., in de vorige
vergadering al genoemd, met nu wat
meer informatie. Het gaat om sprei-
ding over de jaren 2017 – 2018 in ver-
band met zo goed mogelijk inspelen
op en gebruik maken van de aanwe-
zige subsidieregelingen. Binnen paro-
chie en regio krijgt dit binnenkort alle
aandacht.
Het hek rond de voortuin van de pas-
torie vertoont op meerdere plaatsen
roestwerking, schade. Aandachtspunt
op kort termijn.
Voor Actie Kerkbalans 2016 is het be-
stelde materiaal binnengekomen. Van-
uit het bisdom is er ook deze keer de
nodige ondersteuning. Een eigen
draaiboek hebben we voor de begelei-
ding van de actie. Als thema is voor dit
jaar gekozen: ‘Mijn kerk inspireert’.
Ondertitel: ‘Mijn kerk in balans’. Het
eigenlijke weekend is: 16/17 januari
2016. Penningmeester Jacob Neefjes
zal toelichting geven tijdens beide vie-
ringen. Klein comité bereidt de actie
zo goed mogelijk voor in deze dagen.
Het is secuur werk, met dank aan hen.
Op een gezamenlijke vergadering van
de penningmeesters is dit punt be-
sproken, zoals ook ter sprake is geko-
men de tarieven van de verschillende
begraafplaatsen in de regio.

Gemeenschapsopbouw

Een kleine groep heeft de voorberei-
ding gestart van de kerststallenten-
toonstelling. Deze zal er zijn in het
weekend van 19/20 december in onze
kerk. Het gaat om een aanbod van
eigen kerststal of kerstgroep vanuit de
parochie, om de indeling van het
weekend, om afspraken met de koren
met hun kerstprogramma, verdeling
van de stallen in de kerk, versiering,
enz. Er is een draaiboek voor handen
als wegwijzer. We hebben goede her-
inneringen aan tweemaal eerder.
Op 16 februari 2016 is er in ‘De Inzet’
een avond voor de Wijkcontactperso-
nen. Als thema is gekozen: ‘Eenzaam-
heid’. Deze avond wordt in januari
voorbereid door klein comité.

Kerk en Samenleving

In het Diaconaal Weekend van 7/8 no-
vember was een project gekozen voor
de Stichting Abrazos (omhelzing) in
Peru: ondersteuning en begeleiding
van kinderen met autisme. Tijdens de
diensten werd een korte toelichting
gegeven door Maaike Rootlieb. Zij
sprak vanuit de ervaring van enkele
jaren verblijf in Peru. Met dank voor
de opbrengst van de collecte: € 346,–.

Na afloop was er nog een aanbod en
verkoop van artikelen uit Peru.
De Wereldwinkel zal aanwezig zijn in
het weekend van 19/20 december.
Na afloop van de kerstvieringen, 24 en
25 december, is er een deurcollecte
voor de Adventsactie.
De plaatselijke Raad van Kerken be-
steedt aandacht aan de jaarlijkse ‘Ge-
bedsweek voor de Eenheid’ in januari
2016. Er is in deze week een Gebeds-
dienst op woensdag 20 januari, aan-
vang 19.30 uur. Plaats: Ned.
Hervormde kerk, ‘de Kapel’, te Andijk.
Zie elders voor nadere informatie.

Catechese en
Liturgie

De openingsviering op zondag 27 sep-
tember op weg naar een nieuw seizoen
was geslaagd. Thema: ‘Een nieuwe uit-
daging,…blik vooruit’. Zang met Ge-
mengd koor, Wereldwinkel aanwezig,
ontmoeting na afloop.
Dit jaar is er weer een Kerststallenten-
toonstelling in de kerk, in het weekend
voor Kerstmis. Klein comité is met de
voorbereiding begonnen.
Met Kerstmis is er dit jaar een levende
kerststal op de Werenfridusschool.
Wat de tijden betreft gaat het om de
middag van Eerste en Tweede Kerst-
dag. Om die reden vervalt het Kindje
Wiegen op Eerste Kerstdag in de kerk.
De bewoners van de Wilgenhof wor-
den uitgenodigd om in de week na
Kerstmis een bezoek te brengen aan de
kerk-in-kerstsfeer, kerststal, enz. Zij
zullen in ‘De Inzet’ nog even verblij-
ven en daar iets gebruiken, van harte
welkom.

Ingekomen stukken en
mededelingen

Paus Franciscus heeft een bijzonder
jubeljaar afgekondigd: Heilig jaar van
Barmhartigheid. Het gaat om de peri-
ode van 8 december 2015 tot en met
20 november 2016, feest van Christus
Koning. Op verschillende dagen zal in
de loop van dit jaar aandacht gegeven
worden aan de betekenis en de waarde
van dit jubeljaar, met een verwijzing
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Nieuws van de parochieraad

Enkele praktische punten:

Het gaat om het weekend van 19/20
december in onze St. Werenfridus-
kerk.
Openingstijden of bezoektijden zijn:

Zaterdag 19 december ná de viering
van 19.00 uur. Dit betekent: van 20.00
tot 21.00 uur. Zondag 20 december ná
de viering van 10.00 uur. Dit betekent:
van 11.00 tot 13.00 uur. Om 13.00 uur
gaat de deur van de kerk dicht.

In dit weekend zal ook de Wereldwin-
kel aanwezig zijn met o.a. kerstartike-
len.
De kerk zal versierd zijn in kerstsfeer.
Op zondagmiddag is er een bijzonder
vervolg!

Kerststallen-tentoonstelling

In aansluiting op en verbonden met de
KERSTSTALLENTENTOONSTEL-
LING in dit weekend is er op zondag
20 december ‘s middags in onze kerk
een KERSTCONCERT BEDAT
WEER KERST.

De kerk gaat open om 14.00 uur.
De aanvang van het concert is:
14.30 uur.
Een gevarieerd optreden wordt ver-
zorgd door het popkoor ‘Four Winds’,
met medewerking van het parochieel
Kinder/Jeugdkoor ‘Weereenlied’ en het
ensemble ‘The Three of Us’ uit Wer-
vershoof.
The Three of Us bestaat uit Astrid Bot-
man (zang), Evert Sijm (gitaar) en
Erwin van Osch (toetsenist, bugel,
trompet). Zij brengen u verborgen ju-
weeltjes in het Nederlands en Engels.
Kinderkoor Weerendlied staat onder
leiding van dirigente Dorien Delis en
zal u vertederen door de gekozen lied-
jes die ze zullen gaan zingen.
Ook zal het kinderkoor u verrassen
door met Four Winds een bijzonder
kerstnummer te zingen.

Four Winds heeft speciaal voor dit
‘Bedat weer Kerst’ concert een aantal
nieuwe (kerst)nummers ingestudeerd,
waaronder een bijzondere combinatie
van twee bekende nummers (een pop

en een klassiek) die samen ontzettend
mooi klinken. We verheugen ons erop
deze unieke combinatie voor u te
mogen zingen, een primeur!
Het eerste deel is: van 14.30 tot 15.30
uur.
Er is daarna een korte pauze:
van 15.30 tot 16.00 uur.
Het tweede deel is:
van 16.00 tot 17.00 uur.

Voor het optreden van ‘Four Winds’
zijn toegangskaarten nodig. In de
voorafgaande dagen zijn er enkele
vaste verkooppunten:
Mammoet Meubelen te Zwaagdijk.
De Marskramer te Medemblik.
Videotheek te Wervershoof.
In de voorverkoop kost een kaartje:
€ 7,50. Voor aanvang van het concert
in de kerk kost een kaartje: € 8,-. Een
deel van de opbrengst komt ten goede
aan de PCI, parochie Wervershoof.
Een consumptie is inbegrepen.
Na het kerstconcert wordt door Four
Winds een nieuw project opgestart,
dat in 2018 zal worden uitgevoerd, het
jaar waarin we ook 25! jaar bestaan.
Natuurlijk zullen we ons tot die tijd
ook laten zien op diverse festivals en
andere optredens die op ons pad
komen.
Vind je zingen leuk? Kom dan vanaf
januari eens vrijblijvend bij ons kijken

op de maandagavond.
www.fourwinds.nl

Na afloop van het concert is de kerk
nog een uur open voor bezichtiging
van de kerststallen.

Op deze zondagmiddag is ook de
Wereldwinkel aanwezig met het aan-
bod en de verkoop van mooie kerstar-
tikelen. De mooiste versiering zijn wij
zelf die een bezoek willen brengen met
een voldaan gevoel en een geslaagde
beleving. Van harte bent u welkom!
Opmerking: Vanwege de invulling in
dit weekend komt dit jaar de Interker-
kelijke Kerstzangdienst in onze kerk,
georganiseerd door de plaatselijke
Raad van Kerken, te vervallen. Vol-
gend jaar nemen we de draad weer op.

Kerstconcert en kerststallen



De Eerste Communiewerkgroep
wenst alle lezers van Nu en Straks
hele gezellige kerstdagen en een ge-
lukkig en gezond 2016.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen de
ouders van de kinderen van groep 4 in
de 2e week van januari 2016 een uit-
nodiging voor de eerste informatie-
avond van ons verwachten. Deze staat
gepland op dinsdag 26 januari 2016.

Op deze avond krijgen de ouders van
eventuele communicantjes informatie
van Pastor Suidgeest en leden van de
werkgroep over de Eerste Communie.
Tevens is er gelegenheid om uw kind
voor zijn of haar Eerste Communie
aan te melden.

Voor degenen die deze informatie ge-
mist hebben:
De Voorstellingsdienst is op zater-
dag 20 februari 2016 en de Eerste
Communie op zondag 17 april 2016.

U kunt onze stukjes teruglezen op
www.sintwerenfridusparochie.nl op
de jeugd- en jongerenpagina.

Namens de werkgroep:

Monique Bosman (584412) en
Sylvia Bakker (582268)
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In deze uitgave van ‘Nu en Straks’ vin-
den we het nodige nieuws over de
kerstdagen zoals de kerstvieringen in
de kerk, sfeervolle dagen thuis, de laat-
ste week van het jaar op weg naar de
Jaarwisseling. Het is een mooie terug-
blik waard. We gaan een grens over.
We begroeten het nieuwe jaar 2016
met veel goede wensen en de nodige
inzet. We kunnen er niet omheen om
in het nieuwe jaar al gauw het week-
end van 16/17 januari te noemen: het
weekend van Actie Kerkbalans 2016.
We kunnen er niet omheen omdat het
elk jaar opnieuw een belangrijke acti-
viteit is, niet weg te denken. Het is om
er veel aandacht aan te geven. Actie
Kerkbalans is door de jaren heen voor
bijna iedereen een bekende actie ge-
worden, goed ingeburgerd. Het gaat
over financiën. Het gaat om onder-
houd, om voortgang van liturgie en
pastoraat, om persoonskosten, om uit-
gaven en om inkomsten. Het gaat om
de kerk als gebouw en om ‘De Inzet’
als een welkome ruimte. Daarmee gaat
het in deze beide ruimtes om ontmoe-
tingsmomenten, activiteiten, vierin-
gen, om geloof en toekomst, om geluk

en troost, om de koers van ons leven
zo goed mogelijk uit te zetten en te
gaan.

Als thema is dit jaar gekozen: ‘Mijn
kerk inspireert’. Als ondertitel: ‘Mijn
kerk in balans’.
Een dag na dit weekend, in de avond
van maandag 18 januari, weten we
meer. In de loop van die avond zal dui-
delijk worden, welk bedrag er tevoor-
schijn komt vanuit het totaal van de
retourenveloppen.
Wat we in de voorafgaande week in
handen hebben gekregen, dat was en
dat is een enveloppe met bisdomfol-
der, financiële cijfers, een invulformu-
lier, een opwekkend woord en de
retourenveloppe.
Wat we voor ogen hebben, dat is het
gekozen thema: ‘Mijn kerk inspireert,
Mijn kerk in balans’. Wat we op het ge-
kozen thema als een goed antwoord
kunnen geven, wat we samen kunnen
bereiken, dat is een succesvol resultaat,
gericht naar het komende jaar 2016.
Met de nodige zorg wordt de actie op
dit moment voorbereid.
Mogen wij allen met zorg en betrok-

kenheid ons aandeel leveren in een
loyale overschrijving als we denken
aan het invulformulier (de machti-
ging) of op andere wijze met onze fi-
nanciële steun. Heel veel dank voor
ieders bijdrage en ondersteuning.

Parochieraad,
St. Werenfridusparochie,
Wervershoof.
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Actie Kerkbalans 2016

In de ‘Week van Gebed voor de Een-
heid’ komen christenen overal in de
wereld bijeen om gezamenlijk te bid-
den om eenheid. Het is een traditie
van vele jaren, van 18 tot 25 januari.
Elk jaar wordt een ander land
gevraagd om deze Gebedsweek voor te
bereiden en dat als model aan te bie-
den in een groter geheel. Voor het jaar
2016 is aan christenmensen in Letland
gevraagd om het een en ander uit te
werken. Als thema hebben zij geko-
zen: ‘Het woord is aan jou’. Dit thema
verbinden zij in het N.T met een tekst
uit 1 Petrus 2, 9-12 en Mattheüs 5, 14-
16. Het zijn Jezus’ woorden aan het
begin van de Bergrede: Gij zijt het licht
van de wereld. In het O.T. wordt Exo-
dus 19, 3-6 genoemd. Wat we aan

woorden horen, het is aan ons om
deze woorden uit te dragen, de wereld
in. Het is zending en opdracht.
De Gebedsweek heeft een gezamen-
lijke Gebedsdienst.
De plaatselijke Raad van Kerken heeft
voor deze Gebedsdienst als datum
gekozen: woensdag 20 januari 2016,
aanvang 19.30 uur.
Plaats van samenkomen is ‘De Kapel’,
Middenweg 48 te Andijk. Er is een
korte openingsviering. Voorganger is
Ds. J. Staat (Andijk). Daarna is er ont-
moeting en gesprek met elkaar vanuit
het thema van de Gebedsweek. Enkele
startvragen zijn daarbij een hulp. Op
deze manier zijn we met elkaar ver-
bonden, in herkenning en erkenning,
in een gezamenlijk getuigenis en

geloof. U bent van harte welkom!

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

Gebedsweek voor de eenheid

Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep

De eerste vergaderingen van de werk-
groep hebben plaatsgevonden.
Juf Bianca en juf Katinka heten wij van
harte welkom als leerkrachten van
groep 8 van de Werenfridusschool.

Achter de schermen wordt al gewerkt
aan de voorbereidingen voor het
H. Vormsel dat plaatsvindt op zater-
dag 12 maart 2016. De dienst zal om
15.00 uur aanvangen.
Zet u deze datum alvast in uw agenda?

Er hebben zich achttien enthousiaste
kinderen aangemeld met wie we het
project gaan uitvoeren. Zoals altijd zal

er al in januari gestart worden met
het gastouderproject en de daarbij
behorende thema avonden, zoals: de
kunstenaarsavond, speurtocht door de
kerk en de ganzenbordavond.

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

Tot slot wensen we iedereen sfeervolle
feestdagen en alle goeds voor 2016.

Met vriendelijk groeten,

Werkgroep Vormen.

Nieuws van de werkgroep Vormen

Geen Kindje wiegen
Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord of gelezen is er dit jaar weer een ‘Levende
kerststal’ in de Werenfridusschool. Een belangrijke en niet weg te denken groep
in de stal is het engelenkoor waarvoor de medewerking is gevraagd van het kin-
derkoor. Omdat de kinderen van het koor niet op twee plaatsen tegelijk aanwe-
zig kunnen zijn, is in gezamenlijk overleg besloten om het Kindje wiegen dit jaar
(voor één keer) te laten vervallen.
Volgend jaar zijn alle Maria’s, Jozefen, herders, engelen en koningen weer van
harte welkom.

Mocht u gaan kijken dan wens ik u, samen met uw kind(eren) veel kijk- en luis-
terplezier bij de levende kerstgroep.

Tot volgend jaar!

‘Meester’ Ben



Dit jaar is het 40 jaar geleden dat ik
voor het eerst in aanraking kwam met
het orgel in de Sint Werenfriduskerk.
In september 1975 werd ik toegelaten
tot de vooropleiding van de vakoplei-
ding aan de Muziekpedagogische
Akademie Alkmaar.
Onder leiding van orgeldocent Hans
van Nieuwkoop begon ik aan de or-
gelstudie. Het studieorgel wat ik op dat
moment tot mijn beschikking had was
ongeschikt voor een goede ontwikke-
ling: pneumatisch i.p.v. mechanisch,
een pedaal in afwijkende maat en één
manuaal. In mijn woonplaats Enkhui-
zen kreeg ik bij diverse kerken nul op
het rekest voor studie, behalve in de
R.K.-kerk, maar dat betrof een elek-
tronisch orgel.
Een neef van mij attendeerde mij op
het orgel te Wervershoof, dat enkele
jaren eerder was gerestaureerd. Ik
belde meteen op en vroeg om toe-
stemming éénmaal per week op zater-
dag een uur te mogen studeren op het
orgel. Na enkele minuten van overleg
kreeg ik de gevraagde toestemming. Ik
vond het meteen een fijn instrument.
Het aantal studie-uren groeide allengs,
waardoor ik heel vertrouwd raakte
met dit fijne orgel. Wat is er zo fijn
aan? Het heeft iets wat zich niet in
woorden laat vangen.

Zoals dat altijd bij een echt kunstwerk
het geval is: woorden schieten tekort.
Want ook dit muziekinstrument is een
kunstwerk. Je moet het hòren. En als
bespeler moet je het ook voelen. Het
heeft te maken met de speelaard, maar
vooral ook met de klankkleur van de
registers. Deze hebben zowel warmte
als helderheid. De Trompetachtige
registers hebben iets vurigs en feeste-
lijks. Ik probeer het nog steeds: het
onder woorden brengen van wat het
nou precies is, maar het lukt niet goed.
Met deze beschrijvingen kom ik be-
hoorlijk in de buurt, maar nogmaals:
je moet het horen, je moet het voelen.
Dat is dikwijls zo met een mooi in-
strument wat blijft boeien en waar je
op wilt blijven spelen.
De restauratie in 1971 stond niet los
van de aanleg van heteluchtverwar-

ming in 1929. Verwarming, met name
heteluchtverwarming, is slecht, zo niet
funest voor historische orgels. Behalve
dat de stemming juist tijdens de vie-
ring aller-beroerdst is, lijden ook de
materialen enorm onder de plotse-
linge en snelle opwarming, en daarna
weer de afkoeling.
Ondanks dat veel kerkgangers het
orgel regelmatig horen tijdens de vie-
ring, blijft het voor hen toch iets op af-
stand. Dat merkte ik onlangs weer
tijdens een korte "excursie" bij het
orgel.
"Ik dacht altijd dat het orgel alleen
maar bestond uit de pijpen die je van
beneden af ziet."
Nee dus: er staan er nog ruim duizend
achter. De meeste van metaal, andere
van hout. De verschillende materialen
reageren verschillend op de kerkver-
warming. Hout, metaal en leer zijn de
voornaamste. Voor een goed tech-
nisch functioneren en een goede or-
geltoon of -klank dienen zij echter
perfect op elkaar aan te sluiten en zo
a.h.w. samen te werken. Deze materi-
alen zijn onder invloed van (natuur-
lijke) temperatuur- en luchtschom-
melingen gedurende de seizoenen
voortdurend in werking.
Alleen al daardoor ontstaan geleidelijk
aan op de langere duur steeds meer af-
wijkinkjes, die steeds groter worden.
Steeds minder goed functioneren van
het instrument als geheel is daarvan
het gevolg. Dus ook zonder het te be-
spelen en zonder de kerk te verwar-
men gaat het orgel a.h.w. achteruit.
Het hele instrument dient dan ook so-
wieso eens in de 25 à 30 jaar te worden
gedemonteerd voor "groot onder-
houd". Wanneer er regelmatig hete-
luchtverwarming op het orgel wordt
losgelaten wordt dit proces van ach-
teruitgang enorm versneld.

Begin november heb ik schriftelijk aan
de parochieraad de relatie tussen ver-
warming en liturgische muziek probe-
ren uit te leggen. Daartoe heb ik
tijdens het weekend van 7/8 november
boven bij het orgel de temperatuur en
luchtvochtigheid gemeten. De tempe-
ratuur liep binnen het uur vanaf 14

graden bij het opstarten van de kachel
naar 21 op. Daarna regelmatig verder
naar 22, soms zelfs 23 graden. Bene-
den is het dan echter 16 à 17 graden.
De luchtvochtigheid daalde van 85%
naar 70%.

Het orgel is in juni gestemd in een on-
verwarmde kerk. Bij 14 graden klinkt
het nog alleszins redelijk, maar bij 21
graden is het behoorlijk vals, en daar-
door niet volledig te gebruiken. Het is
bij de begeleiding van de zang dan ook
uitkienen welke registercombinaties
wel en welke niet kunnen worden ge-
bruikt. Desalniettemin blijft het vals.
Voor de zang is dat niet goed. En dat is
jammer.

De orgelbouwer adviseert om veel ge-
leidelijker de kerk op te warmen:
maximaal 1 graad per uur, i.p.v. 6 à 7
graden, zoals nu het geval is.
Gedurende de verdere stookperiode
zal een ander, aangepast stookbeleid
worden uitgeprobeerd.
Het orgel zal dan nog niet helemaal
zuiver klinken, maar wel minder ont-
stemd, zo is de hoop en de verwach-
ting. Niet in de laatste plaats zullen de
materialen ook minder lijden.

Jan van der Leek
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Beste mensen

Het is alweer enige tijd geleden: Ondanks de regen was de
actie “Straat(m)ijsje” een geweldige happening. Dankzij de
medewerking en sponsoring van velen hebben we Frank
van Rijn een cheque mogen overhandigen van € 7500,-. U
kunt over deze actie nog veel meer lezen op onze website.

Naast Amigos Colombianos hebben we nog een aantal pro-
jecten financieel geholpen:
* Stichting Abrazos is werkzaam in Cuso (Peru) en geeft

kinderen met autisme een kans. Deze stichting richt zich
niet alleen op de kinderen, maar ook op hun leefomge-
ving.

* Stichting Manda wil een klein tuinbouwbedrijf gaan op-
starten in de regio Mwangwei in Kenia.

* Jos Schoenmaker wil via “Estrela Nova”, een wijkvereni-
ging in één van de sloppenwijken van Sao Paulo, de ar-
moedeproblematiek aldaar gaan aanpakken.

Aan het einde van 2015 zouden de millenniumdoelen, die
in 2000 door 189 regeringsleiders zijn opgesteld, gereali-
seerd moeten zijn. Onze stichting hanteert die millenni-
umdoelen als uitgangspunt voor haar handelen. Maar hoe
staat het ermee? Zijn alle doelen gehaald?
In deze en in de komende rondzendbrief wil ik proberen
daar een antwoord op te geven.

Vooraf: Er wordt vaak gezegd: “Meten is weten”. Maar om
vast te stellen of een doel gehaald is of niet, is moeilijk, zo
niet bijna onmogelijk. Het is namelijk niet eenvoudig om
het welvaarts-niveau van miljarden mensen “All over the
World” te meten. Voor elk land is het beginpunt al niet ge-
lijk. En als een ontwikkelingsland niet eens weet hoeveel
inwoners het heeft, hoe kun je dan de benodigde data gaan
verzamelen?

Millenniumdoel 1
In 2015 moet het aantal mensen dat rond moet komen van
minder dan $ 1,00 per dag zijn gehalveerd. Het aantal men-
sen dat honger lijdt moet in dat jaar met de helft zijn
teruggebracht.
Het eerste deel van dit doel is gehaald: in 1990 leefde 47
procent van de wereldbevolking in extreme armoede, nu is
dat 22 procent.
Het tweede deel is voor een deel gehaald: in 1990 leefde 23,2
procent met honger, dat is nu nog 14,9 procent.
Je zou dus kunnen zeggen dat het eerste doel gehaald is.
Maar toch moet er nog hard aan gewerkt worden omdat

nog steeds 1 op de 8 mensen in extreme armoede leeft,
waarvan een derde deel in de landen ten zuiden van de Sa-
hara.

Millenniumdoel 2
In 2015 moeten alle kinderen - dus zowel jongens als meis-
jes - basisonderwijs kunnen volgen.
Het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat is welis-
waar iets gestegen, maar dat is niet voldoende om te stellen
dat dit doel is gehaald. Er is wel een verbetering waar te
nemen. Ruim 57 miljoen kinderen gaan op dit moment niet
naar school. Wereldwijd zijn er 123 miljoen jongeren die
niet kunnen lezen en schrijven. Veel meer dan de helft van
hen, zo’n 61%, is een meisje. Dat betekent dat meisjes nog
heel vaak niet als gelijkwaardig aan jongens worden
beschouwd.

Millenniumdoel 3
In 2015 hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten.
De VN mag dan wel stellen dat een deel van dit doel is
behaald, maar ik blijf me er zorgen om maken. We zien en
horen te vaak in de krant en op de journaals dat meisjes en
vrouwen als “minder” worden gezien (India, kinderprosti-
tutie). Het krijgen van onderwijs is van groot belang omdat
de meisjes zo de kans krijgen zich te ontwikkelen tot
vrouwen die op gelijke voet met mannen kunnen omgaan.

Millenniumdoel 4
In 2015 moet de kindersterfte met tweederde zijn terugge-
bracht. In 1990 stierven 90 op de 1.000 kinderen jonger dan
vijf jaar, in 2015 moet dit zijn gedaald tot 31 op de 1.000
kinderen.
Dit doel ligt niet op schema. De kindersterfte is met 41%
gedaald maar dat is niet genoeg om de doelstelling (terug-
brengen met tweederde) te halen. Jaarlijks sterven ongeveer
7 miljoen kinderen voor hun 5de verjaardag door ziektes:
diaree, longontsteking, malaria. Ondervoeding en gebrek
aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen maken
de kinderen extra vatbaar voor ziektes.
(Bron: VN, Maite Vermeulen, Jan Sluyterman, UNICEF)

Voor wat betreft de millenniumdoelen wil ik het hierbij
laten. De nog resterende doelen komen aan de orde in de
volgende rondzendbrief (januari). Ik wil “op voorhand” al
wel opmerken dat ik er van overtuigd ben dat wij ons steen-
tje hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen, aan het be-
halen van die millenniumdoelen. En zonder uw steun
hadden wij dit niet kunnen doen. Dank daarvoor.

Even een korte blik in de toekomst. Oktober 2016: tijd om
te vieren dat wij 30 jaar bestaan. Hoe we dat zullen gaan
doen hoort u van ons.

Ik wens u een hele fijne, gezellige, sfeervolle kerst toe en
alle goeds voor 2016.
Kees Ooijevaar (secretaris)

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
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Het orgel



Van 30 november tot en met 11 december 2015 vond in Pa-
rijs de eenentwintigste klimaatconferentie van de Verenigde
Naties plaats.
In Parijs moet een nieuw klimaatverdrag ondertekend wor-
den als vervolg op de afspraken die in 1997 in Kyoto (Japan)
zijn gemaakt. Een belangrijk moment in de strijd tegen de
klimaatverandering.

Waar worden in Parijs afspraken over gemaakt?
– het snel verminderen van de CO2-uitstoot
– het vergroten van onze gezamenlijke weerbaarheid

tegen klimaatverandering en
– de financiering van daaruit volgende activiteiten in ont-

wikkelingslanden door de rijke landen.

Kerken zijn bij de klimaatproblematiek betrokken, al
decennialang. Veertig jaar geleden – toen de aandacht voor
klimaatverandering nog in de kinderschoenen stond –
begon de kerkelijke betrokkenheid in de Actie Nieuwe
Levensstijl. Daarna kwam het Conciliair Proces in de late

jaren ’80. In de aanloop naar de klimaatconferentie in
Kopenhagen eind 2009 was er een nieuwe korte opflakke-
ring van bewustzijn en betrokkenheid. Al die tijd was in-
ternationaal de Wereldraad van Kerken sterk bezig met
milieu en duurzaamheid – vanaf 1992 ook met een aparte
werkgroep Klimaatverandering – met motto’s als Care for
Creation en Climate Justice.

Ook nu weer wordt binnen de Nederlandse kerken de
noodzaak van een rechtvaardig en effectief klimaatverdrag
sterk gevoeld. Het is tijd voor een volgende fase, een vol-
gende stap op de weg naar gerechtigheid, vrede en heelheid
van de Schepping.

De ernst van de situatie beluisteren we in de oproep van de
Wereldraad van Kerken tot een pelgrimage van gerechtig-
heid en vrede, de nieuwe encycliek Laudato Si van Paus
Franciscus, de activiteiten van tientallen lokale kerken,
waarvan er zich inmiddels ruim zestig hebben aangemeld
als Groene Kerk.
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In het diaconale weekend van 7 en 8
november j.l. heeft Maaike Rootlieb in

de kerk verteld over de stichting Abra-
zos. Abrazos betekent omhelzing in
het Spaans en geeft kinderen met au-
tisme in Peru een kans. De collecte
voor Abrazos heeft een bedrag van
€ 346,97 opgeleverd. Met de verkoop
bij de collecte opgeteld is er bijna
€ 500,– opgehaald, een gift waar
Maaike en Willeke Brouwers heel erg
blij mee zijn. Hieronder een reactie
van Willeke Brouwers:
Met deze bijna €500,00 kunnen we
hier veel doen.
Om je een idee te geven: Hier van zou-
den er 32 gezinnen mee kunnen doen
aan verschillende cursussen van ons.
In deze cursussen leren zij wat het au-
tisme precies inhoudt en wat dit bete-
kent voor onze begeleiding. Ook
hebben we een cursus waarin we hen
speciale opvoedingstechnieken leren

die ze kunnen toepassen bij het op-
voeden van hun kind met autisme.
Daarnaast hebben we ook een cursus
die speciaal gericht is op autisme en
communicatie.
Of we kunnen er ruim een jaar (60x)
een gezin pedagogische gezinsbegelei-
ding door geven. Tijdens deze thera-
pieën leren zij hoe hun kind te
begeleiden in moeilijke situaties. Nog
veel belangrijker hoe zij deze moeilijke
situaties kunnen vermijden.
We zijn dus erg blij met jullie gift en
zullen hem zeker goed gebruiken!

Dank je wel,

Namens het team in Peru en alle ou-
ders,
Willeke Brouwers,
Projectleider in Peru voor Abrazos
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Voor de adventsactie hebben we in het
verlengde van Abrazos gekozen voor
het project van hoop op een goede
toekomst voor jongeren in Peru.
Wanneer je een gezin moet onderhou-
den zonder schoon water, elektriciteit
en voldoende te eten, dan kan onder-
wijs voor je kinderen zowel een extra
zorg als dé oplossing zijn. Dat geldt
zeker voor de zwoegende ouders in ex-
treem arme gebieden zoals in het An-
desgebergte in Peru. De John Paul de
Grote-school draagt bij aan een betere
toekomst voor de kinderen door prak-
tijkgerichte trainingen, bijvoorbeeld
op het gebied van koken en computer-
vaardigheden.
Het is begrijpelijk dat de ouders die 12
uur per dag werken, een helpende
hand kunnen gebruiken bij het orga-
niseren van onderwijs. Adventsactie
biedt steun aan deze kinderen om hun
kansen op een beter bestaan te vergro-
ten.

Positieve vooruitzichten

In het Tiabaya district in het Andes-
gebergte lijdt bijna de helft van het
armste deel van de bevolking aan de

Chagas ziekte. Veel kinderen verliezen
hieraan een of beide ouders. Bij de
twee staatsscholen (waarop de arme
gezinnen zijn aangewezen) is het on-
derwijsniveau ver onder de norm, met
als gevolg dat ouders en verzorgers
kinderen thuis houden en laten helpen
bij landbouw en dieren verzorgen, als
deze optie al bestaat. Opgroeiende
jeugd zonder positieve vooruitzichten
vervalt vaak in alcoholisme en andere
destructieve levensstijlen.
De John Paul de Grote-school biedt
onderwijs aan 200 kinderen en staat in
de omgeving zeer goed bekend van-
wege de liefdevolle zorg van de katho-
lieke gemeenschap. De workshops die
deze school verzorgt, vergroot de kan-
sen bij het vinden van een baan of het
starten van een eigen bedrijf. Is er een-
maal werk voor ze, dan kunnen deze
jonge mensen zelf verdere scholing be-
talen.

Kooklessen en
computertrainingen
De speciale kooklessen en computer-
trainingen zijn bedoeld voor de leer-
lingen van de John Paul de
Grote-school en voor jongeren in de

omgeving die geen geld hebben om na
de basisschool verder te leren. De op-
brengst van Adventsactie wordt speci-
fiek gebruikt voor het uitbreiden van
de computerlessen en voor de keuken
waarin de fruitoogst van de ouders
kan worden verwerkt in gebak en jam.
Het werk van de studenten levert een
constructieve bijdrage aan de lokale
economie en veel kinderen kunnen
hun ouders helpen met hun verwor-
ven vaardigheden. De workshops wor-
den met veel betrokkenheid
ondersteund door de lokale bevolking,
met name de enthousiaste moeders.
Adventsactie wil € 30.000,- bijdragen
voor het uitbreiden van de computer-
lessen en voor uitbreiding van de keu-
ken, waar de fruitoogsten van de
ouders kan worden verwerkt in gebak
en in jam.

Adventsactie

Abrazos Klimaatconferentie

Al eeuwenlang bestond er een R.K. Armenbestuur dat in
schrijnende gevallen financiële ondersteuning verleende.
Door een naamsverandering heet het nu de Parochiële
Caritas Instelling (PCI).

De doelstelling van de PCI Wervershoof is:

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

Wat doen wij als PCI?
Helpen als de nood hoog is.

Dit doen wij vooral in de vorm van financiële steun.
Mensen uit Wervershoof die onverwachts met financiële
tegenslagen te kampen hebben, kunnen bij ons vragen om
financiële steun, zodat zij even ontlast worden van hun zor-
gen. Hierdoor krijgen ze de kracht om de hobbelige weg
van het leven weer verder te kunnen gaan.
Met Kerst geven wij de gezinnen, die bij ons bekend zijn en
waarvan wij weten dat zij met een minimuminkomen rond
moeten komen, iets extra’s.
De kerstpakketten die wij ontvangen verdelen wij ook over
deze gezinnen. Wij ervaren dan veel dankbaarheid onder
deze mensen.

Wie zijn wij?
Het bestuur van de PCI bestaat uit vijf parochianen (inwo-
ners van Wervershoof) en komen 10 tot 12 keer per jaar

bij elkaar. Wij behandelen dan
diverse aanvragen en gaan hier
heel diskreet mee om.
Wij werken samen met ge-
meente, maatschappelijk werkers
en andere hulpverleners. Ook
worden wij weleens getipt door
inwoners van Wervershoof.

Wij kunnen dit doen doordat wij vier keer per jaar een
deurcollecte bij de weekendmissen mogen houden en wij
ontvangen de collecte bij de dagmissen. Daarnaast ontvan-
gen wij giften en kerstpakketten van mensen, verenigingen
en bedrijven.

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

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

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

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

PCI Parochiële Caritas Instelling



plannen en wilde hij ook meedoen,
maar dan bestuurlijk. Zelf meespelen
en dingen eromheen regelen gaat niet
goed samen. Er komt best veel bij kij-
ken.
Wilma van Ophem zal de teksten her-
schrijven en haar man Jos verzorgt het
licht en geluid. Tegenwoordig worden
headsets gebruikt. In het verleden ging
dat met microfoons. Het is eigenlijk al-
tijd goed gegaan.

Vijfendertig engelen
Dit jaar zullen kinderen van de basis-
school, kinderen van het kinderkoor
en het kinderkoor van Zwaagdijk als
engel spelen. Ze hebben vijfendertig
engelen nodig en ze zingen parttime
(vanwege familievisite’s, het is tenslotte
Kerstmis), dus al met al zijn veel kin-
deren nodig.
Boven op twee openstaande deuren in
de hal van de Werenfridusschool is
een balkon gemaakt waarop de voor-
zingengel zit, de rest van de engelen
staat daar achter op de trappen van de
school. De engelen kijken steeds he-
mels naar boven, daar schreef pastor
Janssen ook nog over, maar Kees ver-
telt dat boven hun hoofd de tekst hing,
vandaar.
Verder zijn er drie herders (in wissel-
dienst zes) en drie koningen (ook zes).
Er speelt ook een donkere koning mee,
net als in 2000, dus die hoeft niet
geschminkt te worden. Omdat de Le-
vende Kerstgroep 2015 weer in de We-
renfridusschool wordt gespeeld, zit
ook Jessica Meester in de werkgroep.
Verder zitten in de werkgroep: Manon

Sijm-Ruiter, Sandra Verdonschot-
Schouten, Michael Zwan, Gon Kaijer
en Coos Zwan. Aankleding van groen
wordt door John Meester verzorgd.
Frank is notulist, heeft een Facebook-
pagina gemaakt en hij zorgt voor de
financiën. Hij is zeg maar verant-
woordelijk voor het ontvangen en het
uitgeven.

Hoeveel keer wordt het
gespeeld?
Nu hebben ze vier echtparen met ba-
by’s. Het wordt dus in deeltijd gespeeld
en dat moet ook wel. Het zijn twee
dagen van 14.00-17.00 uur en elke uit-
voering duurt ongeveer een kwartier.
Daarna kunnen nieuwe bezoekers
binnenkomen en wordt het weer op-
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Hoe is dat ooit begonnen?
In 1959 is Jan Dol (werkzaam bij de
gemeente) op het idee gekomen. Hij
zat die tijd bij de verkenners met Theo
Spigt en zus Vera Spigt bij de gidsen en
meer begeleiders. In verschillende
plaatsen in Noord-Holland werd het
kerstverhaal van de geboorte van Jezus
nagespeeld en Jan Dol vroeg zich af of
dat in Wervershoof ook kon met hulp
van de verkenners, welpen, gidsen en
kabouters.
In 1960 en 1961 waren Niek en Laura
Bot de eerste Jozef en Maria met Hans
Koopman en Tiny Steltenpool. Kees
zelf was toen engel en dat is hij nooit
vergeten.

Dankzij de engel
Engel zijn in het kerstspel 1960 en
1961 heeft zelfs zoveel indruk op Kees
gemaakt, dat hij 1988 zelf de draad op-
pakte, samen met het jongerenpasto-
raat (JeePee), waarvan hij sinds 1985
een van de begeleiders was. Het kin-
derkoor en JeePee zorgden voor de en-
gelen, herders en koningen.
Maria met kindje werd gewoon van de
straat geplukt. In 1988 wandelde
Agatha met de kinderwagen door het
dorp, toen ze door Kees werd gevraagd
om als Maria mee te doen met de
Levende Kerstgroep. Agatha zei direct
‘ja’ en kleine Frank sputterde ook niet
tegen. Maar of ze Arie mee zou krijgen
betwijfelde ze. Maar ook Arie was
direct in om als Jozef in de kerstal de
kerstdagen door te brengen.
Twee dagen hebben ze dat gespeeld
van 14.00-17.00 uur. Zelf zongen ze
ook het lied:
‘Hoe lijdt dit Kindeke.’
‘Het was best wel ‘pittig’ om het stuk
ieder kwartier te spelen, maar na af-
loop gaf het een heel voldaan gevoel,’
zegt Agatha .

Vooraf moest ook geoefend worden.
Voor het spelen gaf ze baby Frank
borstvoeding. In de kribbe pruttelde
hij nog wat maar zodra hij op zijn buik
werd gelegd, hoorde je hem niet meer
en viel hij in slaap.
Pastor Janssen heeft nog een leuk stuk
in Binding hierover geschreven:
‘Het kindje dat zijn rug naar ons toe-
keerde, iets wat hij later en ook nu nog
zelf zou ondervinden van anderen,
maar die anderen stonden nu allemaal
naar hem toegewend.’
Frank weet er weinig meer van.
Het geheel was zeer succesvol en de
opbrengst was bestemd voor Sjaak de
Boer.

Vervolg
In 1989 kwam er een vervolg. Piet Ver-
donschot en Anneke Neefjes hebben
toen met zoon Hjalmar als kindje
Jezus, Jozef en Maria gespeeld. Doch-
ter Marit was toen voorzingengel. Ook
toen was het goede doel voor Sjaak de
Boer.

Daarna pas in 2000, Elles Botman was
Maria met dochter Janneke als Jezus
en Coos Zwan als Jozef. Sandra Ver-
donschot-Schouten (zus van Kees)
speelde ook als Maria met Coos Zwan
weer als Jozef en baby Jezus was toen
Nienke Verdonschot de dochter van
Sandra. Wilma van Ophem schreef de
teksten voor het spel.
Als begeleiders lieten ze het daarna
over aan de jeugd. De bedoeling was
om het in 2005 en 2010 weer te orga-
niseren, maar dat kwam niet van de
grond.

Nazitten
Kees en Agatha zongen beiden bij de
zanggroep ‘Schakels’ en hadden het,
tijdens een nazit bij Arie en Agatha,
over de Levende Kerststal. Toen Frank
’s nachts thuiskwam, hoorde hij van de
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In gesprek met....
Kees Schouten
Kees is de grote gangmaker van de Levende Kerstgroep die op eerste- en
tweede Kerstdag in deWerenfridusschool voor de zesde keer te zien zal zijn.
Voor de redactie een reden om eens te horen wat daar allemaal bij komt
kijken. Kees heeft voor dit interview ookAgatha Breg-Schouten en haar zoon
Frank Breg erbij gevraagd, de Maria en het kindje Jezus uit 1988.

De levende kerststal... Nog zie ik die
engeltjes staan en hoor hen zingen,
met die hemelse blik omhoog. Hoe
krijg je zoiets klaar, dacht ik. Achteraf
bleek die hemelse blik omhoog veroor-
zaakt te worden door het lezen van de
tekst van het liedje, dat ze zongen en
de tekst was hoog in de muur, van-
daar die hemelse blik, maar: hoog te-
gen de muur, die tekst kwam ook een
beetje van de hemel.
Nog denk ik aan het engeltje met de
harp, dat tegelijkertijd een kerst-
kransje zat op de peuzelen, aan Maria,
die veel meer mensen vriendelijk be-
groette dan alleen haar nicht Elisa-
beth, aan Jozef, die uit een plastic be-
kertje een kop koffie dronk, aan de
vier engeltjes die ,,Eer aan God in den
hoge’’ zongen, maar plotseling weg
,,vlogen’’, omdat de nood ook hoog
was, aan het kindje niet te vergeten,
dat zijn rug naar ons toekeerde, iets
wat hij later en ook nu nog zelf zou
ondervinden van anderen, maar die
anderen stonden nu allemaal naar
hem toegewend. Het was prachtig. Be-
dankt voor het onvoorstelbaar vele
werk, en voor het genoegen en de ont-
roering die jullie vele mensen hebben
bezorgd.

Tot slot: vorige week zondag heb ik
het kindje Jezus gedoopt. ,,Wat zullen
we nu hebben’’, hoor ik u al zeggen.
Met de kerstdagen komt er een leven-
de kerststal, met alles er op en er aan,
in de middaguren te bezichtigen en
wat is een levende kerststal zonder een
echt klein kindje. Het toekomstige
kerstkind kreeg bij zijn doop de na-
men Franciscus Cornelis mee. Het is
een pracht kereltje, echt waar, en
heeft op een zeer voorbeeldige wijze
het gebeuren van de doop aan zich la-
ten voltrekken.
Zo, dat was het dan voor deze week.
Heel veel hartelijke groeten en mocht
u sinterklaas tegen komen, u weet het
hè... even langs sturen... Hij komt vast
niet met lege handen voor de kerk...

A. Janssen, pastor

Ze hebben 35 engelen nodig



Op 2 november 2015 is na het inleve-
ren van levenskracht overleden
Antonius Joseph (Toon) Boon. Het
was op de leeftijd van 85 jaar in de
‘Wilgenhof ’. Daar heeft hij de goede
verzorging ondervonden die hij niet
kon missen. Er is herinnering aan een
zorgzame, beminde vader en aan een
geliefde opa. Met bewondering en
dankbaarheid kwam die herinnering
naar voren, zoals herkenbaar in de
afscheidsvieringen in de kerk. Het was
met zang, gesproken woord en mu-
ziek, met dankbaarheid, verwerking
en herkenning.
In een bakkersgezin geboren, dat zette
de toon in Toon’s leven, van vader op
zoon. Vroeg in de morgen begon de
dag, begon het werk in de bakkerij en
onderweg. Met de invulling van zijn
leven, in zijn jonge jaren met zijn echt-
genote en levensgezel Tiny, groeiden
zij samen uit tot prachtige ouders voor
het gezin dat er ging komen, vijf kin-
deren. Muziek en zang speelden een
grote rol in hun leven en in het gezin.
Bijna vanzelfsprekend was het zoals de
kinderen dat overnamen, erdoor ge-
raakt met hun eigen keuzes en smaak
om er iets moois aan te beleven. In zijn
leven had vader Toon een grote liefde
voor de natuur, de zee, de bossen, de
vogels. Hij verwende de vogels en vo-
geltjes vanaf zijn zelfgemaakte vogel-
voedertafel in de tuin om huis. Aan
het eind van een actief leven heeft hij
nog enige tijd op de koekfabriek in
Andijk gewerkt. Intussen waren de
kinderen hun eigen levensweg gegaan
en waren er twaalf kleinkinderen ge-
komen, een ware rijkdom in Toon’s
leven. Als een warm familiemens vond
hij ze allemaal geweldig, en dat was
wederkerig ook naar hem toe als ge-
liefde en trotse opa. Bijzondere herin-
nering: zo’n 66 jaar was hij lid van het

Herenkoor in de kerk, met zijn karak-
teristieke stem. Vele jaren met broer
Kees en met zus Geertje, regelmatig
achter het orgel. Hij genoot ervan.
‘Wilgenhof ’ werd zijn laatste bewo-
ning, met veel goede zorg omgeven in
de kwetsbaarheid van zijn leven, een
afnemende gezondheid. Het is de tijd
dat zijn echtgenote Tiny haar zorgen
had om eigen gezondheid, thuis,
St. Jozef-huis, toen weer thuis, met
liefde en zorg omgeven vanuit het
gezin. Haar overlijden betekende veel
voor Toon in afscheid en verwerking.
Ruim een half jaar later kwam zijn le-
venseinde, een stilte voorgoed. Het
was met veel herinneringen aan een
geliefde vader en opa, immer glunde-
rend bij ontmoeting, een blije lach op
zijn gezicht in de dagen van zijn leven.
Met dank, bewondering en herinne-
ring waren de afscheidsvieringen in de
kerk en de begrafenis in het familie-
graf, weer samen met zijn geliefde
levensgezel. Zij mogen beiden rusten
in vrede.

Op 6 november 2015 is in het Verzor-
gingshuis ‘De Valbrug’ te Medemblik
overleden Catharina Ligthart-Duin-
mayer. Ze bereikte de hoge leeftijd
van bijna 94 jaar.
De familiecirculaire opende met her-
kenbare woorden: ‘Na een leven vol
liefde en zorg waarin de ander altijd
op de eerste plaats kwam, zetten wij
vol trots u op een eerste plaats’.
In haar laatste levensjaren was zij in
‘De Valbrug’ in Medemblik met dank
voor de goede verzorging die zij
mocht ontvangen. In vele jaren daar-
aan voorafgaand was zij in de ver-
trouwde omgeving van Wervershoof
bekend, met haar gezin en echtgenoot
Simon Ligthart. In 1994 was er zijn
overlijden. Nog vele jaren zou zij in
Wervershoof blijven wonen, in een
van de Aanleunwoningen, met alle
zin. De foto op de familiecirculaire laat
haar zien: vriendelijk, een volle lach op
haar gezicht. In die richting waren de
woorden bij het afscheid in de kerk
herkenning en herinnering aan deze

moeder en oma: met warme aandacht
en zorg voor ieder van de kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
We hoorden mooie voorbeelden: als
gezin ‘luidruchtig’ en gezellig aanwe-
zig, graag een weekend weg, gek op
uitjes, genietend van de St. Nicolaas-
pakjesavond, van de sfeer van de kerst-
dagen, mooi samen op verjaardagen
en op zondagen thuis. Altijd wat lek-
kers uit de keuken en spelletjes in de
kamer, haar gulle hand van delen, de
waarde kennen van het gezegde: het
zijn de kleine dingen die het doen. Zij
hechtte veel waarde aan het Geloof.
Het was voor haar een bron van kracht
en troost. Ze had veel vertrouwen in
de Maria-persoon. Ze vond verbon-
denheid samen, vergeving en liefde
voor elkaar in het leven heel belang-
rijk. In een afscheidsbrief voor de kin-
deren had ze mooie woorden bij elkaar
geschreven. Daarin herinnering aan
haar zorgzame en gelovige leven, lief-
devol ingevuld, haar naam geschreven
in de palm van Gods hand én in de
harten van haar gezin. Het gekozen
evangelieverhaal in de afscheidsvie-
ring ging over het ‘Vaderhuis met
ruimte voor velen’. Als moeder en oma
gaf zij ruimte om te leven en te laten
leven. Zij vulde de ruimte van haar
eigen leven met delen en geven, gast-
vrijheid, geloof, respect voor de mede-
mens. In de afscheidsviering was het
met herinneringen daaraan.
De begrafenis daarna was op 11 no-
vember in het familiegraf.

Op 19 november 2015 is na een
ernstige ziekte overleden Lianne
Zwan-Mol op haar leeftijd van 53 jaar.
‘Met bewondering voor haar kracht en
positieve instelling in haar leven heeft
zij de strijd moeten opgeven’, het zijn
woorden uit de circulaire in de dagen
van diepe verandering en verwerking.
Bij een val in huis had Lianne een jaar
geleden een arm gebroken. Onderzoek
en behandeling volgden in het zieken-
huis. Er volgde kort daarna een nieuw
onderzoek. Er bleek meer aan de
hand. Vanaf januari van dit jaar werd
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Familieberichtengevoerd. Per keer kunnen ongeveer
100 bezoekers naar binnen. Ze hopen
wel dat het publiek en beetje verspreid
komt.
Kees was blij dat Riet belde voor een
interview, mooie PR.

Goede doel
Sinds 1988 wordt er voor een goed
doel gespeeld:
1988 Sjaak de Boer Brazili-ja
ongeveer 2.600 gulden
1989 Sjaak de Boer Brazili-ja
ongeveer 2.800 gulden
2000 een kindertehuis in Kathmandu,
Nepal en een kindertehuis in Kalisz in
Polen (Kees is met leerlingen van het
Clusius College Heerhugowaard daar
meerdere keren op bezoek geweest)
opbrengst toen ongeveer 3.800 gulden.
In 2015 zal de opbrengst naar stichting
Watu Wangu gaan, voor het bouwen
van een graansilo voor graan en mais,
via Erwin en Inge Dol (tevens spelen
zij nu Jozef en Maria met hun dochter
Elin als kindje Jezus).
De kosten van de voorstelling zijn
onder meer: vergunning van de ge-
meente, WA verzekering, EHBO, spul-
len voor de aankleding van de stal,
eten en drinken voor alle spelers.
Entree wordt € 3,− voor volwassenen
en € 1,50 voor kinderen (tot 4 jaar gra-
tis). Ze hopen op vele bezoekers. Men-
sen in een rolstoel kunnen ook komen
kijken, ze worden geholpen door
leden van de werkgroep, dat is dus
geen probleem.

Oefenen.
Vooraf wordt geoefend, tekst en de
liedjes, uiteraard. John Meester heeft
eerder ook gedrumd, dit jaar zal zijn
zoon Stef dat doen. De kinderen en
alle andere deelnemers zullen dit in de
Werenfridusschool doen. Ook echte
dieren spelen mee. Sjaak Schoorl is
gevraagd voor wat kleinvee zoals lam-
metjes en vooral een klein ezeltje.
Ze hebben weleens een os meege-
maakt, die drie uur keurig bleef staan.
Maar na afloop sprong hij plotseling
over het hekje heen. Dat kwam heel
goed af. Een “herders”hond speelt ook
mee.
Een leuk verhaal uit 1961: Henk de
Moel was toen herder en had zijn
eigen hond mee. De eerste dag ging
prima, de hond speelde keurig zijn rol.

De tweede dag zou Henk weer naar de
school gaan, maar zijn hond was weg.
Overal had hij gezocht, thuis, bij de
opslagloods en rond en in de molen,
nergens was de hond te vinden.
Paniek. Treurig ging hij naar school en
wat een verrassing, daar stond zijn
hond al voor de deur. Die had er dus
duidelijk ook zin in.

De spullen van eerdere jaren zijn be-
waard gebleven en opgeslagen bij
Hans Verlaat in de schuur. In 1988 is
een heel groot blauw doek aange-
schaft, het kostte ruim 1.000 gulden.
Dit kan gelukkig weer gebruikt wor-
den. In de Werenfridusschool op zol-
der hangt ook heel veel kleding welke
gebruikt mag worden. De meeste kle-
ding is gemaakt door de moeder,
Marry, van John Meester.

Facebook
Op facebook (zoekterm: Levende
kerstgroep 2015) worden deze weken
hele leuke reacties geplaatst door men-

sen die al eerder hebben meegedaan
aan het kerstspel. Mirjam Breg woont
in Zuid-Afrika en heeft eerder als
engel meegespeeld, zij heeft ook ge-
reageerd, dat is natuurlijk hartstikke
leuk.
Kees heeft een ordner vol met kran-
tenknipsels, verslagen, foto’s en draai-
boeken van eerdere versies. Hij is
ontzettend enthousiast. Laat ook vele
reacties horen welke geplaatst zijn op
facebook.
Dit alles dankzij het engeltje dat hij in
1960 en 1961 mocht spelen. Zijn laat-
ste woorden waren: ‘Ik gun alle bezoe-
kers die de stal komen bezoeken een
heel mooi kerstgevoel!’

Wij danken Kees, Agatha en Frank voor
dit leuke interview.We wensen hen heel
veel succes met de voorstellingen en
hopen dat heel veel mensen de Levende
Kerststal zullen bezoeken.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar
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Sjaak Schoorl is gevraagd voor wat kleinvee zoals lammetjes



18 december 2015 | Nu en Straks | 19

Kleine sterren spelen zo hun eigen
spelletjes. Ze spelen schuilhokje, tikker-
tje of diefje-met-verlos. Nu was er een
klein sterretje dat bijna nooit mee
mocht doen. Het was te klein, te on-
handig en niet mooi genoeg omdat het
niet genoeg glinsterde. Op een dag
speelden alle kleine sterren tikkertje.
Dat gaat een beetje anders dan bij ons:
ieder sterretje moet op zijn eigen ma-
nier een lichtstraaltje uitzenden naar
de ander. En als die ander dan geraakt
wordt, is die ’m. Sommige sterren zijn
heel handig en het uitzenden van een
goede straal en in het ontlopen ervan.
Ze houden zich bijvoorbeeld schuil ach-
ter een grote, dikke ster; dan kunnen
ze nooit geraakt worden. Maar ons
kleine sterretje was daar veel te on-
handig voor. Op een nacht mocht het
kleine sterretje toch een keer mee
doen. Maar toen het de beurt had om
een straaltje uit te zenden, kon het
geen ster te pakken krijgen, hoe hard
het ook zijn best deed. Het werd er
helemaal verdrietig van.
Plotseling stond het sterretje stil, en
dacht: Ik doe niet meer mee. Ik kan
niet hard hollen en stralen kan ik ook
bijna niet. Wat kan ik eigenlijk wel?
Daar stond het sterretje, helemaal al-
leen. Het moest even op adem komen,
zo hard had het gehold. En het vroeg
zich af, hoe zijn leven verder moest,
zonder vrienden en vriendinnen om
mee te spelen. Het sterretje zuchtte
eens heel diep. Maar wat gebeurde
daar? Terwijl het ademde, kwam een
hele mooie, fijne lichtstraal uit het ster-
retje, die in een flits de hele ruimte
vulde. Het sterretje schrok er zelf van.
Wat was dat? Hoe kon dat? Het pro-
beerde het nog eens en weer ver-
scheen er zo’n prachtige lichtstraal in
vele kleuren. Het sterretje werd er hele-
maal opgewonden van. Dit is mijn
geheim dacht het. Dit ga ik iedere
nacht oefenen en dan zul je zien dat ik
straks de mooiste en verste lichtstraal
kan maken. En zo gebeurde het dat het
sterretje voortaan iedere nacht mooie
stralen maakte in die grote sterren-

wereld. Iedere keer ging het beter en
kwam de straal verder. Het sterretje
voelde zich groeien. Op een nacht, een
heel bijzondere nacht, zag het sterretje
in de verte een grote ster. Het was een
planeet. Die planeet heette Aarde,
maar dat wist ons sterretje niet. Het
dacht: Vannacht wil ik die ster raken.
Het ging rechtop staan en probeerde
de juiste plaats te vinden, zodat de
straal precies op de aarde zou vallen.
Het haalde diep adem…, en toen ge-
beurde het. Een bundel heldere stralen
vulde de ruimte en een bonte menge-
ling van kleuren.

Alle sterren gingen opzij en keken vol
ontzag naar wat er gebeurde. De licht-
bundel schoot door het luchtruim en
kwam op de aarde terecht, precies
boven een stal, waar net een kindje ge-
boren was. Het kleine sterretje kon er
niet genoeg van krijgen en stuurde
steeds weer nieuwe stralen naar de
aarde. Het werd een bijzondere nacht,
om nooit te vergeten: voor de sterren-
familie niet, maar ook niet voor de
mensenfamilie. Het kleine sterretje
kreeg van de mensen zelfs een eigen
naam: Davidsster. En vanaf die nacht
hoorde het sterretje er helemaal bij.

Het sterretje dat stil bleef staan

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 20 januari 2016.
Uw contactpersoon:
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begonnen met chemobehandeling en
bestralingen. Betere en mindere dagen
wisselden elkaar af, een onrustig ge-
voel met dan weer een goed vooruit-
zicht, betere en minder goede dagen.
Een vakantieperiode in september in
Curacao gaf de zorgeloosheid van
twee mooie weken, andere omgeving,
andere gedachten, echt betere dagen,
samen heel blij. Thuisgekomen was er
die bijzondere en positieve herinne-
ring. Verdrietig genoeg volgde er na
korte tijd toch weer een terugval, inle-
veren, de strijd opnieuw weer aan-
gaan. Het was in de tijd van de
nazomer, daarna de tijd van de herfst,
een ernstige en onzekere tijd. De dag is
gekomen van een stilte voorgoed. ‘33

jaar lief en leed gedeeld met mijn
levensgezel, 33 jaar altijd samen, zorg-
zaam als geen ander. Stilte is er geko-
men, het is niet te bevatten’, woorden
in herinnering gedacht en uitgespro-
ken door Ruud.
Over zorgzaamheid gesproken,… 35
jaar was Lianne werkzaam bij de Ge-
zinszorg in West-friesland. Het was
gedurende een lange periode bij de
Omring, later bij Zorg-kompas. Haar
hart op de juiste plaats, inzetbaar, be-
langrijk en zorgzaam in het leven van
vele mensen, vele gezinnen, als toe-
verlaat, opvang en hulp. Ze deelde lief
en leed. In herinnering een waarde-
volle invulling op haar levensweg. In
de afscheidsdienst in het Cremato-

rium in Schagen zijn liefdevolle woor-
den gesproken. In de kracht van haar
leven is er te vroeg een laatste grens en
een stilte voorgoed gekomen en de
verwerking daarvan. In stilte waren er
ook de gedachten aan zus Anja en
broer Jan, met midden in hun leven, te
vroeg, hun afscheid en de verwerking
daarvan. In bredere kring kwamen en
komen ook andere namen in beeld in
afscheid en verwerking. De crematie
was op 24 november. Moge verbon-
denheid samen, het delen van liefde-
volle herinneringen, zorg en aandacht
voor elkaar, moge dat alles veel bete-
kenen als troost en kracht in de
komende en in de verdere tijd.

Koen Johannes Petrus,
zoon van Johan Koomen en
Dorien van Diepen (Matjador 23).

Suus MirjamMargaretha,
dochter van Jelle Steltenpool en
Marieke Ooijevaar (Europasingel 68).

Eva Jeanine Afra (7 jr.),
dochter van Richard de Beer en
Mieke Koomen (Dorpsstraat 100).

Met welgemeende gelukwensen,
op weg naar een blije jeugd
voor de kinderen.
Met blijvende verwondering en
dankbaarheid voor de ouders en
gezin.

HUWELIJKSJUBILEUM:

40 jaar:
Ben en Elly Droog-Blom.

Theo en Anneke Breg-Manshanden.

Ton en Ineke Oudejans-Kuip.

50 jaar:
Cor en Liza Koomen-de Haan.

Bob en Annie Nieuweboer-Ruiter.

Freek en Ivonne Hart-Dros.

60 jaar:
Kees en Afra Koopman-Schipper.

65 jaar:
Paulus en Martha Jong-Noordeloos.

Een hartelijk proficiat
aan alle bruidsparen,
een momentopname
met vele herinneringen,
verbondenheid samen,
een feestelijk samenzijn met gezin,
familie, goede vrienden.
Veel goede wensen, geluk, gezondheid
en dankbaarheid.

GEDOOPT:



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

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

Naast de wens voor u allen:
een ZALIG KERSTFEEST
en een ZALIG NIEUWJAAR
hopen wij op de vervulling van onze wens:
moge het meeleven
en meewerken zo blijven,
ook in 2016 en: groeien.

Namens het parochiebestuur:

J. Suidgeest, pastor,
voorzitter.
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K E R S T W E N S
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N I E U W J A A R S W E N S

DE PAROCHIERAAD ENDE PASTOR
VANDE SINTWERENFRIDUSPAROCHIE

WENSEN U ALLEN EEN
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGENDNIEUWJAAR TOE
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