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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
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BIJ DE VOORPLAAT

De Heilige Geest komt

Op het Pinksterfeest waren ze
allemaal bij elkaar. Plotseling
was er een geluid alsof er een
stormwind door het hele huis
waaide. En er waren een soort
van vuurvlammen te zien. Dat
vuur verdeelde zich en kwam
op hen allemaal. En ze werden
allemaal vol van de Heilige
Geest en begonnen allemaal in
andere talen te spreken. Het
waren talen die Gods Geest hun
gaf.
In Jeruzalem woonden gods-
dienstige Joden uit alle volken
van de wereld. Toen ze het ge-
luid hoorden, kwamen ze alle-
maal kijken. En ze waren heel
verbaasd. Want iedereen van al
die verschillende volken hoorde
de twaalf apostelen in zijn eigen
taal spreken. Stomverbaasd zei-
den zij: “Die mannen daar zijn
toch allemaal Galileeërs? Hoe
kan het dan dat we hen in onze
eigen taal horen spreken? Want
we zijn hier met Parten, Meden,
Elamieten, bewoners van Me-
sopotamië, Judea, Kapadocië,
Pontus, Asia, Frygië, Pamfilië,
Egypte en de streken van Lybië
bij Cyrene, en Romeinen, Joden
en mensen die zich tot het
Joodse geloof hebben bekeerd,
Kretenzers en Arabieren. En we
horen allemaal die mannen
daar in onze eigen taal vertellen
over de geweldige dingen die
God heeft gedaan.” Ze waren
stomverbaasd. 

Nederdaling van de H. Geest
Op de achtergrond vier
episoden uit de periode na de
opstanding: links Verschijning
van Christus aan Maria
Magdalena en Ontmoeting met
de Emmaüsgangers, in het
midden Christus’ maaltijd met
de Emmaüsgangers, rechts
Hemelvaart van Christus.
Olieverf op paneel, einde 15de
eeuw. Utrecht, Museum
Catharijneconvent.
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Van de redactie
Wat een bijzonder dingen gebeurden er deze
 periode. Het feest van 200 jaar Wervershoof. Vooral
de enorme opkomst en saamhorigheid, daar werd je
helemaal blij van. De foto's geven er een leuk beeld
van. Ben Droog schreef er een mooi verslag over,
nog meer opgevrolijkt met de tekeningen van Piet
Brandsen. Natuurlijk bent u nieuwsgierig naar de
wensen op de wensboom. Ton de Hoogt heeft er
een leuke collage van gemaakt. Maar er is ook ander
nieuws. Het eerste communiefeest is weer geweest,
heel ontroerend om dat jonge volkje zo serieus
bezig te zien. Dit in tegenstelling met de laatste
bladzijden waarin we weer afscheid moesten nemen
van acht parochianen.
Auxilia laat ook weer van zich horen, deze keer om
de vaders te verwennen..
Kortom, er valt genoeg te lezen. Veel plezier daar-
mee. Wij wensen u mooie pinksterdagen en een
prachtige zomer natuurlijk.



In het weekend zijn de vieringen in de kerk: 
zaterdag om 19.00 uur, zondag om 10.00 uur. 
Ná Pinksteren in de maand juni en in de maanden juli
en augustus is er in de kerk één weekendviering.
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’ gelegen-
heid om een kop koffie te gebruiken. 

Van harte welkom!

Liturgisch rooster
van 3 juni tot en met 10 september 2017
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3 – 4 juni: 
EERSTE PINKSTERDAG

vrijdag 2 juni om 18.30 uur: 
Verzorgingshuis met Herenkoor.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 
Zaterdag 3 juni om 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Fanfarecorps
en liederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Zondag 4 juni om 10.00
uur:
Eucharistieviering met

Gemengd koor. Gezongen wordt de
Orgelsolomesse van Mozart. Als
afsluiting het Halleluja van Händel. 
In de viering: Pinksterliederen. 
Organist: Pieter Rynja. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 

Maandag 5 juni: 
TWEEDE PINKSTERDAG
De viering op deze maandag vervalt
in onze kerk.

PINKSTEREN is het derde grote
feest na Kerstmis en Pasen. In het
Pinksterfeest wordt Pasen voltooid.
Wat dat betekent mogen we ervaren
in de Pinksterliturgie. Van daaruit
worden we opgeroepen om het waar
te maken in ons leven met elkaar.
Van harte welkom in de
Pinksterliturgie! Pinksteren, een
Hoogfeest!

Met Pinksteren wordt de
PINKSTERCOLLECTE gehouden,
bestemd voor de Nederlandse
Missionarissen die dit jaar met verlof
komen. ‘Zij komen thuis, wij geven
thuis’, dat is het bekende thema. Van
harte deze missiecollecte aanbevolen.
Posters in de kerk verwijzen ernaar.
De Week van Nederlandse
Missionaris is voor ‘onze mensen in
het veld’ een onmisbare ruggensteun.
Al onze missionarissen mogen
immers rekenen op de WNM voor
vakantietoeslagen, waardoor zij
tijdens hun verlof financieel niet
afhankelijk zijn van familie en
anderen. Voor een aantal is ook
vergoeding mogelijk voor
ziektekosten. De Pinksteractie mag
zeker ook overkomen als een uiting
van solidariteit en dankbaarheid, een
hart onder de riem vanuit het
thuisfront naar onze missiewerkers
toe. Van harte aanbevolen, heel veel
dank!

EEN-WEEKEND VIERING, 
in de zomermaanden juli en augustus
zijn we dat al verschillende jaren
gewend. Dit jaar willen we dat iets
verléngen. Het betekent dat de een-
weekendviering ingaat vanaf het
weekend van 10/11 juni!
In de meeste gevallen gaat het om de
zondag om 10.00 uur als énige
viering. Elke maand heeft echter één
uitzondering, het is het dérde
weekend. Dan is op zaterdagavond

19.00 uur de énige viering. In het
volgende overzicht is het terug te
vinden.

Zondag 11 juni: 
H.DRIE-EENHEID

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met een Gastkoor
uit Almere. 
Pastor F. Mulders.

Zaterdag 17 juni: 
SACRAMENTSDAG

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

Zondag 25 juni: 

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

Zondag 2 juli: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Dameskoor. 
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Kinder/Jeugdkoor “Weereenlied”. 
Pastor J. Suidgeest.



Zondag 9 juli:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
 Dameskoor. 

Pastor A. Dekker.

Zaterdag 15 juli:

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

Zondag 23 juli:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met
Herenkoor. 
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. 
Groep Wervershoof.

Zondag 30 juli:

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

Zondag 6 augustus: 
GEDAANTEVERANDERING 
VAN DE HEER 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 

zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor. 

Groep Wervershoof.

Zondag 13 augustus: 
MARIA TENHEMELOPNEMING 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

Zaterdag 19 augustus: 
KERMISWEEKEND 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd koor. 
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 27 augustus: MIVA-WEEKEND 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
 Herenkoor. 
Pastor A. Dekker.

VANAF SEPTEMBER: 
TWEEWEEKENDVIERINGEN:

2 – 3 september:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.

9– 10 september: 

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.

GGAAAATT  UU  VVEERRHHUUIIZZEENN
Help onze administratie. Geef uw verhuizing tijdig door met een verhuiskaart of
met deze bon.

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

LLAAAATT  ‘‘TT  WWEETTEENN!!
Bezorgadres: brievenbus pastorie.

Zomaar
Zomaar wat lente
en zomaar wat zon.
Zomaar weer zien
hoe het leven begon.

Zomaar dat bloeien
na kou, mist en regen.
Kan onze wereld
daar altijd maar tegen?

Is dit het geheim
van elk leven op aarde,
dat in zichzelf steeds
de lente bewaarde?

Zomaar wat wachten
en zomaar geduld.
in het zekere weten:
het leven vervuld!

Zomaar dat bloeien 
in zo’n overvloed!
Alles weer nieuw
en zo fris en zo goed!

Zomaar wat lente
kan lang zijn of kort.
Zorg dat die lente
jouw levensdoel wordt.

Laat toch de lente
je hart binnenstromen
en weet dat die lente
er is en zal komen.

Elsbeth Fokke
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Vervolg Liturgisch rooster



Pinksteren gaan we als een Hoogfeest
 vieren in de begindagen van de juni-
maand.
De agenda hierboven opent ermee. Het is
met alle zin een Hoogfeest, met dezelfde
feestelijkheid en kwaliteit als het Paas-
feest. Maar als we zeggen of horen zeggen:
de Geest van Pinksteren, dan rijst meer
dan eens de vraag: wat moeten wij ons bij
die Geest voorstellen? Geest klinkt ijl,
dun, onzichtbaar. Wat lezen we daarover
in de Oude Geschriften als een bron waar
we te raden kunnen gaan?

De Geest wordt dikwijls omschreven met
zijn zevenvoudige gaven, bedoeld als een
gave, als een geschenk aan ons. Zeven
maakt vol, zeven is een volmaakt getal. De
Geest maakt vol, vervult ons. De profeet
Jesaja spreekt van deze gaven: de geest
van wijsheid, verstand, raad, sterkte, ken-
nis, godsvrucht en vreze des Heren (Jesaja
11, 1-3). Later zal de apostel Paulus in een
van zijn brieven schrijven: eigenlijk is de
Geest iets heel eenvoudigs. Je kunt de
Geest herkennen, zo schrijft hij, aan
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriende-
lijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedig-
heid, ingetogenheid (Galaten 5, 22). Je
kunt de Geest herkennen in mensen die
zo zijn, die daarmee leven, die daaruit
leven. Zulke mensen zijn zelf een ge-
schenk. Om in die richting te leven zegt
hij: 
“Leg de oude mens af, trek de nieuwe
mens aan’. Dat nieuwe vinden we terug in

de woorden die hij noemt, woorden die
voor Paulus in relatie staan met Gods
Geest. 

Er zijn ook liederen waarin we met Pink-
steren enthousiast zingen om de komst
van de Geest. Hij mag komen als een wer-
velende en veroverende kracht in ons. Hij
mag in ons komen als een nieuw begin.
Hij mag ons aanzetten om licht en vrede
te zijn en licht te brengen in de wereld van
onze dagen. ‘Wat altijd is geweest, het
waaien van de Geest, gebeurt aan ons
vandaag. Dat vuur van het begin, wij ade-
men het in…..’.

De werkzaamheid van de Geest wordt
ook in beelden uitgedrukt, zevenvoudig.
De Geest als een hevige wind: hij laat het
stof van de sleur opwaaien. Een zachte
bries: hij kent slechts het eenvoudige en
nietige. Een verre horizon: hij bevrijdt
ons uit de benauwenis van alledag. Een
vurig hart: hij kent geen onverschilligheid
of vertwijfeling. Een helder licht: hij ver-
drijft de duisternis van het leven. Een
aandachtig gehoor: hij luistert als geen
ander. Een open oog: hij ziet alle proble-
men en kijkt naar het hart.

Met Pinksteren gaan we de Paaskaars
doven maar het licht van de verrezen
Heer blijft branden in ons hart, in ons ge-
loof, in ons gedrag en ons getuigenis als
christenmensen. Dat licht mag zichtbaar
zijn als de Geest van Pinksteren in  boven -

Pinksteren

genoemde woorden, beelden en
Pinksterliederen.
Het heeft betekenis dat op de
Paaskaars het jaartal 2017 staat.
Het gaat over nú, over dit jaar.
Het gaat over ons eigen leven,
over licht en getuigenis in ons
eigen leven. 
Het Pinksterfeest zendt ons uit
als lichtdragers, als lichtbren-
gers. Het is verwijzing naar
tóen, 2000 jaar geleden, het eer-
ste begin. Het is een uitnodi-
ging naar nú, vandaag de dag,
naar ons eigen leven in dit jaar
2017. 
De Paaskaars wordt gedoofd,
maar laten we het licht vast-
houden en lichtdragers, licht-
brengers zijn vanuit Pasen en
ten volle vanuit Pinksteren!

Zalig Pasen – Zalig Pinksteren
met elkaar verbonden!

Pastor J. Suidgeest. 
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Uit de vergadering van maart 2017.

Zondag 7 mei zal een bijzondere zon-
dag worden als eerste onderdeel (de
kerk) bij gelegenheid van het 200 jarig
bestaan van de Gemeente Wervers -
hoof. Twee andere onderdelen volgen
in juni en juli: onderwijs en sport. Op
dit moment is er alle aandacht wat be-
treft de voorbereiding. Het evenement
bestaat uit twee delen: een processie
door de Dorpsstraat vanaf het Raad-

huisplein tot aan de kerk. Daarna fees-
telijke viering in de kerk. Als thema is
voor de viering gekozen: ‘Geen heden,
zonder verleden, op weg naar…’ 
Er is herinnering aan vroeger wat be-
treft invulling en aankleding: bruidjes,
misdienaars, vaandeldragers, vereni-
gingsleven, standsorganisaties, wie-
rook, altaarbellen, enz.
De kerk feestelijk versierd met bloe-
men, maar ook met de portretten van
elf pastoors in die jaren, liturgische
kleding van toen, vaandels. Er is ook
aandacht voor de toekomst, vanuit het
heden. Dank aan het comité en vele
vrijwilligers, op weg naar een bijzon-
dere dag, begin mei…. om naar uit te
zien.

Andere bijzondere vieringen in deze
tijd van het jaar zijn: Vormselviering
op zaterdag 1 april, Eerste Commu-
nieviering op zondag 21 mei. Dank

aan de beide werkgroepen voor bege-
leiding en coördinatie.
Om wat meer ruimte te maken achter
in de kerk zijn daar en kerkbanken
(zijkant) verwijderd. Tegen kleine ver-
goeding voor de liefhebbers, dat ging
snel. Er is passende vloerbedekking
gelegd. Extra ruimte bij bepaalde ge-
legenheden, altijd welkom.
Voor de Palmzondagbrunch in ‘De
Inzet’ zijn er voldoende deelnemers.
Mooi samenzijn met als thema: delen
en geven. 

In juli en augustus zal er weer één
weekendviering in de kerk zijn, de
meeste keren op zondag. Deze keer
ook toegepast op de juni-weekenden
na Pinksteren. Dus een iets ruimere
periode dan genoemde twee maanden
juli en augustus. Zie hierover de litur-
gische agenda aan het begin van deze
uitgave.

Van de Toeristenkerk komt het ver-
zoek om bijdrage voor het komende
seizoen: 100 euro. Is akkoord. De
diensten zullen beginnen in de tijd na
Pinksteren in het Dorpshuis in On-
derdijk.

Begin april zal er regionaal een bij-
eenkomst komen wat betreft gemeen-
schappelijke website in de regio van
vijf parochies. Er zal een overzicht
worden gegeven van de huidige stand
van zaken, op weg naar verdere invul-
ling en mogelijkheden.

Op vrijdag drie maart is er een gesprek
geweest vanuit het Regiobestuur met
een afgevaardigde van het Bisdom be-
treffende vertrek/opvolging van de
pastores J. Suidgeest en C. Koning. We
hebben ons verhaal gedaan met wat
we belangrijk vinden in de voortgang
van liturgie en pastoraat in de paro-
chies en wat betreft goede samenwer-
king binnen de regio. De invulling van
opvolging kwam uiteraard ter sprake,
met wat het bisdom daarover ons kan
melden over mogelijkheden, enz. Op
dit moment was er weinig concreet
nieuws te vertellen. 
We houden de vinger aan de pols.
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Nieuws van de parochieraad



De maanden juni, juli en augustus
staan voor de Commissie Toeristen-
kerk Onderdijk weer in het teken van
de Toeristenkerk Diensten.
Landelijk vinden er op verschillende
plaatsen kerkdiensten plaats, speciaal

voor toeristen, in de bovengenoemde
zomermaanden. 
De diensten bestaan uit korte, vrolijke
kerkdiensten, gericht op mensen die
vakantie vieren. 
Ook mensen die geen vakantie vieren,
maar toch bij ons het “vakantiegevoel”
en een stukje bezinning willen vinden,
mogen wij iedere week begroeten.
Er is altijd muzikale begeleiding van
koren, solisten, of muzikanten. Een
kleine impressie:
Op zondag 2 juli is er een openlucht-
dienst op Camping De Groote Vliet
met het Sylvidakoor uit Wognum en
op zondag 6 augustus is er een West-
friese dienst met Ina Broekhuizen.

In de binding staat wekelijks informa-
tie over onze diensten.
Ons adres is Dorpshuis “De Onder-
dijk” Sportlaan 10 in Onderdijk.
Vanaf 4 juni bent u elke zondag weer
van harte welkom.
Het tijdstip van aanvang is 10.30 uur,
en natuurlijk is er na afloop koffie,
thee en voor de kinderen limonade. 
Wij hopen er samen met u een fantas-
tisch seizoen van te maken en kijken
uit naar uw komst.

Namens de Commissie Toeristenkerk
Onderdijk,

Annette Hooiveld, secretaris 

Beste mensen,

Ik wil een aantal punten bij u onder de aandacht brengen.

Voor hen die regelmatig bij Tankstation Koper in Werver-
shoof hun auto volgooien met benzine of gas: je kunt van
elke liter één cent doneren aan een vereniging of stichting.
Wij vinden dit een geweldig initiatief. Tip: Stichting Auxi-
lia-Brasili-ja vindt u onder “Overig”.

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan de evaluatie.
In een viertal vergaderingen hebben wij met elkaar van ge-
dachten gewisseld over de eerste 30 jaar van ons bestaan en
over “hoe verder”. Binnenkort zal alles in ons beleidsplan
op onze vernieuwde website te vinden zijn en natuurlijk
ook in Nu en Straks.

Even voorstellen: de pas in Wervershoof wonende Sterre
Manasse heten wij van harte welkom binnen onze Stich-
ting. 

Wij hebben dit jaar 15 moederdagontbijtjes mogen klaar-
maken en wegbrengen. Naast dit jaarlijks terugkerend
moederdagontbijt gaan we vanaf dit jaar ook voor een va-
derdagontbijt.
Vaderdag is ingevoerd in 1909 door Sonora Smart Dodd,
die haar vader wilde eren. Haar vader was een veteraan uit
de Amerikaanse Burgeroorlog. Hij was weduwnaar gewor-
den toen zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van

hun zesde kind overleed. Toen Sonora volwassen gewor-
den was wilde zij het doorzettingsvermogen en de kracht
van haar vader onder de aandacht brengen. 
De eerste vaderdag was op 19 juni 1910, maar  het duurde
nog tot 1972 voor vaderdag officieel in Amerika werd er-
kend. Dit duurde zo lang omdat het geheel uit mannen be-
staande Amerikaanse congres niet iets wilde doorvoeren
dat zo de mannen in het zonnetje zou zetten.
En nu, op 18 juni 2017, kun je je partner, je vader verrassen
met een “Bier en Ballen Bucket”. 
Ook hierbij is de voorwaarde dat de persoon in kwestie in
Wervershoof, Andijk-west, Zwaagdijk-oost of Onderdijk
moet wonen. 
Voor € 25,- kun je een pakket bestellen bij:

Kees Ooijevaar, Raiffeisenlaan 81  
(telefoon: 0228582203), 
mail: chooijevaar@quicknet.nl 
(Dit kan tot met met 7 juni) of bij 
Marco Dudink, Kaagweg 92 
(telefoon: 0621953504), 
mail: mja.dudink@quicknet.nl 

Met vriendelijke groet

Kees Ooijevaar

KvK: 371000429
Bank: NL16 RABO 03689.48.870 t.n.v. Auxilia
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Secr: Kees Ooijevaar
Raiffeisenlaan 81
1693 EP  Wervershoof
Telefoon: 0228 582203
E-mail: 
chooijevaar@quicknet.nl
www.auxilia-brasili-ja.nl
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Lieve Communicantjes,

En toen was het eindelijk zover, zon-
dag 21 mei 2017, jullie grote dag. Met
gespannen gezichtjes kwamen jullie
binnen in de Inzet, allemaal feestelijk
gekleed. Samen met Pastor Suidgeest
liepen jullie de prachtig versierde kerk
in, met je eigen mooi versierde doop-
kaars in de hand. De kerk vol met ou-
ders met trotse, soms ontroerende
gezichten, broertjes en zusjes, familie,
vrienden, de juffen en anderen be-
langstellenden: de dag kon beginnen.
Het thema van deze dag was: Jij bent
bijzonder.
In totaal hebben 18 kinderen hun Eer-
ste Heilige Communie mogen doen.
Voor het eerst samen aan de tafel van
Jezus, dat was best wel spannend.
Maar wat deden jullie het allemaal
goed; het lopen, het samen bidden, de
liedjes zingen, het voorlezen, samen
de tafel dekken en tenslotte het Heilige
brood ontvangen. Super goed gedaan,
we zijn heel trots op jullie.
Jongens en meisjes, we vinden het fijn
dat jullie nu voortaan met ons mee
mogen doen; we hopen dat jullie veel
van het project hebben geleerd en dat
we jullie nog vaak zullen zien.
Natuurlijk werd ook Stichting June ge-
noemd in de viering, wij hopen na-
tuurlijk dat jullie het spaardoosje

ingeleverd hebben, zodat zij dit goed
kan besteden voor haar project in
Gambia.
Jullie krijgen allemaal een e-mail,
zodat jullie met je papa en mama de
foto's kunnen bekijken. Zij kunnen
dan de foto's nabestellen die Wim de
Lange weer voor ons heeft gemaakt.  
Groetjes van de Eerste Communie-
werkgroep± Sylvia Bakker, Moniek
van Velzen, Janneke Neefjes, Monique
Bosman en Karin Kaagman

Bedankt allemaal

Met de Eerste Heilige Communievie-
ring hebben we een gezellige en waar-
devolle periode afgesloten en we
willen dan ook iedereen bedanken die
ons met de voorbereiding van dit feest
heeft geholpen. Natuurlijk niet te ver-
geten de kinderen en de begeleiding
van het kinderkoor “Weereenlied”
o.l.v. Marit, jullie hebben weer fantas-
tisch gezongen.  
Maar ook een bedankje voor de kos-
ters, Ton de Hoogt voor het drukken
van de boekjes, de vrijwilligers van de
molen De Hoop voor de rondleiding,
de mensen van Stichting June en niet
te vergeten de juffen van de kinderen. 
Hartelijk bedankt. En tot volgend jaar! 
Onze werkgroep neemt dit jaar ook
afscheid van twee toppers: Monique

Bosman en Moniek van Velzen heb-
ben na jarenlange inzet besloten te
stoppen. Wij willen hen ook vanaf
deze plaats ontzettend bedanken.

Ook voor Pastor Suidgeest was het de
laatste viering, wij hebben hem op 21
mei al extra in het zonnetje gezet,
maar ook vanaf deze plaats willen wij
hem bedanken voor alles wat hij voor
de parochie en vooral voor alle Eerste
Communicantjes heeft betekend.
Meer dan 1000 kinderen mochten van
hem de afgelopen 24 jaar in de
 Werenfriduskerk hun eerste Heilige
Communie ontvangen. Dat is toch
heel bijzonder!

Oproep!

Twee leden van onze werkgroep zijn
helaas na jaren van enthousiaste bege-
leiding gestopt met hun taken. Wij
zijn dus op zoek naar nieuwe werk-
groepleden die het, net als ons, leuk
vinden de kinderen van groep 4 voor
te bereiden op hun Eerste Communie.
Je kunt je aanmelden bij één van ons
of via de mail: 
ecwerenfridus@hotmail.com

Werkgroep Eerste Communieviering
Sylvia Bakker (582268), 
Janneke Neefjes en Karin Kaagman

Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep
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Zaterdag 11 maart 2017 

Met veel mankracht zijn zes kerkbanken opgehaald uit de
kerk met hulp van een paar sterke mannen en de vracht-
wagen van firma Gitzels.
Dit om meer ruimte achterin de kerk te creëren om grote
groepen mensen en de wereldwinkel ruimte te geven om
na afloop van een bijzondere viering koffie te drinken en
gezellig samen te zijn. Bij de viering van 200 jaar Werver-
shoof kwam de extra ruimte al goed van pas.

In totaal zijn er tien banken aan weerskanten van de ach-
terste zijbeuken weggehaald. Dit hield voor de kosters in
dat ze de moeren en bouten los moesten draaien en kijken
in hoeverre de onderliggende houten vloer beschadigd was.
Dit wordt verder nog mooi afgewerkt zodat het een geheel
wordt met de rest.

Er zit nog een mooi verhaal vast aan onze kerkbanken; 
Pastoor Busch was van 21-05-1943 tot 7-03-1958 pastoor te
Wervershoof (benoemd in 1943) zag na de oorlog ’n kans,
om een “totale kerkherbouw” uit te voeren.
Hij was een vermogend man die van mening was dat er
geen standaard banken in de ‘nieuwe’ kerk geplaatst moes-
ten worden;
Het geheel moest een sjieke uitstraling krijgen. Met dit idee
heeft hij zelf de kerkbanken bekostigd. 

Er werden speciaal mensen ingezet om tijdens de viering
goed in de gaten te houden of niemand iets in de banken
zou kerven of krassen, als je daarop betrapt werd kon je een
flinke draai om je oren krijgen.

Een aantal van die banken waar het schijnbaar wel gelukt is
om het een en ander in te krassen; zouden opgeslagen wor-
den bij Meindert Warnaar in de schuur, om ze te verkopen.
Maar dat was niet nodig.
Bij het uitladen voor zijn huis was er gelijk al animo en is
op straat de eerste bank verkocht.

Niet lang daarna waren ze allemaal weg.

Kerkbanken
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Bij ons staan mensen centraal
Samen met de deelnemende basisscholen zet Vastenactie
zich in voor mensen over de hele wereld bij het opbou-
wen van een menswaardig bestaan. We geloven dat we
een grote menselijke familie zijn en dat we daarom ook
verantwoordelijk zijn voor de mensen die het minder
goed hebben dan wij. Solidariteit staat voor ons dus cen-
traal.

Voor al onze projecten werken we samen met lokale
 katholieke groepen. Zij weten immers wat de mensen
nodig hebben en hoe we ze het beste kunnen toerusten om
zelf hun problemen op te lossen. Dit maakt dat de lijnen
kort zijn en dat we zeker weten dat het geld terechtkomt bij
de mensen voor wie het bedoeld is. 
Omdat de groepen waarmee we werken, ingebed zijn in de
lokale gemeenschap, blijven ze ook nadat de hulp is afge-
rond ter plaatse. Daardoor is de opvolging gemakkelijker
en kunnen we de contacten goed blijven onderhouden.

Onze projecten

De projecten die de Stichting ondersteunt, komen ten
goede aan alle mensen, zonder onderscheid in geloof, af-
komst of sekse. Vastenactie ondersteunt jaarlijks zo’n 100
projecten over de hele wereld. Het grote campagneproject
steunen we zelfs drie jaar. 

Dit jaar is ons campagneproject El Salvador. Dit land ligt
in Midden-Amerika en het heeft een prachtige natuur. Het
is een vruchtbaar land en mensen die een tuin hebben, pro-
beren vaak wat groente of fruit te verbouwen. Toch heeft
het land ook minder mooie aspecten.

Voor ons project bezochten we Popotlan, een wijk van San
Salvador, de hoofdstad van El Salvador. Het leven in een
grote stad is voor kinderen best gevaarlijk. Er rijdt bijvoor-

beeld veel verkeer en er zijn veel vrachtwagens en grote
bussen. Die geven vieze uitlaatgassen, dus het stinkt hier
en daar heel erg als je op drukke plekken bent. Niet zo goed
voor je gezondheid dus. De chauffeurs houden zich ook
niet altijd even netjes aan de verkeersregels zoals we dat in
Nederland gewend zijn, dus je moet goed opletten op straat.

In sommige wijken moeten de mensen nog meer opletten:
daar zijn drugsbendes actief. Die vechten vaak met elkaar,
bijvoorbeeld over wie er de baas is in een bepaalde straat.
In de wijk Popotlan is het zelfs erg ingewikkeld, omdat er
drie bendes zijn. Die vechten regelmatig met elkaar én met
de politie. 
Daarom moeten de kinderen in Popotlan extra voorzichtig
zijn op straat en veel ouders hebben zelfs liever niet dat hun
kinderen op straat spelen.

De zusters van de Beschermengel hebben in Popotlan een
jeugdhuis opgericht. Iedereen weet dat dit jeugdhuis van
de zusters is en de kinderen kunnen hier dus veilig komen
om te spelen en om lessen te volgen. Dat varieert van dan-
sen en muziek tot sporten, maar de kinderen leren er ook
hoe ze ruzies en meningsverschillen kunnen oplossen zon-
der met elkaar te vechten of te schelden.

De totale opbrengst in onze parochie voor vastenactie 2017:
€ 1785,- 
Tel daar de opbrengst van de cupcake-actie nog bij en we
komen op een totaalbedrag van € 2.010,-!
Een mooi bedrag waar vastenactie weer veel goeds mee kan
realiseren. 
Iedereen van harte bedankt!

Groeten van de werkgroep: 
Joanna, Karin en Anja
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Sinds 1 maart 2015 is pastoraal werker A.M. Dekker, met
aanstelling vanuit het bisdom, werkzaam in deeltijd (50%)
in het samenwerkingsverband Nibbixwoud, Wognum en
Zwaagdijk-West, onder de naam Emmaus-parochie. Daar-
naast is er zijn werkzaamheid in deeltijd (50%) in de regio
Wervershoof (regio van 5 parochies).
In oktober 2017 zullen de pastores C. Koning en J. Suid-
geest hun pastorale arbeid in onze regio beëindigen. Aan
het begin van dit jaar is daar bekendheid aan gegeven. Over
de opvolging van hen is op dit moment (mei 2017) nog niet
veel te zeggen. Het aantal pastores is door de jaren heen
sterk teruggelopen. Dat maakt het invullen van opvolging
gewoon moeilijk. 
Het is verheugend dat in goed overleg van alle betrok kenen
pastor A.Dekker een aanstelling heeft aanvaard richting

onze regio met een invulling van 100%.  Met ingang van 1
oktober 2017 zal hij ontheffing krijgen op de meest eervolle
wijze van de kerkelijke zending in de regio Nibbixwoud, de
Emmaus-parochie. Met ingang van  dezelfde datum, 
1 oktober 2017, volgt zijn aanstelling voor de regio
 Wervershoof.  
De brief van het bisdom is gedateerd op 10 mei 2017. 

Het is goed nieuws, belangrijk genoeg en  verheugend voor
 mededeling nu. Het is opnieuw met een hartelijk welkom,
op weg naar verder nieuws als er meer is te melden.

Namens Regiobestuur Wervershoof,
Pastor J. Suidgeest, voorz.
B. Kuin-Hogendorp, secr.

Benoemingen-nieuws

Parochie Sint Werenfridus te Wervershoof
Parochie Maria Middelares van alle Genaden te Andijk 
Parochie Heilige Martinus te Medemblik
Parochie Heilige Gerardus Majella te Onderdijk 
Parochie Heilige Jozef te Zwaagdijk-Oost

Personele Unie Regio WervershoofUUWWRRPP

Hoe vaak denken wij niet, 
‘ach, wat is dat armoedig’.
Maar,… is het armoedig?
Het kan ook echte armoede zijn!

In deze tijd van welvaart kan je dat bijna 
niet voorstellen, maar toch……

Er zijn gezinnen en alleenstaanden in onze omgeving 
die in grote  financiële nood verkeren. 
Bijvoorbeeld alleenstaanden met opgroeiende kinderen.
Gezinnen met veel ziek en zeer en zo 
zijn er nog veel situaties te noemen.

En voor deze gezinnen en alleenstaanden 
willen wij zoveel mogelijk een hulp zijn 
door hen financieel te steunen.

Wilt u of uw bedrijf
ook helpen?

Dat kan!

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons
IBAN/rekeningnummer 
NL57 RABO 0368 9506 54
ten name van: P. C. I. Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van de Parochiële Caritas
Instelling (PCI) 

Secretaris: mw. L. Broersen
0228-581039 

PCI Armoedig of Armoede
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Nog even nagenieten…
Het is zondag 7 mei half acht; het eerste wat ik doe is uit
het raam kijken hoe het met het weer is gesteld. Gelukkig,
het is droog en het waait niet zo hard als de weerdeskun -
digen aanvankelijk hebben voorspeld. 
Na wekenlange voorbereiding is het dan eindelijk zover: de
grote dag van de processie en de kerkviering in het kader
van 200 jaar Wervershoof. Tegen half negen spoed ik me
naar het Raadhuis, waar Karin en Yvon ook net aan komen
rijden. Ze zijn eerst nog even langs de pastorie geweest.
“Problemen met de geluidsinstallatie in de kerk’, zegt Karin.
‘Er klinkt een ruis door de boxen’. Nu ben ik geen elektri-
cien, maar dit probleem heb ik eerder bij de hand gehad bij
het uitproberen van de derde microfoon op de preekstoel.
Niet om mezelf op de borst te slaan, maar het probleem
wordt snel verholpen. ‘Je bent weer de reddende engel’,
aldus een gerustgestelde pastor Suidgeest.

In de kerk lopen Nick en Joanna nog even alle bloemen na
en steken ze de laatste bosjes tulpen op de schilderijen. Ook
zie ik Frank van ’t Fortuin bezig in de keuken die voor deze
gelegenheid is omgetoverd tot cateringruimte; koffie
 verzorgen voor 500 mensen is (zelfs voor Frank) geen alle-
daagse bezigheid. Gelukkig vindt hij, bij toeval, kracht-
stroom, want alle calamiteiten moeten worden uitgesloten,
aldus Frank. 
Intussen begeef ik me weer naar het Raadhuis waar de
bruidjes – Marry Meester heeft voor deze gelegenheid nog
extra bruidsjurkjes gemaakt – inmiddels zijn gearriveerd.
Jessica, Marit, Yvon en Kim steken, onder toeziend oog van
Karin die alles in goede banen leidt, alle bruidjes in de
meest mooie kleding die er op dat moment bestaat;
 moeders (en vaders?) hebben hun uiterste best gedaan om
hun kind een hemels kapsel te geven. Nadat iedereen is
aangekleed, nog even allemaal apart op de foto; het zal im-
mers nog lange tijd duren voor ze weer ‘de bruid’ mogen
zijn. Buiten zie ik Stefanie het bordes versieren met bloe-
men en ballonnen. Dit om alles nog feestelijker te maken;
is niet opgenomen in het draaiboek, maar wat een prachtig
initiatief!

Het is kwart over negen; daar komen de eerste misdienaars.
De togen zijn de donderdag vóór de grote dag al even
 gepast; gelukkig maar, want de kinderen worden steeds
 groter en de togen groeien niet mee. Linda moet zelfs een
tweede toog aan, omdat ze anders ‘hoog water’ heeft (ze
had het in ieder geval niet koud). Onze koster Piet heeft
nog prachtige superplies van vroeger op zolder gevonden,
die we heel graag gebruiken op deze dag. Het is half tien; de
eerste vaandeldragers en loopgroepen – wat zagen de agra-
riërs er prachtig uit – melden zich. Zij worden welkom
 geheten en krijgen een korte instructie; een processie moet
immers ordelijk verlopen. Daarna begeven zij zich tussen
de mensen op het plein om te luisteren naar de prachtige
fanfareklanken van St. Caecilia. 
‘Het mag gerust wat vrolijk hoor’, aldus pastor Suidgeest
tegen voorzitter Richard, ‘het moet geen droevige boel
 worden’. Zelfs een mars vindt hij een goed idee. Wij kijken
elkaar wat bedenkelijk aan: ‘een mars tijdens een proces-
sie?’ Het kan allemaal, zo zal blijken. Aan de vrolijke
 muziek houdt de fanfare zich; het wachten wordt daardoor
veraangenaamd en het is snel vijf over tien wanneer Jos
Botman als voorzitter van het comité 200 jaar Wervershoof
de ceremonie opent. Maar niet nadat de bruidjes, de
 misdienaars, de vaandeldragers, de voorgangers en de
 pastores zich op het bordes en de trappen hebben geposi-
tioneerd. 
Met de mooie woorden van Jos is de opening van 200 Jaar
Wervershoof een feit. Na het openingswoord geeft hij het
woord aan de burgemeester, de heer Frank Streng. Een
prachtige speech waar iedereen vol lof over spreekt; de
 burgemeester heeft zich duidelijk ingelezen. Dat ‘een Wer-
vers hover een Wervershover blijft’  wordt door velen op het
plein beaamd. 

Na de toespraak zet de fanfare de eerste klanken in van de
door Sjaak Steltenpool aangepaste versie van het Wervers -
hover volkslied dat door alle aanwezigen uit volle borst
wordt meegezongen. Na het zingen van ‘ons’ volkslied zijn
we er klaar voor om de processie op te stellen; dat vraagt
even tijd. De aanwezigen wordt gevraagd om langs de kant
van de Dorpsstraat te gaan staan om de processie langs te
kunnen zien trekken en zich vervolgens achter de laatste
misdienaars aan te sluiten. Nadat de wierookvaten zijn
voorzien van (flink wat) wierookkorrels en de lantaarns van
de misdienaars zijn ontstoken zet de processie zich om vijf
over half elf in beweging. Ons verzoek om aan de kant van
de weg te gaan staan is niet tegen dovemans oren gezegd;
wat een mensen!. De processie trekt, onder aanvoering van
Meindert, onze Eerbied in Gods Huis, langzaam op fanfa-
reklanken (en inderdaad op marsmuziek) door de Dorps-
straat; nagenoeg iedereen heeft gehoor gegeven aan onze
oproep om gedurende de ochtend hetzij de Nederlandse,
hetzij de oranje ‘200 jaar Wervershoof ’ vlag uit te hangen;
wat een medewerking en wat een fraai en feestelijk gezicht! 

Zij worden welkom  geheten en krijgen een korte instructie



Onder plechtig klokgelui – de kosters Kees en Piet hebben
een kwartier met de hand (!) staan luiden – arriveert de
processie bij de kerk; de afspraak is dat de fanfare al bij De
Inzet linksaf slaat, maar ze hebben er zo’n zin in dat ze
doorlopen tot bij de kerk om daar nog wat fraaie klanken
te laten horen. Lopend onder de mooi versierde trust door
komen we in de kerk waar al heel veel mensen aanwezig
zijn. De kerk is prachtig versierd; hulde aan de bloem-
schiksters en niet te vergeten alle bedrijven die deze bloe-
men hebben gesponsord. Langs de muren zijn ware
kunstwerken bevestigd die een historie van ruim 125 jaar
‘Wervershoofse pastoors’ weergeven, met de complimen-
ten aan Wendy en de voor deze gelegenheid in het leven
geroepen onderhoudsploeg. Chapeau. 
De stoet gaat naar binnen en loopt via het middenpad rich-
ting het altaar. Voor in de kerk staan de ‘garderobedames’
klaar om de jassen van de koorleden en de vaandels van de
vaandeldragers in ontvangst te nemen. Aan alles is gedacht. 
De heraut krijgt met zijn trompetsignaal de kerk in eerste
instantie niet helemaal stil; het is te gezellig. Bijna de sfeer
van een reünie. Na een korte oproep door de microfoon –
daar wordt gelukkig wel naar geluisterd – krijgt heraut Rob
de gelegenheid om alle parochianen welkom te heten. 
De viering gaat vervolgens van start met een prachtig wel-
komstlied, onder aanvoering van het Kinderkoor Weer-
eenlied gezongen door de drie koren op het priesterkoor
achter het altaar. Het gemengd koor zingt van ‘boven af ’ de
Latijnse mis van Vlam en het Midden- en het AOW-jon-
gerenkoor zingen voor één keer heel gebroederlijk alle lie-
deren gezamenlijk; hoe mooi kun je het hebben. 
Na ca. een half uur is er even lichte paniek. Twee misdie-
nettes zijn keurig op tijd om het wierookvat en het scheepje
(schaaltje met de wierookkorrels) te halen voor de bewie-
roking van het Evangelieboek; ineens zie ik onder aan de
altaartrap Floor en Linda wat verdwaasd en vragend rond-
kijken met het wierookvat in de hand, maar geen scheepje
… . In een flits bedenk ik me dat die nog in het gemeente-
huis staat.

Er is haast geboden; snel de sacristie in om op zoek te gaan
naar wierookkorrels. Een grote bus, die je in de stress in
eerste instantie over het hoofd ziet … . Toch gevonden,
maar waarin? Een plastic bekertje … nee, dat is te gek. Dan
valt mijn blik op het doopschelpje. Dit alles in een tijdsbe-
stek van nog geen dertig seconden. Precies op tijd lopen de
misdienettes vanuit de sacristie samen met pastor Sjaak
naar de lezenaar, alsof er niets aan de hand is. Dat hij dan
met zijn handen de wierookkorrels op het kooltje moet
doen is dan even niet anders … . U begrijpt: het is even
zweten.

Na het Evangelie bestijgt pastor Suidgeest de trappen van
de oude spreekstoel. Hij heeft er zichtbaar plezier in en
zwaait naar iedereen die ‘onder hem’ zit. Niet eerder heeft
hij zo’n prachtig uitzicht gehad over zijn parochiegemeen-
schap als op deze dag. 
Na de voorbeden is het tijd voor ‘een korte onderbreking
met daarin de collecte’. Om weer even terug te gaan in de
tijd heeft de moeder van Karin vier heuse klinkbuuls ge-

maakt, wat in de kerk voor de nodige hilariteit zorgt; dat
kan en mag allemaal tijdens deze viering. 
Vervolgens gaat de dienst met ‘Drie Heren’ verder met het
tafelgebed; de gong heeft deze viering even plaatsgemaakt
voor twee heel mooie zilveren kerkschellen, waarvan de se-
rene geluiden bij menigeen prachtige herinneringen op-
roepen. 

Tijdens de vredeswens worden alle aanwezigen uitgeno-
digd elkaar de vrede te wensen; blijft altijd een aparte
 gebeurtenis maar deze keer wel héél speciaal; wat een
 gevoel van saamhorigheid. De communie duurt langer dan
normaal, maar dat krijg je met een overvolle kerk. Daar zijn
we (en de pastor ook) alleen maar ontzettend blij mee. 
Na de communie neemt Jos nog even het woord; hij dankt
allen die aan deze dag hebben meegewerkt; een speciaal
woord van dank aan ‘zijn rechterhand’ Karin, zoals hij haar
noemt met een meer dan terecht applaus  Pastor Sjaak sluit
de viering af met het slotgebed en, zoals te verwachten, een
slotwoord; tijdens dit woordje benadrukt hij nog eens de
saamhorigheid binnen de parochiegemeenschap van
 Wervershoof en memoreert hij ook de lange staat van
dienst van pastor Suidgeest (38 jaar in de parochie), wat de
pastor, geheel verdiend, een daverend applaus oplevert. Als
slotlied klinkt het prachtige Werenfriedlied op de melodie
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Hij heeft er zichtbaar plezier in en zwaait naar iedereen die
‘onder hem’ zit
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van de 9e symfonie van Beethoven; gezongen door de vijf
koren die onze parochie rijk is. Tijdens dit lied lopen de
pastores, voorafgegaan door Eerbied in Gods Huis Mein-
dert, de misdienaars en de bruidjes, door het middenpad
naar achter in de kerk. 

Wat een prachtige afsluiting van een indrukwekkende
 viering. Als toegift wordt nog het ‘Lang zal hij leven’ aan-
geheven, waarna in een ijltempo de koffietafels worden
klaargezet. Iedereen wordt uitgenodigd voor nog een
 gezellig samenzijn waar heel veel mensen (graag) gehoor
aan geven (Na een viering van anderhalf uur is een kopje
koffie/thee met iets lekkers meer dan welkom). Tevens
maken velen van de gelegenheid gebruik om de expositie
en de fotopresentatie te bekijken en hun toekomstwens op
te schrijven en in de wensboom te hangen. Niet iedereen
heeft direct inspiratie; gelukkig blijft de wensboom nog
even staan en kunt u uw wens alsnog kwijt. Bij het verlaten
van de kerk ontvangen alle bezoekers een kleine attentie,
als herinnering aan deze bijzondere dag.

Om tien voor twee zitten we nog even met alle vrijwilligers
bij elkaar voor een korte lunch, nagenietend van een schit-
terende en indrukwekkende viering waar nog lang over
 gesproken zal worden. Na afloop van de lunch wordt alles
met vereende krachten opgeruimd; om kwart over drie ziet
niemand meer dat hier vandaag iets unieks gaande is
 geweest. 

Heel veel dank aan de werkgroep: Karin, Diana, Irene,
 Pastor Suidgeest en … vooruit: mezelf. Op wat geruis en
wierookperikelen na een organisatie die liep als een
 geoliede machine. Dat kon dankzij de grote inzet van de
vele vrijwilligers om ons heen. Jullie zijn van onschatbare
waarde geweest en daarom namens de organisatie nog-
maals: Enorm bedankt!  Het feest van 200 jaar Wervershoof
is mede door jullie op een geweldige wijze in gang gezet.
Op naar het volgende festijn!

Ben

Gelukkig blijft de wensboom nog even staan en kunt u uw
wens alsnog kwijt
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Mijn wens voor de kerk is:
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Enkele wensen van de
wensboom samengevoegd
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Berend Henk Gerhard,
zoon van Pieter en 
Rebby Vlaar-Nijenhuis 
(Het Eiland 22).

Met hartelijke gelukwensen, 
gezondheid, blije kinderjaren, 
een blijvende verwondering.

HHUUWWEELLIIJJKK::

Niek Zwart en Paulien Kuin. 

Een hartelijk proficiat, 
denkend aan een 
gelukkige levensweg, 
een blije toekomst.

GGEEDDOOOOPPTT::

Familieberichten

Op 2 april 2017 is na een ernstige
ziekte overleden Cornelis Jacobus
Jozef (Cees) de Haan op de leeftijd
van 79 jaar. Een afscheid met verwer-
king en genoeg herinneringen om te
bewaren. Op jonge leeftijd wilde Cees
al naar de bouw. Het was in eigen om-
geving, in latere jaren ook naar de
Wieringermeer. In december 1970
was de trouwdag met zijn geliefde
bruid Joke Kötte uit Medemblik. In de
beginjaren 70 zijn twee dochters ge-
boren. Het gezin werd later uitgebreid
met twee schoonzoons, nog weer later
met zes kleinkinderen. Als ouders
waren Cees en Joke heel blij en trots
op hun gezin, gelukkige gezinsjaren
samen.
Cees en zijn werk op de bouw, hij
vond het prachtig, volop buitenleven,
hij hield ervan.
Een vervolg was dat hij na omscholing
te werk kwam bij Sloopbedrijf Cor
Koper, genoeg werk, veel onderweg.
Na 2 jaar betonbouw volgde in 1981
een nieuwe keuze van werk: op de
vrachtwagen bij fa. Drankhandel
Weel, voor uitbreng van goederen,

steeds weer op pad. Dit heeft hij 28
jaar gedaan, tot aan zijn pensioen. Er
was altijd wel tijd voor vakantie, zeker
in de latere tijd: het huren van een
huisje, met de tent erop uit, met de
stacaravan op pad. Het halen van een
vaarbewijs opende weer nieuwe mo-
gelijkheden: tochtjes over het water in
eigen omgeving, vaarvakantie in
Friesland, Groningen, Drente. Turkije
werd ook een geliefde vakantiebe-
stemming. Maar Cees was ook graag
gewoon thuis. Hij kon genieten van de
kleine dingen in het leven. Bij verbou-
wing thuis of bij de kinderen kon hij
goed helpen met advies en met zijn
klussenarbeid. In het jaar 2009 ging hij
met pensioen. Hij genoot van zijn
bouwtje, met Joke een rondje Oost-
woud met de schuit of op de Vliet, een
dagje of weekend weg, heerlijk buiten.
In 2014 kreeg hij keelklachten. Voor
onderzoek en behandelingen was be-
zoek aan het ziekenhuis dikwijls
nodig, een periode met langdurige be-
handelingen, met daarna mindere en
betere dagen. Tussen alles door kon hij
gelukkig genieten van betere dagen
die er waren, van een fietstochtje, van
een vaartocht in de omgeving en van
de bezoeken die er regelmatig waren.
Vanaf december werd het zichtbaar
minder, pijn, pijnstillers. Vanaf
 februari bed in de kamer, een liefde-
volle en goede verzorging thuis. Zon-
dag 2 april kwam er een stilte
voorgoed over zijn leven, met de eer-
ste verwerking daarvan.

In Avondwake was er het afscheid en
dank om de betekenis van zijn leven
in zang, gebed en herinneringen. De
crematie was op 7 april in familie-
kring. 

Op 7 april 2017 is op de leeftijd van 
79 jaar overleden Piet Zuijderwijk.
Het was na afname van levenskracht
in zijn laatste levensjaren na een ern-
stige terugslag (herseninfarct) tijdens
vakantie in Portugal. Lang is de weg
geweest om nog zo goed mogelijk te
herstellen.
Geboren in Poeldijk, het Westland, in
januari 1938, liggen daar de jonge
jaren van zijn leven binnen een groot
gezin. Na de lagere school volgde een
verdere scholing, uiteindelijk richting
de vakbekwaamheid van boekhouden.
Na twee jaar verkering was er de wel-
kome trouwdag met de bruid van zijn
dromen, Cock van den Bos. Er zou
een gezin komen van drie kinderen,
gelukkige jaren samen. Na enkele ver-
huizingen vanwege werk, Alkmaar,
Zuid-Schermer, volgde in 1968 een
verhuizing naar Wervershoof, Piet als
boekhouder welkom bij fa. Kaag in de
Dorpsstraat. Na twee jaar volgde een
verhuizing naar Onderdijk, voor   -
langere tijd. 1968/1970, een scharnier-
moment met bekendheid en
vertrouwdheid met de Onderdijker
gemeenschap en parochie. Hier
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groeide het gezin naar de verdere
jaren, naar de invulling van vrienden-
kring, verenigingsleven, toneelvereni-
ging Europa (Piet), bloem schik-
verzorging in de kerk (Cock), deel-
name aan activiteiten, met alle zin. De
kinderen met de invulling van hun
 levensweg naar eigen gezin: kinderen,
kleinkinderen, de trots van oma en
opa. Voor een korte periode is er in
 latere jaren nog een verhuizing ge-
weest naar Haarlem, de overname van
een goed lopende sigarenzaak. In het
jaar 2000 weer terug naar Westfries-
land, het werd Wervershoof.
Er werd een punt gezet achter een ac-
tief en werkzaam leven samen. Er
kwam tijd voor een aangename andere
invulling van de dagen in vrije tijd en
genieten. Dat kon dichtbij, dat kon
met een uitstapje verder weg of met
een vakantiebestemming naar eigen
keuze.
Genoemde vakantie in Portugal werd
abrupt afgebroken door een ernstige
terugval, met ziekenhuisopname. Het
naar huis gaan liep ernstige vertraging
op door medische zorg ter plaatse, in
het ziekenhuis. Uiteindelijk was er de
terugreis en revalidatie en een liefde-
volle verzorging thuis door echtgenote
Cock. Het leven was totaal veranderd.
In 2009 volgde een verhuizing naar de
Wilgenhof, met meer zorg aanwezig
waar nodig. De dagopvang in Enkhui-
zen, enkele keren per week, was een
aangename onderbreking en invul-
ling. Het is met elkaar een zware tijd
gebleven van zorg en aandacht, afhan-
kelijkheid en broosheid van leven.
Toch nog onverwacht kwam er een
stilte voorgoed over zijn leven, in zijn
slaap rustig overleden. De afscheids-
viering was op 12 april in de parochie -
kerk te Onderdijk, met toepasselijke
dankwoorden in herinnering. Daarna
was de begrafenis op het kerkhof. 

Op 11 april 2017 is op de leeftijd 
van 84 jaar overleden Petrus (Piet)
Neefjes.
‘Ik heb een mooi leven gehad, ik heb
mijn best gedaan, ik heb ervan geno-
ten, ’t is goed zo’. Deze woorden
komen tot ons als een dankbaar getui-
genis.

In 1932 geboren in Hauwert verhuisde
het gezin, vader, moeder en kinderen,
al gauw naar Wervershoof op de
Dorpsstraat. Het was naar het boeren-
bedrijf van opa en oma. Piet’s kinder-
jaren vielen voor een groot deel samen
met de oorlog van 40/45. Het waren
jaren die veel indruk op hem hebben
gemaakt. In november 1958 was de
gelukkige trouwdag met Lies Poland
uit Onderdijk. Zij konden in de boer-
derij van opa en oma Neefjes gaan
wonen. Daar zijn de zes kinderen ge-
boren, een gelukkig gezin samen.
Want zo was het op weg naar hun ver-
dere leven: met zijn geliefde echtge-
note, zijn kinderen, kleinkinderen en
de boerderij. Het was met elkaar zijn
lust en zijn leven. Vader Piet kon er
volop van genieten. Hij zelf hoefde
niet zo op de voorgrond. Van 20
koeien en 15 fokvarkens kwam er later
uitbreiding van de veestapel, aange-
vuld in latere jaren met schapen. Het
was in de beginjaren alles met de
hand, paard en wagen. Vanaf 1970
meer gemechaniseerd, van paard naar
trekker (de Zetor). Met de verkaveling
kwam de verhuizing van nr. 26 naar
nr. 28. In de drukke tijd van het jaar
was er de hulp van het hele gezin, met
ook de buurtkinderen. Het was flink
aanpakken, maar juist daarin was er
de gezelligheid van samen en de zorg
van moeder.
De kinderen zijn hun weg gegaan met
eigen invulling van leven: huwelijk,
gezin, er zijn kleinkinderen gekomen:
vader en moeder werden opa en oma,
heel blij en trots op hun groter, verder
groeiend gezin. De jaarlijkse familie-
weekenden in latere jaren: altijd wel-
kom, gezellig en verrassend, de mooie
band samen. 
Het jaar 1997 blijft herinneren aan een
zwaar ongeluk van moeder Lies, ge-
volgd door een lang verblijf in het VU-
ziekenhuis in Amsterdam, kritieke
dagen en langzaam herstel. Moeder
Lies met haar sterke wil om te overle-
ven, met alle bewondering. Ze kwam
weer thuis, met een heel dankbaar
welkom.
Augustus 2005, het trieste, verdrietige
bericht uit Groot-Ammers over
Piërre, tijdens een fietstocht onwel,
overleden. Een moeilijke verwerking
ook voor vader met zijn stille gedach-
ten, zo onwerkelijk. In en voorbij het

jaar 2011 (hartinfarct) werd zijn ge-
zondheid minder. De actieve jaren van
boerderij, vee en alles daarmee ver-
bonden, het werd te zwaar. Het kwam
tot een afsluiting, met later de verkoop
van de boerderij. Een laatste verhui-
zing was naar de Watering, knus klei-
ner wonen, naar het zin, volop
tevreden. In de verdere maanden
kwam er meer en meer een teruggang
in levenskracht en vaders gezegde: 
‘’t zat er vandaag niet an…’. Hij was er
voor klaar. Dinsdag 11 april in de na-
middag kwam er een definitieve stilte
over zijn leven. De viering ten afscheid
was op 15 april in onze kerk, met toe-
passelijke herinneringen en dank. De
begrafenis daarna op het kerkhof bij
zoon Piërre, met ook daar nog enkele
woorden ten afscheid.

Op 11 april 2017 is in het Hospice in
Schagen overleden Jan Bakker op zijn
leeftijd van 89 jaar. Om hem heen
mogen we als zijn geliefde echtgenote
Afie, kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen, familie, goede vrien-
den en bekenden in herinnering en
dankbaarheid aan hem terugdenken.
Wervershoof was zijn geboorteplaats.
Het waren daar de jaren van zijn jeugd
en van verdere jaren, het gezin met
broers en zussen. Zwaagdijk-Oost
waren de jaren van zijn gezin, een
groot gezin, de jaren van arbeid als
tuinder, later bij de VVK, grondwer-
ken. Zoals bij vele ouders en hun ge-
zinnen denken we aan de sobere jaren
van vroeger, aan hun tevredenheid en
offerzin, aan het geloof dat mensen
kracht heeft gegeven in lief en leed.
Persoonlijke herinneringen als her-
kenning en dank zijn genoemd: het
varen met de schuit op zondagmid-
dag. Wat kon vader verhalen vertellen
voor het slapen gaan. De vele zelf ver-
zonnen verhaaltjes waren het leukst,
spannend en te gek. Grapjes maken op
allerlei momenten, het gaf een sfeer
van gezelligheid en plezier. Hij was
een sterke vader die er voor ging voor
wat hij belangrijk vond voor zijn
gezin. Kracht gaf hem veerkracht om
zijn weg zo goed mogelijk te gaan. En
dan zijn liefhebberij als lid van
 verschillende zangkoren: parochieel,
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Kamerkoor, Polymnia, Westfrisia
Cantat,….zijn stem mocht gehoord
worden, hij zelf met veel voldoening
genietend van koorzang, samenzang.
Vanuit Zwaagdijk volgde er in de be-
ginjaren 90 een verhuizing naar Hoog-
karspel, voor vele verdere jaren, een
wonen naar het zin. Enkele jaren gele-
den was er de keuze van een Aanleun-
woning, onder de hoede van
Verzorgingshuis St.Jozef hier in Wer-
vershoof. Kleiner wonen en goede
zorg waren nodig voor beiden, met in-
leveren aan levenskracht, meer afhan-
kelijk worden. Meer zorg bleek nodig.
Voor moeder Afie is het daarna ge-
worden het St.Nicolaas Verpleeghuis
in Lutjebroek. Voor vader Jan is het
kort geleden geworden het Hospice in
Schagen in zijn laatste levensfase, met
veel goede zorg omgeven, rustig inge-
slapen. Het afscheid was op zaterdag
15 april in onze kerk, met dankwoor-
den ter herinnering. De crematie
daarna in het Crematorium in Hoorn.

Op 23 april 2017 is op zijn hoge leef-
tijd van 94 jaar overleden Rijk de
Beer. Er was een eerste verwerking en
genoeg herinneringen.
In Soest geboren in oktober 1922 in
een gezin met zes kinderen bracht hij
daar zijn jeugd en jonge jaren door. De
jaren van de Tweede Wereldoorlog
heeft hij bewust meegemaakt. Hij kon
niet onder een oproep uit om te gaan
werken in Duitsland, met de nodige
tegenzin. Het was van korte duur, hij
wist te ontvluchten en kwam weer
thuis. Dat was riskant vanwege zoek-
acties. Bij een razzia wist hij met
meerdere lotgenoten Wervers -
hoof/Onderdijk te bereiken, onderge-
doken voor verdere tijd bij enkele
families. In die tijd leerde hij hier
moeder Afie kennen! Een enkele dag
voor de Bevrijding hebben Rijk en
Afie elkaar het ja-woord gegeven, met
een bescheiden feest. Enkele dagen
later – Bevrijding – zag de toekomst er
weer zonnig uit voor het jonge stel én
voor heel het Vaderland! De eerste
woonjaren waren op de Zeeweg. Vanaf
1963 werd het de Bonstraat. Er zou
een gezin gaan komen van vier kinde-
ren, met alle gezelligheid en het goede

thuis in herinnering.
Als vrachtwagenchauffeur bij fa. Piet
Karsten (tulpenvervoer) maakte Rijk
lange dagen. Na een tip kon hij als
buschauffeur bij de NACO terecht, dat
stond hem wel aan. Tussen alle werk
door kon Rijk wat extra bijverdienen
met werk in de buurt, het was goed te
combineren. Het huis op de Bonstraat
was een zoete inval voor goede vrien-
den, gezelligheid troef. Muziek was
voor Rijk zijn grote passie. Jarenlang
was hij trouw lid van het Herenkoor
van de parochie St.Werenfridus. Hij
had een prachtige stem, zuiver van
toon, tot in zijn hoge ouderdom nog
heel goed om te laten horen en ervan
te genieten.
Moeder Afie heeft de onzekere tijd
meegemaakt van een ernstige ziekte.
Het was met vele bezoeken aan het
ziekenhuis in Amsterdam. Ze was
dapper en optimistisch. Ze moest uit-
eindelijk de strijd opgeven. In 1980 is
zij op 60 jarige leeftijd overleden, een
zwaar verlies voor haar man en voor
het gezin. Rijk was op dat moment
nog maar 58 jaar. Het was een hele
verwerking.
Zijn 70e verjaardag wilde hij met zijn
gezin, familie en goede vrienden uit-
bundig vieren. En zo gebeurde het
ook, om heel dankbaar aan terug te
denken. Met zijn gezin was er meer-
dere keren een vakantieweek op een
van de Canarische Eilanden, dat
gunde hij van harte aan zijn kinderen.
Zo kon hij ook op het St.Nicolaasfeest
zijn gezin verwennen, delen en geven
heel royaal. Tot in zijn hoge ouderdom
pakte hij bij mooi weer graag de fiets
en genoot hij van de omgeving hier,
hij kwam dan tevreden thuis. Het zelf-
standig wonen heeft hij tot het eind
toe volgehouden, met de zorg van zijn
gezin en van goede mensen dichtbij.
In Avondwake en Uitvaart hebben we
afscheid genomen, met herkenbare
zang zoals Rijk zelf zoveel keer voor
anderen heeft gezongen, en met dank-
woorden. Op 29 april was de begrafe-
nis in het familiegraf bij moeder Afie,
weer samen voor altijd. 

Op 4 mei 2017 is in het ziekenhuis in
Hoorn overleden Margaretha Anna

(Gré) Molenaar-Botman. Het was op
haar leeftijd van 87 jaar.
Toepasselijke woorden konden we
lezen als aanvang van de familiecircu-
laire:
‘4 mei, Doodse stilte. Maar….in die
stilte hoorden wij pas goed de ware
stem van het gemoed’. En de ope-
ningszin: ‘Wie niets bezit kan toch
veel geven’. 
Een gastvrij mens. Iedereen kon bij
haar binnenlopen, de deur was altijd
los. Er was koffie, er was thee, er was
koek. Er was gezelligheid, daar hield
men blijkbaar van. Eerst in de Nieuw-
straat, later op de Burg. Raatlaan. Er
was aan aanloop geen gebrek. Haar fa-
milie, goede buren, even binnenlopen.
Moeder Gré vond het allemaal prach-
tig. Volk over de vloer, daar hield ze
van. Ze hield van zittend werk. Ze
heeft wat afgenaaid voor haar gezin en
voor anderen. Lappen stof in Hoorn
halen, elke zaterdag. Jurken naaien,
jassen, broeken, bloezen, baby-, kin-
dergoed. Boeken lezen, ze zal er wat
hebben gelezen. Daar kun je gewoon
bij blijven zitten. En kaarten, zittend.
Klaverjassen, harten jagen, een en der-
tigen, jokeren. Ze kon het allemaal,
met plezier, en met prijsjes, om ande-
ren ermee te plezieren.
Ze was gek op haar kinderen en klein-
kinderen. Altijd belangstellend infor-
merend hoe het ging: op school, op
hun werk. Ook in het Dr. Pinkster-
plantsoen ging het aanvankelijk alle-
maal nog goed. Het werd wel wat
stiller, wat minder aanloop, maar met
een mooie kamer. In die periode is
vader overleden en Brigit, een zware
slag. Het werd nog weer stiller. Met
haar zelf ging het ook minder. De keus
werd Huize St.Jozef, voor verzorging
dichtbij. Ze kon haar draai niet echt
vinden, moest meer en meer inleve-
ren. Gelukkig geen lang ziekbed, een
vredig wegglijden. Veel mensen bij het
afscheid in het Uitvaartcentrum. Op 9
mei was de crematie in Hoorn in fa-
miliekring. Het was met veel dank-
baarheid en bijzondere herinneringen.

Op 13 mei 2017 kwam er na een ern-
stige ziekte over langere tijd een stilte
voorgoed over een bemind leven als
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geliefde echtgenoot, een zorgzame
vader en schoonvader, een lieve trotse
opa Ted Mol (Theodorus Jeroen
 Joseph), op zijn leeftijd van 64 jaar.
Wat was hij sterk en moedig ten einde
toe, zoals de aanhefwoorden het zeg-
gen: ‘Je was een rots in de branding en
koerste recht door zee. Je trotseerde
storm en golven, alleen had je de wind
niet mee’.
Als dank en eer klonken de herinne-
ringswoorden in de Avondwake van
17 mei in de kerk, zijn levensweg van
kind af aan, door de jaren heen, tot
zijn levenseinde in deze dagen. Het is
met alles wat aan zijn leven een waar-
devolle invulling heeft gegeven.
Op 10 maart 1953 werd Ted geboren
in Onderdijk aan de Nes 54. Als acht-
ste kind van vader en moeder Mol
kwam hij in het gezin. Hij was daarin
stil en bescheiden, maar intussen
 genoot hij zeker van de dingen om
zich heen.
Hij had een goed stel hersenen, kon
goed leren, maar daar was helaas geen
geld voor, vanwege het grote gezin.
Ted belandde op de L.T.S. om te leren
voor timmerman. Door zijn ondeugd
werd hij van school gestuurd omdat
hij met een katapult naar de meester
schoot. Ondanks dit heeft Ted het nog
ver geschopt. De wilskracht had hij
zeker. Zijn eerste job was bij Perfecto
in Onderdijk, daarna heeft hij jaren-
lang als dakdekker gewerkt. Ted was
gek op mooie kleren, hij zag er dan
ook altijd pico bello uit. Naar muziek
luisteren was een van zijn grootste
hobby’s, maar ook was hij op zondag
vaak op het voetbalveld te vinden.
Hij was bij vele mensen geliefd. Ted
had zijn hart op de goede plek en was
nooit te beroerd om voor een ander
klaar te staan. Hij was een zorgzame
man voor Afra. Samen kregen zij twee
kinderen, zoon Richard en dochter
Ryanne. Hij was een echte vader voor
zijn kinderen. Ryanne trouwde met
Marco, dus kwam er een schoonzoon
bij. En na een poosje werd Alyssa ge-
boren. Het maakte Ted tot een trotse
opa. Helaas mocht hij van dit alles te
kort genieten, want de strijd tegen die
ellendige ziekte kon hij niet winnen.
Wel hield hij tot het eind de regie in
eigen hand, waardoor hij op de laatste
momenten intens van het leven heeft
kunnen genieten en op bewonderens-

waardige wijze van dat alles kon delen
met zijn geliefden en met anderen
dichtbij als goede vrienden. En zoals
Ted het altijd al zei: Het is zoals het is.
En zo is het. 
Bijzonder waren de woorden van af-
scheid, in herinnering aan gelukkig
leven samen, in gezongen liederen, ge-
sproken woorden, in stille gedachten
en gebeden. Zo waren we met velen
samen in de Avondwake op 17 mei in
de kerk. De crematie was op 18 mei in
het Crematorium in Schagen, met
daar een laatste groet en afscheid.

Op 15 mei 2017 is op de leeftijd van
97 jaar overleden Cor de Haan, thuis
rustig ingeslapen in de mooie bewo-
ning op de Wilgenhof, enkele jaren ge-
leden samen met zijn vrouw er naar
toe verhuisd. In Wervershoof geboren
in het jaar 1920 is hij de lange weg van
zijn leven hier gegaan met alle zin.
Hier in Wervershoof is hij gestorven
op hoge leeftijd. Cor trouwde 65 jaar
geleden met zijn grote liefde Plonia.
Zij kregen vier4 dochters, vijf klein-
kinderen en vijf achterkleinkinderen.
Ze waren er heel gelukkig mee. In het
hem zo vertrouwde en bekende West-
friesland runde hij met broer Rikus
een tuindersbedrijf, ‘De gebroeders de
Haan’. Het was niet altijd even gemak-
kelijk, het weer werkte vaak niet mee.
Geregeld werden er groenten doorge-
draaid op de veiling, dat bracht niets
op. Er kwam in zulke periodes niet ge-
noeg geld in het laatje. In het jaar 1966
ging vader Cor bij Verkade werken.
Het deed hem goed: geen last meer
van nadelige weersomstandigheden,
altijd ongelegen. En wat hem aan-
stond: een vast inkomen elke maand.
Het gaf hem rust. Hij heeft er met ple-
zier, met voldoening gewerkt. Hij ver-
kocht er bollen en grappen. In de
traphallen kon hij heerlijk trompet
spelen, het klonk daar prachtig. Ge-
weldig vond hij de vakanties met Ver-
kade-busreizen, zoals naar het Zwarte
Woud of naar Oostenrijk. Hij kon zijn
medereizigers geweldig vermaken met
het vertellen van moppen als waarge-
beurde anekdotes. Ze hingen aan zijn
lippen met alle plezier.
Op 62 jarige leeftijd ging Cor met de

VUT. Een heerlijke vrije tijd kwam
hem tegemoet. Er was genoeg in te
vullen zoals volksdansen in Andijk,
wekelijks een fietsrit naar zijn zussen,
fietstochtjes met de kleine Rob. Bij het
Westfriese Mannenkoor heeft Cor 17
jaar met alle genoegen, vol passie, ge-
zongen. Toen zijn gehoor het teveel
liet afweten en het te moeilijk werd
om de muziek te volgen, moest hij tot
zijn grote verdriet hiermee stoppen.
Het deed hem zeer maar het was niet
anders. Thuis had vader zijn moes- en
bloementuin. Daar was hij vaak te vin-
den, hij werkte er met veel plezier in.
Aan wie thuis op bezoek kwam of zo-
maar even binnenliep, aan hen liet hij
graag zien hoe zijn planten groeiden
en zijn bloemen bloeiden. Met de
namen van de bloemen nam hij het
niet zo nauw. Zo had hij ‘Potveertjes’
en ‘Mientjes’, ‘grote rooie’ en ‘kleine
rooie’, vindingrijk genoeg. 
In de afscheidsviering in onze kerk op
19 mei werd hem in herinnering eer
en dank gebracht. Deze geliefde echt-
genoot, vader, opa, overgrootvader:
optimistisch van nature, tevreden, ge-
zellig in de omgang, in ontmoeting
een lach op zijn gezicht. Zijn lijf-
spreuk: waar heb ik het allemaal aan
verdiend! Mooie woorden. Na de vie-
ring was de begrafenis op het kerkhof,
met ook daar dankwoorden.
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