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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

DDee  HHeeiilliiggee  GGeeeesstt  ddaaaalltt  nneeeerr

Toen de dag van Pinksteren
aanbrak, waren allen bijeen op
dezelfde plaats. Plotseling
kwam uit de hemel een
gedruis alsof er een hevige
wind opstak en heel het huis
waar zij gezeten waren, was er
vol van. Er verscheen hun iets
dat op vuur geleek en dat zich,
in tongen verdeeld, op ieder
van hen neerzette. Zij werden
allen vervuld van de heilige
Geest en begonnen in vreemde
talen te spreken, naargelang de
Geest hun te vertolken gaf. Nu
woonden er in Jeruzalem
Joden, vrome mannen, die
afkomstig waren uit alle
volkeren onder de hemel. Toen
dat geluid ontstond, liep het
volk te hoop en tot zijn
verbazing hoorde iedereen hen
spreken in zijn eigen taal. Zij
waren buiten zichzelf en
zeiden vol verwondering:
“Maar zijn al die daar spreken
dan geen Galileeërs? Hoe
komt het dan dat ieder van ons
hen hoort spreken in zijn
eigen moedertaal? Parten,
Meden en Elamieten,
bewoners van Mesopotamië,
van Judea en Kappadocië, van
Pontus en Asia, van Frygië en
Pamfylië, Egypte en het gebied
van Libië bij Cyrene, de
Romeinen die hier verblijven,
Joden zowel als proselieten,
Kretenzen en Arabieren, wij
horen hen in onze eigen taal
spreken van Gods grote
daden.”
Hand. 2,1-11 

Afbeelding Caylus, Anne
Claude Philippe de Tubières,
Comte de (1692 - 1765)
(graveur), 1710 - 1729
Teylers Museum

Van de redactie
Buiten is het prachtig weer, de vogels zingen hun
hoogste lied, eendenpulletjes zwemmen in de sloot,
de kinderen hebben vrij, het lijkt wel zomervakan-
tie. Het is echter pas begin mei, maar deze uitgave
is wel alweer de laatste van de 40e jaargang. 
We  kregen weer genoeg kopij aangeleverd via de
mail om het blad te vullen en dat doet ons altijd
goed. 
In deze Nu en Straks kunt u onder andere het
 verslag van Margriet de Vries lezen over de Stille
Omgang en van Auxilia-Brasili-ja over het
 geslaagde ‘Werelds Proeven’. Aandacht wordt
 gevraagd voor de week van de Nederlandse Missi-
onarissen en we zijn in gesprek geweest met Thea
Bakker-Tas, die sinds 1 april, na 28 jaar, gestopt is
met haar werk op de pastorie. 
Veel leesplezier en  fijne Pinksterdagen.
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In het weekend is er EEN VIERING in de kerk: 
Op de derde zaterdag van de maand om 19.00 uur, 
en op de zondagen 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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19/20 mei: EERSTE PINKSTERDAG

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

21 mei: TWEEDE PINKSTERDAG
Maandag 10.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Kapelaan P. Piets.

25/27 mei: H. DRIE-EENHEID
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Eucharistieviering. Kapelaan P. Piets.
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Herenkoor.
Groep Wervershoof.

1/3 juni: SACRAMENTSDAG
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Woord-Communieviering.
Pastor André Dekker.

Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met
Middenkoor.

Groep Wervershoof.

8/10 juni:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Woord-Communieviering met
Herenkoor Andijk. Groep Andijk.
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Gospelkoor.
Kapelaan P. Piets.

15/16 juni:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Eucharistieviering. Pastor J. van Dril.
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. van Dril.

22/24 juni:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Herenkoor.
Groep Wervershoof.

29 juni/1 juli:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Woord-Communieviering.
Pastor André Dekker.
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Dameskoor.
Pastor André Dekker.

8/10 juni:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Eucharistieviering met AOW
Jongerenkoor. Kapelaan P. Piets.

Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Herenkoor.

Kapelaan P. Piets.

Zondag 10 juni 
Orgelconcert om 14.30 uur door
Marja van der Ploeg.

15/16 juni:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Eucharistieviering. Pastor J. van Dril.
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. van Dril.

22/24 juni:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Herenkoor.
Groep Wervershoof.

29 juni/1 juli:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Woord-Communieviering.
Pastor André Dekker.
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Dameskoor.
Pastor André Dekker.

6/8 juli:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Eucharistieviering met AOW
Jongerenkoor. Kapelaan P. Piets.

Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Herenkoor. 

Kapelaan P. Piets.

Zondag 8 juli 14.30 uur
Orgelconcert door Pieter Rynja

Liturgisch rooster
van 26 mei tot en met 10 september 2017



13/14 juli:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Eucharistieviering. Pastor J. van Dril.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Dameskoor. Pastor J. van Dril.

20/22 juli:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Woord-Communieviering.
Pastor André Dekker.
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Heren van het
koor. Groep Wervershoof.

27/29 juli:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Eucharistieviering. Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Herenkoor. Kapelaan P. Piets.

3/5 augustus:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Eucharistieviering. Kapelaan P. Piets.

Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Kapelaan P. Piets.

10/12 augustus:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Woord-Communieviering. 
Groep Andijk.
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.

17/18 augustus:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis  
Eucharistieviering. Pastor J. van Dril.
Zaterdag 19.00 uur:  Eucharistieviering
met Gemengd koor. Pastor J. van Dril.

24/26 augustus:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Eucharistieviering. Kapelaan P. Piets.
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Herenkoor.
Groep Wervershoof.

Zondag 26 augustus 14.30 uur
Orgelconcert door Harry Hoogenberg
en Jan van der Leek

31 augustus/2 september:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Woord-Communieviering met
Herenkoor. Pastor André Dekker.
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Dameskoor. Kapelaan P. Piets.

7/9 september:

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

Zondag 10.00 uur:  
Woord-Communieviering met
Middenkoor. 

Groep Wervershoof.
Zondag 9 september 14.30 uur
Orgelconcert door Jan van der Leek

14/15 september:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Eucharistieviering. Pastor J. van Dril.
Zaterdag 19.00 uur:  Eucharistieviering
met liederen. Pastor J. van Dril.

21/23 september (4e zondag):
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Woord-Communieviering met
Herenkoor Andijk. Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met
Dameskoor - Onderdijk. 
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.

Onderweg
Wanneer je onderweg
een medemens ontmoet,
dan is het fijn als men,
elkander even groet.

Een glimlach, hoi, of dag,
het maakt een groot ver-
schil.
Dat is wat iedereen,
toch meestal horen wil.

‘t Geeft een gewone dag,
dan net wat extra kleur.
Iets wat men nodig heeft,
doorbreken van de sleur.

Je wordt gezien, gehoord
en voelt dat je bestaat,
wat aandacht voor elkaar,
voordat je verder gaat.

Soms leidt het zelfs tot,
een kort en vluchtig praatje
en wordt het gaandeweg,
gezellig in je straatje.

Een zonnestraal breekt door,
het is een mooi gezicht.
Jij loopt blij op de weg,
die open voor je ligt.

Arda
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Vervolg liturgisch rooster



Deze dag zal Het Gospelkoor Joy uit
Alkmaar de viering verzorgen. Zij
 zingen al bijna 25 jaar de gospel,
 variërend van negro-spirituals tot
 moderne gospels en alles ertussenin.
Het koor bestaat uit ongeveer 35 leden
en staat onder leiding van dirigente
 Willeke van de Munnik, bijgestaan door
het combo o.l.v. Wilbert Commandeur. 

Na de viering zal de Wereldwinkel ach-
terin de kerk staan. De fairtrade cadeau-
winkel die originele cadeaus en producten
verkoopt uit verschillende culturen is
 inmiddels een begrip onder ons. De pro-
ducenten die deze artikelen met zorg

maken krijgen hiervoor een rechtvaardige
prijs zodat zij een goed, menswaardig
 bestaan kunnen opbouwen.
De moeite waard dus om deze viering te
bezoeken! 

van God en het daarmee moge-
lijk maakte de Zoon van God
geboren te laten worden.
Mogen u en ik ons altijd zo op-
stellen in ons aards bestaan dat
de Heilige Geest mag waaien
waar hij wil, maar wij wel  zoveel
mogelijk wind ervan meekrij-
gen. 

Zalig Pinksteren! 

“Het was in ene Sinksen dage...” Zo begint
het mooie dierenepos: ‘van den vos
 Reynaerde’ uit circa 1260. Het beroemde
verhaal over de listige vos en de hoog-
moedige en hebzuchtige dieren om hem
heen is wel voldoende bekend. Het ging
mij meer om de Middelnederlandse versie
van het woord Pinksteren. Net als het be-
kende liedje van Annie M.G.Schmidt: ‘op
een mooie Pinksterdag...’ waar ik ook al-
tijd even aan denken moet als het Pink-
sterfeest aankomende is.
Pinksteren komt van het Oudgriekse
‘pentèkostè’ en betekent gewoon het getal
50. Namelijk de vijftigste dag van Pasen,
waarop de Heilige Geest wordt uitgestort
over de apostelen. Zij beheersen door
deze Geest nu kennis van zaken omtrent
het Christelijk geloof en spreken allerlei
talen, zodat zij er twee aan twee op uit
mogen trekken de wijde wereld in en alle
volken kunnen vertellen en onderrichten
over Jezus Christus en Zijn leer.
De Heilige Geest is altijd het moeilijkst
om je iets bij voor te stellen. God kun je
nog zien als wijze vaderfiguur ergens in

de hemel en Jezus is als mens onder ons
verschenen en nam daarbij een men -
selijke gestalte aan. De Heilige Geest
 echter is haast een abstract begrip, want
hoe leg je nou het levensbeginsel uit of de
liefde van God? Het is net als de wind die
ruist in de takken van de bomen of de
wolken voortjaagt langs het uitspansel; de
wolken zie je bewegen en de boomtakken
ook, maar de wind zelf zie je niet. De
Geest van God (net als bijvoorbeeld de
wind doet) zet dingen in beweging en uit
de effecten ervan kun je de Geest van
liefde ervaren. Denk aan uw dankbaar-
heid voor uw goede gezondheid of uw
prettige financiële situatie. Of dat u deel
mag uitmaken van een warme dorps-
gemeenschap. Of het feit dat je een goede
band hebt met je ouders en overige fami-
lieleden. Allemaal ervaringen waar we
niet zo heel vaak bij stil zullen staan, maar
ons leven de moeite waard maken en ons
motiveren op de goede weg voort te blij-
ven gaan. Geïnspireerd in deze meimaand
door het mooie voorbeeld van Moeder
Maria die zich openstelde voor de Geest

Pinksteren

18 mei 2018 | NNuu  eenn  SSttrraakkss | 5

Zondag 10 juni: Gospelkoor Joy en
Wereldwinkel in de Werenfriduskerk



Gemeenschaps-
opbouw

Zondag 25 maart is de paasbrunch
 georganiseerd achter in de kerk, er ble-
ven veel mensen gezellig na de viering
‘te gast’ achter in de kerk. De tafels
waren gezellig gedekt; de tulpen van
Klaas op tafel in vazen geschikt. Net als
je denkt: ‘moet er nog iets gehaald
worden bij de winkel’ komt er prompt
iemand kaas, vlees en boter brengen
om er zo een compleet buffet van te
maken.
Er kon gekozen worden uit allerlei
zelfgemaakte specialiteiten en het
duurde ook niet lang dat er recepten
van al dat lekkers uitgewisseld werden.
Het weinige wat nog over was werd
meegegeven aan de schenker of aan
diegene die het zo lekker vond en
graag nog iets wilde proeven.
De koffiedames waren zoals altijd
 paraat om hand- en spandiensten te
verrichten en te zorgen dat er genoeg
koffie en thee op voorraad was. Dit
doen ze niet alléén op de eerste zon-
dag van de maand, maar ook bijvoor-
beeld tijdens het komende keez-
toernooi zijn ze gastvrouw. Fijn dat er
op hen altijd een beroep gedaan kan
worden.

Dinsdag 27 maart hing Thea Bakker
haar poetsdoek aan de wilgen na 28
trouwe dienstjaren op de pastorie. Een
totale verrassing stond haar dinsdag-
ochtend te wachten, ze had geen idee
wat er zou gaan gebeuren. Ze had zelfs
alle stoelen, die al klaar stonden voor
de mensen die zouden komen,
 opgeruimd om ruimte te hebben voor
het stofzuigen...

We hebben het zolang mogelijk stil
weten te houden. Zelfs als we kopjes
neerzetten met gebaksschoteltjes, kun-

nen we er nog mee wegkomen, omdat
er vaak een bijeenkomst of vergade-
ring is op de pastorie. Er gaat nog geen

Nieuws van de parochieraad
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belletje bij haar rinkelen, dat het voor
haar zou kunnen zijn, bescheiden als
ze is.
Het is een complete verrassing als twee
van haar kinderen; Rutger en Ella
 binnenkomen. Van lieverlee komen
meer mensen, voor wie ze zelf zo vaak
een koppie intapte en een gastvrij
 onthaal gaf.
Iedereen die Thea een warm hart
 toedraagt en haar zo waardeert is aan-
wezig om haar te bedanken voor wat
ze allemaal doet en gedaan heeft. Een
duizendpoot pur sang op zoveel
 verschillende fronten.
Mooie woorden worden gesproken, er
wordt zelfs gezongen, bloemen en
 cadeau ’s overhandigd.
Voordat ieder weer aan zijn/ haar werk
gaat, in en om de kerk, wordt nog luid
voor haar gezongen ‘Thea bedankt’ na
een heel gezellig samenzijn.

De gemaakte foto’s worden gebundeld
in een klein fotoalbum en als mooie
herinnering aan Thea gegeven.

Gelukkig dat Thea een opvolgster
heeft gekregen, Ilonka de dochter van
Juul en Ton de Hoogt, ons allen wel-
bekend. Ilonka is door Thea goed
 ingewerkt over wat allemaal komt
 kijken bij het werk op de pastorie en
in de Inzet. We wensen Thea heel veel
succes en bedanken haar nogmaals

voor alles wat ze voor de pastores en
de parochie heeft betekend.

Kerk en           
Samenleving

Opbrengst Vastenactie 2018:
In de vastentijd waren er verschillende
mogelijkheden om geld in te zamelen
voor de landelijke vastenactie in Zam-
bia. Dit heeft in totaal het prachtige
bedrag van € 1.529,86 opgebracht.
Hiervoor bedanken wij natuurlijk alle
gulle gevers hartelijk, maar ook de
vrijwilligers voor al hun inzet. Zonder
hen zou dit grote bedrag niet bereikt
zijn! 

Catechese en Liturgie

De afgelopen tijd is het Liturgisch
rooster met koren voor het komende
halfjaar samengesteld.
Er is voor een nieuwe indeling
 gekozen zodat het rooster nu met het
jaar meeloopt. Dit rooster loopt dan
tot 1 januari 2019.

Een hele klus met dank aan pastor
André Dekker voor het vele werk
daarin verzet.
De geluidinstallatie in de kerk is een
stuk verbeterd, wel is het zaak om
 duidelijk en goed in de microfoon te
spreken.
Voor de kapelaan wordt nog naar
 mogelijkheden gekeken voor een
 microfoontje op de kraag.
Het herenkoor is in gesprek met de
 dirigent om te kijken of er nieuwe
diensten ingestudeerd kunnen wor-
den. Dat is nog een hele uitdaging,
maar een mooie. 
De lectoren in samenspraak met
 kapelaan Piets zijn aan de slag voor
een nieuw Uitvaartboekje zowel in de
vorm van een Eucharistische uitvaart
als wel een Woord en Communie-
dienst.
Zo gaan we met onze tijd mee en
 worden er ook mooie nieuwe liedjes
toegevoegd.

In de parochieraad is het taakveld
 Catechese en Liturgie vacant. 
Rina Schouten gaat er mee stoppen.
Zoals zijzelf zegt is het een heel mooi
en bijzonder jaar geweest met veel
werkzaamheden door de wisseling van
pastor Suidgeest naar Kapelaan Piets.
Een mooi moment om na zo’n bewo-
gen jaar te stoppen. Ze gaat nu van
 andere dingen genieten.  
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Over ons:
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt een onmisbare ruggensteun aan de honderden missionarissen en
 missionair werkers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen. Met respect en bewondering voor hun werk
dragen wij vanuit Nederland ons steentje bij aan hun belangrijke missie. De WNM draagt bij in de kosten van hun wel-
verdiende verlof en van hoge ziektekosten. Ook wordt de uitzending van missionair werkers mogelijk gemaakt, die op
 eigentijdse wijze het pad van de missionarissen volgen. Zo helpt de WNM het missiewerk voort te zetten. De missiona-
rissen en missionair werkers ervaren uw financiële steun als een uiting van solidariteit. Missionarissen geven zo veel en
vragen weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. Daarom organiseren we van 12 tot en met 20 mei de Pinkster-
actie in parochies om geld in te zamelen voor hun belang-
rijke werk. U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen
voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook
voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie
en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies achter
onze missionarissen staan.
Helpt u mee?

Geloven in de ander.
Ieder mens telt mee
Namens de werkgroep: Karin, Joanna, Gerda en Anja

WNM Pinksteractie 2018 12 t/m 20 mei

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:
- zondag 3 juni Herenkoor 
- zondag 24 juni kinderkoor ‘Weer-

eenlied’ 
- zondag 1 juli is er een openlucht-

dienst op Camping ‘De Groote
Vliet’ met Regospel uit Enkhuizen

- zondag 5 augustus is er een West-
friese dienst met Ina Broekhuizen. 

Verder verwijs ik u naar de Binding. 
Vanaf 3 juni bent u elke zondag van
harte welkom.

Ons adres is Dorpshuis ‘De Onderdijk’
Sportlaan 10 in Onderdijk.

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   

Nieuw Seizoen
Toeristenkerk 2018  
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Beste mensen

De website is helemaal vernieuwd, met dank aan Digital
Dreams uit Enkhuizen. Het is een stuk overzichtelijker ge-
worden en meer toegankelijk. Neem gerust eens een kijkje.
Op de website kunt u nu ook duidelijk vinden op welke
wijze u een aanvraag tot ondersteuning van een project
kunt doen. 

Werelds Proeven … het was werelds.
Zondag 8 april hebben we Werelds mogen proeven van
kleine hapjes uit Kenia, Syrië, Italië, Polen, Nederland, Thai-
land en China.
Wat een ontzettend mooie middag in ‘t Fortuin in Werver-
shoof. Ruim 300 mensen hebben mogen ervaren dat de
zeven kokers hun allerbeste beentje hebben voorgezet. Al-
leen maar lovende opmerkingen over de heerlijke hapjes.
Het begon voor ons al om 10.00 uur. Alles moest worden
klaargezet en geregeld. Berend Botje had ook een eigen
plekje gekregen om daar samen met de kinderen te gaan
knutselen. Ontzettend bedankt dat jullie acte de presence
gaven.
Rond 12 uur kwamen de eerste kokers en werd alles op de
tafels uitgestald. Al snel kwamen de eerste gasten binnen
om te proeven van alles wat werd aangeboden. Langza-
merhand werd het steeds drukker en steeds gezelliger. 
“Goh, wat is dit lekker”. 
“Pff, het is wel wat heet”. 
“Dit hebben ze lekker klaargemaakt”. 
“Wat is het gezellig hier”.
“Goh, wat is dit leuk, ik wil volgende keer wel iets gaan
maken”.
Natuurlijk hebben we dat aanbod aangenomen en meteen
een datum geprikt voor een volgend “Werelds Proeven”. U
kunt het alvast in de agenda zetten: 5 april 2020. Ik weet
het, het lijkt nog ver, maar voor je het weet is het zover. Hoe
ouder je wordt des te sneller lijkt de tijd te gaan. Tenminste
dat is mijn ervaring.

Daarnaast was er een loterij met hele leuke prijsjes. Dank
aan alle sponsoren voor het beschikbaar stellen van de
prijsjes. En natuurlijk Frank en Karin met hun medewer-
kers. Geweldig zoals jullie met ons hebben meegedacht, ons
hebben aangestuurd om alles tot een groot succes te maken.

Vanachter mijn computer wil ik, namens Auxilia-Brasili-
ja, iedereen ontzettend bedanken die even langs is geweest
en er voor heeft gezorgd dat het mooie bedrag van bijna €
2.300,- binnen is gekomen.
Ik wil nog twee mensen even extra bedanken. Martijn en
Lotte van Add Social. Martijn, ontzettend bedankt voor je
tips en voor het mogelijk maken dat Lotte een heel mooi
promo-filmpje voor ons heeft gemaakt . 

Werelds Proeven….. het was werelds

We kunnen Stichting Manda een heel mooi bedrag gaan
overhandigen.

Vaderdag 17 juni 2018

Net als vorig jaar komt er dit jaar ook weer een vaderdag-
ontbijt.
Op 17 juni 2018, kun je je partner, je vader verrassen met
een “Bier en Ballen Bucket”. 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 15 juni). 

Het ga u allen zeer goed
Met vriendelijke groet
Kees Ooijevaar Secretaris

KvK: 371000429
Bank: NL16 RABO 03689.48.870 t.n.v. Auxilia

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

mei 2018
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Als contactpersoon van de Stille
 Omgang waren er, via mond- op-
mondreclame, mensen uit Groot-
ebroek, Wieringerwerf, Wijdenes en
Hauwert die dit jaar meegingen. 
In Nu & Straks en Binding was het
persbericht geplaatst voor opgave.
Vanuit het winkelcentrum vertrokken
we om 20.00 uur met de bus uit Wer-
vershoof. Kapelaan Peter Piets wilde
ook graag meelopen, na de Vormsel-
viering kon hij nog op tijd instappen.
In de bus had Margriet de Vries enkele
mededelingen en Desiré Kol las de
voorbede en het pelgrimsgebed voor.
Met een volle bus gezellig pratende
mensen reden we naar Amsterdam.

De Stille Omgang werd gehouden in
de nacht van zaterdag 17 op zondag
18 maart 2018.

Ondanks de kou hebben zo’n 4500
mensen meegelopen met de Stille
Omgang. De organisatie had de wan-
delaars geadviseerd om zich warm te
kleden vanwege de gure weersomstan-
digheden. 
Dit jaar was West-Friesland vertegen-
woordigd door 85 pelgrims in de Sint
Nicolaaskerk. En de groep van 33 pel-
grims, die met de wind in de rug, maar
wel heel koud, lopend van Nibbix-
woud naar Amsterdam waren geko-
men. 

De Heilige Mis begon om 21.30 uur.
Bij de Eucharistieviering ging
 monseigneur J. Hendriks voor met
medewerking van pastoor Eugene
Jongerden (voorheen Hoorn), pastoor
Jan van Dril (Medemblik) en Kapelaan
Peter Piets (Wervershoof). 

De koren Voces Cyriaci en Schola
Cantorum uit Hoorn zongen een
mooie Mis onder leiding van Mark
Heerink,die mooi en zuiver werd

 gezongen, wat prachtig was om naar te
luisteren. 
Tijdens de preek sprak monseigneur
Hendriks: ‘Beste pelgrims van de Stille
Omgang,
Wat is leven? Eucharistie is leven, zo
luidt het thema van de Stille Omgang
dit jaar. Waarom is Eucharistie ‘leven’
en wat vinden wijzelf nu eigenlijk
‘leven’?
Dat is vaak moeilijk te zeggen. We zeg-
gen wel vaak: ‘Dat is geen leven’, als het
leven zwaar en moeilijk is, als we veel
te lijden hebben. Maar als we de
 Eucharistie vieren en de heilige com-
munie ontvangen gaat het juist over
Iemand die veel heeft geleden:
‘Lichaam van Christus’ wordt bij het
uitreiken van de communie gezegd: 
De communie laat zien wat Jezus voor
ons overheeft, dat Hij naast ons staat
in lijden en verdriet. Eucharistie is
leven, Eucharistie is liefde, want het is
de liefde, wat God voor ons en wat wij
voor elkaar over hebben, dat het leven
waardevol maakt. De liefde die wij
geven maakt het leven waardevol;
leven wordt pas echt leven als er liefde
inzit, liefde die wij geven, liefde die wij
ontvangen. In de heilige communie is
het liefde die wij ontvangen, Gods
liefde voor ons.
Zoveel eeuwen geleden hebben men-
sen dat aangevoeld en met heel veel
eerbied de hostie uit het vuur geno-
men en in processie naar de kerk ge-
bracht. Vele honderdduizenden
mensen zijn sindsdien naar Amster-
dam gekomen om dit wonder te ge-
denken en de Heer te aanbidden, in de
Middeleeuwen in processies, daarna
sinds 1881 in een Stille Omgang. In
onze maatschappij zijn veel mensen
die geen geloof meer hebben of het is
behoorlijk weggezakt, ook onder men-
sen die ons dierbaar zijn en met ons
verbonden zijn. Maar voor veel men-
sen gaat het geloof weer meer beteke-
nen in een periode van dankbaarheid
en vreugde of juist van nood en pijn,
in een tijd van meer bezinning, of
nieuwe ervaringen. Ieder van ons heeft
zijn eigen relatie met God en soms
komt er weer ruimte voor dat lijntje
naar boven...
Mooie woorden die tijdens de overwe-

ging werden gesproken door mon-
seigneur J. Hendriks .
De mededelingen werden gedaan
door de heer Piet Klaver en een ge-
dicht werd voorgelezen door Margriet
de Vries.
Na de Mis verzamelden wij ons ach-
terin de Sint Nicolaaskerk, zodat we
niet lang buiten moesten wachten om
aan de Stille Omgang te beginnen. 

We hadden ons goed voorbereid, met
warme kleding viel het mee in de
luwte van de stad. In het uitgaansge-
bied kregen we te maken met een
groepje dronken jongelui met een
 reactie van ‘wat is dit’, die even de rust
verstoorden in ons gezelschap. On-
danks het rumoer om ons heen werd
de stilte goed bewaard en ervoer ieder
deze Stille Omgang op zijn eigen
 manier.

Na afloop stond in de Lutherse kerk
koffie/thee klaar en konden we onze
koude handen en voeten opwarmen
en even napraten. Het blijft een in-
drukwekkend gebeuren om samen
met elkaar in verbondenheid, de Stille
Omgang te lopen. Na het seintje voor
vertrek stapten we snel de bus in. We
baden nog een tientje van de rozen-
krans voor een veilige thuiskomst. Met
een goed gevoel van bezinning keerde
iedereen huiswaarts.
Tot volgend jaar, Margriet de Vries

Gedicht: Neem even de tijd

Neem even de tijd héél even maar
om je naaste te ontmoeten op je weg.
Neem even de tijd héél even maar
om in stilte Zijn schepping te bewonderen op
je weg.

Neem even de tijd héél even maar
om te genieten, dankbaar te zijn op je weg.
Neem even de tijd héél even maar
om te denken dat elke nieuwe dag
een gave, maar ook een opgave is op je weg.

Neem even de tijd héél even maar
om te kijken waar je kunt helpen op je weg.
Neem ook de tijd om gelukkig te zijn
om gelukkig te zijn door uit jezelf te treden,
ruimte te geven aan de ander op je weg.

Evaluatie de Stille Omgang 2018
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In de Westfriese Lourdes Vliegreis
2018 – 26 september t/m 1 oktober –
zijn nog vrije plaatsen, in groepsho-
tel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en
kan die door uw reis-/kamergenoot
verleend worden, dan is groepshotel
Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is
het lopen in het glooiende Lourdes te
vermoeiend en beschikt u niet over
een eigen rolstoelduwer, dan is zorg-
hotel Padoue uw gastenverblijf. 
Het zorghotel is de uitgelezen plek
voor mensen die zorg of verpleegkun-
dige hulp nodig hebben. Het zorg-
hotel biedt maatwerk! De zorg-
vrijwilligers verlenen alle benodigde
hulp op elk gewenst tijdstip. (Begelei-
ding: 1 op 1). 

De begeleiding van de pelgrims in het
groepshotel bestaat uit pastor Jules
Post, pastor Mariet Vet, groepsassistent
Harry Vet en hotelleider Fred van de
Winkel. In het zorghotel zijn ook
Westfriese zorgvrijwilligers werkzaam.
De vrijwilligers in deze Lourdesreis
LO1873 zijn door VNB aangesteld.

Wilt u ook eens als (zorg)vrijwilliger
naar Lourdes? Mail dan naar Henk
Smits henk.smits@vnb.nl

De saamhorigheid in de Groep West-
friesland is ieder jaar heel sterk! Als
individueel deelnemer zult u zich niet

alleen voelen; met het oog op het ‘na-
beleven’ is een reis-/kamergenoot aan
te bevelen! Wilt u dit jaar met de
Westfriese Lourdes Vliegreis mee?

Bel Harry Vet 0228-514040 of mail
ham.vet@quicknet.nl 

Westfriese Lourdes Vliegreis 2018
‘Mensen vragen ons: wat heeft Lourdes met me gedaan? Dan zeg ik: dat kan ik je
niet uitleggen, dat moet je zelf ervaren. Mensen die in Lourdes zijn geweest,
 begrijpen wat ik bedoel.’
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2017).

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.

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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Hoe ben je op de pastorie terecht
gekomen?
In 1990 stond er een advertentie in de
Binding, waarin een huishoudster op
de pastorie werd gevraagd ter verster-
king van Rina Meester-Pronk. 
De kinderen van Thea en Cor, zaten
op de MAVO in Wervershoof. Thea,
een echte doener, had dus weinig om
handen. Ze bleef thuis omdat haar
kinderen, tussen de lessen door, thuis
een koppie kwamen doen. Ze had ook
geen zin om te werken in een ander
gezin met kinderen, want thuis liep ze
altijd alle "troep" al op te ruimen.
‘Bij pastoor zal het wel meevallen met
speelgoed,’ dacht ze.

Sollicitatie
Nog enkele dames hadden op de ad-
vertentie gesolliciteerd, maar uiteinde-
lijk werd voor Thea gekozen omdat ze
nog vrij jong was. Het was voor twee
ochtenden per week, Rina Pronk
werkte ook twee ochtenden, samen
dus twee dagen. Er waren toen vijf

slaapkamers in gebruik. Huishoudster
Juffrouw Sjaan Kouwenhoven was er
toen nog, ook Matthieu Wagemaker.
Boven op de grote zolder had Kees van
der Zwet, een stageloper, nog een tijdje
een kamertje. Uiteraard woonden pas-
tor Janssen en pastor Suidgeest daar
ook.

Heel jammer 
was dat haar maatje Rina ziek werd.
Rina bleef vertrouwen dat ze weer
terug zou komen, dus nam Thea tijde-
lijk de taken erbij. Helaas is Rina toch
overleden. Thea heeft toen de huis-
houdelijke taken alleen op zich geno-
men.
Ze begon wel anderhalf uur eerder, dat
was voor haar geen probleem. Ze was
toch elke dag vroeg wakker, nog
steeds. Eerst op de maandag- en
woensdagochtend, maar omdat de
tuinmannen er bijna elke dinsdagoch-
tend waren is ze op dinsdag gaan wer-
ken. Er moest toch koffie worden
gezet voor de mannen. Het halfuurtje

koffietijd was wel erg gezellig.
‘Van werken krijg je niks,’ zegt Thea.
Goed blijven bewegen is het aller -
belangrijkst. Ze heeft weleens tegen
pastor Suidgeest gezegd:
‘Er is geen dag geweest dat ik niet blij
naar mijn werk ben gegaan.’ 

Laatste jaar
Er is, sinds Pastor Suidgeest aangaf dat
hij zou stoppen, heel wat opgeruimd
en weggegooid.
Zowel pastor Janssen als pastor Suid-
geest konden moeilijk iets wegdoen en
de zolder van de pastorie was groot
 genoeg. Allereerst werden spullen van
pastor Janssen van zolder gehaald en
weggedaan. Daarna kwamen de spul-
len van pastor Suidgeest aan de beurt.
Er zijn het laatste jaar heel wat zweet-
druppeltjes gevallen. Thea heeft samen
met onder andere Piet en Jopie Brand-
sen, pastor Suidgeest geholpen in
Voorhout. Nieuwe meubels uitgezocht,
schoongemaakt en verhuizen. Hij
woont er prachtig.

Pensioen
Na het vertrek van pastor Suidgeest
was de koek zomaar op bij Thea. Alles
veranderde, kapelaan Piets kwam,

In gesprek met....
mevrouw Thea Bakker-Tas 
Sinds 9 juli 1990 was Thea Bakker-Tas de trouwe interieurverzorgster op de
pastorie en nu  28 jaar later gaat ze met pensioen en heeft ze haar zeer
 belangrijke taak beëindigd. Reden genoeg om een interview met haar te
 houden. 

Het halfuurtje koffietijd was wel erg gezellig.
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nieuwe regels, andere werktijden, ze
vond het wel genoeg. Haar 25-jarig
 jubileum had ze al gevierd. Eén april
2018, tijd voor pensioen. 

Het afscheid
De laatste werkdag van Thea op dins-
dag 27 maart 2018  was bijzonder, ze
had dit nooit verwacht. Het begon al
met de stoelen en tafels in de Inzet.
Deze stonden niet zoals het hoorde,
maar dat kwam door het koffie -
drinken na een doopje van de zondag
daarvoor. 
Irene en Carine, van de parochieraad,
die in het complot zaten, dachten: we
laten dit mooi zo staan.
Maar Thea kwam die dinsdag en ging
meteen aan het werk, alle tafels en
stoelen weer zoals ze altijd horen te
staan. Langzamerhand kwamen de
tuinmannen binnen, de kerkwerksters,
dames van de ledenadministratie en
de parochieraad, pastor Suidgeest, ka-
pelaan Piets, André Dekker, Thea’s
zoon Rutger, dochter Ella en Thea’s
opvolgster, Ilonka Thijsse-de Hoogt.
Het was een gezellige drukte in de
Inzet en toen begreep Thea dat
 iedereen voor haar was gekomen. 
Ze werd uitgebreid in het zonnetje
gezet door pastor Suidgeest, Kees Bot-
man namens de parochieraad, Adri
Haakman namens de tuinmannen,
Riet Kuin namens de ledenadmini-
stratie en Carine Kuin als ceremonie-
meester. Mooie woorden werden
gesproken, een gedicht voorgedragen,
een lied gezongen, het kon niet op.
Thea was duidelijk onder de indruk.
Ze laat een fotoboekje zien, welke ze

een week later gekregen heeft van de
parochieraad. Mooi om alles terug te
kijken en te lezen.

Misdienette
Voorheen waren bij begrafenissen kin-
deren van de Werenfridusschool mis-
dienaar. Maar zo’n 12 à 13 jaar geleden
mocht dat niet meer. Er waren die tijd
nog veel begrafenissen. Pastor Suid-
geest heeft toen een groepje volwassen
misdienaars bij elkaar gezocht voor
uitvaart en begrafenissen. Thea was
daar een van. Het begraven is nu een
stuk minder. Er zijn meer crematies te-
genwoordig. 

Een van de laatste keren, voordat ze
naar het kerkhof gingen, werd door
Ton, de koster, een schepje wierook in
de houder gedaan. Kapelaan Piets
vond dat te weinig, er moest nog een
schepje bij. Thea moet er nog om
 lachen. Tot halfweg het kerkhof liepen
ze in één grote wierookwolk.

Sint Jozef
Eenmaal per maand helpt Thea voor
en tijdens de vrijdagse kerkviering in
het verzorgingshuis St. Jozef, dat houdt
onder andere in: koffie/thee  zetten, be-
woners ophalen en weer terugbrengen.
Eenmaal per maand helpt ze in het

Er moest nog een schepje bij.

De pastorie in ’t mooie durp
die staat vedaag te treuren.
Wat is ’r hier den an de hand,
wat moet ’r hier den beure?

Al achttien jare werde wai
verwend deur Thea Bakker.
Maar nei vedaag is dat verbai,
wai lagge d’r van wakker.

Wat was ’t toch gezellig hier
zo rond de klok van tienen,
den sting de koffie voor oôs klaar.
Da’s mooi toch zou je miene.

Gezellig klesse met mekaar
met sterke verhale
en pastor Suidgeest ok erbai.
Je zoue d’r van bale.

Want Thea, ze gaat met pesjoen,
die vliegende tornado.
Zô stoof ze deur de pasterie,
’t was heur eldorado.

Ze sopte, veegde, zoog de stof
en lapte ok de rame.
Nam gnappe klere mee te werk
nei hier, voor misdiendame.

Maar ok de manne van de tuin
die zalle d’r bar misse.
Wie moet ’r nou den  luistere
nei hun belevenisse?

Zo komt voor jou hier toch ’t end
van bedat dertig jare.
We houpe dat j’ an deuze toid
mooie herinnerings beware.

Bedankt Thea

Rina, Anneke en Riet
27 maart 2018

Roimpie bij Thea’s afscheid



Op 13 maart 2018 is op 95 jarige leef-
tijd overleden: Gré (Margaretha
 Emmerentia) de Beer-Weel.
Geboren op 23 januari 1923 in Nib-
bixwoud, groeide zij op in een groot

gezin van vijftien personen. In haar
jonge jaren was zij een grote steun en
toeverlaat binnen het gezin van haar
zus. Toen haar man overleed, bleef ze
om daar samen met haar zus het gezin
draaiende te houden. Daarnaast had ze
ook een paar werkhuisjes waar- onder
die van burgemeester Avis te Mid-
woud. Na ongeveer zeven jaar vertrok
ze naar Hilversum om er te gaan wer-
ken in hotel Jans. Daar ontmoette ze
ook haar grote liefde, Wim de Beer,
haar ‘knuffelbeer’, zoals zij hem liefko-
zend noemde. Ze trouwden en gingen

vervolgens wonen in Bussum. Na zijn
overlijden bleef ze daar alleen achter.
Aangezien haar gezondheid in de loop
der jaren terugliep, verhuisde ze naar
het verzorgingshuis St. Martinus in
Medemblik. Dit huis moest echter
 gesloopt worden; vandaar dat gezocht
moest worden naar een andere be-
stemming en dat werd verzorgingshuis
St. Jozef te Wervershoof. Voor iemand
die de patroonheilige St. Jozef altijd
hoog in haar vaandel had staan was
dat toch bijzonder. Dat uitgerekend zij
de laatste anderhalf jaar van haar leven
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Familieberichten

winkeltje van het verzorgingshuis.

Vrije tijd
Naast haar vrijwilligerswerk kom je
Thea zeker dagelijks wandelend tegen,
geen sukkeldrafje maar goed door-
stappen. Een rondje Kagerbos was
vaste prik, maar sinds ze gestopt is met
werken wordt dit rondje uitgebreid
langs de Vlietlanden en de Grutte-

weide, een kleine acht kilometer bij el-
kaar. Ze heeft geen mobieltje dus foto’s
onderweg maken is er niet bij. Thea
slaat alles op in haar hoofd.

Familie
Familiebezoek is nu eenvoudiger. Ze
rijdt auto, maar niet in het donker. Dus
overdag op verjaarsvisite gaat nu mak-
kelijker. De kleinkinderen, daar past ze

ook af en toe op of ze komen een
broodje bij haar eten onder de middag.
Ze haalt ze op van de Werenfridus-
school. Haar oudste kleinkind is in-
middels negentien jaar en de jongste
zes. De oudere kleinkinderen zijn na-
tuurlijk met andere dingen bezig,
waaronder uitgaan.

Tuin
Verder is ‘in de tuin werken’ een lief-
hebberij van haar. We krijgen de tuin
na afloop te zien, we zien wel dat daar
pittig werk aan zit. Thea heeft het ooit
behoorlijk in haar rug gehad. Ze was
toen zelf aan het spitten geslagen, dat
liep ze op. Sindsdien doet ze het iets
rustiger aan met werken in de tuin,
want dat wil ze nooit meer meemaken.
Ze is dan ook heel blij met het cadeau
van de tuinmannen bij haar afscheid:
Haar voortuintje wordt door de tuin-
mannen opgeknapt!

Computer
We hebben het ook nog over compu-
ters. Meestal mailen we het interview
om te laten controleren, maar dat gaat
bij Thea niet lukken, simpelweg omdat
ze geen computer heeft. Ze zegt
daarop: 
‘Een knappe kirrel die moin computer
weet te hacken.’ Bij haar broer is het
net zo. Als ze elkaar willen spreken
pakken ze gewoon de telefoon.

We danken Thea voor het gezellige
 gesprek en wensen haar nog vele
 gezonde jaren.

Ze was toen zelf aan het spitten geslagen.



daar heeft mogen wonen. Dat allemaal
naar tevredenheid met haar brei- en
haakwerk om zich heen. Vele mensen
heeft ze daar ook mee verblijd; ontel-
bare babysokjes heeft ze voor menig-
een gemaakt. 
Nu had Gré een sterke eigen wil. Daar-
door was ze misschien niet altijd even
makkelijk voor de verpleegkundigen
van het verzorgingshuis. Daar tegen-
over staat dat ze ook zeer gastvrij en
belangstellend was; ze had veel humor
en praatte honderduit. Dit alles is stil-
gevallen op die bewuste dinsdag
13 maart, om vervolgens terug te
keren naar haar geboortegrond Nib-
bixwoud. In de St. Cunerakerk was op
vrijdag 16 maart voor haar de uit-
vaartdienst. En tijdens die dienst
klonk nog het gebed dat Gré, als diep-
gelovige, dagelijks richtte tot haar
St. Jozef … ‘H. Jozef, voedstervader
van onze Heer Jezus Christus, kuise
bruidegom van de Heilige Maagd, bid
voor ons en voor de stervenden van
deze dag/van deze nacht.’ 
Dat zij bij haar St. Jozef, bij haar Wim,
bij God en zoveel andere dierbaren die
haar zijn voorgegaan mag rusten in
vrede in dat ‘Land’ ergens ver achter de
horizon.

Op 21 maart 2018 is overleden:
Willem Spruit, geboren als vierde
kind in een gezin van acht kinderen op
5 januari 1950. Willem was een rustige
jongen die heel mooi uit de hoek kon
komen, altijd doorspekt met de nodige
humor. Na de lagere school is hij gaan
leren voor het vak timmerman.
 Tijdens een vakantie in Italië heeft hij
zijn vrouw Mary leren kennen; zij is
altijd zijn grote liefde geweest. Na hun
huwelijk in Heemstede zijn ze gaan
wonen in Wervershoof, uit welk
 huwelijk 2 kinderen zijn geboren: Re-
nate en Jeroen. Behalve Mary waren
zijn kinderen alles voor hem; super-
trots kon hij op hen zijn als één van
hen weer eens een (sport) wedstrijd
had gewonnen of een ander mooi doel
had bereikt. Dan glom hij van oor tot
oor. Muziek was zijn grote passie; vaak
bezocht hij concerten van The Cats,
maar ook grote namen als Charles
Aznavour stonden op zijn lijstje, van
wie hij in de laatste maand voor zijn

overlijden nog een concert heeft bijge-
woond in Frankrijk. Samen met Mary
en zijn kinderen kon Willem genieten
van de mooie vakanties die ze samen
hebben beleefd: Oostenrijk, Parijs,
Lourdes, maar ook verder weg: Tune-
sië, Peking. Hij hield van het leven, van
de gezelligheid en vond – als hij niet
op vakantie was – het geluk in de
kleine dingen: natuur, rust, een vogel-
nestje, mooi weer en zijn sjekkie … .
Meer hoefde voor hem niet. Willem
was ook een echte familieman die
nooit iemand heeft willen belasten,
 altijd vol liefde en behulpzaam. De
kerstavonden werden traditioneel met
het gezin gevierd; van de blije gezich-
ten om hem heen kon hij bijzonder ge-
nieten. Heel trots was hij op zijn werk
als bruggenbouwer; heel wat bruggen
in het Westfriese landschap zijn het
product van zijn vakmanschap. Al-
hoewel het gezin 23 jaar geleden naar
Zwaag verhuisde bleef de band met
Wervershoof behouden; de Skriemer
werd steeds gekocht en van voor tot
achter gelezen. Het is daarom ook niet
verwonderlijk dat het de laatste wens
van Willem was om op het kerkhof in
‘zijn’ Wervershoof begraven te worden.
Op 27 maart was voor hem de
 afscheidsdienst. Afscheid van een lieve
man en liefdevolle en supertrotse
vader.

Op 13 april 2018 is overleden: Annie
(Anna Theresia Maria) Hauwert–
Paaij. Zij is geboren op 16 mei 1931 als
vierde dochter van Dieuwertje Laan en
Jan Paaij en groeide op in een gezin
van tien kinderen. De oorlogstijd heeft
zij heel bewust meegemaakt; het was
een bange tijd. De overvliegende vlieg-
tuigen en een tank door de straten
vlak langs haar huis heeft diepe indruk
op haar gemaakt. Na de oorlog heeft
ze bij diverse mensen in de huishou-
ding gewerkt, o.a. bij de zusters Ursu-
linen in Bergen. Daar was een
opleiding voor kleuterleidsters; wat
hád ze die opleiding graag gevolgd. Er
moest echter gewerkt worden. In de
jaren ‘50 ontmoette ze haar man Jaap
met wie zij op 14 juni 1956 trouwde.
Ze kregen vier dochters: Gertruud,
Vera, Marriëtte en Karin. Zij groeiden
op in een hecht gezin en vonden bij

moeder altijd een luisterend oor, een
moeder die modern was in haar op-
vattingen. Samen met haar man Jaap
heeft ze jarenlang een tulpenbedrijf
gerund. Ondanks haar drukke werk-
zaamheden vond ze ook de tijd om
veel kleding zelf te naaien; ze hield
ervan om er mooi en verzorgd uit te
zien en d’r haar ‘netjes op de kam’.
Meer dan 40 jaar was ze lid van het
 dameskoor, waarvan zij zeven jaar de
voorzitter was. Behalve handig was ze
ook heel sportief: zwemmen, volleybal,
de gym; daar genoot ze bijzonder van.
Binnen het gezin werden acht klein-
kinderen geboren, op wie zij geregeld
oppaste. Kosten noch moeite werden
gespaard om het hen naar de zin te
maken. Kermis, Sinterklaas en Kerst-
mis waren echte familiefeesten waar
zij samen met haar man Jaap veel aan-
dacht aan besteedde. Na verloop van
tijd volgde een verhuizing naar een se-
niorenwoning aan de Watering. Na
daar zeven jaar te hebben gewoond
verhuisden ze naar St. Jozef. Met het
overlijden van haar man Jaap in 2015
kwam er een ommekeer in haar leven;
ze miste haar aanspraak. Omdat haar
gezondheid haar steeds meer in de
steek liet was een opname – een jaar
geleden – in het St. Nicolaas Verpleeg-
huis uiteindelijk noodzakelijk. Het was
bewonderingswaardig hoe zij zich in
de nieuwe situatie schikte. Op 18 april
hebben de kinderen en kleinkinderen
afscheid genomen van hun zo geliefde
moeder en oma. Verdrietig dat ze haar
moeten missen, maar ook dankbaar
dat ze zo’n lieve moeder hebben gehad.
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De koffer staat op het bed.
Mama is druk bezig. Overal
liggen stapeltjes klaar. Klaartje
zit op het bed. Ze kijkt hoe alles
netjes in de koffer gaat.
‘Geef dat stapeltje ondergoed
eens aan,’ zegt mama. ‘Ik weet
niet hoe ik alles op tijd voor
elkaar moet krijgen. Ik zal blij
zijn als we in de auto zitten.
…ga jij eens kijken wat de
tweeling uitspookt; ze zijn zo
stil.’ Klaartje gaat naar
beneden. De tweeling
speelt rustig in de
zandbak. Klaartje komt
weer boven. Mama zit nu
op bed. 
‘Klaartje, ik heb zo’n pijn
in mijn rug. Ik ga even
liggen. Mama kreunt van
de pijn. Klaartje schrikt
ervan. Papa komt thuis.
‘Klaartje,’ zegt papa,
‘mama heeft veel pijn. Ik
zal de dokter even bellen.
We eten vanavond maar
brood. Kan jij de tafel even
dekken?’ Klaartje voelt
zich opeens heel groot. Ze
voelt zich een beetje
mama. Ze gaat de
tweeling roepen. De
vakantie kan niet
doorgaan. Mama moet
plat blijven liggen.
Iedereen is verdrietig. Er
komt een vreemde hulp in
huis. Klaartje helpt zoveel
ze kan. Iedereen is toch
met vakantie. Saai hoor!
Op een dag zegt papa:
‘Jongens, ik heb een
verrassing voor jullie. Tante
Jo en oom Anton hebben
gevraagd of jullie een
weekje mee willen.’
‘Waar naar toe?’
‘Naar het strand, naar
Zeeland, Ik zal jullie

erheen brengen.’ De tweeling is
nu door het dolle heen.
Klaartje is wat stil.
‘Wil je niet?’ vraagt papa.
‘Jawel.’ zegt Klaartje, ‘maar
moet ik dan niet helpen?’
‘Nee hoor,’ zegt papa, ‘we
redden het wel alleen. Ga jij
maar lekker genieten.’

Klaartje gaat op reis. 
Wat neemt ze allemaal mee? 

Je kunt hiervan ook een
spelletje maken, als je met
meer kinderen bij elkaar bent.
Anneke zegt dan bijvoorbeeld:
‘een tandenborstel.’ Kees zegt:
‘een zwembroek en een
tandenborstel.’ Jan zegt:’ een
trui, een zwembroek en een
tandenborstel.’ 
En ga zo maar door. Kijk maar
eens hoe lang je het kunt
volhouden.
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