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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

Van de redactie
Op het moment van dit schrijven hebben we de eerste
nachtvorst gehad en we hebben er nog een paar in het
vooruitzicht, echt winterweer!
In deze Nu en Straks kunt u een interview lezen met
Dorien Hoogeboom. Zij is samen met een collega op de
zolder van de Werenfriduskerk geweest om te kijken of ze
vleermuizen konden vinden. Wij hebben geboeid naar
haar verhaal geluisterd.
De adventsactie voor 2016 is: solidariteit doorgeven en
in het bijzonder voor moeders en kinderen.
We hopen dat we hier gezamenlijk ons steentje aan
kunnen bijdragen.
De dagen op weg naar Kerstmis, de geboorte van Jezus.
De koren zijn volop bezig om de kerstliederen in te
studeren en dit jaar is op Eerste Kerstdag weer het
traditionele kindje wiegen. (Meester) Ben Droog zal dit
net als voorgaande jaren weer begeleiden.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een warm en gezond
2017 toe.
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BIJ DE VOORPLAAT

De geboorte van Jezus

In die dagen kwam er een
besluit van keizer Augustus,
dat er een volkstelling moest
gehouden worden in heel zijn
rijk. Deze volkstelling had
voor het eerst plaats toen
Quirinius landvoogd van Syrie
was.
Allen gingen op reis, ieder
naar zijn eigen stad om zich te
laten inschrijven. Ook Jozef
trok op en omdat hij behoorde
tot het huis en geslacht van
David, ging hij van Galilea uit
de stad Nazaret naar Judea
naar de stad van David,
Betlehem geheten, om zich te
laten inschrijven, samen met
Maria, zijn verloofde, die
zwanger was.
Terwijl zij daar verbleven, brak
het uur aan waarop zij moeder
zou worden; zij bracht haar
zoon ter wereld, haar
eerstgeborene, wikkelde hem
in doeken en legde Hem neer
in een kribbe, omdat er voor
hen geen plaats was in de
herberg.
In de omgeving bevonden zich
herders die in het open veld
gedurende de nacht hun
kudde bewaakten.
Plotseling stond een engel des
Heren voor hen en zij werden
omstraald door de glorie des
Heren, zodat zij door grote
vrees werden bevangen.
Maar de engel sprak tot hen:
'Vreest niet, want zie, ik
verkondig u een vreugdevolle
boodschap die bestemd is voor
het hele volk. Heden is u een
Redder geboren, Christus de
Heer, in de stad van David.
En dit zal voor u een teken
zijn: gij zult het pasgeboren
kind vinden, in doeken
gewikkeld en liggend in een
kribbe.'

Lucas 2: 1-7
(nieuwe bijbelvertaling)
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17 – 18 december: 4e Advent:
Boeteviering.

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Middenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor.
Pastor A. Dekker.
Boeteviering beide keren.
Vlak voor het kerstfeest is het een
laatste en persoonlijke voorbereiding
op weg naar feestelijke
kerstvieringen.

Zaterdag 24 december:
Kerstavond

19.00 uur:
Eerste Kerstavondviering,
Woord-Communieviering met

Kinder/Jeugdkoor.
Dirigent: Marit Verdonschot.
Organist: Marjo Kaagman-Kuip.
De viering wordt geleid door
Rina Schouten-Jong.
Thema: ‘Een lichtje in het donker’.
Voorafgaand kerstliederen.
21.30 uur:
Tweede Kerstavondviering,

Woord-Communieviering met
AOW-Jongerenkoor.
Dirigent/Pianist: Jos Neuvel.
De viering wordt geleid door
Ben Droog. Thema: ‘Kerstmis’.

Zondag 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.
14.00 uur: Kindje wiegen, bedoeld
voor de kleinere kinderen.
Leiding: Ben Droog.
Zang: Kinderen van het
Kinder/jeugdkoor.
Organist: Ria Kappelhof-Swart.

Maandag 26 december:
Tweede Kerstdag

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

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 16 december: 4e Advent – Boeteviering
18.30 uur:Woord-Communieviering met liederen.
Voorganger is Pastor A. Dekker.
Themaviering, op weg naar het kerstfeest.

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

Vrijdag 30 december:
18.30 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Viering, gericht naar de Jaarwisseling.

Vieringen in Huize St. Jozef

Liturgisch rooster
van 17 december 2016 tot en met 26 februari 2017
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Vervolg
Liturgisch rooster
7 – 8 januari: Driekoningen

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met
Herenkoor.
Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met liederen.
Groep Wervershoof.

Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met

Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
De stal van Bethlehem krijgt bijzonder
bezoek: Drie Wijzen uit het Oosten.
Viering met kerstliederen, nog eenmaal
kerstsfeer. Van harte welkom.

14 – 15 januari: Actie Kerkbalans
2017

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
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 2017 is:
‘Mijn kerk verbindt -
Mijn kerk in balans’.
Vanuit de Parochieraad wordt deze actie
toegelicht en aanbevolen.

21 – 22 januari:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Dameskoor.
Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met Heren
v/h koor. Groep Wervershoof.

28 - 29 januari:

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

4 – 5 februari:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met
Dameskoor uit Onderdijk.
Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met liederen.
Groep Andijk.

Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met

Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.

11 – 12 februari:

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.

18 – 19 februari:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Middenkoor. Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.

25 – 26 februari: Carnavalszondag

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Dameskoor. Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met liederen.
Pastor C. Koning.
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Kerstgroet
In deze donkere tijd,
brengt een kaartje, een groet,
even wat licht,
het doet een mens goed.

Een mooie traditie,
het verjaagt de kou,
hiermee zegt men:
ik denk aan jou.

Even die aandacht
zo voor elkaar
maakt duister en leegte
wat minder zwaar.

De beste wensen
ook over de grens,
bereiken zo
menig mens.

Het is waardevol
eens in het jaar.
En schenkt vreugde,
dit mooie gebaar.

Een persoonlijke noot
oprecht gegeven,
kunnen de feestdagen,
warmte geven.

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 ‘TWETEN!
Bezorgadres: brievenbus pastorie.
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De wereld is volop in beweging. Er is zorg
om verschillende ontwikkelingen met
sombere voorspellingen en negatieve ge-
beurtenissen. We hoeven maar te noemen
Turkije, Syrië en Irak, een verdeeld Ame-
rika, een moeizaam zoekend Europa, de
strijd in Afrikaanse landen. Rond kerst en
jaarwisseling klinkt uit verschillende hoek
een bezinnend woord en wordt er een
balans opgemaakt… Daartoe behoort dat
we als een tegenhanger onze goede ver-
wachtingen mogen hebben van het nade-
rende Kerstfeest. Laten we het in stilte
hopen of gewoon ronduit zeggen, dat het
echt Kerstmis gaat worden.

Het mag ons goed doen dat het Kerstfeest
telkens weer een grote aantrekkingskracht
heeft in de afsluiting van de maand
december.
Kerstmis vieren we in de kerk, in de litur-
gie van de kerstavond of kerstnacht, op
eerste en tweede kerstdag. De nodige zorg
wordt voorafgaand besteed aan de voor-
bereiding. Dank voor al die inzet.
Kerstmis vieren we ook thuis, met elkaar
tijdens sfeervolle kerstdagen. Zo gaat dat
van generatie op generatie. Wat is de er-
varing van vele ouders of volwassenen?
Het is de ervaring dat zij bijna allemaal
hele goede herinneringen hebben aan het
Kerstfeest vieren van tóen, soms lang ge-
leden, in hun eigen kinderjaren. Daarom
is het zo waardevol en belangrijk dat de

kinderen van nú met alle zin Kerstmis
vieren. Het mag er zijn: de ervaring van
verwondering, van licht, eenvoud, vrede,
saamhorigheid. Het is de open stal, in de
kerk en ook thuis, die ons mag uitnodi-
gen om ernaar te kijken, een kerstlied te
zingen, kerstmuziek te horen, een kaarsje
of lichtje aan te steken. En we horen het
zeggen, dat Kerstmis een bevrijdingsfeest
is in de woorden: ‘Heden is u een Redder
geboren’. Zo luidt de boodschap.

Het woord ‘bevrijding’ staat midden in
het kerstverhaal. Bevrijding klonk er voor
de herders in het open veld, waar zij hun
kudde bewaakten. Zij staan voor de
armen in de wereld. Kerstmis vraagt van
ons om zó met mensen om te gaan, dat zij
bevrijd worden van alles wat er knelt, wat
zeer doet, wat hun onrecht aandoet, klein
en arm houdt. We zijn daar heel ons leven
mee bezig.
Geboortedag en menswording zijn twéé
woorden die we in één adem noemen.
Het verschil is: geboorte duurt een kort
moment, menswording duurt een heel
leven! Het is aan ons om steeds meer
méns te worden. Dit betekent: je bestaan,
je leven aanvaarden als een weg, een mo-
gelijkheid om voor anderen tot bevrijding
te zijn. Die anderen zijn er iedere dag, om
ons heen en in de grote wereld waar we
zelf deel van uitmaken.
Kerstmis vieren en elkaar een Zalig Kerst-

feest toewensen mag in die zin
betekenen: vrede in ons eigen
hart. Tegelijk inzet willen op-
brengen om naar anderen toe
vrede, gerechtigheid en bevrij-
ding te brengen, een boeiende
opgave en levensweg.
U allen een Zalig Kersfeest toe-
gewenst en sfeervolle kerstda-
gen. In de uitloop van de laatste
week van december gaan we af
op de Jaarwisseling: Oudjaar,
Nieuwjaarsdag. Daarmee ver-
bonden dezelfde goede wensen,
gezondheid, geluk, een goed
begin: een Zalig en Gelukkig
Nieuwjaar 2017.

Pastor J. Suidgeest

Kerstmis vieren

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
15 tot 22 januari.
Elk jaar wordt een ander land ge-
vraagd om deze Gebedsweek voor te
bereiden en dat als model aan te bie-
den voor gebruik in eigen omgeving.
Dit jaar is aan de Duitse kerken ge-
vraagd om dit te willen doen. De tek-
sten sluiten aan bij de herdenking van
500 jaar Reformatie.
Als thema hebben zij gekozen voor
‘Jouw hand, mijn glimlach’, met als
Schrifttekst: 2 Korintiërs 5, 14-20.

De Gebedsweek heeft ook een geza-
menlijke Gebedsdienst. De plaatselijke
Raad van Kerken heeft hiervoor als
datum gekozen:woensdag 18 januari
2017, aanvang 19.30 uur.
Plaats van samenkomen is ‘De Kapel’,
Middenweg 48 te Andijk (tegenover
het voormalige Gemeentehuis).
Er is een korte openingsviering.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest (pa-
rochie Wervershoof). Daarna is er
ontmoeting en gesprek met elkaar
vanuit het thema van de Gebedsweek.
Enkele startvragen of gesprekspunten
zijn daarbij een hulp. Het doel is een-
voudig: met elkaar verbonden, elkaar
beter leren kennen.

U bent van harte welkom!

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

Gebedsweek voor de eenheid



Uit de vergadering van november
2016.

Financiën en
Onderhoud

In de vorige uitgave van ‘Nu en Straks’
is melding gedaan van de schilderklus,
uitgevoerd aan de buitenkant van de
kerk. Het weer heeft al die tijd ontzet-
tend meegezeten als we terugdenken
aan de periode half augustus tot en
met september. Zonder enig opont-
houd kon het werk doorgaan. Het ziet
er allemaal fraai uit. Op 22 november
is de officiële oplevering, goede terug-
blik en afsluiting. Los daarvan krijgen
de beide deuren voorkant pastorie ook
een opknapbeurt in deze dagen, voor-
deur en zijdeur. De buitenverlichting
zijkant kerk (tuin) en achterkant kerk
maakt op enkele plaatsen sluiting, met
soms een vervelende stroomstoring.
Het geheel is aan vervanging toe (na
zoveel jaren). Er worden enkele lam-
pen geplaatst met sensor. Het bordje
met de Mistijden bij de hoofddeur
kerk krijgt ook een opknapbeurt. De
voorbereiding van Actie Kerkbalans
2017 is in gang gezet, op weg naar het
weekend van 14/15 januari 2017, be-
langrijk genoeg! In de pastorie is voor
de ramen van beneden- en bovenver-
dieping nieuwe vitrage gekomen. De
oude vitrage was op, ging stuk, was
aan vervanging toe. Het is weer een
fraai geheel. Dank.

Gemeenschapsopbouw

Zaterdag 5 november was de geplande
dank/contactavond voor vrijwilligers
van de parochie in ‘de Schoof ’. Reden:
dank en waardering voor alle inzet,
betrokkenheid, werk en tijd binnen
onze gemeenschap. Dank voor de in-
vulling vanaf het toneel, verdeeld over
de avond. Dank voor ieders aanwezig-
heid, rond 165 personen. Met drankje
en hapje, praat hier, ontmoeting daar,
gezelligheid troef! Zo was ook de re-
actie voorbij deze avond door menig-
een, voor herhaling vatbaar. Dank
voor de voorbereiding in klein team!
In de afgelopen tijd is verder gewerkt
aan een regionale website. Begin okto-
ber is de nieuwe website in gebruik ge-
nomen.

Kerk en Samenleving

Het Diaconaal Weekend is dit jaar bin-
nen de parochie in het weekend van
19/20 november. Aandacht wordt ge-
vraagd voor het ‘Inloophuis Medem-
blik’, Oosterhaven 11. De bijpassende
brochure zegt het helder en duidelijk:
‘Kanker of een andere levensbedrei-
gende ziekte? …het Inloophuis helpt’.
In het herfstnummer, het vorige num-

mer van ‘Nu en Straks’, een boeiend
verhaal door de initiatiefnemer van dit
huis, dhr. Tom van der Wal, in de ru-
briek ‘In gesprek met…’ Dat is al een
goede binnenloper, op weg naar het
weekend. In de vieringen zal hij over
het ‘Inloophuis’ vertellen. Wat betreft
de Adventsactie is het bestelde mate-
riaal binnengekomen. Zoals we dat ge-
wend zijn zal op kerstavond en op de
kerstmorgen na afloop van de vierin-
gen een deurcollecte zijn voor de Ad-
ventsactie.

Catechese en
Liturgie

Vanaf de eerste zondag van de Advent
(weekend 26/27 november) zal met
een enkele verandering een nieuwe
vertaling van het Onze Vader worden
ingevoerd. De Nederlandse en
Vlaamse vertaling is vernieuwd in op-
dracht van de Wereldkerk. Aan de
Vlaamse en Nederlandse bisschoppen
is een aantal jaren geleden het verzoek
gedaan om via een gemengde com-
missie tot een gezamenlijke vertaling
te komen. Het zal voor ieder even
wennen zijn. Hopelijk dat dat gaat luk-
ken. De nieuwe liturgische roosters
voor het komende halfjaar zijn rond-
gedeeld, ingaande de eerste zondag
van de Advent (t/m Pinksteren 2017)
…. om ons gemak ervan te hebben.
De werkgroepen Vormsel en Eerste
Communie benutten deze tijd in het
najaar om goed voorbereid na de
kerstvakantie te kunnen beginnen met
de eigenlijke voorbereiding: kinderen
en ouders, werkgroep en school, werk-
map en activiteiten…

Regionieuws

Op maandag 7 november is er een bij-
eenkomst in ‘De Inzet’ geweest voor
afgevaardigden van de taakvelden ‘Li-
turgie’ en ‘Gemeenschapsopbouw’.
Vanuit het Regiobestuur opgezet ging
de uitnodiging naar de vijf parochies
van de regio. Er is binnen de ge-
noemde taakvelden als onderdeel ge-
kozen: Woord-Communievieringen
en Wijkcontactpersonen.
In twee groepen was er een verdeling

Nieuws van de parochieraad
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De jaarlijkse Interkerkelijke Kerst-
zangdienst, georganiseerd door de
plaatselijke Raad van Kerken, is dit
jaar 2016 op zondag 18 december,
’s middags om 16.30 uur (half vijf).
Deze Kerstzangdienst is in de
St. Werenfriduskerk te Wervershoof,
Dorpsstraat 73.
Het koor ‘Una in Via’ uit Andijk zal
o.l.v. Wim Broer de kerstzang verzor-
gen en de samenzang ondersteunen.

De samenzang is er met orgelbegelei-
ding door Arie Heemsbergen.
We luisteren naar het kerstevangelie.
Een kerstoverweging wordt verzorgd
door pastor Gert Scholten, van de Pro-
testante Gemeente Andijk-Wervers-
hoof. Na afloop wordt er een
deurcollecte gehouden voor het goede
doel: Stichting Leergeld West-Fries-
land, opdat kinderen deel kunnen
nemen aan schoolse, culturele en

sportactiviteiten.
Als christenen van verschillende ker-
ken en als mensen van goede wil zijn
we van harte welkom in een gezamen-
lijk getuigenis in gebed, zang en
onderlinge verbondenheid.
Welkom in dit samenzijn!

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

Interkerkelijke kerstzangdienst

Actie Kerkbalans 2017
In deze uitgave van ‘Nu en Straks’ is er
het nodige nieuws over Kerstmis en de
dagen eromheen als altijd bijzondere
dagen. Over de jaargrens heen blikken
we vooruit, het nieuwe jaar tegemoet.
We kunnen er niet omheen om in de
maand januari ‘Actie Kerkbalans
2017’ te noemen.
Als thema is gekozen: ‘Mijn kerk ver-
bindt’ en ook: ‘Mijn kerk in balans’.
‘Actie Kerkbalans’ is goed ingebur-
gerd, door de jaren heen.
Het goede is, dat deze actie heel breed
wordt gedragen. Het gaat om een
breed gedragen zorg en verantwoor-
delijkheid. Daaraan toegevoegd, het is
goed dat de actie aan het begin van het
jaar wordt gehouden. Het betekent dat
je dan weet, waar je aan toe bent, waar
je op mag rekenen.
De zorg voor een vitale gemeenschap
staat niet los van een degelijke, finan-
ciële ondersteuning, een gezonde
financiële basis, een gezamenlijke zorg
voor een geslaagde actie. Bij een vitale
gemeenschap denken we aan het in
stand houden van de kerk als gebouw,
daarbij ook denkend aan ‘De Inzet’
(pastorie), beide gebouwen als ruimte

voor vieringen, activiteiten, ontmoe-
tingsmomenten, al datgene wat we als
waardevol ervaren, ‘verbindend, in
balans’.
Het eigenlijke Kerkbalans-weekend is:
14-15 januari 2017.
Maandag 16 januari is de dag en
vooral de avond van het ophalen van
de retourenveloppen. In de loop van
die avond weten we meer als alle
lopers hun wijk hebben gedaan en we
een eerste telling kunnen doen. Het is
altijd weer met enige spanning, maar
ook met vertrouwen op een goede
afloop.
In de bijgevoegde kerkbalans-folder
kunnen we lezen over verbondenheid,
verbinding. ‘We zijn door de kerk ver-
bonden met God, met elkaar en met
de generaties voor en na ons. We hou-
den elkaar vast in geloof en verbinden
ons met mensen die steun nodig heb-
ben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor
zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die ver-
bindt’.
Het gaat om zorg voor elkaar in het
heden, om dankbaarheid voor het ver-
leden met wat we van daaruit moch-
ten ontvangen, om toekomst voor een

volgende generatie, de kinderen van
nu. Daarbij de kerk als waardevol, wij
zelf met elkaar verbonden als kerk-
gemeenschap.
Het mag op genoemde avond zicht-
baar worden met een verantwoorde
machtiging of bijdrage vanuit de
gemeenschap. Heel veel dank voor uw
ondersteuning!

Parochieraad,
St. Werenfridusparochie
Wervershoof.
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wat zaalruimte betreft: voorkamer en
de zaal van ‘De Inzet’. Twee groepen,
elk rond 22 personen. Voor elk: een
zestal punten ter bespreking, daarbij
een goede notulering om de gegevens
te verzamelen en bij de hand te heb-

ben, ook voor een later moment. Het
was goed om zo met de afgevaardig-
den uit de vijf parochies (Parochiera-
den en enkele werkgroepen) samen te
zijn voor uitwisseling van gedachten,
vragen en wensen, om samen te wer-

ken en hulp van elkaar te ontvangen.
In het voorjaar 2017 is er een vervolg,
dan weer andere taakvelden en een
onderverdeling, het maken van een
keuze.
Dat was het voor deze keer.



Na een jaar van afwezigheid i.v.m. de levende kerststal in
de Werenfridusschool, gaan we zondag 25 december, Eer-
ste Kerstdag, weer Kindje wiegen met de allerjongsten
onder ons.
Ik nodig jullie allemaal uit om verkleed, als één van de
figuren uit de kerststal, naar de kerk te komen: Maria, Jozef,
herder, engel, koning, schaap, os, ezel… het maakt niet uit.
Iedereen is welkom in de stal van Betlehem. Als je geen zin
hebt of je vindt het niet leuk om je te verkleden, is dat
helemaal geen probleem; ook dan zien we je graag.
Tijdens het Kindje wiegen vertel ik het aloude kerstverhaal
en nodig dan gedurende dit verhaal alle Maria’s, Jozefen,
herders, engelen, koningen, schapen, ossen en ezels uit om
naar voren te komen. Samen gaan we, onder het zingen van
een aantal bekende kerstliederen, de kerststal vormgeven.
En wat is er nu mooier dan een stal vol (verklede) kinderen
uit ons eigen Wervershoof.
Aan het einde van de viering roepen we alle kinderen, ook
degenen die niet verkleed zijn, naar voren om plaats te
nemen op de trappen van het altaar. Een tafereel dat u
eigenlijk gewoon een keer meegemaakt moet hebben.
Jongens en meisjes: het Kindje wiegen begint om 14.00
uur; zeg maar tegen je vader of moeder dat het tot onge-
veer half 3 duurt.
Enne … als je oom of tante, grote broer of zus, buurvrouw
of buurman, oma of opa mee willen komen, dan vinden we
dit prima natuurlijk.
Aan het einde van het Kindje wiegen staan de mandjes met
snoepgoed weer klaar, want bij een geboorte hoort natuur-
lijk een traktatie. Kom jij ook? Leuk; ik zie je graag.
Tot 25 december.

(Meester) Ben

P.S. Wat zou het mooi zijn om een ‘echt’ Kindje Jezus in de
kribbe te hebben. Een pas geboren baby is van harte
welkom. Je hoeft je hiervoor niet op te geven; het Kindje
wiegen is immers een spontane aangelegenheid waarbij wij
ons, als ieder jaar, graag laten verrassen.

‘Meester’ Ben

De Eerste Communie werkgroep
wenst alle lezers van Nu en Straks
hele gezellige kerstdagen en een ge-
lukkig en gezond 2017.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen de
ouders van de kinderen van groep 4 in
de 2e week van januari 2017 een uit-
nodiging voor de eerste informatie-
avond van ons verwachten.
Deze staat gepland op
dinsdag 31 januari 2017.
Op deze avond krijgen de ouders van
eventuele communicantjes informatie
over de Eerste Communie van Pastor
Suidgeest en leden van de werkgroep.
Tevens is er gelegenheid om uw kind
voor zijn of haar Eerste Communie
aan te melden.

Voor degenen die deze informatie
hebben gemist:
De Voorstellingsdienst zal zijn op
zaterdag 11 maart 2017 en de
Eerste Communie op zondag 21mei
2017.

U kunt onze stukjes ook nog terug-
lezen op www.wervershoof.regiowh.nl
op de jongerenpagina.

Namens de werkgroep:
Monique Bosman (584412) en
Sylvia Bakker (582268)
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Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep

Kindje wiegen
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Beste mensen

30 Jaar Auxilia-Brasili-ja is even stilstaan en denken aan
wat er allemaal is gerealiseerd. We mogen daar heel trots
op zijn.
We hebben het op bescheiden wijze gevierd. Mensen die
we de laatste jaren hebben gesponsord en oud “bestuursle-
den” zijn uitgenodigd voor een samenzijn en het was heel
goed om elkaar te zien en te spreken.

Toen in 2000 de wereldleiders de 8 millenniumdoelen
opstelden hebben wij die gebruikt als uitgangspunt voor
ons handelen. We zijn nu ruim 15 jaar verder en we kunnen
de vraag stellen of die, toen opgestelde doelen, gehaald zijn.
In de rondzendbrieven van oktober en december 2015 en
januari 2016 heb ik geprobeerd daar een antwoord op te
geven. De conclusie was dat we wel op de goede weg zijn
maar dat de doelen nog niet zijn behaald. Eind september
2015 kwamen de wereldleiders wederom bijeen om de
nieuwe ontwikkelingsagenda over armoede, ongelijkheid
en klimaatsverandering voor de komende 15 jaar vast te
stellen. Daarin staan 17 doelen voor een betere wereld. Om
al die doelen als uitgangspunt te gaan nemen is een beetje
veel van het goede. Daarom was dit voor ons een uitgelezen
gelegenheid ons te bezinnen over “en hoe nu verder?” Af-
gelopen weken hebben wij de eerste stap gezet en zullen we
ons de komende tijd verder gaan verdiepen. Onze eerste
stap: kom tot een krachtige zin die precies aangeeft waar je
voor staat.

“Auxilia-Brasili-ja ondersteunt wereldwijd,
kleinschalige projecten die ten goede komen aan
de lokale bevolking”

Ik wil u graag een aantal kleinschalige projecten welke wij
de afgelopen periode hebben ondersteund, noemen:

Cees Kruijer is voor stichting Mzamomhle naar Zuid
Afrika (Kaapstad) afgereisd en heeft daar, samen met een
groot aantal vrijwilligers en de lokale bevolking, een casco
afgeleverde school ingericht, een speelplaats en school-
tuinen aangelegd.
Kees Schouten is voor stichting Manda afgereisd naar
Kenya (Mwangwei) om daar, samen met vrijwilligers en de
lokale bevolking een tuinbouwbedrijf op te bouwen. Omdat
gedurende 10 maanden van het jaar de producten moeten
worden afgeschermd tegen de sterke zonnestraling en
warmte zijn er 'black shades' geplaatst.
Stichting Abrazos geeft in Peru (Lima) ondersteuning aan
ouders en leerkrachten over “hoe om te gaan met autisti-
sche kinderen”.
Jaap en Tineke Meester hebben samen met Nederlandse
vrijwilligers en de lokale bevolking in Kenya de 40MM (40
gesponsorde kilometer) gewandeld. Dit alles voor het
“Oma-project”. Oma’s die vaak hun kleinkinderen moeten
opvangen omdat hun ouders er, om wat voor reden dan
ook, niet meer voor ze zijn. De kinderen krijgen een verze-
keringsbewijs en zijn zo verzekerd van de nodige medische
zorg.
Colombianitos (Cartagena Colombia) is een hulporganisa-
tie die jeugd in sloppenwijken een positieve en educatieve
vrijetijdsbesteding probeert te bieden en daardoor voor-
komt dat de jeugd ten prooi valt aan criminaliteit, prosti-
tutie en andere vormen van illegaliteit. Scholing is een
voorwaarde om mee te kunnen doen aan de activiteiten.

Op 10 december is er wederom de kerstmarkt in Wervers-
hoof. Wij zullen daar zeker aanwezig zijn.
Ook zijn wij uitgenodigd om deel te nemen aan de kerst-
markt van Stichting Katholiek Onderwijs Westfriesland.
En tenslotte: als pastor Sjaak voor gaat in de oudejaarsvie-
ring in Wervershoof, op 31 december, mogen wij, net als
andere jaren, aanwezig zijn voor een deurcollecte.

Ik wens u allen hele mooie en sfeervolle kerstdagen en alle
goeds voor het nieuwe jaar.

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

December 2016

Zaterdag 17 en zondag 18 december is de
wereldwinkel aanwezig achter in de kerk met
mooie cadeaus, kaarten, koffie, chocolade en
andere levensmiddelen.
Ook leuke dingen voor de Kerst.

Alle producten zijn gemaakt met respect
voor mens en milieu.
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De opbrengst van de collecte voor
MIVA is € 349,80 en voor de MISSIO
€ 267,60.
Tijdens het diaconale weekend van 19
en 20 november j.l. , tevens afsluiting
van het jaar, was er een collecte voor
inloophuis Medemblik.
Dhr. Tom van der Wal kwam vertellen
over wat het inloophuis precies in-
houdt.
In het inloophuis aan de Oosterhaven
te Medemblik bieden gastvrouwen en
–heren een luisterend oor voor alles
wat er in mensen omgaat, tijdens een
levensbedreigende ziekte.

Zij geven informatie over initiatieven
en organisaties die je kunnen onder-
steunen tijdens het ziekte- en verwer-
kingsproces. In het inloophuis vind je
warmte, gezelligheid en geborgenheid.
Een afspraak maken hoeft niet, je kunt
er zomaar binnenlopen.
Je kunt er tot rust komen, maar ook
meedoen aan een van de vele activitei-
ten.
In het inloophuis ontmoet je lotgeno-
ten: mensen die in dezelfde situatie
verkeren.
Kortom: in het inloophuis komen
moedige mensen (patiënten, naasten

en nabestaanden) bij elkaar die elkaar
willen helpen en steunen. Het delen
van ervaringen wordt als grote steun
ervaren.
Iedereen is welkom. Vind je moeilijk
om alleen te komen? Neem dan gerust
iemand mee.
Meer informatie vind u op www.in-
loophuismedemblik.nl

De opbrengst van de collecte van in-
loophuis Medemblik was € 334,72.

Iedereen heel hartelijk bedankt voor
alle gulle gaven!

Kerk en samenleving

Armoede is geen eenduidig begrip.
Het is niet wetenschappelijk vast te stellen boven welk be-
drag rijkdom begint en waar beneden armoede begint.
Hier in Nederland is het geen kwestie van leven en dood
maar wel van financieel “overleven”.
Voor mensen die in armoede leven betekent het: weinig fi-
nanciële keuzes hebben, ook bij alle essentiële uitgaven al-
tijd moeten denken: ‘kan ik me dat wel veroorloven?’

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

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

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

Ook kunt u ons helpen met een gift.
Zodat wij de mensen, die in zo’n situatie terecht zijn geko-
men, even kunnen verlossen van hun last.

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

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

Bij voorbaat onze hartelijke dank,
Namens bestuur van P.C.I. te Wervershoof
Secretaris mevrouw L. Broersen. 0228-581039

PCI Wat heet arm?

Adventsactie 2016: solidariteit doorgeven!
Onze economie doet denken aan een

nieuwe ‘godsdienst’, compleet met
‘offers’ die wij vandaag moeten brengen
zodat het morgen beter gaat. Solidariteit
met mensen die het minder hebben,
is ver te zoeken, zeker als ze ver weg
wonen. Adventsactie vraagt aandacht
voor hen, in het bijzonder voor moeders
& kinderen.

We betalen onze belasting zodat onze
kinderen naar school kunnen gaan. We
betalen onze ziektekostenpremie; niet
alleen zodat andere mensen naar de
dokter kunnen, maar ook in de ver-
wachting dat wij medische zorg krijgen
als we dat nodig hebben. We geven af en
toe een bijdrage aan de voedselbank of
als er een grote ramp gebeurd is. Niks

mis mee! Maar solidariteit met arme
mensen vraagt meer.
Onze solidariteit zou niet gebaseerd
moeten zijn op wat we ooit nog willen
terugkrijgen, maar op hetgeen we allang
van anderen gekregen hebben. Van onze
ouders vooral, die ons met hun liefde
omringd hebben zodat we konden op-
groeien en konden worden wie we zijn.



Zelfs in de meest zelfredzame en pro-
ductieve fase van ons leven moeten we
steeds beseffen dat we zijn wie we zijn
dankzij de liefdevolle zorg en opvoeding
die anderen ons hebben gegeven. Gods
liefde voor ons wordt zichtbaar door de
liefde die wij van anderen kregen.
De liefde die wij van anderen hebben
ontvangen, is de basis voor onze solida-
riteit met anderen. Die solidariteit mag
zich niet beperken tot onze eigen kring
van familie en bekenden. Die solidari-
teit moet zich uitbreiden tot een
wereldwijde kring, tot alle mensen op
deze wereld. Alle mensen zijn door God
geschapen, voor alle mensen is Jezus
aan het kruis gestorven.

Loslaten
Opvoeden is loslaten. Wat een moeder
juist niet mag doen is ‘bemoederen’.
Opdat haar kind in leven blijft, kiest de
ware moeder in het verhaal van de wijze
rechter Salomo om het kind helemaal
los te laten (1 Kon 3, 16-28). Daardoor
bewijst ze juist dat zij de echte moeder
is. Solidariteit heeft dat aspect van los-
laten. De mensen met wie we solidair
zijn, bepalen zelf welke richting zij gaan,
wat voor hen het beste is. Soms tegen de
goed bedoelde adviezen in. De projec-
ten van Adventsactie willen niet ‘be-
moederen’, maar de zelfredzaamheid
van mensen vergroten. Adventsactie
ziet mensen bij haar projecten niet als
‘object van liefdadigheid’, maar als part-
ners bij de opbouw van een rechtvaar-
dige wereld. Dat doet recht aan hun
waardigheid en creativiteit.
Iedere ouder hoopt het beste voor zijn
kind. Iedere nieuwgeborene is een
nieuwe kans op een mens die opkomt
voor een betere wereld. Ieder kind bergt
in zich de hoop en het verlangen naar
een betere toekomst. Het hoogtepunt
van die hoop is de geboorte van het kind
in een stal in Bethlehem. Laten we in die

hoopvolle verwachting van Kerstmis
ons hart laten raken en onze solidariteit
tonen. Zo bouwen we mee aan een
wereld waar gerechtigheid heerst, een
wereld zoals het kind in de kribbe die
gewild heeft.
Dit jaar vraagt de Nederlandse katho-
lieke gemeenschap tijdens de Advent
aandacht voor vijf projecten in het bui-
tenland, die alle moeders en kinderen
centraal stellen. Meer informatie vindt
u op www.adventsactie.nl. U kunt bij-
dragen via de collecte in de kerk of via
de brief met acceptgiro die veel mensen
thuis ontvangen. U kunt ook doneren
via de website van Adventsactie.

Ondersteuning van kwetsbare
vrouwen in Burkina Faso
De orde OLV van Liefde van de Goede
Herder is een internationale congrega-
tie, opgericht in Anger (Frankrijk) in
1835. De congregatie is actief in 72 lan-
den. De zusters werken sinds maart
2011 in Burkina Faso, een van de armste
landen ter wereld. Op verzoek van de
lokale bisschop zullen de zusters aan-
dacht geven aan de situatie van vrouwen
en kinderen in de sloppenwijk Burki-
nabé. Het gebrek aan infrastructuur en
overheidsdiensten (onderwijs, gezond-
heidszorg ...) maakt de situatie van
vrouwen en kinderen kwetsbaar, waar-
door ze slachtoffer worden van geweld
en mensenhandel. Wij willen in 2016
€ 46.000 bijdragen.

Onderdak en zelfontwikkeling
Het project van de zusters van OLV van
Liefde van de Goede Herder wil een
antwoord geven op de noden van de be-
woners van de sloppenwijk Burkinabé.
Uit een enquête blijkt dat de potentiele
doelgroep een zeer laag inkomen heeft
door hun lage onderwijsniveau en ge-
brek aan technische vaardigheden.
Daardoor komen ze niet in aanmerking

voor een betaalde baan. Minder dan de
helft van de bewoners heeft ooit onder-
wijs gekregen en tien procent is analfa-
beet. Negen van de tien meisjes werken
in de huishouding en worden door hun
werkgevers uitgebuit. Bijna alle meisjes
zijn fysiek of verbaal misbruikt door ou-
ders, familieleden, vrouwenhandelaars
of pooiers. Een schamele 15 % van de
meisjes komt uit een stabiel gezin. De
zusters willen deze kwetsbare groepen
beschermen door hen onderdak te bie-
den, hun capaciteiten te ontwikkelen en
een stimulerende omgeving voor kleine
kinderen te creëren. De zusters willen
200 à 300 vrouwen en kinderen per jaar
bereiken.

Geplande activiteiten
De zusters willen op korte termijn een
huis inrichten voor 15 meisjes en vrou-
wen die slachtoffer werden van geweld.
Ook vrouwen of meisjes die in aanra-
king kwamen met justitie zijn welkom.
Verder staan een kleuteropvang en een
kleuterschool op de planning. Er zou-
den, over een periode van drie jaar, in
totaal 195 kleuters opgevangen worden.
Ten slotte willen de zusters ook oplei-
dingen aanbieden voor 150 meisjes en
vrouwen per jaar. De opleidingen varië-
ren van catering, koken, banketbakkerij
en Frans tot internet- en computervaar-
digheden.

Langetermijnplannen
Op middellange termijn wil het project
de sociale en economische integratie
van vrouwen in alle lagen van de maat-
schappij bevorderen. Op lange termijn
voorziet het project de verbetering van
de levensomstandigheden van vrouwen
en kinderen, gender gelijkwaardigheid
en emancipatie. De zusters hopen ook
om inclusief en kwalitatief onderwijs te
verzorgen voor iedereen en het levens-
lange leren te bevorderen.
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Wie is Dorien Hoogeboom
Dorien is bioloog en is in 2006 af-
gestudeerd aan de Universiteit van
Amsterdam in ecologie. Zij woont aan
de Brakeweg in Medemblik. Na twee
jaar gewerkt te hebben kreeg ze in
2008 een baan bij natuurorganisatie
‘Landschap Noord-Holland’. Deze or-
ganisatie doet veel aan natuurbescher-
ming en natuurbeheer.

Beschermde dieren
Een van de soorten die beschermd
zijn, zijn vleermuizen. In West-Fries-
land zijn er speciale soorten zoals de
meervleermuis. Deze komt voor in ge-
bieden met veel water en dat is er in
West-Friesland. Zij willen weten waar
ze voorkomen, leven en waar de ver-
blijfplaatsen zijn. Vleermuizen zijn op
verschillende manieren te inventarise-
ren. Meestal gaat Dorien met haar col-
lega Carola met een vleermuisdetector
(batdetector) naar buiten en zijn de
diertjes met echolocatie waar te
nemen. Sommige vleermuizen zijn,
door bepaald gedrag, moeilijk te iden-
tificeren met de detector en dan is er
een andere methode zoals b.v. zolders
bezoeken van kerken.

Boek vol vleermuizen
Haar collega Carola, waarmee ze

samen gebouwen bezoekt, heeft
dezelfde achtergrond. Dorien laat een
prachtig boek zien waar zij zelf pro-
jectleider van was ‘Atlas van de Noord-
Hollandse zoogdieren’(1). Doel van het
boek was om in kaart te brengen waar
soorten zoogdieren leven.
Dorien is ook supertrots op het boek.
Ze laat een kaartje zien van Noord-
Holland met stippen erop waar bij-
voorbeeld de rosse vleermuis is gezien.
Naar vleermuizen werd niet veel on-
derzoek gedaan, omdat het een lastige
soortgroep is.
De laatste jaren zijn er meer mensen
die interesse hebben in vleermuizen
en er onderzoek naar doen. Ze laat een
foto zien van een laatvlieger vleermuis.
Deze soort komt veel voor in Noord-
Holland.

Meervleermuis
Dorien is speciaal geïnteresseerd in de
meervleermuis. De spreidingskaart in
het boek geeft aan dat deze soort in
West-Friesland voorkomt. Een bijzon-
der soort vleermuis. Deze vliegt een
halve meter, of nog minder, boven het
wateroppervlak, soms met een snel-
heid van 45 km. per uur en vangt
(harkt) dan met zijn pootjes (een soort
harkjes) nadat hij iets hoort met echo-
locatie, insecten en eet die lekker op.

Als Dorien een vleermuis ziet hangen,
kijkt ze hoe de pootjes eruit zien om te
bepalen of het een vleermuissoort is
die foerageert boven water (harkpoot-
jes) of niet.

Batdetector
Met dit apparaatje detecteert Dorien
vleermuizen. Elke vleermuissoort
heeft een eigen frequentie. Het ultra-
sonische geluid van een vleermuis
wordt omgezet in een voor mensen
hoorbaar geluid.

Nut
Vleermuizen zijn hele nuttige dieren.
Ze eten insecten en muggen. Ze kun-
nen duizenden muggen per nacht
vangen. Soms komt een vleermuis in
huis en er zijn gevallen bekend waar
een kolonie vleermuizen genesteld is.
Dit kunnen er wel honderd zijn. In
Wervershoof aan het begin van de
Simon Koopmanstraat (oude kruide-
nierszaak van Koomen) zit al jaren een
meervleermuiskolonie. De bewoners
vinden het fantastisch. Elk jaar wor-
den de vleermuizen daar geteld. Maar
dit jaar waren er maar een stuk of tien.
De vleermuizen worden geteld als de
zon ondergaat.
Dorien en haar collega staan dan klaar
met een batdetector, waarmee ze kun-
nen zien of vleermuizen uitvliegen. Er
was wel een indicatie dat de kolonie
onder een overkapping aan de Bon-
straat verbleef. Dorien is na die mel-
ding met iemand daar gaan posten. Ze
hebben, via de detector, tientallen
waargenomen. Ze waren heel blij dat
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In gesprek met....
Dorien Hoogeboom
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Een poosje terug hadden we hoog bezoek in de kerk, hoe hoog zult u zich af-
vragen. Helemaal boven op de kerkzolder. Daar komt doorgaans alleen de
koster die de adventskrans ophangt aan het plafond van de kerk. Maar deze
keer waren de gelukkigen twee dames: Dorien Hoogeboom en haar collega
Carola van den Tempel. Wij als redactie waren natuurlijk nieuwsgierig wat
ze op de zolder hoopten te vinden. Het antwoord was: ‘Vleermuizen.’

De meervleermuis vliegt een halve meter, of nog minder, boven het wateroppervlak



ze de kolonie teruggevonden hadden.
Soms zijn er grote kolonies. Er zijn
mensen die daar niet van houden,
omdat ze vleermuizen eng vinden.
Over het algemeen hebben mensen er
geen last van en het zijn echt nuttige
dieren. Dorien vindt het schattige
beestjes en laat een foto zien waarop
een vleermuis met een vertederend
neusje te zien is. Mensen zijn soms
bang dat vleermuizen bijten, maar dat
doen ze echt niet. Ze vliegen nergens
tegenaan en zijn eerder bang voor
mensen.

Overal
Vleermuizen kunnen overal zitten/
hangen. In elk huis wat een spouw-
muur heeft, een goede tuin of een
goede biotoop eromheen, zou een
vleermuis kunnen zitten. Soms staat
Dorien ’s avonds buiten, is het muis-
stil en zet ze haar batdetector aan,
hoort ze overal tikjes, wat aangeeft dat
er veel in de buurt vliegen.
Een tijdje terug werd ze gebeld door
iemand die aangaf dat er een vleer-
muis in een portiek hing, tegenover de
Dars. Dorien ging kijken en zag dat
het een ruige dwergvleermuis was.
Een paar dagen later was hij weg. Een
ruige dwergvleermuis is een lange
afstandtrekker, deze komen uit het
oosten van Europa. Zeer waarschijn-
lijk was deze uitgeput en na een paar
dagen rust weer aangesterkt.

Kerkzolders
In verblijfplaatsen van meervleermui-
zen zijn Dorien en Carola zeer geïnte-
resseerd. Dit is een zeldzame soort met
een zwaartepunt in West Nederland,
ze zijn zelfs Europees beschermd. Ze
willen weten waar meervleermuizen,
gewone grootoorvleermuizen en ook
laatvliegers verblijven. Met deze infor-
matie kunnen vleermuizen beter wor-
den beschermd. Alle drie genoemde
soorten kunnen hun verblijfplaats op
kerkzolders hebben. Op de eerste
plaats willen ze dus weten waar ze
verblijven. Daarnaast is het een stukje
voorlichting naar de mensen toe die
bij de kerk horen, ze enthousiast
maken en ook laten zien, als er
bijvoorbeeld onderhoud gaat plaats
vinden in de kerk zoals schilderwerk
en renovatie, hoe je dan rekening met
de vleermuizen kunt houden ter

bescherming. Eerst hadden ze onder-
zoek gedaan op de Werenfridusschool.
Op bepaalde plekken zagen ze daar
uitwerpselen, maar de vleermuizen
waren niet te zien.

Fantastisch
Daarna werd de kerk bezocht. Dorien
vond het fantastisch op de kerkzolder.
Het was een ervaring om op die kerk-
zolder te lopen. Ze kwamen kleine
deurtjes tegen, smalle zijpaden en
voortdurend moest er gebukt worden.
Desondanks hadden ze beiden hun
hoofd gestoten. Voor de verlichting
waren ze uitgerust met een hoofd-
lamp. Bij teveel licht kunnen vleer-
muizen verstoord worden. De vloer en
kieren werden goed bekeken om te
zien of er uitwerpselen lagen. En die
lagen her en der. Hele kleine keutels,
van dwergvleermuizen, maar ook
grotere. En die grotere kunnen van
laatvliegers of misschien zelfs de
meervleermuis zijn. Ze kwamen ook
andere sporen tegen, zoals vlinder-
vleugeltjes, wat duidt op aanwezigheid
van gewone grootoorvleermuis. Daar-

naast vonden ze een vogelskeletje en
op het eind wat oud nestmateriaal,
mogelijk van een kerkuil.
In juli komen ze nog een keer terug
omdat er in die periode ook vleermui-
zen gezien kunnen worden. Ze hopen
op meervleermuis en gewone groot-
oorvleermuis.

Luciferdoosje
Toen ze de kerk bezochten was het net
de tijd dat de vleermuizen naar hun
winterverblijven trokken. Een klein
dotje, een meervleermuis, wordt tus-
sen de vijf en zeven centimeter, kan
heel hoog in de balken hangen of in
een kier kruipen. Dus zijn ze slecht te
zien. Een dwergvleermuis is net zo
klein als een luciferdoosje.

Bezige bij
Dorien doet naast dit onderzoek naar
vleermuizen ook onderzoek naar
weidevogels en andere broedvogels,
alsook bijzondere vegetaties. Ze
inventariseert de broedvogels in het
gebied van de Groote Vliet voor
Staatsbosbeheer, dat doet ze vrijwillig.
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Er hing een vleermuis in een portiek tegenover de Dars



Op 11 oktober 2016 is na een ernstige
val thuis enkele dagen later in het zie-
kenhuis in Hoorn overleden Martinus

(Tinus) Nieuweboer, op de leeftijd van
88 jaar.
Op 11 september 1928 was zijn
geboortedag als de op een na jongste
van het gezin. Onder Tinus kwam zijn
jongste zus Marie, met wie hij bijna zijn
hele leven samen is blijven wonen in het
ouderlijk huis aan de Dorpsstraat. Zijn
werkzame leven was op de bouw, net
zoals zijn broers ook bouwers waren.
Ome Tinus was een rustige man, gesteld
op regelmaat in de uren van de dag. Hij
hield van sport. Aan de biljarttafel in ‘’t

Ankertje’ was hij vaak te vinden met zijn
biljartmaten. Menige wedstrijd heeft hij
gewonnen. In de kamer thuis stond de
prijzenkast met bekers, prijzen en prijs-
jes. Hij was er trots op en liet de verza-
meling graag zien. Daarnaast een
boekenkast met veel boeken. Tinus
hield van lezen. Zo was dat ook met zus
Marie, graag een boek in de hand uit de
boekenkast, niet vreemd als juf (en
hoofd) van de basisschool! Tinus, in de
kamer stond zijn stoel, een gemakkelijke
stoel. Hij heeft er veel in gezeten met

Ze voert verder samen met collega’s al-
lerlei opdrachten uit voor gemeentes
en de provincie. De gemeente Me-
demblik wilde bijvoorbeeld weten
waar hoge natuurwaarden in de ge-
meente liggen. Ook hoe de natuur
goed beheerd kan worden of kan wor-
den gecombineerd met andere func-
ties, als recreatie. Ze geven daarna

advies voor het in stand houden van
bepaalde plantensoorten en vogels of
andere dieren. Bijvoorbeeld waar en
wanneer er het best gemaaid kan wor-
den.
We krijgen een uitgave mee van Land-
schap Noord-Holland van september
2015. Daarin staat een artikel over
uilenballen pluizen voor de Noordse

woelmuis, een project waarvan Dorien
projectleider is. Elke wintermaand
organiseert Landschap Noord-Hol-
land in het kantoor in Heiloo een
‘uilenbalpluisavond’(2). In februari
gaat Dorien uilenballen pluizen in het
Streekbos met het IVN. Heel leuk om
te lezen.

We danken Dorien voor haar gastvrij-
heid en mooie verhaal over haar passie:
de vleermuis. We weten nu dat er heel
veel in onze omgeving rondvliegen en
zullen in juli beslist eens gaan kijken of
we in de schemering ook een vleermuis
kunnen spotten.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar

(1) Te koop via www.landschapnoordhol-
land.nl, maar ook in de boekhandel, bv
Stumpel.
(2) Voor de nieuwsgierigen, op www.land-
schapnoordholland.nl staan de pluisdata.

Een dwergvleermuis is net zo klein als een luciferdoosje
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Hoe kan de gemeente u helpen om langer thuis te blijven
wonen? Heeft u een vraag over de opvoeding van uw kind?
Of heeft u een andere vraag, over bijvoorbeeld eenzaam-
heid, relaties, verslaving, mantelzorg of buurtzorg? Het
wijkteam is er voor iedereen.

Een afspraak maken is eenvoudig. Om u met de juiste me-
dewerker in contact te brengen, stelt de telefoniste u eerst
een aantal vragen. Daarna belt een lid van het wijkteam u
terug. Hij of zij maakt dan een afspraak met u. Samen be-

spreekt u dan uw vraag en mogelijke oplossingen. Kunt u
zelf niet bellen? U kunt iemand anders vragen dat voor u te
doen.

Het wijkteam helpt u graag verder. Wilt u een afspraak
maken of heeft u een vraag? Bel ons dan. Het telefoon-
nummer is (0229) 85 60 00. We zijn elke werkdag bereik-
baar, tussen 09:00 uur en 17:00 uur.
U kunt ook meer informatie vinden op onze
website: www.medemblik.nl/wijkteams .

Hartelijke groet,
Het wijkteam

Wijkteam Oost

Familieberichten



goed zicht op de televisie, een groot
scherm, als een venster naar buiten,
naar de wereld. Gevarieerd nieuws van-
uit de wereld en over de wereld kwam
tot hem. Tinus had zijn oordeel erover,
hij kon het kernachtig zeggen. Het was
vooral de sport waarvoor hij interesse
had, in ruime mate op de televisie aan-
wezig met prachtige beelden, voor hem
met alle voldoening, een mooie tijdin-
vulling. Een echte kolenkachel was in de
kamer aanwezig, met behaaglijke
warmte en eigen sfeer. Er waren zijn
fietstochtjes naar het winkelcentrum
voor een boodschap, sigaar in de brand.
Er was de goede hulp over vele jaren van
oomzegger Mart met het goed regelen
van het huishoudelijke, met alle bewon-
dering en dank, het mag gezegd wor-
den. Ome Tinus was de laatste van het
gezin Nieuweboer, negen kinderen. Een
generatie is voorbij, is voltooid. Ook dat
was een aparte ervaring in de dagen van
afscheid en herinnering. Het mag en het
zal de weg openen in een nieuwe gene-
ratie naar de voortzetting van familie-
verbondenheid, in welke vorm ook.
‘Zijn stoel is leeg, zijn stem is stil. Wie
hem heeft gekend, weet wat dat zeggen
wil’. Op maandag 17 oktober hebben we
afscheid genomen in onze kerk met toe-
passelijke woorden en herinneringen.
De begrafenis was op het kerkhof in het
familiegraf bij zijn zus Marie.

Op 28 oktober 2016 is in Huize
‘Lindendael’ in Hoorn overleden Geer-
truida Engelbertha Maria (Gertruud)
Le Blansch-Swart. Het was op haar
leeftijd van 70 jaar.
In Wervershoof geboren op 14 juli 1946
als oudste dochter in het gezin groeide
Gertruud op in de voor haar ver-
trouwde omgeving hier. In de jonge
jaren van haar leven ontmoette zij eens
tijdens logeerdagen in Apeldoorn de
bruidegom voor haar verdere leven, Jos
Le Blansch. Want zo zou haar leven
samen verder gaan, trouwdag, levensge-
zel, echtgenoot, op weg naar de verdere
jaren. Jos werkte bij de politie, het
wonen werd Amsterdam, er kwam een
gezin, twee zonen, later twee kleinkin-
deren. Er volgde in latere jaren een ver-
huizing naar Hoorn, Jos ook daar
werkzaam bij het politiecorps, tot aan

zijn pensioen. Gertruud had goed con-
tact met mensen in de periode dat zij in-
terieurverzorgster was bij een aantal
gezinnen, met goede zin. Er kwam on-
verwacht een ernstig verwerkings-
moment. Op 59 jarige leeftijd werd
Gertruud getroffen door een hersenin-
farct. Ze kwam na ziekenhuisopname
terecht voor verdere verzorging in
Huize ‘Lindendael’. Het zou een periode
worden van elf jaar. Het is in herinne-
ring te bewonderen zoals Gertruud in
deze jaren de situatie van haar leven
heeft verwerkt, ermee omging, moedig
heeft gedragen. In Huize ‘Lindendael’
heeft ze met tevredenheid gewoond.
Heel goed kon ze omgaan met de me-
debewoners, mensen met hun eigen
zorgen en afhankelijkheid. Ze had iets
van ‘pluk de dag’ en maak er iets van
met blije zin, gericht naar de kleine
dingen van het leven die de moeite
waard zijn. Ze was blij met bezoek. Ze
zal haar man Jos hebben geprezen,
dankbaar zijn geweest, hij die er elke
dag was. Een tweede herseninfarct over-
kwam haar kort geleden, opnieuw een
ernstige terugslag. Herstel naar betere
dagen is er niet meer gekomen. Er
kwam een stilte voorgoed, daarna de
dagen van verwerking. Op woensdag
2 november, dag van Allerzielen: ge-
denkdag van onze dierbare overlede-
nen, op die bijzondere dag was de
afscheidsviering in de kerk, met toepas-
selijke woorden, liederen en symbolen.
Het was voor Gertruud de vertrouwde
omgeving van haar jeugdjaren en van
haar familie. Zo was dat ook op het
kerkhof, met dichtbij de vertrouwde
rustplaats van eigen familieleden. Zij
moge rusten in vrede.

Op 9 november 2016 is in de ‘Wilgen-
hof ’ in Wervershoof overledenNicolaas
Haakman, op de leeftijd van 85 jaar.
Het was na het moedig en geduldig
dragen van zijn kwetsbare gezondheid,
vooral de laatste maanden. Geboren op
10 mei 1931 in Onderdijk in een gezin
uiteindelijk met tien kinderen was er in
zijn kinderjaren een verhuizing naar de
Kagerbos. Daar maakte Nico de oorlog
mee, een spannende tijd. Op het eind
van de oorlog koos hij een vak. Het
werd het schoenmakersvak, het begin

van een arbeidzaam leven, het begin
ook van de verdere invulling van zijn
leven: verkering, huwelijk, gezin, vier
kinderen, later nog twee kinderen. Er
volgde een verhuizing naar Spanbroek.
Er zouden meerdere verhuizingen vol-
gen: Rotterdam, Den Haag, daar drie-
maal, Waddinxveen. Een metselcursus
en eigen timmervaardigheid, het kwam
allemaal goed van pas bij het eventueel
verbouwen, inrichten, veranderen van
een volgend huis. In 1980 kwam er om
gezondheidsredenen een eind aan het
schoenmakerswerk. Er volgde een ver-
huizing, met grote verhuiswagen, naar
het verre en onbekende Noordwolde in
Friesland. Een oud boerderijtje was het
doel, werd opgeknapt. Een en al buiten-
leven, een flink stuk land in de buurt en
als hobby de goede zorg over een aantal
schapen. Voor de kleinkinderen was het
altijd heerlijk om op bezoek te gaan of
te logeren, volop buiten en natuur. Er
kwam na twintig jaar een moment dat
het werk te zwaar ging worden. Er
volgde een verhuizing naar West-Fries-
land, de cirkel rond, geboortegrond,
vertrouwde omgeving, het werd
Wervershoof. Voordeel: dichterbij de
kinderen en kleinkinderen. Voor zijn
vroegere hobby, schilderen, was door
drukte en bezigheden in de vooraf-
gaande jaren weinig of geen tijd ge-
weest. Nico kon daar nu volop tijd aan
geven, met alle zin. Voor hem een
prachtige bezigheid, met soms een ex-
positie van zijn werken. Hij mocht er
trots op zijn. Het is ook de tijd geweest,
enkele keren, van een ernstige terugval
in gezondheid. Dat was in 2003 en in
2008. Hij streed voor herstel. In de
betere dagen schreef hij een boek, zijn
levensverhaal, met prachtige teke-
ningen, herinnering aan zijn levensweg,
boeiend geschreven. In maart van dit
jaar was er het feest van het vijftigjarig
huwelijk met zijn echtgenote Tonny,
met gezin en familie dankbaar gevierd.
In mei zijn 85e verjaardag. Hij zag het
als een voltooiing, het was goed zo. Niet
lang daarna overkwam hem een hersen-
infarct, ernstig genoeg. Het werd een
opname en verzorging in ‘De Wilgen-
hof ’. Een tweede infarct enkele maan-
den later was te ernstig om te herstellen.
Er kwam een definitieve stilte over zijn
leven. De afscheidsviering was in onze
kerk, met herkenbare herinneringen en
dank om zijn leven. We zien hem voor
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ons met driewielfiets, oranje vlaggetje in
de top, tot het laatst toe op weg in de
buurt, graag buiten in de natuur. Vele
tochtjes heeft hij naar het zin gemaakt,
een praatje onderweg, een typerende
herinnering. Na de afscheidsdienst in de
kerk op 14 november was de crematie in
Hoorn.

Op 11 november 2016 is in Huize St.
Jozef op de leeftijd van 94 jaar rustig in-
geslapen Tine Kuip-Sierkstra. Het was
zoals we het konden lezen op de fami-
liecirculaire: ‘Ik heb een mooi leven
gehad’. Dat was met haar man Simon
Kuip, met herinnering aan zijn overlij-
den op 11 april 2010, een hele verwer-
king, met het wonen toen in een van de
Aanleunwoningen. Met vooral herinne-
ring aan de levensweg die zij samen
mochten gaan over vele jaren. Met her-
innering aan haar gezin, waar ze trots
op was en heel dankbaar als een ‘lieve
moeder, oma en overgrootmoeder’.
Workum in Friesland was haar geboor-
teplaats, 3 mei 1922 haar geboorteda-
tum. Zwaagdijk-Oost in West-Friesland
werd de plaats en omgeving waar zij in-
vulling aan haar leven heeft gegeven,
binnen haar gezin en familiekring, bin-
nen het bedrijf van haar man, binnen de
gemeenschap waarmee zij verbonden
raakte. Dat ging als bijna vanzelf, mede
vanuit het mooie beroep dat zij vanaf
haar jonge jaren had gekozen: vroed-
vrouw, kraamhulp bij de geboorte van
kinderen. Het gaf haar vele contacten in
evenzovele gezinnen, zorgzaam in de
weer in die zo belangrijke fase van
gezinsleven, waarbinnen nieuw leven!
In haar leven, de kinderen zijn de weg
gegaan naar de invulling van hun eigen
leven en werken, eigen gezin en omge-
ving in de voortgang van de jaren. Vader

en moeder hebben de Zwaagdijker-
jaren afgesloten met hun verhuizing
naar Wervershoof, het kleiner en het
goede wonen in een van de Aanleun-
woningen. Moeder Tine heeft na het
overlijden van haar man, vader en opa
voor de kinderen en kleinkinderen, een
kamer kunnen betrekken in Huize St.
Jozef, met de goede zorg die zij in de
verdere tijd nodig had. Ze was er dank-
baar voor. In de parochiekerk van
Zwaagdijk-Oost zijn de afscheidsvie-
ringen geweest, met een dankbare
terugblik naar haar leven, met een grote
betrokkenheid en sympathie vanuit de
gemeenschap. De begrafenis was op 15
november in het familiegraf, bij haar
man, weer samen.

Op 27 november 2016 is overleden
Agatha Korver-Nan, op haar leeftijd
van 94 jaar. Het was in het ‘Noorder-
landhuis’ in Hoogkarspel, met goede
zorg daar wonend in de laatste 13 jaar
van haar leven.
In Nibbixwoud geboren op 16 augustus
1922 zijn dat de jaren van haar jeugd
geweest. Op de kermis in Nibbixwoud
ontmoette zij Jaap Korver. Het werd een
relatie voor het leven, de trouwdag op
5 november 1947. Een groot gezin zou
er komen, uiteindelijk uitgroeiend naar
12 kinderen, 25 kleinkinderen en 30
achterkleinkinderen. Vader en moeder
hebben hun 60 jarig huwelijksfeest
mogen vieren, met dankbaarheid te
midden van gezin en familie. Er zijn
verschillende verhuizingen geweest,
steeds binnen West-Friesland.
Een werkzame vader nam bijna alles
aan wat werk betreft voor de kost van
zijn gezin, zeker ook gericht op iets
extra’s voor de kinderen. Een zorgzame
moeder had het juiste gevoel en talent

om alles zo goed mogelijk in het huis-
houdelijke te regelen, vindingrijk en
verstandig in de besteding. Het ‘In Me-
moriam’ nam ons mee naar het huise-
lijke en aangename van het gezin: het
feest van de Sint, het stoeltje zetten, voor
ieder een verrassing. Kerstmis, met het
hele gezin naar de kerstnachtviering in
de vroege morgen, 4.00 uur. Daarna
thuis een heerlijk kerstontbijt, met tul-
band en andere lekkernijen. Het kleren
kopen in Hoorn, tweemaal per jaar. Zo-
mertijd, als vakantie-uitje met zijn allen
in de schuit, vanuit Hoogkarspel over de
Grote Vliet naar Medemblik (speeltuin),
eten, drinken, lekkere dingen aan boord
om uit te delen. Kermisdagen, kermis-
borrel en open huis, feest, gulheid. Ge-
zellige kaartmiddagen. Moeder is
meerdere keren op reis gegaan naar
Canada, familiebezoek, met haar man
of met een van de kinderen. Er was thuis
heel wat vertellen, in herinnering.
In haar levensavond is er een laatste ver-
huizing gekomen vanuit Wervershoof,
13 jaar geleden, naar het ‘Noorderland-
huis’ in Hoogkarspel, met haar man.
Het was een bewuste keuze in de situa-
tie van dat moment. In 2010 is haar man
Jaap Korver overleden, met de verwer-
king daarvan. Moeder Agatha heeft
daarna nog een mooie tijd van leven ge-
kend, naar het zin wonend en betrok-
ken bij het leven van alledag: activiteiten
genoeg om aan deel te nemen. De laat-
ste jaren ging haar gehoor sterk achter-
uit. Meer en meer afhankelijk bleef ze
ook meer op haar kamer. Het gesprek
werd moeilijker, haar krachten namen
af. Zo is de dag gekomen van een stilte
voorgoed, een voltooid leven.
In onze kerk waren de beide afscheids-
vieringen, met zang, gebed en herin-
neringen, met afscheid en verwerking.
De begrafenis was op 2 december in het
familiegraf op het kerkhof, bij vader
Jaap en Sjaak.

GEDOOPT:

Noud Joris,
zoon van Hielke Karsten en
Nathalie Hoogland (Matjador 25).

Tijmen Jozef Nicolaas,
zoon van Niels en
Marleen Botman-Molenaar
(Bulledik 14).

Een hartelijke gelukwens aan ouders en
kinderen, op weg naar blije kinderjaren,
gezondheid, heel veel goeds.

HUWELIJKSJUBILEUM:

40 jaar:

Sjaak enMarian Steltenpool-Dekker.
Jacques Verlaat en
Anneke van der Geest.

50 jaar:

Frans en Vera Bakker-Bruin.
Ton en Tiny de Vries-van Ophem.

Een hartelijk proficiat aan de bruids-
paren, met herinnering aan de feestdag,
een momentopname om bij stil te staan
met gezin, familie en goede vrienden.
Veel goede wensen voor de verdere
jaren, gezondheid en geluk.
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Ik denk dat ook jij weleens
verwonderd bent. Of niet
soms? Verwondert het jou niet,
dat het elke morgen licht
wordt? En heb je al eens goed
naar je handen gekeken? Doe
dat eens. Zitten er tien vingers
aan? Kun je ze alle tien
bewegen? Vind je dat geen
wonder?
En dat je ogen dat zien, vind je
dat ook geen wonder?

Verhaal

Het is stil in huis. Alles en
iedereen slaapt nog. Dan gaat
de wekker met een akelig
geluid: rrrt! Mirjam wordt
wakker. Ze komt overeind, rekt
zich uit en slaat de wekker af.
Dan geeuwt ze heel lang, en
staat op. Ze loopt naar het
raam, en schuift de gordijnen
opzij. Het sneeuwt! Alles is wit.
Verrast en verbaasd kijkt
Mirjam naar de vlokken die
naar beneden dwarrelen. Dat
had ze helemaal niet verwacht.
Vlug kleed ze zich aan en
stiekem gaat ze naar buiten. Ze
laat één sneeuwvlok op haar
hand vallen. Het is net een
plukje watten, maar koud…!
Het vlokje wordt langzaam
kleiner. Een natte vlek blijft
achter op Mirjams hand. Ze rilt
en gaat snel weer naar binnen.

Mirjam was verwonderd. Ze
had namelijk niet verwacht dat
het zou gaan sneeuwen. Ze was
verbaasd en kon haar ogen

bijna niet geloven. Daarom
ging ze naar buiten. Ze wilde
het voelen. Terwijl het
sneeuwvlokje langzaam smolt
op haar warme hand, zei ze
geen woord; sprakeloos keek
ze toe.
Iedereen heeft zo zijn eigen
verwachtingen. Je denkt
bijvoorbeeld:”Dat lukt nóóit!”.

Als het dan toch gebeurt, sta je
mooi te kijken en zeg je:”Dat
had ik nu echt niet verwacht”,
of: “Dat verwondert me”.

Ken jij ook zulke dingen? Heb
jij ook weleens iets
meegemaakt, dat je helemaal
niet verwacht had en dat toch
gebeurde en jou dus verraste?

Voor de kinderen Verwonderd

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave:Woensdag 8 februari 2017.
Uw contactpersoon:
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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 webmasters,
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 2017 en: groeien.

Namens de parochieraad:

J. Suidgeest, pastor,
voorzitter.

K E R S T W E N S

E N

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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