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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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BBIIJJ  DDEE  VVOOOORRPPLLAAAATT

HHiijj  iiss  vveerrrreezzeenn

Toen de sabbat voorbij was,
kochten Maria Magdalena,
Maria de moeder van Jakobus,
en Salome welriekende
kruiden om Hem te gaan
balsemen. Op de eerste dag
van de week, heel vroeg, toen
de zon juist op was, gingen zij
naar het graf. Ze zeiden tot
elkaar: “Wie zal de steen voor
ons van de ingang van het graf
wegrollen?” Opkijkend
bemerkten ze echter dat de
steen weggerold was; en deze
was zeer groot.
Binnengetreden in het graf
zagen ze tot hun ontsteltenis
aan de rechterkant een
jongeman zitten in een wit
gewaad. Maar hij sprak tot
haar: “Schrikt niet, Gij zoekt
Jezus de Nazarener, die
gekruisigd is. Hij is verrezen.
Hij is niet hier. Kijk, dit is de
plaats waar men Hem
neergelegd had. Gaat aan zijn
leerlingen en aan Petrus
zeggen: Hij gaat u voor naar
Galilea; daar zult ge Hem zien,
zoals Hij u gezegd heeft.” De
vrouwen gingen naar buiten
en vluchtten weg van het graf;
want schrik en ontsteltenis
hadden hen overweldigd. En
uit vrees zeiden ze er niemand
iets van.

Mc. 16,1-8

Van de redactie
Pasen het lentefeest na flinke kou, is een feest om
naar uit te zien en het nieuwe leven overal om ons
heen in de natuur weer te ontdekken. Nu ik de laat-
ste controle doe van dit blad, verbaas ik mij erover,
dat het blad weer aardig is gevuld. Na het afscheid
van Pastor Suidgeest, de grote inspirator en schrij-
ver van dit blad. zaten wij als redactie met een flink
vraagteken. Wat nu? En zie: diverse parochianen
namen hun verantwoordelijkheid en leverden hun
teksten in. Ieder vanuit de eigen werkplek. De
 kapelaan leidt ons naar het paasfeest. Bestuurs -
zaken komen vanuit hun eigen taakveld, de werk-
groep contactpersonen met een leuk verslag, We
mogen te gast in de Inzet, maar ook in het Fortuin.
We gaan naar Lourdes en de kinderen worden ge-
vormd. ALOM zingt met passie en het orgel is weer
te horen. Er is weer aandacht voor de armoede in de
wereld. Het gedicht kunt u lezen maar ook het
 interview met koster Siemen. Piet maakt weer
 tekeningen en het kinderverhaal staat ook op zijn
plek. Maar het grootste aandeel heeft toch onze Ben
Droog, die de indrukwekkende in memoriam voor
zijn rekening nam. Wat doet hij dat mooi. En wat is
dat fijn voor de nabestaanden. En tot slot nog Ton
de Hoogt die het blad zijn fraaie opmaak geeft en
samen met Fons het drukwerk voor zijn rekening
nam. Bedankt allemaal en veel leesplezier.
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In het weekend zijn de vieringen in de kerk: 
zaterdag om 19.00 uur, zondag om 10.00 uur. 
Op zondag is er om 11.30 uur Doopgelegenheid,  
na afspraak.

In de week zijn de vieringen in ‘de Inzet’ op: 
woensdagavond om 19.00 uur. 

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!
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24 – 25 maart: PALMZONDAG

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Sint Jozef. Eucharistieviering.
Kapelaan P. Piets.
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Kapelaan P. Piets.
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Kapelaan P. Piets.

Zegening en uitdelen van palmtakjes.
Intocht van Jezus in Jerusalem.
 Palmzondag: begin van de Goede
Week.

29 maart: WITTE DONDERDAG

19.30 uur: Eucharistieviering met
Gemengd koor.
Kapelaan P. Piets.
Na afloop: stille aanbidding tot 
22.00 uur.

30 maart: GOEDE VRIJDAG

15.00 uur: Verzorgingshuis Sint Jozef.
Viering vervalt.
15.00 uur: Kruisweg in de kerk.
Kapelaan P. Piets.
Rondgang Kruiswegstaties.
19.30 uur: Eucharistieviering met
Herenkoor.
Kapelaan P. Piets.

N.B. Goede Vrijdag is Vasten- en
 Onthoudingsdag.

31 maart: PAASZATERDAG

21.00 uur: Eucharistieviering met
AOW-Jongerenkoor.
Kapelaan P. Piets.

1 april: EERSTE PAASDAG

09.15 uur: Verzorgingshuis Sint
Jozef. Viering vervalt.
10.30 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd koor.
Groep Wervershoof.
N.B. Na afloop van de Paaswake en

van de viering op Paaszondag is er een
deurcollecte voor de Vastenactie 2018,
voor een project in de stad Mbala in
Zambia. Van harte aanbevolen. 
Heel veel dank.

2 april: TWEEDE PAASDAG

10.30 uur: Verzorgingshuis Sint
Jozef. Eucharistieviering.
Kapelaan P. Piets.
10.30 uur: Viering in de kerk
 vervalt.

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



7 – 8 april:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis Sint
Jozef. Woord-Communieviering.
Groep Wervershoof.
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. van Dril.

Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Heren
van het koor.

Groep Wervershoof.

14 – 15 april:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis Sint
Jozef. Eucharistieviering met koor
‘Vriendenkring’ Andijk.
Kapelaan P. Piets.
Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met Midden-
koor.
Pastor A. Dekker.
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Kinder/Jeugd-
koor Weereenlied.
Kapelaan P. Piets.

21 – 22 april:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis Sint
Jozef. Eucharistieviering.
Kapelaan P. Piets.

Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met liederen.
Groep Zwaagdijk-Oost.
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. van Dril.

28 – 29 april:

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis Sint Jozef. 
Woord-Communieviering.
Pastor A. Dekker.
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Kapelaan P. Piets.
Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met Heren
van het koor.
Groep Wervershoof.

5 – 6 mei:

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis Sint Jozef. 
Eucharistieviering.
Kapelaan P. Piets.
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. van Dril.

Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen.

Groep Wervershoof.

10 mei: HEMELVAARTSDAG

Woensdag 19.00 uur: VIERING INZET
VERVALT.
Donderdag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met
 Dameskoor.
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.

Het kruis
Ieder huisje draagt zijn kruisje,
zegt men in het algemeen,
over menselijk leed,
vroeg of laat, bij menigeen.

De één draagt nogal een last,
krijgt heel veel op het bord,
voor een ander lijkt het soms,
of nergens iets aan schort.

Voor velen is het kruis te zwaar,
bezwijken onder het gewicht,
komen daardoor ten val,
zo raakt men ontwricht.

Velen staan weer op,
gaan moedig door,
gesterkt in geloof,
Jezus ging daarin voor.

Leven blijft in beweging,
veel verandert door de tijd
het kruis kan draaglijk worden,
de zware last ervan, slijt.

Zo houdt het geloof,
mensen op de been,
wordt dragen van het kruis,
mogelijk voor menigeen.

Arda
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De tijd na Pasen, 
op weg naar Pinksteren



Hoe beleefd u nou Pasen? Is het een leuke
Paasboom in de kamer met eitjes er aan
hangende voor de kids of kleinkinderen?
Een prettig ontbijt met de hele familie op
eerste paasochtend, voor jullie naar de
kerk gaan? Of misschien een bewuste toe-
leefperiode doorgemaakt tijdens de Veer-
tigdagentijd naar het paasmysterie van de
opstanding uit de dood door Christus,
onze verrezen Heer? 
Alle vrijwilligers die het hele jaar de
 parochie draaiende houden wensen
 natuurlijk van ganser harte dat er met de
Paaswake een gigantische opkomst zal
zijn. Het beleven van religiositeit is voor
ieder mens verschillend, maar wel willen
we het elkaar gunnen dat we mogen
weten dat in de verrezen Christus, ook wij
door de genade van ons geloof de dood
overwinnen. 
Eindelijk zal er dan een einde komen aan
depressie, ziekten, pijn, verdriet, gemis etc. 
Herenigd met onze dierbaren mogen wij
het eeuwige leven ervaren en God van
aangezicht tot aangezicht aanschouwen.
Dat van die pap eten met een gouden
 lepeltje uit een gouden bordje zal het
waarschijnlijk niet zijn. Althans, ik hoop
van niet want ik ben wat zwaardere kost
gewend en voorzien van knoflook en
sambal bovendien. 
Toch is het gouden bordje wel een mooi
beeld: er is geen honger en armoede meer
en je mag je gelukkig voelen zoals verza-

digde mensen zich voelen na een copieuze
maaltijd met vrienden. De bolknak erop
aansluitend zal ik ook op moeten geven,
want er zal wel een rookverbod gelden in
de hemelse sferen. 
Hoe we dat doen gaan met wierook weet
ik niet, maar we vinden er vast een oplos-
sing voor.
Opvallend heb ik altijd gevonden dat het
een vrouw is die het eerst bij het graf was
op zoek naar Jezus. Net alsof zij meer
 betrokkenheid toonde op Christus dan al
die mannelijke apostelen. Terwijl die nog
thuis waren (uitsliepen?), ging die
 bekeerde zondares Maria uit het dorpje
Magdala naar het graf om er te bidden en
steun te ontvangen. 
Daar het graf al leeg is, snelt zij terug naar
huis en waarschuwt de anderen. Johannes
en Petrus rennen dan met haar mee terug
en stellen voor zichzelf vast dat men de
Heer heeft weggenomen. 
Wat doet Maria Magdalena? Zij huilt bit-
tere tranen van oprecht gemis en verdriet.
Dan spreekt Jezus haar aan en verteld wie
Hij is. Dan openbaart zich de Verrezen
Heer aan haar als eerste!
Moge u openstaan om Hem ook in uw
leven hier op aarde toe te staan. Moge de
vreugde van het Paaswonder doorbreken
in uw bestaan en u het uitzicht bieden op
het eeuwig leven in het hemels koninkrijk. 

Gezegend Paasfeest!

Pasen
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Op dinsdag 20 februari hebben we
weer een avondje voor alle wijkcon-
tactpersonen gehad. Naast de wijk-
contactpersonen waren ook de
rapers/nieters van de Nu en Straks
uitgenodigd. Kapelaan Piets kwam
vertellen over zijn leven en waarom
hij heeft gekozen voor dit vak.

Kapelaan is geboren in Oostzaan. Hij
is niet gelovig opgevoed. Zijn moeder
was protestants en zijn vader had geen
geloof. De kapelaan is de jongste van
vier kinderen en was wees op 12-jarige
leeftijd. Hij is een man van de feitjes en
weetjes en zat al van jongs af aan met
zijn neus in de encyclopedie.

Nu zit kapelaan vaak op Wikipedia en
Google om zijn blik te verbreden. Hij
heeft veel rondgereisd om zijn oog-
kleppen wat op te schuiven en houdt
erg van cultuur, religie en wetenschap.
Na veel studie te hebben genoten van
het calvinisme, koos de kapelaan toch
voor het katholicisme. Hier voelt hij
zich prettig bij. Hij vond dit aantrek-
kelijker door de mystiek en het myste-
rie en het niet alles te hoeven snappen.
Vandaar de overstap vanuit het pro-
testantisme. Wervershoof is zijn derde
parochie, hiervoor stond hij in Edam
en Volendam.
Na de pauze waren Bregtje Buishand
(Enkhuizen) en Riet Kuin aan het

woord. Zij zijn leden van Skroivende-
vort. Skroivendevort is een kwartaal-
blad maar de leden benne ok geregeld
op ’t teneel creatief met oôs Westfriese
dialect. Zij lazen hun eigen Westfriese
gedichten en verhalen voor, er werd
ook bij gezongen. Wat een actrices!
Het waren herkenbare stukjes en er
werd veel gelachen.

Al met al was het een gezellige avond
met een mooie, grote groep. Laten we
hopen dat dit volgend jaar een vervolg
mag hebben.
Wij (het bestuur) hebben er in ieder
geval weer zin in en gaan weer op zoek
naar een leuk, avondvullend program.

Wat was er een grote opkomst!



Gemeenschaps-
opbouw

Op 20 februari werd de wijkcontact-
avond gehouden. De vrijwilligers die
Nu en Straks rondbrengen en als con-
tactpersoon optreden namens de
 parochie voor hun eigen buurt, waren
daarbij uitgenodigd. Ook de ‘rapers’
waren er dit jaar bij, zij zijn degene die
er voor zorgen dat na een middag
rapen, de Nu & Straks geniet en wel,
uiteindelijk bij u op de mat komt.
Ieder jaar proberen we een goede en
vooral leuke invulling van de avond te
kiezen, dat kan zijn door een bepaalde
organisatie uit te nodigen of plaat se-
lijke weldoeners die over hun goede
werk komen vertellen. Dit jaar hoef-
den we niet lang na te denken; we wil-
den de kapelaan het woord geven. Een
grote groep wijkcontactpersonen en
rapers waren op de uitnodiging afge-
komen.
Het was leuk om zo samen te zijn en
de kapelaan te horen vertellen over
zijn leven tot nu toe. Als afsluiting van
de avond kwam een van de vele talen-
ten van Riet Kuin naar voren. Samen
met haar hobbygenoot gingen ze vóór
in Westfriese sketches, rijmen en lied-
jes. Ze hadden de lachers op hun hand
met hun leuke herkenbare verhalen.

Komende zondag 25 maart om 10:00
uur is er na afloop van de viering, ge-
legenheid om met elkaar, van elkaars
meegebrachte lekkernijen te genieten.
We zijn ook dit jaar weer heel be-
nieuwd wat er op tafel komt!
Het is prachtig om te zien hoe je met

velen, een heel buffet kan vullen. Een
aanrader waarbij u van harte uitgeno-
digd wordt om ook te komen! Ter on-
dersteuning en voorbereiding hebben
we hulp gevraagd van de koffiedames
die van harte bereid waren om mee te
helpen.

De dames van de bezoekersgroep
komen in april weer bij elkaar. Dan
wordt gekeken wie van de parochia-
nen een kroonjaar viert. We bespreken
wie van de bezoekersgroep de jubila-
ris kan bezoeken met een bloemetje.
Ook wordt nagedacht en gekeken of er
mensen in onze parochie zijn, die een-
zaam zijn of behoefte hebben aan een
praatje en bezoekje. 

Dit is niet altijd bekend, het is fijn als
mensen in de buurt, of familieleden,
op de hoogte zijn van het bestaan van
de bezoekersgroep. Op die manier
kunnen ze een klein lichtpuntje geven
aan deze mensen, zodat ze eens in de
zoveel tijd een bezoekje krijgen van
een van de dames van de bezoekers-
groep. 
Mocht u iemand weten die het op prijs
zou stellen om bezoek te ontvangen,
geef het door aan Hilda Lakeman, te
bereiken op telefoonnummer 581295,

Op de eerste zondag van de maand
zijn kapelaan Piets en pastor Dekker
in de keuken van de Inzet in training
gegaan om te leren keezen, om tijdens
het jaarlijkse koopje voor de Gemeen-
schapsveiling, als afvaardiging van
onze kerk en die van Andijk, goed
 beslagen ten ijs te komen.
Voorafgaand in de viering plaatste de
Kapelaan al een opmerking dat het bij
ons in de omgeving heel normaal is
om te ‘keezen’, maar als hij dit zou
 vertellen aan zijn kennissen elders, zij
verbaasd zouden kijken.
Na uitleg van de spelregels door Ben
en Irene, werd eerst een rondje met
open kaarten gespeeld zodat de be-
doeling van het spel duidelijk werd.
Pastor Dekker had snel door hoe hij
zoveel mogelijk profijt uit zijn kaarten
kon halen en hoe hij de andere spelers
dwars kon zitten door op zijn honk te
blijven staan.

Het duurde lang voordat de kapelaan
een opzetkaart kreeg. Hij zat er een
tijdje voor spek en bonen bij.
Beide heren vonden het spel leuk,
 reageerden enthousiast op het feit dat,
als er straks in mei voor de eer gestre-
den moet worden van Wervershoof en
 Andijk, ze in hun voordeel tactisch
spelinzicht zouden hebben.
Het spel werd door het duo van het
Talud gewonnen; de beide kerkheren
deden een goede poging maar dat
mocht helaas niet baten.
De spelregels zijn gekopieerd om te
bestuderen, een vervolgafspraak voor
een revanche is in de maak.

Financiën

Zoals vorige maal al vermeld is de
actie kerkbalans weer achter de rug.
Inmiddels is veel van wat is toegezegd
geïncasseerd. Er zijn echter altijd wel
problemen (geen rekeningnummer of
een verkeerd rekeningnummer bij-
voorbeeld) wat nog wel voor wat extra
werk zorgt.
Van het Bisdom eindelijk bericht ont-
vangen dat de jaarrekening 2016 is
goedgekeurd.
Voorts zijn we (samen met onder-
houd) bezig de subsidieaanvraag voor
de komende 6 jaar aan te vragen. De
kerk is namelijk een rijksmonument
en het Rijk draagt, onder bepaalde
voorwaarden, 50% bij in de onder-
houdskosten. Deze aanvraag vergt veel
tijd; het te plegen onderhoud voor de
komende 6 jaar moet nauwkeurig in
beeld worden gebracht. We laten ons
hier bijstaan door een bouwkundig
bureau. Eind deze maand moet de
aanvraag zijn ingediend. 
Het volgende project is dan de jaar re-
kening 2017 van kerk en begraafplaats
af te ronden.

Kerk en samenleving

Zie pagina 8.
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Nieuws van de parochieraad
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Sla je vleugels uit … was het thema
van de vormselviering afgelopen
 zaterdag 17 maart. Achttien kinde-
ren hebben hun sacrament van het
vormsel mogen ontvangen van
Deken E. Möltzer tijdens een hele
mooie, warme, bijzondere dienst.
Met heel veel plezier hebben wij als
vormselgroep hieraan meegewerkt.

Wij willen alle mensen bedanken die
hun steentje hebben bijgedragen aan
het vormsel. Natuurlijk de vorme -
lingen en hun ouders, de kunstenaars
met de kunstenaarsavond, de gast-
ouders, Kapelaan Piets en uiteraard
Deken E. Möltzer. De heer Ton de
Hoogt willen we ook zeker even noe-
men. Alles was weer op en top gere-
geld voor het kerkboekje. Fijn dat u

daar evengoed nog weer tijd voor
heeft weten te vinden. Wij waren heel
blij met het resultaat.
Zaterdag 9 juni mogen de vorme -
lingen nog een bezoek brengen aan de
Bavokerk in Haarlem. Wij hopen dat
ze samen een hele mooie dag zullen
beleven als afsluiting van hun vormsel.
Wij als vormselgroep slaan onze vleu-
gels uit … voor het vormsel van 2019! 

Nieuws van de werkgroep Vormen

Onderhoud

Voor de kerk zijn we bijna klaar met
de Sim aanvraag voor de periode 2019
t/m 2024
We komen op een hoog bedrag uit; de
leien op het kerkdak zijn na 145 jaar
toe aan vervanging.
Ze hebben bij de laatste renovatie een
deel van het dakvlakken wel de leien
opnieuw gehaakt maar niet vervangen,
nu moeten eigenlijk alle dakvlakken
onder handen genomen worden .
Op verschillende plaatsen in de kerk is
het ankerwerk verroest wat scheur-
vorming geeft in verschillende gevels
en de torentjes van de kerktoren. Dit is
heel intensief werk wat zeker nood-

zakelijks is en op niet al te lange
 termijn moet worden uitgevoerd.
De sim aanvraag moet voor 31 maart
bij de rijksdienst voor monumenten
binnen zijn. Dan krijgen we in sep-
tember uitslag of het wordt toegekend
de 50 % subsidie op de te verwachtte
totale kosten in de periode 2019 /
2024.
Later in het jaar kunnen we nog een
verzoek doen bij de provincie of we
voor een provinciale subsidie in aan-
merking kunnen komen voor het
groot onderhoud van de kerk.
Voor de pastorie dit is een provinciaal
monument en is er geen subsidie rege-
ling meer ook omdat het gebruikt
wordt als woning zodoende kom je

nergens meer voor in aanmerking.
In de maand februari hebben we
boven in de pastorie de oude logeer-
kamer recht boven de ingang onder-
handen genomen. Hier was zeker al
veertig jaar niets aangedaan. We heb-
ben er nieuwe wanden ingemaakt.
wanden behangen, enkele voorzienin-
gen aangepast en een keukenblokje
erin geplaatst
Vorige week is hier de administratie
naar toe verhuisd en waar de admini-
stratie zat aan de achterkant;  wordt nu
voor de kapelaan zijn opslag en lo-
geerkamer .



Vastenactie zaterdag en zondag
24/25 februari
Om de landelijke vastenactie voor Zambia te ondersteunen
was er deze zaterdag en zondag na de viering een verkoop
van diverse soorten zelfgemaakte jam geweest. 
Ook mosterd en chocopasta om zelf te
maken van de Enkhuijzen Mosterd
werd goed verkocht. 
Om de smaak te beoordelen mochten
de verschillende soorten jam eerst
 geproefd worden op een toastje. 
Met deze actie hebben we een mooi
bedrag van € 97,– opgehaald! 
Hiervan gaat € 65,– naar het stadje
Mbala waar veel armoede heerst en
€ 32,– naar Congo waar een groot deel
van de totale bevolking in schrijnende
armoede leeft. 
Het weeshuis in Mbala gaat voor
 gehandicapte kinderen geld inzamelen
en de scholen hebben grote behoefte

aan leermiddelen maar ook aan speelmateriaal voor de
 kinderen. Het geld zal dus goed besteed worden.
Na de Paaswake en na de viering op eerste paasdag zal er
een deurcollecte gehouden worden voor Zambia. 

De adventactie van december 2017 heeft het mooie bedrag
van € 1.070,74 opgebracht. Hartelijk dank!
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* Voorafgaand aan de vastentijd en Aswoensdag vindt het
carnaval plaats. Drie dagen feestvieren wat vooral in van
oudsher katholieke plaatsen (Noord-Brabant en Limburg)
nog volop gevierd wordt. 
* De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en
eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12:00 uur ’s middags.
Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee dus uitein-
delijk blijven er 40 dagen over. Het getal 40 verwijst onder
meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evange-
listen in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de
 Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het
 Beloofde land. 
* De vastenperiode is bedoeld om je een tijdlang te
 onthouden van gebruik van bepaalde middelen. Dat kan
gaan om eten en drinken maar ook om bv je auto minder
te gebruiken of de computer en IPhone uit te laten met als
bedoeling bewuster te leven.
* De zondag vóór Pasen wordt palmzondag genoemd. Hier-
bij wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Jezus
werd door de menigte toegejuicht met palmtakken. 
* De week vóór Pasen wordt de ‘Goede Week’ genoemd.
Hierin wordt herdacht dat Jezus zijn lijden en kruisdood
moest ondergaan. 
* Op Witte donderdag, (de donderdag voor Pasen) wordt
herdacht dat Jezus het laatste avondmaal vierde met zijn
apostelen (leerlingen) en daarbij de Eucharistie instelde.
* De dag daarna is het Goede vrijdag, waarin herdacht
wordt dat Jezus zijn lijden op zich nam en aan het kruis
stierf. Er wordt deze dag geen Eucharistie gevierd maar wel

de zogenoemde kruisweg, een herdenkings dienst langs de
14 staties.
* Paaszaterdag wordt ook wel Stille Zaterdag genoemd. Het
is de laatste vastendag. 
De kerkklokken worden daarom deze dag niet geluid.
* Het Paasfeest is het belangrijkste feit in het Christelijk
 geloven en de hoogste feestdag in de katholieke kerk omdat
we dan de verrijzenis van Jezus Christus vieren. 

Kerk en samenleving

Pasen en vastentijd, hoe zit het ook alweer?
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Kom kennismaken met uw buren uit
‘verre streken’ en proef hun gerech-
ten uit o.a.: Kenia, Polen, Nederland,
Italië, Syrië.

Wanneer?
Zondag 8 april van 12.30 uur tot 17.00
uur

Waar?
Het Fortuin in Wervershoof
Zowel de toegang als het proeven is
geheel gratis.
Als u naar huis gaat kunt u wel een do-
natie doen in de bus die daarvoor
klaar staat.

Doel: Stichting Manda
Hulp bij het opstarten, inrichten en in
stand houden van een school voor be-
roepsonderwijs in Kenia
Aan deze actie is een loterij verbon-
den. Er zijn leuke prijsjes te winnen en
u steunt Stichting Manda.
De prijs van een lot is € 3,–. 
Eén van de hoofdprijzen: geborsteld
staal met voorstelling liefdespaar. Plaat
op zwarte canvas achtergrond. Een-
malige uitgave. 60x90 cm. U kunt die
loten in de zaal kopen, maar ook

vooraf. Als u het bedrag van € 3,– (of
een veelvoud daarvan) overmaakt op:
NL16 RABO 0368948870, 
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja o.v.v loterij 
en daarbij ook uw adres vermeldt zor-
gen wij dat uw lot op de juiste plaats
komt en doet u dus automatisch mee
met de verloting.

www.auxilia-brasili-ja.nl 
(kijk ook eens op onze Facebook
 pagina)
www.stichtingmanda.nl

Secr: Kees Ooijevaar
Raiffeisenlaan 81, 
1693 EP  Wervershoof
Telefoon: 0228 582203
E-mail: chooijevaar@quicknet.nl

Het is op 8 april niet zomaar proeven in
’t Fortuin…… het is “Werelds proeven”

Na onze eerste Bezinningsviering in de Werenfriduskerk
met zanggroep ALOM (voorheen Schakels), op 20 ja-
nuari jl., vroeg Kapelaan Piets of we in de Goede Week
ook een thema wilden gaan verzorgen. Daar hebben we
JA op gezegd. 

Onze tekstschrijfster, Wilma van Ophem, ging hiermee aan
de slag. Zij liet zich bezielen door het Passieverhaal, door
via haar eigen stilte in de huid van ‘the Passion’ te kruipen.
Niet alleen in de huid van Jezus, maar ook in die van zijn
leerlingen, van Judas en Petrus, van Pilatus, van de twee die
met hem zijn gekruisigd, van zijn moeder Maria. Hoe heb-
ben zij dit ervaren? Wat deed dit met hun gevoel? 

Via gedichten, gedachten en liedteksten, geschreven op ei-
gentijdse melodieën (veelal bewerkt door Arnoud Lans-
daal), komt het Passieverhaal opnieuw tot ‘leven’ in het
thema: 

MENS, MET EEN ‘PASSIE’!

Met ALOM gaan wij op weg naar Pasen. De eerste oefen-
avonden zijn geweest en wij zijn ‘geraakt’ door de inhoud
en liederen van dit bijzondere Passieverhaal. Een verhaal
dat jong en oud zal aanspreken.

Wilt u naast de vaste voorbereidingsmomenten op weg naar
Pasen (Witte Donderdag en Goede Vrijdag) op een andere
gepaste wijze verstillen rond het kruis? 
Kom dan naar de Werenfriduskerk in Wervershoof en laat
je ‘raken’ door een Mens met een ‘Passie’! Op woensdag-
avond 28 maart om 19.30 uur wordt dit thema met passie
verzorgd door Zanggroep ALOM o.l.v. Marjo Bosch.
Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden voor de ge-
maakte kosten. 

Voor reacties: keesschouten@quicknet.nl

ALOM verzorgt: mens, met een ‘passie’!
Woensdag 28 maart 19.30 uur in Werenfriduskerk



Mensen gaan al eeuwenlang op bede-
vaart naar ‘heilige’ plaatsen, die om
hun religieuze betekenis aantrekkings-
kracht uitoefenen. Bedevaarten zijn
van alle tijden! Ook nu hebben men-
sen behoefte aan bezinning en zoekt
men naar diepere waarden in het
leven. Wie op pad gaat en openstaat
voor contacten, komt andere mensen
tegen die ook de taal van ontmoeting
spreken. Juist die ontmoetingen in
combinatie met vakantie en geloof
maken een reis naar Lourdes tot een
bijzondere reis. Door die ervaring
word je een ander mens. Misschien
hoorde u er al enthousiast over vertel-
len? Ook voor niet gelovigen, buiten-
kerkelijken en andersdenkenden is een
reis naar Lourdes waardevol! Ook
onder hen zijn velen ‘op zoek’. 

Wilt u in korte tijd een grote afstand
overbruggen en op een aangename
manier reizen? Dan is vliegen naar
Lourdes een aanrader. In ongeveer an-
derhalf uur brengt het chartervliegtuig
u van Maastricht naar Lourdes. En,
wilt u met mensen uit uw omgeving,
uit de regio? VNB Westfriesland orga-
niseert voor het zeventiende jaar een
groepsreis met medische, pastorale en
reisbegeleiding. Data: 26 september
t/m 1 oktober 2018. De bus brengt u
via opstapplaatsen in Hoogkarspel,
Hoorn en Oostzaan naar Maastricht
Airport. Ook op de terugreis naar
Westfriesland staat de bus voor u ge-
reed. 
Opgave/inschrijven: 
Harry Vet ham.vet@quicknet.nl/
0228-514040 of bij 
Vera en Kees Ooijevaar, 
Raiffeisenlaan 81 Wervershoof 
(0228-582203) 
chooijevaar@quicknet.nl 

Vera Ooijevaar:
Al jaren was het mijn wens om Lour-
des te bezoeken en in 2012 was het
zover. Ik wilde de aanwezigheid van
Maria in mijn leven graag echt voelen
en de grot met eigen ogen zien. Het
betreden van de grot, het aanraken van

de muur en het zien van de plek waar
Maria is verschenen was erg indruk-
wekkend. Bij de lichtprocessie raakte
ik echt ontroerd. Het verlichte Maria-
beeld werd van de trappen naar bene-
den gedragen en ging rond tussen alle
mensen op het plein. Het was alsof
Maria wilde zeggen: 
‘Ik wil niet op een verheven plaats
staan. Ik hoor bij jullie. Ik ben jullie
moeder en ik zal jullie beschermen,
troosten en bemoedigen zolang jullie
leven, net zoals mijn Zoon dat heeft
gezegd en heeft voorgeleefd.’ Ook bij
de kruisweg maakte Maria veel los bij
me. Zij had Jezus gebaard, verzorgd en
opgevoed. Toen moest zij lijdzaam
toezien hoe hij werd vernederd en uit-
eindelijk werd gedood.
In het Heiligdom kwam voor mij alles
bij elkaar. Maria slaat, via Bernadette,
een brug tussen God en de mensen.
Maria’s plekje in ons huis heeft nu een
nog diepere betekenis gekregen.

Kees Ooijevaar:
Heel sceptisch ben ik met Vera mee-
gegaan. 

‘Ik zal wel zien wat er allemaal zal gaan
gebeuren. Ik laat het wel op me afko-
men.’ Niet alleen de aanwezigheid van
lieve medepelgrims heeft me ontroerd,
maar ook hun verhalen, hun openheid
en hun gezelligheid. De kruisweg
maakte een diepe indruk. Heel mooi
hoe Co het verhaal van 2000 jaar terug
plaatste in onze tijd, in ons leven. Daar
word je stil van. Heel stil werd ik bij de
woorden die Mariet tegen Bert zei tij-
dens het ophangen van de rozenkrans
in de boom. Heel stil word je als je ziet
hoe intens mensen deze reis mee-
maakten. Je hoort deze dagen zoveel
van wat er allemaal is gebeurd in hun
leven en hoe ze daar mee om gaan. Ik
heb toen moeten denken aan ons
eigen gezin en aan onze familie en dan
schiet je vol. 
‘Ik zal wel zien wat er allemaal zal gaan
gebeuren. Ik laat het wel op me afko-
men.’ Ik kan jullie zeggen dat er wel
het een en ander met me is gebeurd en
op me af is gekomen.
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Westfriese Lourdes Vliegreis 2018
‘Ik ben blij en dankbaar dat ik aan deze bedevaartstocht heb kunnen meedoen.’ 
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2017).



Orgelspel alleen bij gelegenheid van de
vieringen, en dan nog vooral ter bege-
leiding van de zang, is te weinig voor
zo'n prachtig instrument. Want dat is
het. Het orgel heeft zeker genoeg kwa-
liteiten om het concertant naar voren
te laten komen. 
Veel organisten bespelen ons orgel
graag. Dat is gebleken in de voor-
gaande jaren. Bovendien leent het zich
om er orgelwerken uit verschillende
stijlperiodes op tot hun recht te laten

komen. Vanaf de 17e t/m de 20e eeuw,
en dus niet alleen Franse orgelmuziek,
waarin het orgel echter bij uitstek tot
zijn recht komt. 
Het orgel is gebouwd in de jaren tach-
tig van de 19e eeuw door de gebr.
 Gradussen. Zij hebben toen het
 bestaande kleinere orgel van Van
 Dinter omgebouwd en uitgebreid. Zij
waren van huis uit meubelmakers,
 degelijke vaklieden en dat is te mer-
ken. Als orgelbouwers hebben zij een

aantal fraaie instrumenten nagelaten.
En dit in de Werenfriduskerk is er daar
één van.

Kom luisteren op:
Zondagen 
6 mei - Jan van der Leek, 
10 juni - Marja van der Ploeg, 
8 juli - Pieter Rynja, 
26 augustus - Harry Hoogenberg en
Jan van der Leek, 
9 september (Open Monumenten-
weekend) - Jan van der Leek.

De toegang bedraagt € 3,– (en deur-
collecte,) de concerten beginnen om
14.30 uur.
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Terug van weggeweest
Na drie jaar van afwezigheid zijn er in de aanstaande zomermaanden weer
orgelconcerten in de Werenfriduskerk.
Ondanks dat het bezoekersaantal niet heel groot was is het toch een gemis dat
het orgel niet meer op een bijzondere manier tot klinken komt.



Hoe komt een groenteman als
koster in de kerk terecht
‘Vanuit mijn opvoeding ben ik betrok-
ken bij de kerk. Ik was, uiteraard net
als vele jongens, misdienaar. Toen ik
met de VUT ging had ik verwacht dat
binnen tien minuten iemand mij wel
zou vragen voor vrijwilligerswerk,
maar dat heeft nog twee jaar geduurd.
Toen belde pastor Suidgeest. Hij vroeg
of ik er van opkeek dat hij mij vroeg
voor koster.’
“Nei hoor, ik had je al twee jaar eerder
verwacht”, zei Siemen. Voor wat wist
hij niet, het had ook voor tuinman
kunnen zijn.
‘Dat is ongeveer drie jaar terug. Ik heb
wel gezegd, ik wil wel koster zijn, maar

niet op zondagochtend. Dan ga ik naar
mijn visclub. Zondagochtend zet ik
meestal koffie in de Schoof voor het
bestuur. Dat wil ik graag nog een tijdje
volhouden.’

Werkzaamheden
Het duurde toch wel even voordat hij
wist wat of er zoal gebeuren moet
 tijdens avondwakes of vieringen. Het
is ook niet zomaar wat. Hij heeft het
ervan op aan, hoeveel vrijwilligers er
bij de kerk betrokken zijn. 
“Als die nu elk weekend naar de kerk
zouden gaan, zat de kerk goed vol,”
zegt Siemen. “Dat is nu, jammer
 genoeg, wel anders.”
Voor een avondwake zet Siemen

’s middags ook het een en ander klaar,
vaak willen mensen even oefenen voor
de microfoon. Er wordt dan gezorgd
dat de kerk open is.

Taken
‘Elke woensdagavond zorg ik dat alles
klaar staat in de Inzet voor de viering.
Veel mensen weten trouwens niet dat
er elke woensdagavond een viering in
de Inzet is,’ zegt Siemen tussen neus en
lippen door. ‘Jammer genoeg wordt
deze viering door weinig mensen
 bezocht, misschien ook wel omdat
mensen het niet weten.’ 
Als er een avondwake is verzorgt hij
die negen van de tien keer en ook de
eerste twee vieringen van de maand op
zaterdag. 
‘Er zijn zes kosters: Piet Brandsen, neef
Simon Ruiter, Kees Bakker, Leo Boos,
Ton de Hoogt en ik. Voorheen ver-
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In gesprek met....
Siemen Ruiter 
Deze keer op advies van kapelaan Piets een interview met Siemen Ruiter een
van de kosters van de Werenfridusparochie. Een belangrijke functie in het
geheel. Dat is gelukt, Siemen wilde meewerken en hierbij het resultaat. 

Wel koster maar niet op zondag, dan ga ik naar mijn visclub



zorgde een koster alle vieringen in een
weekend, maar dat is veranderd. Als ik
dienst heb zet ik ’s middags meestal de
spullen klaar en ik zorg dat ik een uur
vooraf aan de viering aanwezig ben.
Dan zet ik de kachel in de kerk aan, die
moet wel branden, vooral in de win-
terperiode.’

Klokken
De klok luiden hoort ook bij zijn
 takenpakket. Als iemand overleden is
wordt om 12.00 uur, 15.00 uur of 18.00
uur de klok geluid. Het wordt wel per
toerbeurt gedaan door de kosters.
Onlangs was er ook feestelijk gebeier
te horen tijdens de intocht van Irene
Schouten onze schaatskampioen.
‘De drie klokken luiden is een apart
klussie. Als je dat goed doet moet er
een melodietje klinken, maar dat zit er
bij mij nog niet in. Sommige mensen
denken dat er een knopje voor het
klokkenluiden is, maar dat is echt niet
zo.’ Aan de achterkant van het koor
hangen de touwen van de klokken.
Vroeger konden de klokken in een
portaal beneden worden geluid. Dat
werd toen o.a. door Jaap de Haan
 gedaan.

Jeugd in de kerk
Siemen heeft een kleinkind op het kin-
derkoor. Daardoor gaan de ouders
mee naar de kerk als het kinderkoor
zingen mag. Hij vind het jammer dat
men niet vaker naar de kerk gaan. Hij
hoopt dat de nieuwe kapelaan dit wel
voor elkaar weet te krijgen. De men-
sen hebben het waarschijnlijk te best
tegenwoordig. Vroeger gingen ze naar
de kerk omdat ze het nodig hadden.
Ze baden voor betere tijden.

Waardering
Siemen neemt niet alleen zijn pet af
voor kapelaan Piets en voorheen
 pastor Suidgeest, maar ook voor de
lectoren.
Tijdens woordcommunievieringen
wordt ook een overweging voorgele-
zen. Hij vindt het knap dat ze dat
 kunnen en ook de aandacht van de
mensen in de kerk weten vast te
 houden.

Viering in het verzorgingshuis
Siemen is daar ooit weleens geweest.
Daar voelde hij zich nog lekker jong.
Maar hij vindt het wel mooi, dat voor

deze mensen elke vrijdagavond een
viering wordt verzorgd. Het “koster-
werk” wordt daar door vrijwilligers
 gedaan.

Geluidsinstallatie
Volgens Siemen is het geluid nu goed.
Hij test het af en toe uit. Er wordt nog
weleens gemopperd door deze of gene.
Riet noemt op dat zij een keer in een
van de linkerbanken zat en ze het niet
goed kon verstaan. In de rechterban-
ken werd gelachen vanwege een grap-
pige opmerking van kapelaan Piets en
aan de linkerkant bleef het stil. 
Het geluid blijft galmen, maar dat
komt door de akoestiek van de kerk,
daar is niets aan te doen. Het ligt soms
ook aan de persoon die achter de
 microfoon staat.

Hou je het nog een tijdje vol
‘Ik hoop het,’ zei Siemen. 
Tijdens de vorige viering van het kin-

derkoor stond Siemen in de ‘coulissen’
mee te zingen met een nummer. Na
 afloop van de viering bedankte de
 kapelaan het kinderkoor en noemde
even op dat de koster het lied kon
want die stond mee te zingen in de
 sacristie en ook dat Siemen een mid-
week wegging met zijn kleinkinderen.
(Vooraf had Siemen verteld dat hij
voor de viering van woensdagavond
voor een vervanger had gezorgd, van-
wege zijn midweekuitje). Dat was wel
leuk. De mensen moesten er uiteraard
om lachen.

Wij danken Siemen voor zijn gast-
vrijheid en zijn medewerking aan dit
interview. Wij wensen hem nog vele
 gezonde jaren toe en hopen dat zijn
wens uitkomt wat betreft alle vrijwil -
ligers die naar de kerk zouden gaan.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar
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De klok luiden hoort ook bij mijn takenpakket



Op 6 februari 2018 is op de leeftijd van
78 jaar overleden: Cor Molenaar, ge-
boren op 23 maart 1939 in De Weere.
Het is daar waar hij een groot deel van
zijn leven heeft doorgebracht. Hij was
vele uren te vinden in de Lambertus-
kerk in De Weere; hij was koster,
 orgelstemmer, drukte de boekjes af en
was ook nog eens uurwerkdeskundige.
Kortom een duizendpoot die bijzon-
der veel heeft betekend voor de pa ro-
chie waaraan hij heel lang verbonden
is geweest; een parochiaan op wie
steeds weer een beroep kon worden
gedaan en iemand die zijn werkzaam-
heden altijd met groot enthousiasme
en met heel veel liefde uitvoerde. Als
kind hadden zijn ouders – zoals dat zo
vaak ging in die tijd – bedacht dat hij
priester zou worden. Niet helemaal
eigen keus; na een aantal jaren op het
seminarie te hebben gezeten, heeft hij
dan ook de overstap gemaakt naar de
Tuinbouwschool, ofschoon hij, gezien
zijn interesses, liever de techniek in
was gegaan. Zijn kennis van biologie
en scheikunde was groot; ook leerde
hij zichzelf het Engels aan als tweede
taal. Hij was iemand die trots was op
zijn vrouw Ria, zijn kinderen en klein-
kinderen. Hij heeft zelfs het voorrecht
gehad om de eretitel van overgrootva-
der te mogen dragen, een titel waar hij
heel trots op was. Hij was een liefde-
volle en zorgzame vader die altijd
klaar stond voor zijn gezin; of het nu
een behangklus was, het slopen van
een schuur of een tuinklus: altijd kon-
den ze op hem rekenen. Naast zijn
gezin was orgelbouw zijn grote passie;
die passie ging zover dat hij een eigen
orgel heeft gebouwd in de voormalige
bedstee van zijn huis. Behalve het
raadplegen van vakliteratuur was het
voornamelijk zijn eigen opgedane vak-
kennis die ervoor zorgde dat hij deze
klus kon klaren. Ruim vijf jaar geleden

verhuisden Cor en zijn vrouw Ria naar
het wooncomplex aan de Wilskracht
in Wervershoof, waar zij al heel gauw
hun draai gevonden hadden. Tijdens
het koffie drinken op de eerste zondag
van de maand in De Inzet waren bei-
den heel vaak aanwezig. De laatste
 periode van zijn leven was zwaar, maar
hij bleef, zonder zichzelf voorop te
stellen, steeds positief. Op 9 februari
was voor hem de goed bezochte
avondwake die door opvallend veel
mensen uit De Weere en omgeving
werd bezocht. Op 10 februari volgde
de crematie in Hoorn. Met dank voor
alles wat hij voor zijn gezin heeft bete-
kend.

Op 26 januari 2018 is, geheel onver-
wacht, op 84 jarige leeftijd overleden:
Jan van der Hulst. Geboren te Voor-
schoten groeide hij op in een tuin-
dersfamilie onder de rook van Leiden
waar zijn vader een tuindersbedrijf
had. Omdat zijn broers al werkzaam
waren op het bedrijf, vond zijn vader
het beter dat hij zich bekwaamde in
het Timmermans vak. Niet helemaal
zijn eigen keuze, maar deze opleiding
kwam later toch nog goed van pas bij
een aantal verbouwingen die hij in zijn
leven heeft uitgevoerd. Maar zoals zo
vaak: Het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. Hij volgde zijn hart en werd
tuinder; hij huurde een stuk land in de
buurt van Valkenburg en verbouwde
er boerenkool waarmee hij als onder-
nemer zijn eerste geld verdiende. Toen
de kans zich voordeed om een groter
perceel aan te kopen verhuisde het
gezin naar Hammestein. Inmiddels al
weer ruim 20 jaar het bedrijf aan de
Veenakkers. Hij was een tuinder met
een buitensporige aandacht voor de
groei, het zogenaamde sturen van zijn
gewas, o.a. op de juiste watergift, de
vereiste temperatuur en de goede be-
luchting. Later werden daar computers
voor ingeschakeld, maar daar moest
hij niets van weten, net zo min als van
tanken, pinnen en mobiel bellen waar-
van hij absoluut niet vond dat hij daar
zichzelf of anderen tekort mee deed.
De kwaliteit en de presentatie van de

sla was zijn passie. Hij kreeg vrijwel al-
tijd de hoogste prijs wat hij als erken-
ning en een bevestiging van zijn
vakmanschap zag en daar was hij trots
op. Werken was zijn lust en zijn leven.
Tot op zijn sterfdag was hij actief in
het bedrijf.
Hij was een man die bijzonder belang-
stellend en vrolijk kon zijn naar andere
mensen toe. Uitgesproken meningen
en humor schuwde hij daarbij niet.
Met zijn openheid en onbevangenheid
wist hij bij menigeen reacties te ont-
lokken, waar hij bijzonder van kon
 genieten
Naast zijn werk had hij ook een grote
fascinatie voor sport; met name voet-
bal had zijn grote interesse, eerst als
supporter bij de Leidense club UVS,
niet te vergeten zijn favoriete club Ajax
en later bij VVW waar zijn kleinzoons
speelden. Zijn kleinkinderen konden
het goed met opa vinden en andersom
ook. Ze genoten van de typische opa-
dingen, omdat opa, soms onbedoeld,
erg grappig kon zijn maar vooral dus
altijd heel erg opa was; een meer dan
bijzondere band.
Op 31 januari hebben de kinderen en
kleinkinderen afscheid genomen van
hun vader en opa tijdens de uitvaart-
dienst, waarna de begrafenis plaats
vond op het kerkhof.

Op 21 februari 2018 is op 90 jarige
leeftijd overleden: Jan (Jan Theodo-
rus) Nieuweboer. ‘Hew je ût ók hoord,
Jan Nieuweboer is doôd’. Deze woor-
den stonden geschreven boven de
rouwcirculaire die naar familie, vrien-
den en kennissen is gestuurd. Er zul-
len weinig mensen in Wervershoof
zijn die Jan niet hebben gekend. We
herinneren ons allemaal zijn rondjes
op de fiets door het dorp, bij mooi
weer, maar ook met regen en wind. Jan
was een harde werker, had een eigen
aannemersbedrijf. Kenmerkend was
zijn groene mutsje met bolletje, los op
zijn hoofd en achter het linker oor een
potlood. Jan heeft niet alleen hard ge-
werkt, maar ook geleefd. Hij hield van
de gezelligheid en was niet zelden de
laatste die op een gezellige avond naar
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huis ging. Zelfs op latere leeftijd was
hij met zijn grote vriend Clemens op
de kermis te vinden. Ook vond hij het
prachtig als de vrienden van zijn zoons
vroeger langskwamen voor een biertje,
voorafgaand aan het uitgaan; hij ge-
noot dan bijzonder van hun verhalen.
Als ze van plan waren om op te stap-
pen haalde hij ze over om nog even te
blijven voor ‘nog een halfie mannen;
hier kosten ze niks’. Prachtige jaren
heeft Jan beleefd met zijn vrouw Lies;
samen kregen zij drie zonen en één
dochter. Jarenlang bewoonden zij het
door hem zelf verbouwde huis aan de
Simon Koopmanstraat. In dat huis is
gelachen, gehuild, gepraat, gezorgd, ge-
leefd en gefeest. De deur van hun huis
stond altijd open voor iedereen; je was
er welkom. Het leven kende echter ook
zijn moeilijke momenten; het viel hem
ontzettend zwaar dat hij vijf en een
half jaar geleden afscheid moest
nemen van zijn vrouw Lies. Sinds haar
overlijden bezocht hij twee maal per
dag haar graf om even met haar te
 praten; hij miste haar enorm. De laat-
ste jaren moest hij al meer inleveren
aan levenskracht en werd hij steeds af-
hankelijker. Het betekende voor hem
een verhuizing naar St. Jozef, waar hij
de laatste maanden van zijn leven
heeft doorgebracht. Hij had zelf aan-
gegeven niets om zich heen te hoeven
van thuis: ‘Alles zit in mijn hoofd en
hart’, aldus Jan. Op maandag 26 fe-
bruari is tijdens een indrukwekkende
herdenkingsdienst afscheid genomen
van een bijzondere vader, opa en Wer-
vershover, iemand die behoorde tot
het inventaris van het dorp, zo werd
door iemand gezegd. Hij heeft zijn
laatste rustplaats gekregen bij zijn zo
geliefde vrouw Lies. 

Op 16 februari 2018 is overleden Piet
Manshanden, geboren op 19 juli 1925
in Onderdijk waar hij opgroeide als
oudste zoon van het gezin. Op 21-ja-
rige leeftijd vertrok hij voor een
 periode van drie jaar met vele dorps-
genoten en Hollanders naar Neder-
lands Indië om mee te werken aan het
herstel van ‘orde en rust’. In Werver-
shoof ontmoette hij Agatha Hoogland
met wie hij trouwde in 1957. Ze had-
den zelf geen kinderen, maar de neven

en nichten van zijn zwagers en
schoonzussen kwamen regelmatig bij
hen logeren. De deur stond open en je
kon altijd bij ze terecht. Piet zong bij
het herenkoor in Onderdijk en was
een actief lid bij toneelgroep Europa
waar hij vele rollen heeft gespeeld. Hij
luisterde graag naar operettes en was
een fervent liefhebber van de optre-
dens van André Rieu. Piet was aan-
vankelijk tuinder, maar is later gaan
werken in de vleesfabriek in Hoorn.
Alle dagen met de bus van 06.45 u uit
Onderdijk naar Hoorn. Samen met
Agatha ging hij graag op vakantie in
Nederland; ook bezochten zij veel fa-
milie die verderop in het land woonde.
Eén van de hoogtepunten was een reis
naar Lourdes. Eind jaren ’80 verhuis-
den ze naar de Europasingel in Wer-
vershoof. Ook daar was men altijd van
harte welkom. Door gezondheidspro-
blemen was Agatha genoodzaakt te
verhuizen naar verzorgingshuis St. Ni-
colaas in Lutjebroek. Alle dagen, tot de
laatste dag aan toe, ging Piet op zijn
scooter door weer en wind naar haar
toe. Hij was altijd heel zorgzaam voor
zijn vrouw. Zij stierf in juli 2005. Ook
na haar overlijden deed Piet heel veel
zelf in zijn huis; alle dagen kookte hij
‘warm’ voor zichzelf. Maar ook de ge-
zondheid van Piet ging achteruit. Na
eerst nog de hulp door de wijkverple-
ging, volgde in maart 2017 de verhui-
zing naar St. Jozef, waar hij een goede
verzorging kreeg. Hij moest wel wen-
nen aan de nieuwe situatie, want het
eten wérd nu voor hem gemaakt, ter-
wijl hij altijd het liefst zelfstandig zijn
gang ging. In de week voor zijn over-
lijden ging zijn gezondheid snel ach-
teruit en is hij bediend met de Olie der
zieken. Op 21 februari was voor hem
een korte uitvaartdienst in het uit-
vaartcentrum van St. Barbara, waarna
hij werd begraven op het kerkhof bij
‘zijn’ Agatha. Afscheid van een man,
eenvoudig, rustig en duidelijk in zijn
doen en laten.

Op 4 februari 2018 is overleden Di-
vera Maria (Vera) Bakker-Bruin op
de leeftijd van 72 jaar. Zij werd gebo-
ren op 12 maart 1945 in Waarland, als
derde kind van Simon Bruin en Trien
Danenberg. Samen met haar vier

broers en één zus groeide ze op in een
harmonieus gezin. Als kind was Vera
altijd bezig en hielp na schooltijd vaak
ook een handje mee in het huishou-
den. In haar jonge jaren was ze lid van
de Jeugdbeweging waar ze altijd
 enthousiast over kon vertellen. Op
 latere leeftijd werkte ze bij een slagerij,
eerst in de huishouding en later in de
slagerij zelf, waar ze o.a. vlees bezorgde
en bestellingen noteerde. Het is daar
waar ze Frans heeft ontmoet; het begin
van een lange en gelukkige relatie. Op
12 december 1966 stapten ze in het
huwelijksbootje, een huwelijk waaruit
drie kinderen geboren zouden wor-
den: John, Karin en Robert. Na eerst
nog een aantal jaren ervaringen te
hebben opgedaan bij twee slagerijen in
Weesp, ging een lang gekoesterde wens
in vervulling: een eigen slagerij in
Wervershoof, het ‘mooiste dorpje aan
het IJsselmeer’. Vera voelde zich er di-
rect thuis; in dit dorp wilde ze wel oud
worden. Jarenlang was zij, samen met
Frans, hét gezicht van slagerij Bakker
aan de Dorpsstraat, waar menig Wer-
vershover zijn vlees heeft gehaald. Een
druk bestaan, zeker in combinatie met
het gezin en het huishouden. Maar on-
danks dat was iedereen altijd welkom
en kende zij een grote gastvrijheid met
steevast het aanbieden van een kop
koffie. Naast haar drukke werkzaam-
heden deed Vera veel vrijwilligers-
werk: ze bezocht vele mensen bij
Wonen Plus, De Wilgenhof, maakte
pakjes voor de Zonnebloem en was
kind aan huis bij voetbalvereniging
VVW. De vakanties waren voor het
gezin altijd een welkome afwisseling;
kamperen was favoriet, met de daarbij
behorende wandel- en fietstochten.
Door haar ziekte werd dat het laatste
half jaar steeds moeilijker en ging haar
conditie achteruit, iets wat ze heel
moeilijk vond. De laatste maanden
was Vera meer aan huis gekluisterd en
genoot zij van haar creatieve hobby:
haken en breien, totdat ook dat voor
haar teveel werd. In bijzijn van Frans
en haar kinderen is zij op 4 februari
rustig ingeslapen; een afscheid van een
geliefde vrouw, moeder en oma met
een groot doorzettingsvermogen en
altijd een positieve blik. Op 8 februari
was er voor haar een druk bezochte en
indrukwekkende avondwake, waarna
de volgende dag de begrafenis was op
het kerkhof. 
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Op 13 februari 2018 is, toch nog
 onverwacht, op 96 jarige leeftijd over-
leden Tiny Karsten-Breg. De dag
 ervoor had ze in dit Olympische jaar
samen met twee van haar dochters
nog naar de 1500 m schaatsen van de
dames gekeken. Ze hebben er zelfs nog
– zo was afgesproken als Ireen Wüst
zou winnen – een advocaatje met
 slagroom op genomen. Het was die-
zelfde avond dat de verzorging vanuit
St. Jozef belde met de mededeling dat
het niet goed ging met haar. Na voor-
zien te zijn van het sacrament van de
zieken hebben haar kinderen nog
waardevolle momenten met haar
doorgebracht en afscheid kunnen
nemen. Zij was getrouwd met Frans
Karsten, uit welk huwelijk zes dochters
werden geboren. De kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen
waren heel belangrijk voor haar. Na
het overlijden van haar man Frans in
1984 – hij was pas 63 - stond zij er
 alleen voor. Ze bleef echter heel zorg-
zaam en bijzonder betrokken met het
wel en wee van haar kinderen en hun
gezin. Ze wilde graag dat het goed met
hen ging. 
Naast heel veel mooie momenten in
haar leven waren er ook verdrietige: na
het overlijden van haar man Frans
heeft ze ook afscheid moeten nemen
van haar kleindochter Sanne en haar
schoonzoon Jan, momenten die haar
veel verdriet hebben bezorgd. 
Ze kwam uit een tuindersgezin en
vond het dan ook prachtig dat één van
haar dochters met een tuinder
trouwde. Ze heeft zelfs drie dagen vóór
haar overlijden samen met medebe-
woners van St. Jozef in de rolstoel nog
een bezoek gebracht aan het tulpen-
bollenbedrijf van haar kleinkinderen
John en Maarten (Boon & Breg). Wat
was zij trots. Ze hechtte eraan er goed
verzorgd uit te zien, iets wat zij ook
wilde overdragen op haar kinderen.
Met de feestdagen en de processies
stak ze haar zes dochters in het nieuw;
allemaal kleding die door haarzelf was
gemaakt. Daar kon ze heel trots op
zijn. Na jaren te hebben gewoond op
de Dorpsstraat, verhuisde zij naar de
Europasingel en later naar een senio-
renwoning aan de Schenkeldijk. In

2010 – ze was inmiddels 89 – nam zij
haar intrek in St. Jozef. Een niet ge-
makkelijke stap, maar ze wist dat dit
een juiste beslissing was. Op zaterdag
17 februari was voor haar de uitvaart-
dienst, waarna zij werd begraven bij
haar kleindochter Sanne op het kerk-
hof. ‘Het is goed zo’, aldus de kinderen,
een indrukwekkend afscheid van een
geliefde moeder, oma en overgroot
oma. 

Op 28 februari 2018 is op de geze-
gende leeftijd van 97 jaar overleden:
Marie (Maria Cornelia) Schoorl-
Koopman. Zij is geboren op 28 no-
vember 1920 in Wervershoof op de
Neuvel waar zij opgroeide op de boer-
derij van haar vader die hij runde,
samen met zijn broers Jaap en Kees. In
haar jonge jaren wilde zij heel graag
onderwijzeres worden, maar als oud-
ste van het gezin moest zij thuis blij-
ven en kaas maken. Op 20 mei 1943
trouwde zij met Jaap Schoorl. Samen
kregen zij elf kinderen, waarvan de
eerste en de laatste nooit het levens-
licht hebben mogen aanschouwen.
Deze baby’s heeft zij – hoe wrang kon
het er aan toegaan in vroegere tijden –
nooit gezien. Ze was heel vooruitstre-
vend. Omdat zij zelf graag onderwij-
zeres wilde worden, maar die kans
nooit heeft gekregen, mochten haar
kinderen wél studeren om later een
goed beroep te leren. Ze was een hard-
werkende vrouw en was voor haar
man een heel goede echtgenote, zowel
privé als zakelijk. Ze was niet altijd
 gemakkelijk voor zichzelf; alles moest
er – ondanks de drukte van een groot
gezin en haar aandeel in het bedrijf –
verzorgd en perfect uitzien.  Ze ver-
zorgde o.a. de boekhouding en was
ook ‘s avonds altijd bezig: naaien,
haken, breien, sokken stoppen en ver-
stellen. Altijd was ze aan het zorgen
voor anderen en bijna nooit voor haar
zelf. Toen ze wat meer tijd kreeg voor
zichzelf had ze een kaartersrondje en
ging ze er ook met Jaap op uit naar het
buitenland of Texel. Na het overlijden
van haar man Jaap in 2001 is ze nog
negen jaar op de Dorpsstraat blijven
wonen. In 2010 verhuisde ze naar St.
Jozef; aanvankelijk zag ze daar best
 tegenop, maar ondanks een aarzelende

start heeft zij daar nog een heel mooie
tijd doorgebracht. De laatste jaren
kwamen de ongemakken en moest zij
steeds meer aan krachten inleveren. In
de nacht van 27 op 28 februari is zij
rustig ingeslapen. ‘Zorgzaam heeft zij
geleefd, zorgzaam is zij heengegaan’;
deze veelzeggende en voor haar zo ty-
perende woorden waren opgetekend
boven de berichtgeving van haar over-
lijden. Op 3 maart was voor haar de
afscheidsviering in onze kerk, waarna
zij is begraven bij haar man Jaap hier
op het kerkhof. Dat zij moge rusten in
vrede.

Na een moeilijke strijd is op 6 maart
2018 zacht en kalm overleden Arie
(Adrianus Antonius) Haakman,
echtgenote van Truus Haakman-
Nieuweboer, vader, schoonvader, opa
en overgrootvader van Lara. ‘Als het
leven niet meer gaat zoals je had ge-
hoopt, als je zoveel wordt ontnomen
en het leven niet meer leven is, dan
komt de tijd dat je erin berust dat het
einde gekomen is’. Deze toepasselijke
en veelzeggende woorden stonden
boven de berichtgeving die aan familie
en bekenden is gestuurd. Hij is gebo-
ren op 16 september 1931 in Onder-
dijk, waar hij opgroeide als vijfde kind
in een gezin van twaalf kinderen. Het
gezin waarin hij opgroeide had het
niet breed, maar was wel gelukkig en
had een warme onderlinge band. Ze
hadden het gezellig met elkaar. Op
zeer jonge leeftijd overleed zijn zusje
Annie in de oorlog aan difterie. In zijn
werkzame leven was hij tuinder en
verbouwde hij groenten en aardappe-
len. In de jaren vijftig ontmoette hij via
zijn zus Afra zijn vrouw Truus die met
haar bevriend was. Ze trouwden op 20
november 1957 en gingen wonen in
hun eigen gebouwde woning in de van
Velzenstraat. Uit hun huwelijk werden
drie kinderen geboren, Kees, Piet en
Anja. Heel trots was hij op zijn vier
kleinkinderen en achterkleinkind. Na
hun huwelijk bleef hij samen met een
aantal broers het tuindersberoep uit-
oefenen. Door gezondheidsproblemen
onderging hij in de jaren ’70 een
 rugoperatie waarna hij tot zijn 67e
 levensjaar alleen verder ging in de tul-
pen en krokussen. Zijn hobby’s waren
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lezen en puzzelen. Ook was het biljar-
ten een grote passie van hem; ruim
vijftig jaar lang is hij lid geweest van
biljartvereniging de Opkomst in On-
derdijk. In 2003 verhuisde hij samen
met zijn vrouw Truus naar een woning

op het Bisschop Grent plantsoen. De
laatste tijd moest hij steeds meer aan
krachten inleveren. Op de leeftijd van
87 jaar hebben zijn vrouw, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind af-
scheid van hem genomen. 

Op 10 maart was voor hem de uit-
vaartdienst waarna hij werd begraven
op het kerkhof van onze St. Weren -
friduskerk.  Afscheid van een lieve
man, vader, opa en overgrootvader.
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MENSEN MET EEN MISSIE►WANGEDRAG BIJ GOEDE DOELEN: HOE ZIT DAT BIJ MENSEN MET EEN MISSIE?

Deze maand kwam bij verschillende goede doelen wangedrag van hulpverleners aan het licht. Onacceptabele
incidenten die een schaduw werpen op het mooie werk dat door hulporganisaties wordt gedaan. Maar hoe zit dit

bij Mensen met een Missie?
Zijn er bij Mensen met een Missie ooit zaken van seksueel wangedrag door medewerkers geconstateerd?
Nee, bij Mensen met een Missie zijn er geen zaken bekend van seksueel wangedrag door medewerkers.

Hoe handelt Mensen met een Missie als een dergelijke zaak aan het licht komt?
Met meldingen van seksueel misbruik en/of ander ontoelaatbaar gedrag (zoals fraude), wordt discreet, passend, en
slagvaardig omgegaan. Medewerkers, stagiairs, vrijwilligers en samenwerkingspartners van Mensen met een Missie

moeten allemaal een gedragscode ondertekenen. Het niet naleven van deze gedragscode heeft maatregelen tot gevolg,
inclusief ontslag. Is er sprake van een strafbaar feit, dan wordt aangifte gedaan bij de politie. Als samenwerkingspartners

zich schuldig maken aan wangedrag stoppen wij per direct de samenwerking.

Kan Mensen met een Missie ervoor zorgen dat (seksueel) wangedrag niet voorkomt?
Helaas is het onmogelijk om (seksueel) wangedrag compleet uit te sluiten. Maar wij zijn ervan overtuigd dat

vertrouwen de sleutel is in het voorkomen van wangedrag. Mensen met een Missie hecht daarom enorme waarde aan
de vertrouwensrelaties die wij in de afgelopen 80 jaar hebben opgebouwd. Wij bouwen continu aan vertrouwen tussen

ons en onze lokale partnerorganisaties, maar ook tussen onze lokale collega’s en de mensen die zij dagelijks
ondersteunen.

Wat doet Mensen met een Missie verder om (seksueel) wangedrag te voorkomen?
Wij werken ook aan het creëren van een cultuur waarin we elkaar bevragen over integer gedrag en waarin wij openlijk

praten over ontoelaatbaar gedrag. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat mensen bij integriteitsschendingen of
vermoedens daarvan, zich durven uit te spreken en het durven te rapporteren.

Heb je nog vragen of wil je met ons in gesprek over dit thema? Neem dan contact met ons op.

Stichting CMC – Mensen met een Missie
Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag

info@mensenmeteenmissie.nl

Algemeen nummer: 070 - 21 99 600
Donateurslijn: 070 - 21 99 601. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 9.00-12.00 uur en van 13.00 -17.00 uur.



Het is paasvakantie. Sanne
logeert bij oma. Dat is gezellig
voor oma, want oma heeft
geen opa meer. Sanne leest
voor. Dan kan oma verder
breien aan de trui van Martijn,
de grote broer van Sanne.
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òáÅÜ=çéÉÉåë=åáÉí=ãÉÉê=~ääÉÉåK
eÉí=áë=gÉòìë>=wÉ=îçÉäí=òáÅÜ
áåÉÉåë=ÜÉÉä=ÖÉäìââáÖK=wÉ=áë=áå=ÇÉ

òÉîÉåÇÉ=ÜÉãÉäK=a~å=òÉÖí=gÉòìë
íÉÖÉå=Ü~~êW=
Úd~=ã~~ê=Ö~ìï=~~å=ÇÉ=~åÇÉêÉå
îÉêíÉääÉå=Ç~í=àÉ=jáà=ÖÉòáÉå=ÜÉÄíK
kÉÉI=àÉ=ã~Ö=jáà=åáÉí=îççê=àÉòÉäÑ
ÜçìÇÉåK=fâ=Üççê=Äáà=dçÇI=ÇáÉ
ççâ=àçìï=dçÇ=áëKÛ=
ÚráíIÛ=òÉÖí=p~ååÉI=Éå=ÇçÉí=ÜÉí
ÄçÉâ=ÇáÅÜíK=a~å=îê~~Öí=òÉW=
Úlã~I=ï~í=áë=ÇÉ=òÉîÉåÇÉ
ÜÉãÉä\Û=tÉÉí=àáà=ÜÉí\
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