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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
’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 vrouwen bij het graf;
hun getuigenis

Op sabbat namen ze de
voorgeschreven rust in acht,

Maar op de eerste dag van de
week gingen ze ’s morgens heel
vroeg naar het graf, met de
kruiden die ze hadden
klaargemaakt. Ze vonden de
steen weggerold van het graf
en gingen naar binnen, maar
vonden er het lichaam van de
Heer Jezus niet. Ze wisten niet
wat ze ervan moesten denken.
Opeens stonden er twee
mannen voor hen in stralend
witte kleren. Daar schrokken
ze van en ze sloegen hun ogen
neer, maar zij zeiden: ‘Waarom
zoekt u de levende bij de
doden? Hij is niet hier, Hij is
tot leven gewekt. Vergeet niet
wat Hij u destijds in Galilea
heeft gezegd: De Mensenzoon
moet overgeleverd worden in
handen van zondaars,
gekruisigd worden en op de
derde dag weer opstaan.’ Toen
herinnerden ze zich zijn
woorden. Ze keerden van het
graf terug naar huis en
vertelden dat alles aan de elf
en aan alle anderen. Het waren
Maria van Magdala, Johanna
en Maria van Jakobus en de
overige vrouwen die bij hen
waren. Ze vertelden het dus
aan de apostelen, maar in hun
ogen was het onzin wat de
vrouwen zeiden, en ze
geloofden hen niet. Toch holde
Petrus naar het graf, en toen
hij er een blik in wierp zag hij
alleen de linnen doeken. Hij
ging terug naar huis, verbaasd
over wat er gebeurd was.

Lc 23,56-24,12
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Van de redactie
Met de Goede Week in het vooruitzicht,
bereiden wij ons voor op Pasen,
met mooie vieringen in de kerk en op 1e paasdag
een uitbundig gezongen Halleluja van Händel.
Geniet er maar van.
Voor de communicantjes komt hun mooie feest
ook al dichterbij.
Deze uitgave zou je ook het thema 'geloven' mee
kunnen geven.
Het gedicht van Arda gaat daarover, maar er zijn
ook impulsdagen ‘Vrouw en geloof ' en we sluiten
af met het kinderverhaal dat weer op een andere
manier met geloven bezig is.
Maar eerst leest u natuurlijk nog het interview
met Moniek Kaarsemaker, een bewoner van zorg-
boerderij 'De Koopman'.
En vergeet de Vastenaktie niet met hun objecten
in Oeganda.
U kunt u ook nog inschrijven voor de 40 MM,
daar gebeuren ook veel mooie dingen.
Wij wensen u fijne Paasdagen.



19-20 maart:
PALMZONDAG

vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis met Herenkoor.
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Middenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.
Zegening en uitdelen van palmtakjes.
Intocht van Jezus in Jerusalem.
Palmzondag: begin van de Goede
Week.

24 maart:
WITTE DONDERDAG

19.30 uur: Laatste Avondmaal.
Witte Donderdagviering met
Gemengd koor.
Gezongen wordt de Maria-Mis van
P. Smeels.
Dirigent: Nel Schouten-Bot.
Organist: Jan van der Leek.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
Na afloop: stille aanbidding tot 22.00
uur.

25 maart:
GOEDE VRIJDAG

15.00 uur:
De kerk is open tot 15.45 uur.
Persoonlijke bezinning op dit uur
van de dag rond het kruis. Men kan

de kruisweg bidden langs de 14
kruiswegstaties.
Een boekje wordt aangereikt met
teksten. Er branden kaarsen, er is
toepasselijke muziek.
19.30 uur:
Herdenking van Christus’ lijden en
kruisdood. Viering met Herenkoor.
De viering wordt geleid door de
Groep Wervershoof.
N.B. Goede Vrijdag is Vasten- en
Onthoudingsdag.

26 maart:
PAASZATERDAG

21.00 uur: Paaswake.
Feestelijke Paaswakeviering.
Alles wordt nieuw! Er is vuur, licht,
wijwater, doopwater, de Paaskaars.
Hernieuwing van ons geloof.
Viering met AOW-Jongerenkoor.
Voorganger: Pastor C.v.d. Spek
(uit Hoogkarspel).
N.B. Let u op de aanvangstijd!

27 maart:
EERSTE PAASDAG

10.30 uur:
Feestelijke Paas-Eucharistieviering
met Gemengd koor.
Gezongen wordt de Missa Brevis van
Mozart.
Dirigent: Jan van der Leek.
Organist: Pieter Rynja.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.

Na de viering: Halleluja van Händel.
N.B. Na afloop van de Paaswake en
van de viering op Paaszondag is er een
deurcollecte voor de Vastenactie 2016,
voor een project in Oeganda (Afrika).
Van harte aanbevolen. Heel veel dank.

28 maart:
TWEEDE PAASDAG

10.30 uur: Paas-Eucharistieviering
met Paasliederen,
met AOW-Jongerenkoor.
Ook in deze viering mag het licht van
Pasen volop schijnen.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
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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.

In de maanden juli en augustus vervalt de viering op
eerste vrijdag.

In de maanden juli en augustus is er in de kerk één
weekendviering.

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

Liturgisch rooster
De Goede Week en Pasen
Wilt u letten op de verschillende aanvangstijden!



2-3 april:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. van Dril.
zondag 10.00 uur:

Woord-Communieviering
met Herenkoor.
Groep Wervershoof.

9-10 april:

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

16-17 april:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met
Dameskoor uit Onderdijk.
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met liederen.
Groep Andijk.
zondag 10.00 uur:
EERSTE COMMUNIEVIERING
met Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J. Suidgeest.

23-24 april:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Fanfarecorps
‘St.Caecilia’ en liederen.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor.
Pastor C.Koning.

30 april-1 mei:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:

Woord-Communieviering
met Middenkoor.
Groep Wervershoof.

5 mei: HEMELVAARTSDAG
woensdag 19.00 uur:
de viering in ‘de Inzet’ vervalt.
donderdag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.

7-8 mei:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Gebedsviering met liederen.
Groep Hoogkarspel.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. van Dril.
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Vieringen
in Huize
St. Jozef
Vrijdag 18 maart
om 18.30 uur:
Palmzondagviering
met Herenkoor. Begin van de
Goede Week. Zegening en uit-
delen van palmtakjes.
Voorganger is
Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 25 maart om 15.00
uur: Goede Vrijdag-viering
Herdenking van Christus’
lijden en kruisdood. Lijdens-
verhaal volgens de evangelist
Marcus, afgewisseld met liede-
ren. Ondersteuning door
Dames van het koor.
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 27 maart ’s mor-
gens om 9.15 uur:
Eerste Paasdag
Paas-Eucharistieviering met
Paasliederen. De nieuwe Paas-
kaars wordt aangestoken, het
Paasevangelie wordt gelezen.
Feest van Jezus’ verrijzenis.
Getuigenis van ons Paasgeloof.
Voorganger is
Pastor J. Suidgeest.

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 ‘TWETEN!
Bezorgadres: brievenbus pastorie.

De tijd na Pasen,
op weg naar Pinksteren



Met Kerstmis is verbonden en niet weg te
denken: de kerststal. De stal is uitbeelding
van het kerstverhaal. Daaromheen zingen
we de ons bekende en vertrouwde kerst-
liederen.
Zo is met Pasen verbonden en niet weg te
denken: de Paaskaars. Die grote, bijzon-
dere kaars wordt in de Paaswakeviering
aangestoken. Eromheen zingen we paas-
liederen die bij Pasen horen. De Paaskaars
is versierd met een motief dat met Pasen
heeft te maken. Er staat een jaartal op. Er
zijn wierookkorrels in gedaan, vijf stuks,
verwijzing naar de wonden van Jezus op
het kruis.

De avond van de Paaswake is verbonden
met de navolgende Paasmorgen: verrijze-
nis, opstanding uit de dood, licht! Niet
één avond, niet één of twéé dagen (hoe
belangrijk ook) maar 50 dagen zal de
Paaskaars in de kerk staan en in de
vieringen branden. Dat is de tijd tussen
Pasen en Pinksteren. Het getal 50 bete-
kent volheid.
In die periode hebben we 50 dagen de tijd
om het licht van de Paaskaars (de levende
Heer zelf) over ons te laten schijnen. Dat
licht vinden we in Schriftverhalen die in
deze 50 dagen worden gelezen. Jezus zelf
staat in deze verhalen te midden van zijn
leerlingen. Zijn leven wordt ervaren als
licht, Paaslicht! De leerlingen groeien
naar Pinksteren.
Wat Jezus heeft gedaan, heeft gezegd en
heeft betekend, dat alles dringt nu pas
echt tot hen door. Daar was ook tijd voor
nodig. Ineens is het er en zien ze het!

Het heeft betekenis dat op de Paaskaars
het jaartal 2016 staat. Het gaat over nú,
het gaat over dit jaar. Het gaat over ons
eigen leven. Het gaat over licht en over ge-
tuigenis in ons eigen leven. Dat doet nu al
aan Pinksteren denken. Nu al en met
Pinksteren helemaal mogen we lichtdra-
gers en lichtbrengers zijn, vanuit Pasen.

We staan op dit moment, bij het verschij-
nen van deze ‘Nu en Straks’, nog voor de
bijzondere dagen van Palmzondag en de
Goede Week. De Veertigdagentijd gaat
naar een afronding maar wel via bijzon-
dere vieringen: van Palmzondag naar
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paas-

zaterdag. Dan wordt het Pasen!
Er is ons wachten en waken in de Paas-
wakeavond. De andere morgen, de Paas-
morgen, zijn we vroeg bij het graf: met het
wonder van de verrijzenis, Jezus opge-
wekt uit de dood! De Paasliturgie is er vol
van, in gebed en liederen, in symbolen en
licht.

Van harte bent u welkom rond de Paas-
kaars, met licht in en over ons leven. Van
harte bent u welkom in feestelijke vie-
ringen, ook in de voorafgaande dagen van
de Goede Week. Van harte welkom met
verrijzenis, met geloof, met versterkt ge-
loof in ons eigen leven!
U allen een Zalig Pasen toegewenst. Van-
uit Pasen mogen we op weg gaan naar de
volheid van 50 dagen, op weg naar Pink-
steren. We nemen er de tijd voor om
Pasen meer en meer te begrijpen en tot
ons toe te laten. Mooie Paasdagen u allen
van harte toegewenst.

Pastor J. Suidgeest
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Geloof
Velen raken het geloof
in de mensheid kwijt.
Men ziet en hoort ellende
in deze roerige tijd.

Velen raken het geloof
in zichzelf kwijt.
Zien de talenten niet
in het leven dat men leidt.

Velen raken het geloof
in Jezus woorden kwijt.
Vragen zich vertwijfeld af,
was Hij er wel in die tijd?

Velen raken het geloof
in vertrouwen kwijt.
Alles lijkt immers bedrog,
is er nog oprechtheid?

Velen raken het geloof
in de natuur kwijt.
Men plundert de aarde,
we verliezen de strijd.

Velen komen toch tot geloof
in een soms uitzichtloos
leven.
Zij zien mensen opstaan
die het juiste voorbeeld
geven.

Arda

De Paaskaars



Uit de vergadering van januari 2016.

Regio en Dekenaat

Er zijn twee parochies in de regio die
een website hebben. Het zijn de paro-
chies Medemblik en Wervershoof. Het
plan is om te bekijken of een gemeen-
schappelijke website is op te zetten
voor alle vijf parochies van de regio. Er
wordt een bijeenkomst belegd met
afvaardiging vanuit de vijf parochies
voor informatie, haalbaarheid, wen-
selijkheid, vooral ook met uitleg over
de technische kant van het geheel. Zijn
er liefhebbers te vinden wat betreft het
aanleveren van nieuws, bijhouden van
informatie, goed op de hoogte van
plaatselijke situatie en activiteiten, enz.
Vanuit het Regiobestuur zal Ton de
Hoogt dit aansturen vanuit zijn erva-
ring met de website van de parochie
hier. Website, wat betreft communi-
catie en informatie een belangrijk
medium.

Kerk en Samenleving

Vanuit de groep ‘Kerk en Samen-
leving’ heeft een afvaardiging een bij-
eenkomst over vluchtelingen mee-
gemaakt, georganiseerd in het bisdom.
Leerzaam en interessant. Een mooi
tegenwicht tegenover vele negatieve
geluiden over het Vluchtelingenpro-
bleem.

Als onderdeel van de Veertigdagentijd
wordt op dit moment een zogenaamde
Palmzondag-brunch voorbereid. Het
is te vergelijken met de ‘sobere maal-
tijden’ van voorafgaande jaren. In deze
vorm valt de nadruk op delen en
geven. Mensen worden uitgenodigd
om zelf wat mee te nemen voor de
brunch en daarvan te délen. Plaats van
de brunch is ‘De Inzet’ op Palmzon-
dagmorgen na de kerkviering.
De Vastenactie richt zich dit jaar op
Oeganda-Afrika. In de vorige uitgave
van ‘Nu en Straks’ stond een mooi
overzicht van mogelijkheden om te
helpen. Achter in de kerk is op twee
borden duidelijke informatie te vinden
over het project. Na de Voorstellings-
dienst (Eerste Communicanten) op 20
februari zullen na afloop cupcakes
worden verkocht. De opbrengst is
voor de Vastenactie. De opbrengst van
de Wereldwinkel tijdens de Kerststal-
lententoonstelling in het weekend
voor Kerstmis was het mooie bedrag
van 535 euro.
Vanuit het optreden van ‘Four Winds’
in datzelfde weekend is een mooi be-
drag overgemaakt naar de parochiële
PCI als goede doel.

Gemeenschapsopbouw

Er zijn plannen om als dank voor het
vele vrijwilligerswerk binnen de paro-
chie een dankavond te organiseren, de
datumkeus mogelijk in het najaar.
Dank en waardering, stimulans en
contact onderling. Ideeën worden uit-
gewisseld en worden concreter, wordt
vervolgd.
Bewoners van ‘De Wilgenhof ’ hebben
in de kerstweek een bezoek aan de
kerk gebracht, aan de kerststal met

kerstliederen bijzonder, met als afslui-
ting een samenzijn in ‘De Inzet’. Het
was met alle genoegen en waardering.

Financiën en
Onderhoud

Actie Kerkbalans 2016 is succesvol
verlopen. Met alle zorg voorbereid en
in het geplande weekend, en de dagen
eromheen, uitgevoerd is het eindresul-
taat geworden het mooie bedrag van
56.800 euro. Het is met dank aan alle
lopers, tweemaal onderweg. Het is met
dank aan alle meedoeners, weldoe-
ners. Met dank zeker ook aan het
organiserende comité.
Er is binnen het bestuur contact
geweest met enkele kerken in de pro-
vincie om kennis te nemen wat betreft
een andere verwarmingsmogelijkheid.
Het gaat daarbij om een minder ener-
gieverbruik, ook om een betere tem-
peratuurbeheersing. Dit is dan weer
belangrijk voor het orgel.
Wat de kerk betreft (buitenkant) wordt
schilderwerk in kaart gebracht, het
voegwerk, glas-in-lood raampjes. Het
gaat om een geheel van reparatiewerk,
daarmee verbonden het kunnen pro-
fiteren van een gunstige subsidie-
regeling.
Offertes zijn binnen voor een ander
hek langs de straat, voorkant pastorie.
Het huidige hek is erg verroest en op
verschillende plaatsen stuk.

Catechese en
Liturgie

Voorbij de Jaarwisseling is de Vorm-
selvoorbereiding van start gegaan aan
het begin van het nieuwe jaar. Er is
aanmelding gekomen van 22 Vorme-
lingen. Een mooi project zal de weg
wijzen, daarnaast zijn er verschillende
andere invullingen en activiteiten. Het
is een mooi geheel. Dank aan de werk-
groep en aan de gastouders.
Op een verder moment zal de voor-
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Nieuws van de parochieraad



bereiding beginnen van de Eerste
Communicanten. Het zal ook voor
hen de moeite waard zijn. Het is om
met voldoening allemaal mee te
maken.
Aan het begin van het jaar houden
verschillende koren hun Jaarvergade-
ring: Dameskoor, Herenkoor, AOW-
Jongerenkoor. Het is met agenda,
notulen, vragen en wensen. Een nut-
tige invulling waar het gaat om zang
tijdens de vieringen, en de voortgang
daarvan.

Ingekomen stukken, enz…

Dit jaar is afgekondigd als ‘Jaar van
Barmhartigheid’.
Rond Kerstmis en Jaarwisseling zijn
verschillende kerstwensen binnen-
gekomen, met dank.
De Gemeenschappelijke Vormsel-
viering in Heiloo gaat dit jaar niet
door. De parochies kiezen liever voor
parochiële en/of regionale vieringen,
dichtbij.
Op 27 februari is er een ‘Kostersdag’

in Heiloo, vanuit het Bisdom georga-
niseerd. Dit met dank en waardering
voor de inzet van vele kosters in al de
parochies en kerken in ons bisdom.
Dag voor onderling contact en voor
eventueel uitwisselen van ideeën en
ervaringen.
Enkele mensen hebben hun taak als
vrijwilliger in het afgelopen jaar be-
eindigd. Daar is met dank aandacht
aan gegeven.

Dat was het voor deze keer.
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Op dinsdag 16 februari hebben we
onze jaarlijkse wijkcontactavond
weer gehouden. Als thema hadden
we ‘eenzaamheid’ gekozen.

We begonnen de avond met even stil-
staan bij het overlijden van Leo van
der Geest. Leo heeft samen met zijn
vrouw Siny jarenlang de boekjes van
Nu en Straks bij de wijkcontactperso-
nen bezorgd.
Heel veel dank hiervoor.
Leo is, na een kort ziekbed, op 15 fe-
bruari jl. gestorven op de leeftijd van
bijna 81 jaar.

Ook hebben we nog even aandacht
geschonken aan de Stille Omgang die
op 12 maart heeft plaatsgevonden.

Hierna vertelde Carien Kuin ons over
de brunch die na de dienst van 20
maart (Palmzondag) wordt gehouden.
Dit is in plaats van de sobere maaltijd.
Het bestuur wilde eens veranderen na
jarenlang de sobere maaltijd te hebben
georganiseerd.

Pastor Suidgeest wilde ook graag nog
aan het woord. Hij zette Riet Kuin in
het zonnetje. Riet is namelijk al 30 jaar
betrokken bij de Nu en Straks. Dit ver-
raste Riet enorm. Voor haar inzet
kreeg ze, uit handen van Pastor, een
plantenbakje.

Ja, en toen mocht Leny Visser haar
verhaal doen als ervaringsdeskundige
over eenzaamheid. Zij probeerde dui-

delijk te maken dat iedereen afzonder-
lijk een steentje kan bijdragen aan het
verzachten van de pijn die eenzaam-
heid bij mensen veroorzaakt.
“Als je echt wilt helpen, luister dan
alleen” was haar boodschap.
Leny vertelde haar verhaal op een
leuke manier. Ook zij kreeg als dank
een voorjaarsmandje.

Na de pauze hebben we nog een spel-
letje Kezen gedaan met elkaar. Er werd
veel gelachen en we hebben zelfs de
tijd wat verruimd, omdat iedereen zo
graag een winnaar wilde hebben. En
dit is gelukt.
Al met al weer een gezellige avond.

Annelies Neefjes- Schouten

Wijkcontactavond



Op 1 april en 8 april organiseert de
Oecumenische Werkgroep Vrouw &
Geloof Noord-Holland weer haar im-
pulsdagen. Dit jaar is het thema ‘Kan-
sen keren’ en gaat het over omgaan

met je levenslot. Ieder van ons heeft in
haar leven momenten waarop ze zich
afvraagt: ‘Is dit het nou?’ ‘Is dit het
leven dat ik me had voorgesteld?’ Ge-
garandeerd dat het anders is verlopen
dan ooit gedacht.

Dat gold ook voor de vrouwen die
Chagall op bijgaand schilderij heeft af-
gebeeld uit het Bijbelboek Ruth. Het
lot heeft Naömi en haar schoondoch-
ters Ruth en Orpah zwaar getroffen.
Zij hebben daarin geen keus, maar al-
ledrie gaan zij daar wel anders mee
om. Met alle consequenties van dien
voor hun toekomst.

Wat betekent dit verhaal voor ons?
Hoe gaan wij om met wat het lot ons
brengt? Op de Impulsdagen van 2016
laten wij ons door deze drie vrouwen
inspireren. In het programma een in-
leiding van José van Sante, workshops

met bibliodrama, medigese, het teke-
nen van levenslijnen en tot slot een ge-
zamenlijke viering. Als u dit ook
aanspreekt, bent u van harte welkom!
• Data: vrijdag 1 april in Alkmaar

(Oudorp) en vrijdag 8 april in
Hoorn (Kapel Dijk & Duin). Op
beide dagen wordt het zelfde pro-
gramma uitgevoerd.

• Tijd: 10.00 -16.00 uur (koffie en
thee v.a. 09.30 uur)

• Kosten: € 15 (zelf brood meene-
men voor de lunch, wij zorgen
voor soep, fruit, drinken)

• Voor wie: voor vrouwen uit alle
kerken in Noord-Holland en be-
langstellenden van buiten.

Informatie en aanmelding bij
Cora ten Wolde
(Werkgroep V&G NH)
telef. 0229-842544 of
cwolde@ziggo.nl
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Na weken van voorbereiding zijn we
van start gegaan met de commu-
nicantjes. De kinderen hebben met
hun klas een speurtocht door de kerk
gevolgd, met uitleg van Pastor Suid-
geest over wat er daar allemaal te
zien is.

Woensdag 17 februari hebben we met
de communicantjes in de Inzet ge-
knutseld. Het thema van de voorstel-
lingsdienst was dit jaar: Geluk is... En
26 enthousiaste communicantjes heb-
ben zich tijdens de viering voorgesteld
aan alle mensen in de kerk met hun

zelfversierde Klavertje Vier. De vro-
lijke viering werd weer opgeluisterd
door de kinderen van het kinderkoor
Weerenlied.

Tijdens de Voorstellingsdienst kregen
de communicantjes hun projectmap
uitgereikt, daarin gaan we de komende
weken werken. In deze map staan
allerlei verhaaltjes, opdrachtjes en ge-
bedjes, waarmee de kinderen voorbe-
reid worden op hun eerste Heilige
Communie. Voor de ouders is het be-
langrijk dat ze in de map, de brief van
het gezamenlijk Gastouderproject
goed lezen en het projectoverzicht
goed in de gaten houden. Want som-
mige onderdelen doen de kinderen
met hun ouders thuis en sommige on-
derdelen doen we samen in de Inzet.

Daarnaast gaan we ook nog allerlei
leuke en interessante activiteiten
samen doen.

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

En wanneer we het hele project af
hebben is het tijd voor hun Eerste
Heilige Communie op zondagochtend
17 april. We hopen dat heel veel
mensen komen kijken en luisteren
naar dit feestelijke gebeuren.
Voor nu wensen wij alle commu-
nicantjes en hun ouders heel veel
plezier met de voorbereidingen.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Eerste Communieviering

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

Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep

PERSBERICHT

Impulsdagen Vrouw & Geloof 2016



Met veel enthousiasme zijn we weer
begonnen met de voorbereidingen
van de 40MM.

Liefhebbers die een stevige tocht wil-
len wandelen en tegelijk geld kunnen
ophalen voor de projecten in de derde
wereld, staan zaterdag 7 mei aan de
start voor de 40MM. Het is voor de
43e keer dat deze speciale sponsorloop
wordt gehouden. De inschrijving voor
deelname start vanaf nu. Het doel is
om iedereen in beweging te krijgen
om zo een stap meer te doen voor an-
deren in de wereld die het wat minder
hebben. Een stapje meer hier, maakt
volgens de organisatie een grote stap
voorwaarts in minder ontwikkelde
landen mogelijk.

Naast de kinderroute van 4 km kun-
nen afstanden worden gelopen van 9,
22 en 40 km. Bij iedere stempelpost
kan worden gestopt. Tijdens de wan-
deltocht langst de mooiste plekjes van
de Drieban is er onderweg voor de
wandelaars koffie, thee, fruit, pannen-
koeken en op sommige plekken mu-
ziek
Met het beschikbare sponsorgeld van
vorig jaar hebben we vele kleine pro-
jecten in de ontwikkelingslanden kun-
nen steunen.
De reacties uit verre landen zijn altijd
zeer bemoedigend en de mensen daar
kunnen ontzettend veel doen met
onze bijdrage.

Wandel je graag en wil je ook eens
meelopen voor het goede doel, doe
dan ook mee! Het is echt leuk om eens
mee te doen en al doe je het niet voor
je zelf doe het dan voor je medemens.

SPONSORTOCHT

De 40MM (40.000 Meter Mars) wan-
deling voor ontwikkeling, is een spon-
sortocht. Het is de bedoeling dat u
voor uw tocht sponsors zoekt in uw
naaste omgeving; vader en moeder,
broers en zusjes, vrienden en beken-
den, buren en bedrijven.
Als zij u een bepaald bedrag toezeg-
gen, vermeldt u dat op het inschrijf- en
startformulier.

DOEL

De sponsorgelden zijn bestemd voor
mini-projecten van de werkers in mis-
sie, zending en ontwikkeling. In de
loop der jaren hebben we veel contac-
ten opgebouwd met eigenlandse men-
sen. De sponsorgelden komen, zonder
enige aftrek van kosten, bij mensen die
het echt nodig hebben!

Inschrijven kan via www.40mm.nl

Of bij:
Anneke Breg,
Talud 28, Wervershoof
J. Neefjes, Dorpstraat 202
A. Stavenuiter, Dijkweg 412, Andijk
M. Steltenpool, Onderdijk 77
Voor meer informatie of een folder:
A. Breg, Talud 2

Brazilië: Ton Blankendaal
Scholing ivm alfabetisering
Brazilië: Zr. Ursula v.d.Ven
Moeder en kindzorg
Brazilië: Dick Marcus
Dakreparatie kerk
Brazilië: Klaas Schoenmaker
Computer gehandicapten

Brazilië: Jos Schoenmaker
T-shirts maken voor de verkoop
Brazilië: Stg. Remer (help mij leven)
Hulp aan preventie in krottenwijken
www.helpmijleven.org
Brazilië: Tiny Stoltenborg-Schoen-
maker
Bijscholing onderwijzers school in
Itobi
India: Social Welfare Centre
Melaatsen en armen hulp
Indonesië: Zr. Bernadette
Medicijnen en ziekenhuiskosten
Indonesië: Martin Dol
Weeshuis
Indonesië: John Chris Taus
Schoolgeld en educatie
Indonesië: John Saklil
(voortz. Frankenmolen)
Opleiding leerkrachten lagere school
Br. bpk. Yayan (opvolger C.l. Deen)
School- en noodhulp
Indonesië: Zr Theresia Lefteuw
Studie jonge zusters in het ziekenhuis
Maleisië: Wim Bos
Cursussen en vakantiehulp
Gambia: Ria van Pluuren - Hetsen
Ziekenhuis medicatie + operatiema-
teriaal en schoolbijdrage weeskinde-
ren
Indonesië: br Jan Sjerps
Studiehulp studenten universiteit
Zuid-Afrika: Miriam Breg
Weeskinderen en voedselpakketten
Gambia: Fam. Bruyn
Kleuterschool, medische hulppost en
tuinproject
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“We hebben dankzij Socadido weer eten en kunnen
zelfs wat geld sparen”

Dit jaar gaan we naar Oeganda, naar het district Teso in
het noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied,
waar demensen afhankelijk zijn van de landbouw. Onze
projectpartner Socadido helpt de gemeenschappen hier
om te gaan met extreme droogte én extreme regenval,
zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te
eten hebben. We laten u kennismaken met een aantal
mensen en initiatieven uit het project.

Directeur father Silver Opio: “De Iteso zijn een trots en ge-
motiveerd volk, dat zichzelf in principe wil én kan redden.
Wij geven ze een duwtje in de goede richting en dan trekken
ze vervolgens hun eigen plan!”

Father Silver is directeur van Socadodo: “Teso was ooit een
welvarende regio en de Iteso waren voornamelijk boeren.
Ze hadden vee en bewerkten hun land. Alles ging goed tot
in 1986 Joseph Kony en zijn rebellenleger LRA (Lords Re-
sistance Army) het gebied stelselmatig plunderden en kin-
deren roofden om als kindsoldaat of ‘echtgenote’ voor het
rebellenleger te werken. Een van de strategieën van de Oe-
gandese overheid bestond erin Teso economisch af te zon-

deren. De bevolking werd in kampen gezet zodat het leger
de rebellen gemakkelijker kon bestrijden. Bovendien kwa-
men de Karamojong, een inheemse nomadenstam, regel-
matig vee roven, als het moest met geweld. Dit alles maakte
van Teso een arme en disfunctionele regio.”

Gabriel Opio: “Dankzij Socadido kan ik voor mijn gezin
zorgen.”

Gabriel Opio (23) leerde van Socadido landbouw- en irri-
gatietechnieken. Zijn grote droom is over vijf jaar een echt
trainingscentrum op te richten en met ‘school drop outs’ te
werken: “Ik weet nog goed hoe moeilijk we het vroeger
hadden: mijn moeder was gehandicapt, dus ik moest al jong
meehelpen om geld te verdienen. Ik ben daardoor nauwe-
lijks naar school geweest. Dankzij Socadido kan ik nu voor
mijn moeder en mijn gezin zorgen. Ik wil mijn kennis en
ervaring met meer jongeren delen. Zij zijn uiteindelijk de
toekomst van Oeganda!”

William Odongo: “Mijn huis is nu een plaats van rust en
vrede.”

Boer William Odongo is getekend door de moeilijke ge-
schiedenis van de regio. Hij herinnert zich maar al te goed
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de terreur van het Leger van de Heer en de agressieve vee-
diefstallen van de Karamojong: “We leden honger en wer-
den door de regering in een kamp gezet. Ook in het kamp
was het leven hard: we hadden te weinig eten en het ont-
brak aan vers water. Er waren nauwelijks sanitaire voorzie-
ningen, dus mensen werden ziek en stierven. Toen we weer
naar huis konden, was daar helemaal niets meer. Van So-
cadido leerde ik onder meer groenten kweken. Ook leerde
ik van hen dat het belangrijk is bomen te planten: toen we
terugkwamen uit de kampen, hebben we bijna alle bomen
gekapt om brandhout te hebben en om hutten te bouwen.
Dat veroorzaakte enorme erosie en waterproblemen. Nu
zijn we weer bomen aan het planten.” William heeft nu tien
koeien en een grote groentetuin. Hij doet zijn best het ver-
leden achter zich te laten en vooruit te kijken: “Mijn huis is
nu een plaats van rust en vrede,” zegt hij.

St. Mary’s Primary: een school dicht bij huis

Dit schooltje, St.Mary’s Primary, is door ouders zelf ge-
bouwd. Het bestaat uit weinig meer dan een dak en een oud
schoolbord. De kinderen zitten op boomstammen in het

zand. De dichtstbijzijnde school was heel ver lopen voor de
kinderen, te ver: in het hete, droge seizoen was het te warm
in de zon, in het regenseizoen veranderde de omgeving in
een moeras en was het ook veel te gevaarlijk voor de kin-
deren. Isaac Aropet, Community Development Officer bij
Socadido: “We geven nooit rechtstreeks geld aan een ge-
meenschap. Socadido ondersteunt de groep en onderzoekt
met de mensen wat ze het meeste nodig hebben. Vervol-
gens krijgen ze een lening en kunnen ze investeren in het
hoogst noodzakelijke, in dit geval een schooltje.”

Wek Otami village savings and loan associationsgroup: zelf-
standige vrouwen!

Socadido startte in de jaren ’90 met deze groep, omdat er
grote hongersnood in het gebied heerste. Ze gaven wat
koeien aan de vrouwen en leerden hen melken, maar bij-
voorbeeld ook bijen houden. De vrouwen werkten hard
en al snel hadden ze melk teveel. Socadido gaf hen jerry-
cans om de melk in te bewaren en verkopen, maar trainde
hen ook in de verkoop. De vrouwen leerden hoe ze zich op
de markt konden begeven, hoe ze cijfers en administratie
moesten bijhouden, hoe ze naar hotels moesten gaan om te
onderhandelen over de prijs van melk en honing, enzo-
voort. Ze deden dat goed en hielden zelfs wat geld over om
te sparen. De groep bestaat nu uit 23 vrouwen uit drie dor-
pen. Ze vertellen dat ze vroeger passief waren en niet wis-
ten hoe ze hun leven moesten verbeteren. Nu, dankzij de
groep en dankzij Socadido, zijn ze sterker en zelfbewuster
geworden. Kevina is bijvoorbeeld blij dat ze nu bakstenen
kan kopen om een huis te bouwen, zonder dat ze de hulp
van een man nodig heeft. Rose heeft een handeltje opgezet
in zelfgemaakte kaarsen. Van haar spaargeld kan ze haar
dochter laten studeren. Roda kon een fiets kopen en Rose
kan zichzelf als alleenstaande moeder nu ook redden.
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Moniek zit in haar eigen appar-
tementje mooi in haar mandala kleur-
boek te kleuren. Ze ruimt het gelijk op
als we binnenkomen.

Hoe lang woon je hier al?

Moniek woont hier vanaf het begin dat
‘De Koopman’ klaar was. Dat was af-
gelopen september zes jaar terug, dus
nu alweer zes en een halfjaar .

Vind je het leuk om hier te wonen?
‘Hartstikke leuk,’ zegt ze..
Hiervoor woonde ze tot haar dertigste
verjaardag bij haar ouders in Onder-
dijk en werkte ze ongeveer negen jaar
bij Deen in Medemblik. Ze ging dan
met de bus naar Medemblik, dat was
prima te doen. Totdat deze bus werd
wegbezuinigd. Toen moest ze met een
taxibus heen en weer. Maar die reden
nooit echt op tijd, dus het was prachtig
dat ze bij Deen in Wervershoof kon
werken en kon wonen. Het is nu een
klein stukje lopen, dat is prima zelf-
standig te doen.
Moniek regelt heel veel zelf en houdt
ook de tijd goed in de gaten. Ze gaat ‘s
morgens om acht uur weg en werkt tot
vier uur ‘s middags.
Ze neemt zelf brood mee en krijgt in
de pauze bij Deen drinken en fruit.
Af en toe gaan Moniek en haar moe-
der naar Medemblik om daar bij Deen
boodschappen te doen. Ze vindt het
leuk om haar oude collega’s weer te
zien.

Zelfstandig wonen

Toen ‘De Koopman’ werd gebouwd,
kon Moniek daar, op haar 30e, zelf-

standig wonen en bij Deen in Werver-
shoof werken. Dat doet ze drie en een
halve dag en dat bevalt haar prima. Ze
vertelt dat ze daar moet ‘spiegelen’. Als
de vakken gevuld moeten worden, dan
moeten eerst de oude producten naar
voren gehaald worden en de nieuwe
producten daarachter.
Af en toe logeert ze bij haar moeder,
meestal een nacht in de week, daar
slaapt ze dan weleens uit tot een uur of
negen.
Moniek mocht zelf haar kamer uitzoe-
ken, toen ze in ‘De Koopman’ ging
wonen.

Hoeveel mensen wonen in het ge-
bouw?

Ieder heeft zijn eigen appartement met
woon-slaapkamer en badkamer. ‘De
Koopman’ is verdeeld in twee woon-
groepen nr. 19 en 21.
Op nr. 19 wonen negen cliënten die
meer ondersteuning en zorg nodig
hebben.
Op de woongroep boven (nr. 21)
wonen tien personen, waarvan een
persoon zelfstandig op de tweede ver-
dieping. Het is de bedoeling dat ieder
zich kan vermaken in zijn/haar appar-
tement. Er zijn wel twee gezamenlijke
ruimtes, daar drinken ze koffie en kij-
ken ’s avonds tv.
Ieder heeft ook een eigen tv in de
kamer, dus als ze niet gezamenlijk wil-
len kijken dan gaan ze naar hun eigen
kamer.
Moniek kijkt af en toe een DVD en
spreekt weleens af met Yvon, haar
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In gesprek met....
Moniek Kaarsemaker
Op de Simon Koopmanstraat staat een prachtige woon-zorgboerderij,
genaamdDeKoopman. ‘DeKoopman’ is een dependance van Leekerweide in
Wognum. Soms als ik daar langs fiets, denk ik wel eens: Wat gebeurt daar in
die boerderij? Wie wonen daar? Hoe ervaren de mensen dat. Nieuwsgierig
als we zijn bellen we aan en vragen of we een interview mogen houden met
een van de bewoners,Moniek Kaarsemaker, die we allemaal wel eens hebben
gezien als ze aan het werk is bij Deen. Ook haar moeder Ria Laan en haar
begeleidster Willy willen daar graag bij aanwezig zijn.

Moniek gaat spiegelen bij Deen



vriendin. Ze kijkt ook graag naar
Spangas of GTST en wil dan niet ge-
stoord worden. Dan is het wel lekker
rustig om op je eigen kamer te kunnen
kijken.

Begeleiding:

In ‘De Koopman’ is vierentwintig uur
begeleiding aanwezig, daardoor zijn er
ook slaapdiensten. Meestal slaapt
iedereen, maar het kan zijn dat
iemand ziek is.
Ze werken met een team van twaalf
mensen. Het staat niet vast wie op
welke dag werkt, dat rouleert. Er wer-
ken ook twee leerlingen, die staan in
de bezetting en er zijn steeds twee sta-
giaires. Zij staan boventallig en kun-
nen leuke dingen doen met de
bewoners, waar de zorg vaak niet aan
toekomt.
Er zijn ook vrijwilligers. Zij wandelen
met de bewoners, doen spelletjes.
Sommige bewoners hebben ook een
persoonlijke vrijwilliger, die komt dan
bijvoorbeeld een keer in de week. Er is
ook een wandelclub die één keer in de
twee weken op maandag komt wande-
len met de bewoners. Dit wordt gere-
geld vanuit Leekerweide.

Zwemmen

Maandagavond zwemt Moniek in
zwembad ‘De Zeehoek’. De ene week

samen met haar moeder, Yvon en Erik
en de andere week met Tilly. Yvon en
Eric wonen ook op ‘De Koopman’.
Tilly is de zwemvrijwilligster
‘Eric is net ’n duikboot,’ zegt moeder
Ria, ‘hij is altijd onder water, met zijn
duikbril en snorkel. Het is een gezellig
stel met elkaar.’
Er worden pittig wat baantjes ge-
zwommen van zeven tot acht uur. Mo-
niek zwemt samen met Yvon. Daarna
gaan ze in het bubbelbad, twee keer
bubbelen is de afspraak, anders komen
ze er niet meer uit.
Daarna haren wassen en als Moniek’s
moeder mee is, föhnt ze het haar nog
even, want ze moet er morgen bij
Deen weer netjes uitzien.
Het is prachtig voor haar moeder dat
Moniek zo dichtbij woont. De was
wordt ook door haar moeder gedaan.
Voor sommige bewoners wordt de was
door Leekerweide geregeld, dat is ook
mogelijk.

Persoonlijke begeleiding

Iedereen heeft een persoonlijke bege-
leider en Moniek heeft de leukste, dat
is Petra. Daar kan echt niemand aan
tippen. Ze is weg van Petra.
De persoonlijke begeleider regelt
samen met de ouders wat nodig is
voor de cliënt. Dat kan zijn van een
hobbyclub tot, bedenk het maar. Het
verschilt ook per persoon wat een per-

soonlijke begeleider moet regelen voor
een cliënt.

Eten

In het weekend wordt per toerbuurt
zelf gekookt samen met de zorg. De
boodschappen worden daarvoor ge-
kocht in het dorp en beurtelings
mogen ze kiezen wat ze willen eten.
Door de week worden de maaltijden
geleverd door ‘Van Smaak’ kant en
klare maaltijden.
Eenmaal per week kunnen ze op een
formulier aankruisen wat ze willen
eten. Monique noemt spruitjes op, die
vindt ze lekker. Het is aan hen zelf of
ze de maaltijd in de gezamenlijke
ruimte willen eten of in hun eigen ap-
partement. Moniek en haar vriendin
Yvon eten weleens gezamenlijk.
Moniek’s moeder blijft nooit eten.
Soms als iemand jarig is wordt weleens
chinees eten gehaald of patat. Soms
kan het gebeuren dat familie/
vriend(in) blijft eten. Het is dan wel de
bedoeling dat dit op de eigen kamer
gebeurt, anders kan het onrustig wor-
den in de gezamenlijke ruimte en dat
is niet de bedoeling.
Ieder weet wat wel en niet kan.

Werken en dagbesteding

Eén client werkt bij WerkSaam.
Eén client werkt bij de Dekamarkt en
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Ze mogen 2 keer bubbelen is de afspraak



de overige bewoners hebben dagbe-
steding bij Leekerweide. De meeste
bewoners gaan naar De Kolk in Hoog-
karspel, maar ook naar zorgboerderij
Pronkhof nabij De Vlietlanden. Er
wordt ook gekeken naar, wie is de
cliënt en wat past daarbij.

Foto

Er hangt een prachtige foto van Mo-
niek in haar kamer met op haar uitge-
strekte arm een grote roofvogel. Er
staat een meneer op die dit begeleidt.
De foto is gemaakt bij Jan Cees Lont
in Nieuwe Niedorp. Ze hadden een fa-
miliefeest en waren daar naar toe ge-
weest.
Haar kamer ziet er netjes uit. Ze maakt
zelf haar kamer schoon op de vrijdag.
Elke dag komt er ook iemand langs
om de kamers schoon te maken. Dit
gebeurt als de bewoners weg zijn.
Samen met haar moeder koopt ze haar
kleren. Moniek laat haar kleren zien
die keurig in haar mooie kast hangen.
Vanavond heeft ze een personeelsfeest
van Deen bij de Quicksilver Bar. Ze
weet al wat ze aan zal trekken. Haar
moeder zal haar brengen en weer op-
halen. Ze heeft er alle zin in!

Taken

Iedere bewoner heeft een taak op ‘De
Koopman’. In de hal hangt een groot
bord waar alle taken opstaan die ge-

daan moeten worden. Dat varieert van
de vaatwasser in- of uitruimen, limo-
nade of koffie inschenken, kliko’s aan
de weg zetten, in de tuin helpen, tot de
magnetron wegbrengen aan toe. Dit
alles gebeurt altijd in overleg. Moniek
heeft nu een koffietaak. Dan hangt ze
haar foto bij de taak zodat iedereen
weet dat zij voor de koffie zorgt. In het
weekend mogen de bewoners zelf hun
foto bij een taak hangen en door de
week worden de taken ingedeeld.
De bewoners worden zo gestimuleerd
om zoveel mogelijk zelf te doen en dat
gaat goed.
Zondag is een lekkere luie dag volgens
Moniek.

Soos

Elke donderdagavond gaat ze dansen
in Leekerweide in Wognum. Ze danste
wel eens met haar vriendje, maar die

moest geopereerd worden aan zijn
ogen, dus dat kan voorlopig niet.
‘Leekerweide’ organiseert elke don-
derdagavond iets voor haar bewoners.
De ene keer komt er een koor, of een
zanger, een andere keer een band of
DJ. Vaak wel iets met muziek. Een en-
kele keer is er bingo. Ze kunnen zich
hiervoor opgeven en worden dan op-
gehaald met een bus en weer terugge-
bracht. Het wordt door vele
vrijwilligers geregeld en georgani-
seerd, samen met de vrijetijdsbeste-
ding van ‘Leekerweide’.
Ze krijgen gratis koffie of thee en kun-
nen zelf daarna nog fris of een zakje
chips kopen.
Er is best wel veel mogelijk binnen
‘Leekerweide’.

Rondleiding

In de kamer van Moniek schijnt even
de zon naar binnen. Voor Valentijn wil
Moniek nog wat kopen voor Tim, ver-
telt ze even tussen neus en lippen.
Hierna krijgen we een rondleiding in
haar appartementje en door het ge-
bouw, de gezamenlijke ruimtes en het
planbord. We treffen het dat het zater-
dag is, dan is vrijwel iedereen thuis en
maken we kennis met verschillende
enthousiaste bewoners. Het is een
prachtig gebouw met een goede sfeer,
echt om trots op te zijn!

Wij danken Moniek, moeder Ria en
Willy voor dit gezellige interview. We
wensen de bewoners van ‘De Koopman’
in Wervershoof nog jarenlang prettig
wonen toe.

Anneke Neefjes Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar

14 | Nu en Straks | 18 maart 2016

Leekerweide is nog op zoek naar vrijwilligers voor de
woonboerderij in Wervershoof. Die mogen uiteraard
afkomstig zijn uit heel West-Friesland. Maar voor de
integratie van de bewoners zou het extra leuk zijn als zich
vrijwilligers uit Wervershoof melden. Houdt u van
wandelen, fietsen, chauffeurswerk, koken, winkelen, wilt u
cliënten begeleiden naar hun clubs/verenigingen of samen
met hen een kopje koffie of thee drinken? Neem dan
contact op met de coördinator vrijwilligers, Norma Stapel.
Zij is te bereiken op maandag, dinsdag en vrijdag via
telefoonnummer (0229) 57 68 68.

Moniek laat haar kleding zien dat netjes in de kast hangt
Verder denk ik dat dit alles is.
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Op 28 januari 2016 is in Huize St.Jozef
overleden Vera Kaarsemaker-Neuvel.
Het was op haar leeftijd van 89 jaar. Na
een leven van liefde en zorg voor haar
gezin en vele anderen kwam er een defi-
nitieve stilte, daarmee vele herinnerin-
gen die de moeite waard zijn geweest en
de moeite waard zullen blijven.
Vera groeide op in een gezin met negen
broers en zussen. Ze heeft een fijne jeugd
gehad. In de jonge jaren van haar leven
was er haar huwelijk met Piet Kaarsema-
ker. Er kwam een gezin met vijf kinderen
en daarmee gelukkige levensjaren. Het
was in Onderdijk.
Ze hield van zorgen, ze vroeg weinig
voor zichzelf en was heel gastvrij voor
wie maar binnen kwam. Als moeder wist
ze de juiste sfeer te scheppen en de juiste
toon te treffen, gezelligheid hoog in het
vaandel.
In latere jaren, de kinderen waren intus-
sen het huis uit gegaan op weg naar eigen
zelfstandig leven, volgde er een verhui-
zing naar de Pastoor van Santestraat, een
woning aan de Grote Vliet met prachtig
uitzicht. Het zijn mooie jaren geworden.
Intussen waren er kleinkinderen geko-
men, altijd welkom bij oma en opa. Het
leek soms wel een kinderdagverblijf,
mooie uurtjes met elkaar. Jarenlang was
Vera lid van het Dameskoor van de kerk.
Vele jaren ging zij naar het Koersbal in
het Dorpshuis.
In een latere periode werd het met de ge-
zondheid van haar man minder. De
goede zorg die hij mocht ontvangen deed
veel goed, met aandacht en liefde gege-
ven, vooral ook in de laatste fase van zijn
leven. Zijn overlijden gaf veel te verwer-
ken in afscheid en gemis.
Na een periode van vijf jaar werd het al-
leen wonen voor moeder Vera een pro-
bleem. Ze begon te vergeten, ze raakte de
regie over haar leven meer en meer kwijt.
Er volgde een verhuizing naar Verzor-

gingshuis St.Jozef, een verstandig besluit.
Hier was bescherming en opvang, in het
begin een hele verandering. Het ging
gauw de goede richting op. De laatste
jaren moest ze meer en meer inleveren.
Toch bleef ze altijd vriendelijk en mee-
gaand, een lach op haar gezicht. Haar le-
vensvoltooiing is gekomen, met een
eerste verwerking op dat moment, vooral
met dankbare herinneringen aan de in-
vulling van haar leven. De gezongen Uit-
vaartliturgie was in de kerk van
Onderdijk op 2 februari, met een dank-
bare terugblik. Daarna was de begrafenis
op het kerkhof in het familiegraf.

Op 2 februari 2016 is na een ernstige
ziekte op de leeftijd van 78 jaar thuis
overleden JoopMeester. Joop is geboren
en opgegroeid in Lutjebroek. Het is met
herinnering aan de jaren van de Tweede
Wereldoorlog die veel indruk hebben ge-
maakt als een armoedige en moeilijke
tijd. In zijn verdere leven na de oorlog
werd Alie Smit zijn grote liefde. In 1965
was de trouwdag en was er het gaan
wonen op de Zeeweg in Wervershoof.
Joop was tuinder met een eigen bedrijf.
De komst van drie kinderen was een hele
gelukkige ervaring, met alle aandacht en
zorg voor hen. Hij werkte hard voor zijn
gezin. In de wat gemakkelijkere winter-
maanden nam hij extra tijd voor de kin-
deren met spelletjes, voorlezen, enz. Ook
voor de gemeenschap kon hij dan extra
in de weer zijn. Hij gaf zijn beste krach-
ten aan de LTB (als secretaris), aan de
Christelijke Naastenliefde en aan de IJs-
club. Zijn gezin bleef voor hem en Alie
het belangrijkste. Creatief was hij met het
maken van teksten voor feest en bruiloft,
zo ook voor Carnaval met het maken van
een praalwagen.
Joop was een harde werker op de bouw.
Hij kon veel aan, sterk als hij was, dik-
wijls de eerste, de beste. De vakantiebe-
stemming bleef meestal Nederland, met
genoeg te beleven in ons mooie land.
Joop bleef een man van het dorp en van
de streek.
In latere jaren waren er veel zorgen over
de gezondheid van echtgenote Alie, met
tussenpozen wel dertien jaar. Bewonde-

renswaardig was de zorg en de aandacht
van Joop voor haar en voor zijn gezin,
zeker ook denkend aan de liefdevolle
steun van oma Smit, elke dag met haar
hulp, heel welkom. Op de leeftijd van 52
is Alie overleden. Het gaf een hele ver-
werking midden in het leven, te vroeg en
zo onwerkelijk. De kinderen, uit huis ge-
gaan op weg naar een verdere invulling
van hun leven, bleven gelukkig in de
buurt wonen, met hechte band samen. Al
snel kwamen er kleinkinderen. Het was
voor Joop een geweldig gebeuren en een
aanwezigheid die veel voldoening heeft
gegeven op verschillende momenten en
verrassende manieren. De laatste twee
jaar kwam met vriendin Wijnie er een
nieuwe vreugde en invulling van de
dagen in zijn leven.
In Avondwake en Uitvaartliturgie in
onze kerk hebben we afscheid genomen
met toepasselijke woorden, herinnerin-
gen en zang. De begrafenis was daarna
op 6 februari in het familiegraf, bij zijn
geliefde Alie.

Op 3 februari 2016 is op 89 jarige leeftijd
thuis overleden Frederik (Freek) Buur-
man. Het was na een langzaam inleveren
van levenskracht. Een treffend gekozen
herinnering vinden we op de familiecir-
culaire: ‘Een man om van te houden, een
vader om op te bouwen, een opa om mee
te spelen, een vriend voor velen’. Het zijn
woorden waar dankbaarheid in door-
klinkt in herinnering aan de betekenis
van zijn leven binnen gezin en familie,
als buur, goede kennis en bekende bin-
nen de gemeenschap.
Freek werd geboren in Lutjebroek in een
gezin van acht kinderen. Hij volgde na de
lagere school de Tuinbouwschool in
Grootebroek. Hij kwam terecht in het
tuindersvak, eerst bij zijn vader, later
zelfstandig. Dat was in Andijk, gehuwd
met Tiny Brieffies. Er kwam een gezin
met zeven kinderen, een gelukkig gezin
samen. Na een aantal jaren, met de ruil-
verkaveling in zicht, was er de afbouw
van het eigen bedrijf. Er volgden nieuwe
keuzes in werk en bij bedrijven, zoals bij
Monroe-Typemachines en Van den
Berg-Enveloppen. Herinnering is er
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zeker ook aan verschillend vrijwilligers-
werk waar Freek zijn beste krachten en
tijd aan heeft gegeven. Hij was tussen de
mensen, met een helpende hand, als wel-
kome hulp, een steun en toeverlaat. Het
was bij de Zonnebloem, Tafeltje-Dekje,
in het museum Saet en Cruijt en bij de
Dagverzorging. Thuis kon hij een actieve
hulp zijn in keuken, kamer en tuin. Bui-
ten maakte hij er iets moois van, den-
kend aan bloemen, groenten en fruit, een
prachtig geheel om van te genieten en
om ervan uit te delen.
In latere levensjaren, voorbij het actieve
werk, was er tijd en zin voor mooie va-
kantiereizen, dichterbij huis voor fiets-
tochten, voor boodschappen doen, het
volgen van een cursus, het plezier van
een kaartje leggen. Er was de vreugde
van kleinkinderen, met over en weer dat
aangename contact en met bezigheden
naar het zin, prachtige invulling van
menig uurtje.
In het laatste jaar was er een verhuizing
naar kleiner en beschermd wonen. Het
werd een van de Aanleunwoningen bij
Verzorgingshuis St. Jozef. Het was een
verstandige keus en besluit vanwege een
mindere gezondheid. Extra zorg werd
meer en meer nodig met aangepaste be-
zigheden en daginvulling. Toen kwam er
de dag van een definitieve stilte over zijn
beminde leven, met een eerste verwer-
king. Andere dagen zijn er gevolgd.
In de parochiekerk in Andijk was er een
Avondwake met dank en herinneringen.
Op maandag 8 februari was de crematie
in het Crematorium in Schagen, een laat-
ste groet.

Op 8 februari 2016 is in ‘De Wilgenhof ’
op zijn leeftijd van 84 jaar overleden
Hendricus Johannes Bernardus (Henk)
Woldberg. Het was na het meer en meer
inleveren van levenskracht in de laatste
jaren van zijn leven. Het was met veel
dank en waardering voor de opvang en
verzorging in Huize ‘De Wilgenhof ’. Het
gaf troost en kracht in de moeilijke
dagen die er zijn geweest. Daarbij zeker
ook denkend aan de liefdevolle zorg van
echtgenote en kinderen, met heel veel
betekenis.
In Amsterdam geboren was Henk in la-
tere jaren een groot deel van zijn werk-
zame leven verbonden aan IBM. Het was

in het begin ervaring opdoen. Hij werd
in de verdere jaren leraar in de bedrijfs-
school, werd ingezet bij het werk van
kwaliteitscontroles. Kwaliteit en perfec-
tie waren zijn handelskenmerk. Zijn
werk bracht hem naar Duitsland, Paki-
stan, Amerika. Gehuwd met zijn bruid
Willy zijn het de jaren van het gezin ge-
worden (vier kinderen) vanaf het jaar
1961 t/m 1995 in de woonplaats Zwa-
nenburg. Het was met alle zin, delend in
het gemeenschaps- en parochieleven
daar.
Ruim 20 jaar geleden, in 1995, volgde
een verhuizing naar Wervershoof. De
kinderen hadden intussen hun weg ge-
vonden, hun invulling van leven op weg
naar de toekomst.
Wervershoof helemaal nieuw, er was
gauw het goede thuisgevoel binnen een
open en actieve gemeenschap, zoals zij
dat voelden. Voordeel: zij stonden er zelf
voor open, met belangstelling. Het klikte
goed. Henk werd al gauw opgenomen
binnen de kostersgroep. Hij was welkom,
zo bleek al gauw, met o.a. zijn kwalitei-
ten bij kleine en soms wat grotere klus-
sen. Het ging met kennis van zaken, goed
uitgedacht en punctueel uitgevoerd.
Het wonen hier was naar het zin, de tuin
om huis een genoegen, de gemeenschap
aangenaam. De komst van kleinkinderen
binnen het gezin (op bezoek of op andere
wijze aanwezig) gaf aparte vreugde en
voldoening. Het zijn mooie jaren gewor-
den.
De laatste jaren hebben de zorgen, de op-
vang en begeleiding van een teruggang
in gezondheid gegeven, binnen het gezin
liefdevol begeleid, zo goed als mogelijk
was.
In een laatste fase van anderhalf jaar was
een opname in ‘De Wilgenhof ’ verstan-
dig, met een besluit in die richting. Het is
met dank en bewondering voor deze
plek als een laatste thuis, met dank voor
heel veel goede verzorging en aandacht.
Een laatste stilte is er gekomen, voor-
goed. Daarin vele herinneringen, in de
Uitvaartliturgie verwoord met dankbare
woorden. Het was in onze kerk die Henk
vertrouwd is geweest als mede-koster.
Op zaterdag 13 februari was de crematie
in het Crematorium in Hoorn, met daar
een laatste groet.

Op 15 februari 2016 is in het ziekenhuis
in Hoorn overleden Leonardus Jacobus
(Leo) van der Geest. Het was op de leef-
tijd van bijna 81 jaar.
Als enig kind van Jan en Anne van der
Geest-Hetsen had Leo een onbezorgde
jeugd aan de Dorpsstraat, dichtbij school
en kerk. Na de MULO en na de Militaire
Diensttijd kwam hij in dienst bij de Boe-
renleenbank. Hij was daarmee bekend en
vertrouwd door zijn vader (kassier), later
de Rabobank. Het zou een 40 jarig
dienstverband worden!
Een andere verbondenheid-voor-het-
leven groeide er vanaf 1964 met Siny, een
gelukkige bruid uit het verder gelegen
Twente. Na drie jaar verkering volgde in
1967 de trouwdag. Een gelukkig gezin
zou er komen, drie kinderen. In de be-
ginjaren was er in het jaar 1970 de ver-
huizing naar een woning boven het
nieuwe bankgebouw aan het Raadhuis-
plein, met alle zin.
Leo was erg gesteld op de familie in
Twente. Menig reisje, tochtje, weekend of
vakantiedagen werden ondernomen in
de mooie omgeving van oostelijk Neder-
land.
Leo’s hobby en handigheid waren tech-
niek en knutselen. Een reparatie aan ver-
lichting, buizenpost, telmachines was bij
hem in goede handen, met geduld uitge-
voerd. Zo ging dat ook thuis met stof-
zuiger, wasmachine en met de fietsen
van de kinderen.
In latere jaren was er zijn tijd en aan-
dacht voor vrijwilligerswerk, zoals de
Dagverzorging, het parochieblad ‘Nu en
Straks’ , Actie Kerkbalans, jaar in jaar uit,
Koersbal, enz.
Zijn handigheid bij het repareren of her-
stellen kwam altijd goed van pas, was
welkom, goed te gebruiken.
De aanhef van de familiecirculaire had
de treffende woorden: heel bijzonder,
heel gewoon.
Leo was bescheiden, liever niet op de
voorgrond, betrokken, zorgzaam. Hij
was bijzonder gesteld op zijn kleinkinde-
ren, dankbaar, met alle zin met hen in de
weer.
Zondag 3 januari, aan het begin van het
nieuwe jaar, gaf geen mooi bericht: Leo
met een hartinfarct in het AMC opgeno-
men. Terug in het ziekenhuis in Hoorn
waren er zorgen hoe het verder zou gaan.
De vooruitzichten waren niet goed, som-
ber. Voor een korte periode thuis geko-
men waren er nieuwe complicaties. Het
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aansterken kreeg bijna geen kans. Een
nieuwe terugslag bracht hem weer in het
ziekenhuis voor behandeling. Het heeft
de duur gekregen van vijf dagen, met fa-
milie al die tijd aanwezig. Toch nog on-
verwacht is zijn overlijden gekomen, en
de verwerking van dat moment. In de
verdere dagen was er de voorbereiding
op het afscheid, met toepasselijke herin-
neringen en dankwoorden. In Avond-
wake en Uitvaart kwam de eenvoud van
Leo’s leven tot zijn recht, in de keuze van
een mooi geheel. De begrafenis was op
20 februari, Leo’s verjaardagdatum, als
wel heel bijzonder. Het is zijn nieuwe ge-
boorte voorbij zijn laatste levensgrens in
het licht van blijvend, eeuwig leven.

Op 24 februari 2016 is zacht en kalm
thuis overleden Emerentiana (Emma)
Sijm-Tiet. Het was op haar leeftijd van
92 jaar.
‘En toen werd het stil’, zo was het en zo is
het bij de verwerking van dat moment.
Het gebeurde in het leven van een ge-
liefde moeder, een lieve oma en overoma,
een beminde zus, schoonzus en tante,
een goede buur en bekende binnen onze
gemeenschap.
Het gebeurde in allen daaromheen: als
gezin en familie, als goede vrienden en
bekenden.
In herinnering aan haar lange levensweg
is er veel dankbaarheid en bewondering
uitgesproken langs de trefwoorden:
liefde, zorgzaamheid en geborgenheid.
Emma gaf een thuisgevoel. Ze was heel
veel thuis, met haar zorg en aandacht. Ze
had haar vaste plaats in haar hoekje op
de bank, bij het raam. Zij kon daar toe-
zwaaien en uitzwaaien, ze kon welkom-
zwaaien en begroeten. Met vader Dorus
zijn er vele jaren geweest van een geluk-
kige verbondenheid, een gelukkig gezin
samen. Vele jaren was dat op de Dorps-
straat. Er volgde een verhuizing naar
Talud, naar kleiner wonen, een gerieflijke
woning. Het was open huis en een even
welkom als in vroegere jaren. In een gro-
tere kring van eigen gezin, denkend aan
kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, stond voor haar de verjaar-
dagskalender vol geschreven. Het is als
herinnering en verwijzing naar verjaar-
dagen, lustrumfeesten, examens, feest-
momenten, vakantiedagen, speciale

dagen. Daarin de rijkdom van contact,
ontmoeting, gelukwensen, herinnerin-
gen. Het aansteken van een kaarsje, het
branden van een pitje, een klein gebedje
om verhoring. Geloof en vertrouwen
met elkaar verbonden. Na het overlijden
van vader Dorus, het was in maart 2002,
heeft Emma zich dapper gedragen en
zich opnieuw aan het leven toever-
trouwd, in nieuwe zin, eigenlijk in dub-
bele zin: geliefd middelpunt van haar
gezin. Zij is nu zelf haar laatste levens-
grens overgegaan, voor haar met een
nieuwe invulling en vervulling van thuis
gekomen. In Avondwake en Uitvaartvie-
ring waren er toepasselijke woorden en
vele herinneringen om haar daarin te
danken en te eren, herkenbaar langs drie
trefwoorden. Op 29 februari was de be-
grafenis in het familiegraf, bij haar man
Dorus, met een laatste groet.

Op 25 februari 2016 is na het inleveren
van levenskracht overleden Cornelia
Margaretha Maria (Corrie) Verdonk-
Reus. Het was op haar leeftijd van 82
jaar.
Zij was de oudste van een groot gezin,
geboren in Hoogkarspel. Dat betekende
dat zij wist wat aanpakken betekende.
Het wordt meerdere keren omschreven
als een uitstekende leerschool voor het
leven, langs de lijnen van het leven van
alledag. Het is in vele gevallen een ge-
ruisloze vorming, om altijd weer voor-
deel uit te halen.
Op 24 jarige leeftijd was de trouwdag
met haar man, Theo Verdonk. Het zou
een gezin van zeven kinderen worden.
Vader had een tuindersbedrijf, moeder
Corrie was daarmee verbonden met alles
wat dat oproept aan werk: in de drukke
tijden van het jaar en in de verdere dagen
met minder drukte. Op verschillende
momenten in haar leven heeft ze een te-
rugslag in gezondheid gehad, de afwisse-
ling van mindere en betere dagen. De
familiecirculaire spreekt in het woord
bewondering over haar omgaan met
soms beroerde dagen. Ze had dan iets
van een berusting met te zeggen: het is
niet anders.
De band met haar kinderen vond zij heel
belangrijk. Zij gunde ieder de vrijheid
van een eigen invulling, voortkomend
uit haar wijsheid van denken, haar hart

op de juiste plaats voor ieder. Ze vroeg
niet veel voor zichzelf, ze wilde veel voor
de ander, voor elk ander betekenen.
Zo is dat zeker gegaan.
Na de dood van haar man in het jaar
2004 heeft zij zich aan het leven weer
toevertrouwd.
Ze deed het met een actieve invulling,
met belangstelling voor wat er tot haar
kwam via krant, televisie, de computer-
wereld. Ze deed het met een dankbaar
welkom als er bezoek was, of met puzze-
len in een verloren uurtje.
Een halfjaar geleden was er opnieuw een
terugslag, het was met haar gezichtsver-
mogen. Er volgden behandelingen in het
ziekenhuis. Een voorlopige opname in
Huize St. Jozef gaf de bescherming en
verzorging die ze niet kon missen. Het
was voor haar een hele zorg en verwer-
king om ermee om te gaan. Het voorlo-
pige werd een definitieve opname. Het
was nodig in de situatie van een laatste
beoordeling en behandeling. Het is be-
wonderenswaardig dat ze in de laatste
dagen heeft kunnen zeggen: Ik heb een
mooi leven gehad. Op 25 februari kwam
er een stilte voorgoed over haar zorg-
zame en beminde leven.
In Avondwake en Uitvaartliturgie was
het afscheid in de St. Jozefkerk van
Zwaagdijk, met herinneringen en dank
in een terugblik naar haar levensweg. Op
1 maart was de begrafenis in het familie-
graf bij haar man. Zij moge rusten in
vrede.

GEDOOPT:

Maximus Xavierius (8 jr.)
zoon van Ronald en
Wilma Sichterman-Claes.

Een hartelijke gelukwens voor Maximus,
op weg naar een volgende bijzondere dag:
het Eerste Communiefeest.

HUWELIJKSJUBILEUM:

50 jaar:
Sjaak en Nel Mol-Voorn,
Nic en Tonny Haakman-Leek.

Een hartelijk proficiat aan beide bruids-
paren, veel goede wensen, dankbaarheid
in herinnering aan een lange levensweg
samen, een momentopname, gezondheid
en levenskracht voor de verdere jaren, van
harte toegewenst.
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“Waar is Peter?”, vraagt moeder aan
Jacobine.
“Ik geloof dat hij nog boven is”, zegt
Jacobine.
“Ga hem eens roepen, want we
moeten weg”, zegt moeder. “We
moeten op tijd zijn voor de wedstrijd.”
Peter komt binnen.
“Ik ga winnen”, zegt hij. “Ik ben de
snelste.”
“Nou, nou,”zegt moeder, “het is goed
dat je in jezelf gelooft, maar ik zou er
niet zo zeker van zijn. Het is een zware
veldloop. Ik geloof dat opa en oma ook

komen kijken. Kom, we gaan”. Er zijn
al erg veel mensen wanneer ze
aankomen bij de berg waar de
veldloop is.
“Ik geloof dat ik opa en oma zie
staan”, zegt Jacobine. Ze zwaaien,
maar eerst brengen ze Peter bij de start
en dan gaan ze bij opa en oma langs
het parcours staan. Daar gaan ze. Peter
zit in de kopgroep, maar hij loopt niet
vooraan. Ze moeten wel tien rondjes
lopen.
“Peter denkt dat hij wel eerste kan
worden”, zegt moeder.

“Daar geloof ik niets van”, zegt oma.
“Er zijn veel snellere kinderen.” Ze
moedigen Peter aan, en iedere keer
wanneer hij langskomt, loopt hij iets
verder vooraan.
“Ik geloof warempel dat hij nog gaat
winnen ook”, zegt opa. “Wat een
kanjer. Van hieruit kan ik niet goed zien
wie er wint”. Dan is de wedstrijd
afgelopen. Na verloop van tijd komt
Peter teleurgesteld aangelopen. Hij is
tweede geworden.
We zijn trots op je’, zegt vader.
‘We blijven in je geloven”, zegt oma.
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Voor de kinderen Geloven dat het kan

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave:Woensdag 27 april 2016.
Uw contactpersoon:


