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Van de redactie
We naderen de kortste dag, 21 december, tevens het
begin van de winter. Buiten is het 's ochtends laat
licht en 's avonds vroeg donker, binnen wordt het
gezellig gemaakt met kaarsjes, de kerstboom en
kerststal. 
Niet voor iedereen is het een vrolijke en gezellige
Kerst. Gelukkig zijn er in Nederland instanties die
voor deze mensen iets kunnen betekenen, bij ons
in Wervershoof is dat onder andere de PCI.
Dit keer geen interview, maar nemen we afscheid
van een bescheiden maar heel belangrijk persoon
op de pastorie. 
Arda heeft een mooi toepasselijk gedicht geschre-
ven. Ze zorgde ook weer voor een tekening bij haar
verhaal voor de kinderen.
Naast de diverse vieringen rond en met Kerstmis
en Oud en Nieuw wordt u op 1e Kerstdag ook weer
uitgenodigd voor het traditionele kindjewiegen
door "meester" Ben, samen met leden van het kin-
derkoor Weereenlied.
Wij wensen u fijne en sfeervolle kerstdagen toe en
een gezond 2015.

Veel leesplezier!

RREEDDAACCTTIIEE
e-mail: parochieblad.nuenstraks
@gmail.com

Pastorie: Dorpsstraat 71  
Tel.: 581268 
parochiewerenfridus@quicknet.nl

Kapelaan P. Piets
kapelaanpiets@ziggo.nl

R. Kuin-Ooijevaar, 
S. Koopmanstr. 107, 
Tel.: 582893 
A. Koomen-Kuip, 
Floralaan 27,
Tel.: 583579 
A. Neefjes-Kuip, 
Nieuwstraat 7,
Tel.: 583603 

www.wervershoof.rkregiowh.nl

Illustraties: P. Brandsen 
Drukwerk: F. Dudink 
Lay-out:  T. de Hoogt

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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De geboorte van Jezus

Terwijl ze daar waren, brak de
dag van haar bevalling aan, en
ze bracht een zoon ter wereld,
haar eerstgeborene. Ze
wikkelde hem in een doek en
legde hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats
was in het nachtverblijf van de
stad.

Niet ver daarvandaan brachten
herders de nacht door in het
veld, ze hielden de wacht bij
hun kudde. Opeens stond er
een engel van de Heer bij hen
en werden ze omgeven door
het stralende licht van de Heer,
zodat ze hevig schrokken.
De engel zei tegen hen: ‘Wees
niet bang, want ik kom jullie
goed nieuws brengen, dat het
hele volk met grote vreugde
zal vervullen: vandaag is in de
stad van David jullie redder
geboren. Hij is de messias, de
Heer. Dit zal voor jullie het
teken zijn: jullie zullen een
pasgeboren kind vinden dat in
een doek gewikkeld in een
voederbak ligt.’ En plotseling
voegde zich bij de engel een
groot hemels leger dat God
prees met de woorden: ‘Eer
aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle
mensen die hij liefheeft.’

Toen de engelen waren
teruggegaan naar de hemel,
zeiden de herders tegen elkaar:
‘Laten we naar Betlehem gaan
om met eigen ogen te zien wat
er gebeurd is en wat de Heer
ons bekend heeft gemaakt.’
Ze gingen meteen op weg, en
troffen Maria aan en Jozef en
het kind dat in de voederbak
lag. Toen ze het kind zagen,
vertelden ze wat hun over dat
kind was gezegd. 
Allen die het hoorden stonden
verbaasd over wat de herders
tegen hen zeiden, maar Maria
bewaarde al deze woorden in
haar hart en bleef erover
nadenken.



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!

Liturgisch rooster
vvaann  2222  ddeecceemmbbeerr  ttoott  eenn  mmeett  33  mmaaaarrtt  22001199
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22/23 december: 
4e zondag van de advent
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Eucharistieviering met
 Herenkoor. Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Middenkoor. Kapelaan P. Piets.

KERSTMIS 

24 december: Kerstavond
Maandag 19.00 uur: Woord-Commu-
nieviering met Gezinsviering en
Jeugd/kinderkoor “Weereenlied”.
Maandag 21.30 uur: Eucharistievie-
ring met Gemengd koor. 
Kapelaan P. Piets.

25 december: Eerste kerstdag
Dinsdag 10.00 uur: Woord-Commu-
nieviering met Herenkoor.
Groep Wervershoof.

26 december: 2e kerstdag
Woensdag 10.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef.  Eucharistieviering met AOW
Jongerenkoor.   Kapelaan P. Piets.

29/30 december:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef.  GEEN VIERING.
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met liederen. Kapelaan P. Piets.

31 december 2018: Oudjaar
Maandag 19.00 uur: Eucharistievie-
ring met Gemengd koor.
Pastor Sj. de Boer.
Verzorgingshuis St. Jozef. 
GEEN VIERING.

1 januari 2019: NIEUWJAARSDAG
GEEN VIERING.
Verzorgingshuis St. Jozef. 
GEEN VIERING.

5/6 januari (1e weekend) Nieuw-
jaarsreceptie

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

Zondag 10.00 uur: Eucharis-
tieviering met Dameskoor.

 Kapelaan P. Piets. 

12/13 januari (2e weekend) 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Woord-Communieviering.
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: Woord-Commu-
nieviering met Middenkoor.
Groep Wervershoof. 

19/20 januari (3e weekend)
 KERKBALANS 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Eucharistieviering.
Pastor J. van Dril.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie-
ring met Gemengd koor.
Pastor J. van Dril. 

26/27 januari (4e weekend) 
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef Woord-Communieviering
met AOW-Jongerenkoor. 
Groep Werverhoof.
Zondag 10.00 uur: Woord-Commu-
nieviering met Herenkoor.
Groep Wervershoof. 

2/3 februari (1e weekend) 

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

Zondag 10.00 uur: Eucharis-
tieviering met Dameskoor.

 Kapelaan P. Piets. 

9/10 februari (2e weekend) 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Woord-Communieviering.
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: Woord-Commu-
nieviering met Middenkoor.
Groep Wervershoof. 

16/17 februari (3e weekend) 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Eucharistieviering met
 Dameskoor. Pastor J. van Dril. 
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie-
ring met Herenkoor. 
Pastor J. van Dril. 

23/24 februari (4e weekend) 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Eucharistieviering. 
Kapelaan P. Piets.
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Dameskoor. Pastor J. Suidgeest. 

2/3 maart (1e weekend) CARNAVAL 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Eucharistieviering.
Pastor J. van Dril.

Zondag 10.00 uur: Eucharis-
tieviering met Kinder/Jeugd-

koor “Weereenlied”. Voorstellings-
dienst eerste communiekantjes.
Kapelaan P. Piets. 
Woensdag 19.00 uur: Viering in de
kerk ASWOENSDAG 
met Heren van het koor. 
Kapelaan P. Piets. 

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!



In onze mooie Werenfriduskerk hebben we al jaren vele dames die
twee keer in het jaar de kerk komen schoonmaken. Maar aangezien
de gemiddelde leeftijd 70 jaar en nog even meer is doe ik hierbij een
vriendelijke oproep aan de jongere generaties. 
Ik zoek twee maal vijf dames die één keer in het jaar een paar uur
willen helpen met het kerkwerken, eventueel op avond. 

Voor meer informatie Anneke Breg Swart.
0228 582598 of 0637137422
of een mail naar abreg@quicknet.nl
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Feestdagen
Feestdagen zijn welkom
in deze donkere tijd.
Schenken wat licht,
bij eenzaamheid.

Feestdagen brengen,
vaak gezelligheid
bij vrienden of familie,
waar men de dagen slijt.

Feestdagen geven glans
aan decemberdagen, 
waarin boom en plant,
geen blad meer dragen.

Feestdagen zijn voor
velen
niet meer als weleer.
Een dierbare ontbreekt,
en dat doet zo zeer.

Feestdagen voelen dan, 
toch wat pijnlijk aan.
Gemis blijft zeuren,
het licht is uitgegaan.

Feestdagen worden zo,
verschillend beleefd.
Mogen we steun
 ontvangen,
van licht dat ons omgeeft.

Arda

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.

Oproep kerkwerksters



Geachte parochianen,

Wij zijn in blijde verwachting! Nee, om
maar gelijk allerlei wilde verhalen op het
dorp te voorkomen, niet dat ik vader ga
worden en een ronde maken zal met het
uitdelen van beschuit met muisjes van
deur tot deur. Wij allen zijn namelijk in
blijde verwachting. Heel misschien zijn er
enkelen onder ons die dit heel letterlijk
mogen opvatten, maar de meeste zijn
toch, net als ikzelf, in ver- of afwachting
van de Heer die komen zal. In de paarse
periode als liturgische kleur vanwege de
inkeer en boetedoening van de Advents-
tijd, leven we 4 weken lang toe naar het
Kind van God dat in de Kerstnacht gebo-
ren zal gaan worden. 

De eerste zondag van de Advent is tevens
de eerste dag van het nieuwe kerkelijke
jaar. Wie durft er dan nog te zeggen dat de
Kerk niet meer van deze tijd is en/of al-
tijd achter de feiten aanholt? We lopen
juist een maand vooruit op de wereldlijke
gebeurtenissen van het nieuwe jaar! We
hebben dan ook de tijd om tot inkeer te
komen en ons af te vragen hoe of we het
afgelopen jaar hebben ervaren. Durfden
we ons open te stellen voor nieuwe  dingen
op ons levenspad, ben ik respectvol om-
gegaan met mijzelf en mijn medemensen,

hebben we ons verzoend met diegenen
die ons pijn hebben gedaan of durfden wij
af te stappen op hen die wij pijn hebben
berokkend? Zomaar enkele vragen die
opborrelen als je terugkijkt op de afgelo-
pen periode, maar je tevens wilt voorbe-
reiden op de toekomstige tijd. 

Weest waakzaam, zo horen we regelmatig
in de Heilige Schrift. Dut niet in en laat je
ook niet verdorren of blokkeren door de
zorgen van het leven. Denk aan de profeet
Jesaja die zo mooi spreekt over de twijg
aan de stronk van de boom van Isaï. Een
boom lijkt soms zo dor en levenloos alsof
er geen greintje leven meer in zit, dat je
hem haast om zou hakken om dan in elk
geval nog maar als brandhout te kunnen
gebruiken. Dan ineens zie je echter een
scheut tevoorschijn komen en denkt:
“Hee, een teken van nieuw leven! Het gaat
door! Het is niet over en uit, maar het gaat
verder.” Zoals Jezus die nieuwe twijg was
aan de stronk van de boom van zijn voor-
vader Isaï, zo zijn wij christenen allen een
scheut/ ent/ twijg/ nieuw teken van leven
aan deze zelfde stronk. U en ik, wij geven
het leven en geloof door aan de komende
generaties, als groene takken aan de
boomstam van de Kerk. Ieder mag dit op
zijn of haar eigen manier doen met de
 talenten die we meegekregen hebben van
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God en onze ouders. In onze
parochie hebben we een gewel-
dige groep tuinmannen die
weten wat ze moeten doen om
een boom tot volle ontplooiing
te laten komen. Mogen we dan
zo groeien in  geloof naar de ge-
boorte van het Kind van Liefde
en eeuwig leven, dat onze twij-
gen groeiend en  bloeiend zijn
en blijven zodat de oppertuin-
man in de hemel altijd met wel-
gevallen naar ons mag omzien.

Zalig Kerstfeest en een gezegend
Nieuwjaar!

kapelaan Peter Piets

Kerstmis

Week van Gebed voor de Eenheid
In de week van Gebed voor de Een-
heid, komen jaarlijks in januari chris-
tenen overal in de wereld bijeen om
gezamenlijk te bidden om eenheid.
Dit is de traditie van vele jaren,
 begonnen aan het begin van de vorige
eeuw.
Ook kerken in ons land kennen deze
traditie met een actieve deelname.
Binnen deze Gebedsweek wordt een
goed moment gekozen voor een Geza-
menlijke Gebedsdienst. In zang en
gebed, bezinning en Schriftlezing is er
een Gezamenlijke Getuigenis voor
eenheid en verbondenheid.
Voor het jaar 2019 is het thema
 geworden Recht voor ogen. Met een
concrete bijbelse oproep scherpt de
week van het gebed de blik op recht en

onrecht: zoek het recht en niets dan
het recht. De Bijbeltekst is uit het boek
Deuteronomium 16 vers 10-20.
Plaats van het samenkomen is dit jaar
in de Hervormde Kerk de Kapel,  
Middenweg 48
te Andijk. De datum is zondag 27 ja-
nuari 2019 om 10.00 uur.
Voorgangers zijn: kapelaan Peter Piets
en pastor Gert Scholtens
Liederen worden gezongen o.b.v. Netty
en Andrew Orme.
Elk jaar is er een ander land, dat een 
 liturgie voorbereidt en aanbiedt om te
gebruiken. Dit jaar hebben de christe-
nen uit Indonesie de Gebedsweek
voorbereid. Dit laat iets zien van de
wereldwijde verbondenheid.
Als Christenen van verschillende

 kerken bent u van harte welkom op
zondag 27 januari 2019 om 10.00 uur
in de genoemde dienst.

Vriendelijke groet,
Raad van kerken,
Andijk, Onderdijk, Wervershoof,
Zwaagdijk-oost.



Kerk en Samenleving

Missio collecte
De kerkelijke collecte van 21 oktober
voor MISSIO, waarin Pauselijke mis-
siewerken aandacht vraagt voor jonge
kerken in de derde wereld, heeft een
bedrag van € 63,45 opgebracht. Het
geld zal gebruikt worden voor het op-
leiden van priesters en vrijwilligers die
hulp bieden aan kinderen in nood en
aan parochieopbouw. 

Diakonaal weekend
Voor het diaconaal weekend van 10/11
november was gekozen voor de stich-
ting West-Friesland voor Burundi. Tij-
dens de dienst werd er een toelichting
gegeven door Harry Arends van de
werkgroep Amahoro (wat vrede bete-
kent). De bonbonactie na afloop in de
kerk heeft ruim € 150,– opgebracht.
Een mooi bedrag waar de stichting een
goede bestemming aan zal geven. Ver-
der in Nu en Straks leest u hier meer
over.

Adventsactie
Met de maand december in zicht
breekt ook de adventstijd weer aan. 
Na afloop van de kerstvieringen, 24 en
25 december is er een deurcollecte
voor de adventsactie. U steunt hiermee
diverse projecten in Burkino Faso,
Rwanda, Congo en Malawi. In de Nu
en Straks vindt u tevens een collecte-
zakje om een bijdrage voor deze
 projecten te doneren. Elders in dit blad
vindt u meer informatie over de
 adventsactie. 

Wisseling administratie
Waarschijnlijk is het u opgevallen dat
onder het kerknieuws in Binding qua
lay out een aanpassing heeft plaats-
gevonden. Naar aanleiding van de
 oproep die kapelaan Piets een paar
maanden terug in Binding plaatste,
heeft Gerda Koomen aangeboden dit
graag op zich te willen nemen. Zij
wordt op dit moment ingewerkt door
Anneke Neefjes en Rina Schouten die
al vele jaren ervaring hebben met de
kantoorwerkzaamheden rond onze
parochie.
De meeste maandagochtenden komen
de dames samen met Riet Kuin naar
de pastorie om o.a. zorg te dragen voor
de invulling van de Nu en Straks en
het verwerken van de contactgegevens
en misintenties door deze goed en dui-
delijk in de computer in te voeren.
Rina Schouten gaat na 18 jaren als
vrijwilliger op de administratie van de
parochie het stokje overdragen. Gedu-

rende al die jaren heeft zij een schat
aan ervaring opgebouwd.
Voor velen onder u misschien onge-
merkt, maar onmisbaar in de prakti-
sche uitvoering van de organisatie van
onze parochie.
Gelukkig kan ze de komende tijd nog
al haar kennis overdragen aan Gerda.
Wij zijn heel blij met de komst van
Gerda en wensen haar alvast veel
 succes.

Doopfeestje
Als ouders hun kind laten dopen kun-
nen ze ervoor kiezen om aansluitend
met de genodigden koffie te drinken
in de Inzet; hier wordt vaak gebruik
van gemaakt.
Tot op heden gebeurt dit zonder daar-
voor iets in rekening te brengen. U be-
grijpt dat door de parochie wel kosten
worden gemaakt om deze gelegenheid
te bieden.
Denk aan inkoop van de koffie, thee,
maar ook verwarmingskosten. De kof-
fiedames delen hun gastvrijheid vrij-
willig en zijn, uiteraard na overleg,
inzetbaar.
Tijdens de laatste parochievergadering
is besloten om voor groepen tot 20
personen, die koffie komen drinken,
een bedrag van € 25,– in rekening te
brengen. Voor groepen van 20 en meer
personen zal een bedrag worden ge-
vraagd van € 50,00.
Dit zal uiteraard ook met u worden
besproken tijdens het doopgesprek
welke u voor die tijd heeft.
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Nieuws van de parochieraad

De Eerste Communiewerkgroep
wenst alle lezers van Nu en Straks
hele gezellige kerstdagen en een
 gelukkig en gezond 2019. 

De ouders van de kinderen van groep
4 en 5 hebben inmiddels via De Schelp
en de Werenfridusschool een uitnodi-
ging ontvangen voor de eerste infor-
matieavond, deze staat gepland op
dinsdag 22 januari a.s. om 20.00 uur in
De Inzet (naast de kerk).

Mocht uw kind op een andere school
zitten en ook zijn of haar Eerste Com-
munie willen doen, wilt u dan contact
met ons opnemen. Wij zijn per e-mail
bereikbaar: 
ecwerenfridus@hotmail.com

De Voorstellingsdienst wordt gehou-
den op zondag 3 maart 2019 en de 
Eerste Communieviering op zondag
26 mei 2019. 

Wij hebben er zin in om samen met de
communicanten in 2019 te starten aan
een mooi project.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Eerste Communie 
Sylvia Bakker, Roselijne Verdonschot,
Janneke Neefjes en Karin Kaagman

Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep



Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ont-
moeten en het R.K. geloof samen te delen.

We gaan één keer per maand wandelen, 
soms gecombineerd met het bijwonen van een H. mis en
desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na af-
loop. 

Kijk op 
http://home.kpn.nl/m.de.wit-
ssc/Georgiuswandelingen.html
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Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwets-
bare vrouwen uit Burkina Faso
Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn
ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk
is minimaal, ze leven in een cyclus van armoede, (seksueel)
geweld en uitbuiting. De zusters van de orde OLV van
Liefde van de Goede Herder bieden hulp aan de aller armste
vrouwen, meest alleenstaande moeders, en hun kinderen.
Zij hebben een opvanghuis opgezet, een kinderopvang en
kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en
hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en
een opleiding. 

In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie
opgezet
Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika;
ruim 65 procent van de negentien miljoen inwoners leeft
onder de armoedegrens. Het land heeft nauwelijks natuur-
lijke rijkdommen en de bevolking is laagopgeleid. De aids -
epidemie heeft de toch al slechte economische situatie
dramatisch verergerd.

Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in
Congo Central
In de provincie Congo Central in de Democratische Repu-

bliek Congo wonen veel alleenstaande moeders tussen 13
en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en kunnen niet
lezen en schrijven. Deze jonge moeders hebben daardoor
geen enkel vooruitzicht op werk. Een opleiding kan hen in
staat stellen te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin.
Ze kunnen dan zorgen dat hun kinderen wel naar school
gaan en gezond blijven. Zo doorbreken zij hun situatie van
structurele armoede. Alfabetisering en scholing zijn hier-
voor essentieel.

Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen
In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de
welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven in
 extreme armoede door de trek van boeren naar de voor-
steden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid.
Zij kunnen onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van
hun kinderen: voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak
zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik,
 geweld of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een
 oplossing.

Wilt U meer lezen over de projecten? 
Kijk op: www.adventsactie.nl

Adventsactie 2018

Zin om met R.K. leeftijdsgenoten te gaan wandelen? 25-55 jaar



Beste parochianen,

Ieder jaar zo rond eind september
wordt een begin gemaakt met de voor-
bereiding van de nieuwe Kerkbalans.
Het thema is: Geef voor je kerk.
Allerlei aspecten en onderdelen van
deze voorbereiding worden onderling
verdeeld en door vrijwilligers uitge-
voerd. 

Om met name de vrijwilligers onder
uw aandacht te brengen hebben wij
gemeend zelf een folder te maken met
daarin drie groepen vrijwilligers die
aan het woord komen over hun eigen
bijdrage aan onze parochie. Zij zijn
heel belangrijk in het laten draaien van
onze kerk. Die folder vind u straks in
de enveloppe van Kerkbalans in
 januari.

Met zang en een eigen invulling, het
maken van een boekje en samen kerk-
zijn geven zij hun gezicht aan onze
vieringen. Nooit is het teveel om een
bijdrage te leveren aan rouw en trouw
en de dagelijkse vieringen.

Om dit mogelijk te maken is uw bij-
drage heel belangrijk, daar zij ook een
plaats nodig hebben om te repeteren,
dat de kerk een plaats is om een vie-
ring te houden, met verwarming en
verlichting. Dit geldt voor deze drie
groepen, maar ook voor de talloze vrij-
willigers, die hun bijdrage leveren in
allerlei facetten.

In de tweede week van januari zal bij
ieder van u de bekende enveloppe in
de deur vallen. Wij hopen, dat u erover
nadenkt, wat u en eventueel uw kinde-
ren dit jaar als bijdrage gaat geven,
want het is zo belangrijk, om in deze
economisch niet zo goede tijden voor
onze kerk, dat u uw geldelijke steun
aan ons geeft. 

Actie kerkbalans 2019

Geachte mede-parochianen, om actie
Kerkbalans onder uw aandacht te
brengen, vertellen wij u iets over de
vele activiteiten, die het afgelopen jaar
hebben plaatsgevonden, in onze We-
renfriduskerk. De activiteiten worden
met liefde georganiseerd, maar bren-
gen, naast kosten van onderhoud, veel
andere kosten met zich mee. Daarom
is de opbrengst van actie Kerkbalans
zo in het begin van het jaar, een wel-
kom bedrag om mooie dingen te kun-
nen doen. 

In januari vindt de actie Kerkbalans
plaats. Ieder jaar weer spannend, wat
de parochianen met elkaar op willen
en kunnen brengen om onze kerk te
ondersteunen. 

Op diverse data in het jaar zijn activi-
teiten gepland en uitgevoerd. Zo was
met Pasen de jaarlijkse paasbrunch,
ditmaal achter in onze sfeervolle kerk,
uitgevoerd door onze onmisbare vrij-
willigers.

In oktober was er met veel plezier een
Westfriese viering, die goed werd be-
zocht. Daarna gezellig koffiedrinken
achter in de kerk.

Met Allerzielen is een mooie viering
verzorgd ter nagedachtenis aan allen
die ons ontvallen zijn. Een heel druk
bezochte kerk. Daarna was een bezoek
mogelijk aan ons mooi verlichte kerk-
hof.

Ieder jaar in december wordt de Ad-
ventsactie gehouden. Het thema van
dit jaar is ‘Verwachting’. Daarnaast na-
tuurlijk de kerstvieringen.
Los van deze activiteiten zijn door het
gehele jaar de wekelijkse vieringen en
speciale bijeenkomsten, waarbij we el-
kaar hard nodig hebben. Op die mo-
menten mogen we blij zijn met zo’n
gebouw om samen te komen!

Daarom willen wij de Aktie Kerkba-
lans van harte bij u aanbevelen. In
 januari krijgt u weer de bekende enve-
loppe in de deur, die door onze lopers
op maandag 21 januari 2019 wordt
opgehaald met uw bijdrage van dit
jaar. Bij voorbaat hartelijk dank.

Van harte aanbevolen, 
namens de werkgroep Kerkbalans,
Diana Verdonschot-Kraakman
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Actie kerkbalans 2019
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Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag,
gaan we weer Kindje wiegen met de
allerjongsten onder ons; ik nodig jullie
allen uit om die dag naar onze kerk te
komen.
Kom verkleed, als één van de figuren
uit de kerststal, naar de kerk: Maria,
Jozef, herder, engel, koning, schaap, os,
ezel… het maakt niet uit. Je bent van
harte welkom in de stal van Betlehem:
groot of klein, dik of dun, donker of
blank; de stal is er voor iedereen. Als
je het niet leuk vindt om je te verkle-
den, is dat helemaal geen probleem;
ook dan zien we je graag. 
Tijdens het Kindje wiegen vertel ik het
aloude kerstverhaal en nodig vervol-
gens alle Maria’s, Jozefen, herders, en-
gelen, koningen, schapen, ossen en
ezels uit om naar voren te komen.
Samen gaan we, onder het zingen van
een aantal bekende kerstliederen, de
kerststal ‘vullen’. En wat is er nu
mooier dan een stal vol (verklede) kin-

deren uit ons eigen Wervershoof.
Aan het einde van de viering roepen
we alle kinderen, ook degenen die niet
verkleed zijn, naar voren om plaats te
nemen op de trappen van het altaar.
Een tafereel dat steeds weer de ooh’s en
de aah’s oproept.
Jongens en meisjes: het Kindje wiegen
begint om 14.00 uur; zeg maar tegen
papa of mama dat het tot ongeveer
half 3 duurt.
Enne  …als je oom of tante, grote
broer of zus, buurvrouw of buurman,
oma of opa mee willen komen, dan
vinden we dit gezellig natuurlijk.
Aan het einde van het Kindje wiegen
staan de mandjes met snoepgoed weer
klaar, want bij een geboorte hoort na-
tuurlijk een traktatie. Kom jij ook? Ge-
zellig; ik zie je graag.

Tot 25 december.

(Meester)  Ben

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

Kindje wiegen

Diaconaal weekend 
Wat hebben we een mooie viering be-
leefd op 11 november. De kerk was
prachtig versierd met lampions. Com-
plimenten voor het kinderkoor! Mooi
gedragen liedjes en teksten die voor de
volwassen en kinderen goed binnen
kwamen. Kapelaan Piets was enthou-
siast bezig met het kinderkoor achter
hem en de kerkgangers voor hem.
Jammer dat af en toe de woorden bui-
ten de microfoon wegvielen. Wij had-
den Harry Arents uitgenodigd van de
stichting West Friesland voor Burundi.
Zij kopen in Burundi schoolspullen,
uniformen, schoenen en zeeppakket-
ten voor de weeskinderen.
Harry kon duidelijk maken dat het
steeds beter gaat in Burundi. De wees-
kinderen worden ouder. Er komt nu
ook behoefte om de kinderen naar het
voorgezet onderwijs te laten gaan. De
schoonzus van Karin is secretaris en
verkoopt al jaren in november en de-
cember chocolade bonbons voor deze

stichting. Nu dus ook in onze kerk!
Er waren zes verrukkelijke bonbons
van Bonbon du Ton uit Bobeldijk voor
€ 3,– te koop. Harry meldde dat hij 57
doosjes heeft verkocht. De actie heeft

€ 180,– opgebracht, inclusief fooi.
De stichting is er erg blij mee! 

Hartelijk dank namens, 
Joanna, Anja, Gerda en Karin.
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Beste mensen,

Het jaar 2018 is omgevlogen, tenminste zoals ik er naar kijk.
Misschien komt dat wel omdat ik al wat ouder ben (pas 70)
en dat de tijd dan sneller lijkt te gaan. 

Als ik terug denk aan het moment dat Sjaak de Boer mij
vroeg toe te treden tot Auxilia-Brasili-ja dan kom ik ergens
in 1998-1999 uit. Ik was gestopt als directeur van een
 basisschool en volgens Sjaak had ik nu wel tijd over om erin
te stappen. Tot nu heb ik daar geen spijt van. Zolang mijn
gezondheid het toelaat wil ik het werk als secretaris graag
blijven doen. De groep bestaat uit tien personen, waarvan
er eentje vanuit Den Haag toeziet hoe alles reilt en zeilt. 
Weet u wat ik heel bijzonder vind? Binnen onze stichting
zitten er vier mensen in het “bestuur” die ik zelf als leerling

op de basisschool in de klas heb gehad. 

Terugkomend op 2018 zijn er, naast de “Bier en Ballen Bag”
met vaderdag, de zomermarkt en de kerstmarkt, twee bij-
zondere momenten geweest. Allereerst was er de PROMO
beurs in Wervershoof. Wij mochten ons daar aan de
 gemeenschap gaan presenteren en dat is bijzonder goed
verlopen. 
Vervolgens was er in april het “Werelds Proeven”. Een

 zevental gerechten uit verschillende
landen konden  worden geproefd. Het
was druk bezocht en enorm gezellig.
De  opbrengst is gegaan naar Stichting
Manda.

Ik wens u, namens de gehele groep, heel mooie en sfeervolle
kerstdagen toe, een hele mooie jaarwisseling en alle goeds
voor het komende jaar. Een Zalig Kerstmis en een gelukkig
Nieuwjaar.

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

December 2018

Al eeuwenlang bestond er een R.K. Armenbestuur dat in
schrijnende gevallen financiële ondersteuning verleende.
Door een naamsverandering heet het nu de Parochiële Ca-
ritas Instelling (P.C.I.)

De doelstelling van de PCI Wervershoof is: 
Vanuit de R.K. Parochie de christelijke overtuiging gestalte
te geven in de vorm van dienstbaar te zijn aan de samenle-
ving (ongeacht de geloofsovertuiging) door aandacht te wij-
den aan de concrete noden van de mensen uit onze
parochie.

Wat doen wij als PCI ( Parochiële Caritas Instelling)?
Helpen als de nood hoog is.
Dit doen wij vooral in de vorm van financiële steun. Men-
sen uit Wervershoof die onverwachts met financiële tegen-
slagen te kampen hebben, kunnen bij ons vragen om
financiële steun. Zodat zij even ontlast worden van hun zor-
gen en hierdoor de kracht krijgen om de hobbelige weg van
het leven weer verder te kunnen gaan. Met kerst geven wij
de gezinnen, die bij ons bekend zijn, en waarvan wij weten
dat zij met een minimuminkomen rond moeten komen, iets
extra’s. De kerstpakketten die wij ontvangen verdelen wij
ook over deze gezinnen. Wij ervaren dan veel dankbaarheid
onder deze mensen.

Wie zijn wij?
Het bestuur van de PCI bestaat uit vier parochianen (in-
woners van Wervershoof) en komen 10 tot 12 keer per jaar
bij elkaar. Wij behandelen dan diverse aanvragen en gaan
hier heel diskreet mee om.

Wij werken samen met ge-
meente, maatschappelijk wer-
kers en andere hulpverleners.
Ook worden wij weleens getipt
door inwoners van Werver-
shoof.

Wij kunnen dit doen doordat wij vier keer per jaar een
deurcollecte bij de weekendmissen mogen houden en wij
ontvangen de collecte bij de dagmissen. Daarnaast ontvan-
gen wij giften en kerstpakketten van mensen, verenigingen
en bedrijven.

Mocht u na dit lezen ook iemand kennen, die financiële
steun kan gebruiken mag u bellen met:
Mevrouw A. Wildoër: telefoonnummer: 0228-583731

Wilt u ons financieel steunen, dan kunt u uw gift overma-
ken aan:
IBAN/rekeningnummer: 
NL57 RABO 0368 9506 54 t.n.v. PCI Wervershoof

Wilt u een kerstpakket of levensmiddelenpakket geven dan
mag u bellen met:
Mevrouw A. Deen, 
telefoonnummer: 0228-582406 of 06-53636281. 

Tevens willen wij iedereen die ons het afgelopen jaar iets
heeft geschonken, in welke vorm dan ook, heel hartelijk
bedanken.

PCI



Het is nu bijna een maand geleden dat we terugkwamen uit
Lourdes. Ieder jaar gaan we heen. Van te voren denk je: hoe
zal het gaan zonder pastor Co Kuin? Hoe zal het gaan met
zijn vrouw Ria? En, het is wel een hele grote groep dit jaar.
Pastor Jules Post ging voor het eerst met ons mee. Toch had
ik er wel vertrouwen in dat het allemaal ‘goed’ zou gaan. We
weten uit ervaring wat Lourdes met mensen doet.
En... het was weer bijzonder. Bijzonder hoe mensen in de
groep met elkaar optrekken. Voor elkaar zorgen, voor el-
kaar open staan. Bijzonder, hoe toch altijd de kruisweg heel
bijzonder iets met mensen doet, vooral door de heden-
daagse teksten en ervaringen die we dan met elkaar delen.

Het voelde voor mij goed toen ik op het laatste moment,
vlak voor Lourdes, nog gevraagd werd om de overweging te
houden in de Boeteviering. Co deed dit de laatste jaren heel
vaak en ik deed dit dan ook in zijn gedachtenis. Ik riep op
om toch maar vooral te luisteren naar ons eigen hart en tot
leven te brengen al wat we in ons hart met ons meedragen.
Dat mag er allemaal zijn. Probeer het en blijf daar in gelo-
ven, dat geldt voor iedere dag van ons leven. Want juist in
ons hart heeft God iets van zichzelf ‘neergelegd’. 
Leven vanuit je hart en open oog en oor hebben voor el-
kaar. Daarin leven we Gods liefde.
Die liefde die we zo voelden tijdens de week in Lourdes.
Ook in het pastoresteam was die liefde voelbaar. Heel bij-
zonder met hoeveel respect en waardering we met elkaar
omgingen. 
Met een hoofdaalmoezenier van 37 jaar. Heel wijs voor zijn
leeftijd. Toen ik dit iemand vertelde, zei die: “Was Jezus ook
niet pas 33 jaar…”
Van de mensen die ik naderhand over Lourdes gesproken
heb, hoorde ik heel veel bijzondere belevingen terug. Mooi
om dit zo te mogen horen. Ik wil eindigen met een liedtekst
passende bij deze week: ‘Waar vriendschap is en liefde, daar
is God met ons’. Het heeft me goed gedaan.

Pastor Mariet Vet
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“De afscheidsviering in ons hotel was
intens en erg mooi.” (Deelnemer West-
friese Lourdes Vliegreis 2018).

In 2019 – donderdag 26 september
t/m dinsdag 1 oktober – gaat VNB
Westfriesland voor het achttiende ach-
tereenvolgende jaar naar Lourdes. De
groepsreis, met Westfriese pastorale
begeleiding, staat open voor jong, oud,
gezond, ziek, gelovig, niet gelovig, bui-
tenkerkelijk, andersdenkend. 
Via opstapplaatsen in Hoogkarspel en
Hoorn brengt de touringcar u gratis
naar Maastricht Aachen Airport. Na
ongeveer anderhalf uur vliegen, landt
het chartertoestel op Tarbes. De ge-
reedstaande bus zet u in ca. vijftien
minuten voor uw hotel in Lourdes af.
Twee informatie- en kennismakings-
avonden in juni en september dragen
bij aan een versneld groepsgevoel. Op
de reünie in november krijgt u het
herinneringsboekje van deze beteke-
nisvolle reis! 
Wilt u in 2019 met ons mee? Meldt u

nu al aan, er zijn reeds 29 plaatsen ge-
reserveerd. Opgave bij Harry Vet
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040
of bij Kees en Vera Ooijevaar, Raiffei-
senlaan 81, 1693EP Wervershoof
(0228582203). Eind december ligt de
folder bij hen en in de plaatselijke/re-
gionale kerk.
De folder is ook digitaal beschikbaar.  

De pelgrims verblijven in groepshotel
Croix des Bretons. Degenen voor wie
(enige tijd) lopen en/of staan (te) ver-
moeiend is en van een rolstoel gebruik
(willen) maken -welke kosteloos kan
worden geleend- moeten zelf een rol-
stoelbegeleider meenemen; de rol-
stoelbegeleider dient de rolstoeler de
hele reis te duwen!

Beschikt men niet over (rolstoel)bege-
leiding, dan is zorghotel Padoue de
aangewezen locatie. Hier verblijven de
pelgrims die zorg en/of verpleegkun-
dige hulp nodig hebben. De begelei-
ding (1 op 1) wordt 24 uur verleend

door vrijwilligers onder wie Westfrie-
zen. Alle vrijwilligers worden door
VNB aangesteld!

VNB, opgericht in 1883, is een non-
profit organisatie die Lourdesreizen
op vele data en met verschillende ver-
voermiddelen organiseert: per vlieg-
tuig, TGV, bus en VNB Lance (bus
geschikt voor zorgpelgrims). 
Daarnaast zijn er in 2019 sponsor-
fietstochten gepland naar Banneux,
Camino, Kevelaer, Lourdes, Rome en
Santiago en zorgreizen naar Barce-
lona, Israël, Kevelaer, Polen en Rome. 
VNB organiseert pelgrimsreizen naar
bestemmingen met een rijke christe-
lijke traditie zoals Assisi, Fatima, Grie-
kenland, Israël, Jordanië, Polen, Rome,
Santiago de Compostella en Turkije.
Zie: www.vnb.nl 

Westfriese Lourdes Vliegreis 2019

Mijn ervaring
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Achter de schermen wordt veel werk
verzet op de pastorie door de vrijwilli-
gers van de administratie van de
 Werenfridusparochie. Rina Schouten-
Tensen is er daar een van.
Het jaar 2000 was het begin van een
interessante periode als vrijwilliger
voor Rina.
Pastor Suidgeest kwam bij haar op be-
zoek om te vragen of ze een belang-
rijke taak op zich wilde nemen op het
kantoor van de pastorie. Wat aarzelend
werd ‘Ja,’ gezegd. Datzelfde overkwam
Riet-Kuin-Ooijevaar en samen begon-
nen ze aan hun avontuur.
Ze werden de opvolgers van Aad
Goossens en Marry Smit-Lakeman die
daarvoor respectievelijk 10 en 20 jaar
de administratie hebben verzorgd.
Het was net de periode dat de leden-
administratie via het Bisdom werd ge-
automatiseerd met de SILA (Stichting
Interkerkelijke Leden Administratie).
Aad en Marry hebben alles keurig
overgedragen.

Wat doen ze daar allemaal?
Taken die gebeuren moeten naast de
ledenadministratie zijn: doopboek
 bijhouden, 1e communicantjes en vor-
melingen inschrijven, het dodenboek
bijhouden, de actie kerkbalans voor-
bereiden, administratie rondom Nu en
Straks, het samenstellen en bijhouden

van het parochiegidsje dat alle
(nieuwe) parochianen krijgen toege-
zonden, adressen van vrijwilligers ver-
zamelen voor de jaarlijkse kerstgroet
vanuit de pastorie. Bijhouden hoeveel
keer iemand die overleden is afgelezen
moet worden. Overzicht kroonjaren
voor de bezoekersgroep, overzicht
vrijwilligers bijhouden. Aan de hand
van de ledenadministratie bijhouden
aantallen Nu en Straks voor het rapen
en nieten.

Kerkhof
Omdat informatie over overledenen
en hun begrafenis binnenkomt op de
pastorie is het de taak van Rina en Riet
om overledenen in te schrijven, voor-
heen ging dat met briefjes die naar
Theo Bregman gebracht werden, maar
tegenwoordig gaat dat per computer.
Theo was gelijk met hen begonnen.
Omdat meer mensen in de parochie
bezig waren met het afscheid hebben
ze in 2003 de kerkhofcommissie opge-
zet compleet met afsprakenlijst. Er is
dan ruimte voor overleg, het maken
van afspraken en oplossen van vraag-
stukken die ieder zo af en toe tegen-
komt in zijn eigen taakgebied. 

Programmeur
Ze kregen de beschikking over een
eigen programmeur. Dick Kuin, de

zoon van Riet houdt zich graag bezig
met de computer en heeft een prachtig
programma ontworpen. Als verande-
ringen of verbeteringen noodzakelijk
zijn, vervult hij alle wensen, zodat het
steeds beter en makkelijker werkt. Alle
nota’s of b.v. de lijst met overledenen
voor de 2 novemberviering, komen nu
na een druk op de knop uit de com-
puter rollen. 

Kerkbalans
De voorbereiding voor de actie kerk-
balans was vaak hectisch. Je bent wel
vrijwilliger, maar het moet toch
 allemaal zorgvuldig gedaan worden. Je
hebt een grote verantwoording. Alle
adressen moeten kloppen en als
 iemand heeft aangegeven om niet
meer mee te willen doen met de kerk-
balans, moet dat correct verwerkt
worden, zodat degenen die de enve-
loppen ophalen geen boze gezichten
krijgen.

Verandering
In 2011 kwam er verandering, Anneke
Neefjes-Kuip werd erbij gevraagd door
haar zus Arda, om te helpen met de Nu
en Straks. 
Toen ze echter de eerste keer op de
pastorie kwam op een maandagoch-
tend, bleek het ook om de nieuwe
 ledenadministratie te gaan van Navi-
sion. Riet zag het niet meer zitten om
daarmee te werken en zodoende
kwam Anneke Rina assisteren.
Het was best wel een ingewikkeld
computerprogramma om de wijzi -
gingen van de ledenadministratie in
bij te houden. 
Rina was op cursus geweest en met
een boek vol aanwijzingen erbij, was
die er vrij snel in thuis. Het pro-
gramma werkte goed, het was alleen
een beetje “omslachtig”, om de gege-
vens tevoorschijn te halen. Maar als je
het weet, is het niet moeilijk, maar dat
is met alles zo. Het voordeel van Navi-
sion is dat het een digitaal programma
is en zodoende ook werkzaamheden
thuis kunt doen en dat deed Rina
 geregeld.
Riet, Rina en toen nog pastoor Suid-
geest kennen heel veel mensen uit
Wervershoof, zowel boven als onder

Afscheid van…



Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is?
In Lourdes! Vraag het maar aan de miljoenen pelgrims die
elk jaar dit bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën bezoe-
ken. Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar Maria in
1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen.
 Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria,
om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de
verschijningen, om het geloof samen met anderen te
 beleven, om bezinning.

Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een volledig ver-
zorgd programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend
– deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmo-
menten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de
Pyreneeën. 

De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt
al decennia lang jaarlijkse bedevaarten naar Lourdes in
 samenwerking met het ‘Huis voor de Pelgrim’ (Limburgse
Bedevaarten). De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorg-
sters die voor u vele hand en spandiensten verrichten
 tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor
geschikt voor jong en oud, ziek en gezond. 
Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het
Zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden door onze
eigen Nederlandse vrijwilligers van het Huis voor  de
 Pelgrim.

Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:

29 mei – 6 juni 2019, busreis naar Lourdes
Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. Onderweg
worden plaatsen aangedaan als Banneux, een bedevaart-
plaats in België. Het Hospice in Beaune, een prachtig mu-
seum, vroeger was het een ziekenhuis voor arme mensen.
En natuurlijk op de terugreis een bezoek aan het klooster in
Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard in haar schrijn.

Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te
nemen aan de vliegreis van 31 mei – 5 juni 2019. 
De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich dan in
Lourdes bij de buspelgrims aan.

Vliegreis van 6-11 september 2019
Vertrek vanaf vliegveld Maastricht. Bij voldoende deelname
gaan we met een bus vanuit Haarlem naar het vliegveld.

Informatiebijeenkomsten
Als U, uw familie, kennissen en vrienden belangstelling
hebben voor een reis naar Lourdes, dan bent U allen van
harte welkom op de informatiebijeenkomst. Op deze bij-
eenkomst komt U alles te weten over de 2 bedevaart reizen.
Er wordt een presentatie en informatie gegeven over de reis,
de bedevaart zelf, het leven van Bernadette en het heilig-
dom van Lourdes.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op:
Zondag 20 januari 2019
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk 
Adres: Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB in Haarlem
Aanvang: 13.00  uur.
De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 90 minuten. 

Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij:
Joke Hoekman T. 013-5216701 M. 06-42347729
Wilma Caiffa M. 06-12157507 (na 18.00 uur)
Diaken Philip Weijers M. 06- 53887641

Tip: Bent u client bij Zorgverzekeraar CZ! Dan kunt u onder
bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke
korting op de reissom. Meer informatie hierover bij Joke
Hoekman. 

Veel informatie kunt U vinden op onze website: 
www.lourdes-groep.nl en Facebook: Lourdesgroep
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de grond, ongelooflijk. Dat is af en toe
best wel handig als je bepaalde dingen
moet weten voor de ledenadministra-
tie. 

Koffietijd
Maandagochtend om 10.00 uur, vaste
prik, koffietijd, waarbij het weekend
werd doorgenomen door pastor Suid-
geest, Thea, Riet, Rina en Anneke.
 Altijd gezellig.
Na het vertrek van Pastor Suidgeest is
vorig jaar het kantoor opgeruimd
samen met Irene en Carina van de pa-
rochieraad. We kregen een nieuwe
mooi opgeknapte plek nu aan de voor-
kant van de pastorie. We, Rina, Thea,
Riet en Anneke, zijn dit jaar bij pastor

Suidgeest op visite geweest en dat was
een heel gezellig uitje.

Rina gaf in mei aan dat ze eind van dit
jaar wou stoppen. Er moet straks weer
met een nieuw programma worden
gewerkt, daar wil ze zich niet meer in
verdiepen. Na 18 jaar vind ze het wel-
letjes, het wordt tijd voor verandering.
Ze is oma van drie kleinkinderen waar
ze supertrots op is. Naast het oppassen
krijgt ze ook meer tijd voor haar
 andere hobby’s: Tuinieren, wandelen
en fietsen.

Oproep
Na een oproep van kapelaan Piets in
Binding gaf Gerda Koomen aan, dat ze

het wel proberen wil en daar zijn wij
heel blij mee. Anneke en Gerda gaan
samen verder. 

Anneke: ‘Het zal vreemd zijn; alles
ging altijd zijn gangetje en ik hoefde
nergens om te denken, dat deed Rina
altijd. Die wist precies wanneer wat
moest gebeuren. Dat zal wel wennen
moeten, er zal nu een draaiboek
 gemaakt moeten worden. ’

We bedanken Rina voor de fijne en
 gezellige samenwerking al die jaren.

Riet Kuin-Ooijevaar
Anneke Neefjes-Kuip 

Gaat u mee op bedevaart naar Lourdes!



Op 17 oktober 2018 is overleden: Joris
Gerardus Maria (George) Koopman,
geboren als jongste zoon in een gezin
van elf kinderen op 29 januari 1939.
Op jonge leeftijd moest hij al afscheid
nemen van zijn vader. Zijn moeder
werd daarmee zijn grote voorbeeld
door de wijze waarop zij het boeren-
bedrijf runde. Na de basisschool ging
George naar de tuinbouwschool  in
Wervershoof en later naar de vak-
school verderop in het land. Op 19-ja-
rige leeftijd deed de kans zich voor om
als dienstplichtige naar Suriname te
gaan, een kans die hij met beide han-
den aangreep. Zijn interesse voor
 andere landen en culturen was toen al
aanwezig. Na terugkomst uit Suriname
besloot hij een tuindersbedrijf te be-
ginnen. Hij trouwde met Riet Blokker
waarna ze gingen wonen op de Kal-
verstraat; samen kregen ze vier kinde-
ren. In de uitvoering van zijn bedrijf
was George heel vooruitstrevend. Hij
stelde zijn teeltplan zo op dat hij het
hele jaar door bezig kon zijn met het
planten, oogsten en verwerken van
bloemen. Om dit alles te kunnen rea-
liseren verhuisde het gezin naar De
Ruil. Het bestuurswerk in diverse or-
ganisaties was een grote kwaliteit van
hem. Zo was hij bestuurslid bij de LTB,
25 jaar lang voorzitter van het bestuur
van de Rabobank, lid van het bestuur
van de Mavo, een aantal jaren lid van
de Gemeenteraad van Wervershoof,
eerste voorzitter van de Stivas en als
directeur van Glastuinbouwgebied het
Grootslag één van de initiatiefnemers
voor de glasbouwontwikkeling in
West-Friesland, Polder Het Grootslag
en in belangrijke mate aanjager van
Glastuinbouwgebied Het Grootslag.
Met de hulp van zijn vrouw Riet wist
hij het bedrijf op De Ruil goed
 draaiende te houden; omdat er echter
binnen het gezin geen opvolgers

waren is hij het bedrijf gaan afbouwen.
Er kwam meer tijd voor vakanties; zo
genoten ze van de zon op Gran Cana-
ria en regelmatig werden ook culturele
reizen ondernomen. Vanaf 2013 ver-
anderde het leven echter voor beiden;
bij zijn vrouw Riet werd een onge-
neeslijke ziekte geconstateerd; haar
overlijden in 2015 heeft hem veel ver-
driet bezorgd. Ook liet de gezondheid
van George het op dat moment afwe-
ten; door medicijngebruik en een
goede begeleiding vanuit het VU wist
hij de draad weer op te pakken, tot na
ruim 4,5 jaar het medicijn zijn werk
niet meer deed en er voorgoed een
einde kwam aan zijn werkzame leven.
Op maandag 22 oktober vond voor
hem de crematie plaats in Cremato-
rium Schagerkogge. Afscheid van een
‘stille held, raadgever, vader en opa die
alles wist en voor wie geen doel
 onhaalbaar was’. 

Op 24 oktober 2018 is op de hoge leef-
tijd van 97 jaar overleden Johanna
Koopman-Bakker, geboren op 27 juni
1921 in Zwaagdijk-Oost. Zij groeide
op in een gezin van elf kinderen van
wie er twee op jonge leeftijd zijn over-
leden. Het was vlak na de oorlog dat
zij haar man Arie ontmoette op een
dansavond in Zwaagdijk-Oost; liefde
op het eerste gezicht en die is altijd
 gebleven. In 1949 trouwden ze in de St.
Werenfriduskerk. Hun huwelijk bracht
geen kinderen voort; wel hebben
 Johanna en haar man Arie zich liefde-
vol ontfermd over twee pleegkinderen:
Ron (10 jaar) en Sylvia (7 jaar) die zij
beiden helemaal zagen als hun eigen
kinderen. Het leven van Johanna en
haar man is bepaald niet over rozen
gegaan. Op 20 jarige leeftijd is hun
zoon Ron door een motorongeluk om
het leven gekomen. Een intens ver-
drietige periode die zij samen hebben
moeten verwerken. De geboorte van
drie kleinkinderen hebben het leven
toch een beetje de glans gegeven die zij
zo misten. Na een leven van hard wer-
ken – haar man Arie had een bouw
aan het Zijdwerk met kool, witlof en
tulpen – kregen ze meer tijd om van

mooie vakanties te genieten: Joegosla-
vië, Egypte en Israël, maar ook in eigen
land ondernamen ze veel tochtjes.
Door het steeds beperkter wordende
zicht waren ze aangewezen op de tan-
dem, genietend van wat de natuur hen
bracht. In 2014 hebben beiden hun 
65-jarig huwelijk nog mogen vieren;
helaas waren toen al veel familieleden
en vrienden hen ontvallen. Johanna
had nog maar één zus en haar man
Arie had geen broers en zussen meer.
Het is in hetzelfde jaar dat haar man
Arie overleed. Ze verhuisde intern
naar een appartement voor alleen-
staanden. Ondanks haar verdriet en de
moeilijke momenten in haar leven
hoorde je haar nooit klagen. Ze nam
het leven zoals het kwam en had waar-
dering voor de goede verzorging door
de mensen van het verzorgingshuis 
St. Jozef. Zoals ze zelf ooit zei: ‘We wor-
den hier goed verzorgd hoor en dat is
een zegen’. Ruim een jaar geleden
kreeg ze een enorme klap te verwer-
ken; haar dochter Sylvia overleed op
de leeftijd van nog geen 60 jaar. Het
zoveelste verdrietige moment in haar
niet altijd gemakkelijke leven. Op
 zaterdag 27 oktober was voor haar de
begrafenis en is zij na vier jaar weer
herenigd met haar man op het kerk-
hof. 

Op 9 november 2018 is op de geze-
gende leeftijd van 95 jaar overleden:
Veronica (Vronie) Schipper-Neefjes,
geboren op 15 mei 1923 in Hauwert
als tweede dochter uit een gezin van
zeven kinderen. Ze groeide op in een
boerderij waar het hard werken was.
Toen zij ongeveer 10 jaar oud was, ver-
huisde het gezin naar Wervershoof
waar het bedrijf werd voortgezet op
een grotere boerderij. Als kind zijnde
moesten ze ook meehelpen met kazen
en karnen. Via het bedrijf van haar
vader heeft ze in de jaren ’50 haar man
Piet leren kennen. Op 6 juni 1956
trouwden ze en gingen wonen op de
boerderij aan de Dorpsstraat 194;
samen kregen ze twee zoons en leid-
den met elkaar een mooi leven. In het
jaar 1993 kwam er plotseling een einde
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aan dat mooie leven, toen haar man
Piet onverwacht stierf aan een hart-
stilstand. Dat kwam hard aan en zijn
overlijden bezorgde haar en de kinde-
ren veel verdriet. Omdat er in Sjaak en
Hans geen opvolgers waren voor het
bedrijf is het vee en alles daar omheen
verkocht. Ze voelde zich niet gelukkig
in haar eentje in die grote boerderij en
werd zelfs bang. Ook werd ze in die
periode geconfronteerd met diverse
ernstige ziektes die ze wonderwel
steeds weer overleefde. In maart 2004
is ze verhuisd naar De Kaaghof aan het
Bisschop Grentplantsoen waar ze met
heel veel plezier heeft gewoond.
 Vronie was een vrouw die altijd graag
de regie in handen had. Ze heeft zelfs
een groot deel van haar eigen in me-
moriam geschreven. Zorgzaam als ze
was heeft ze voor één van haar zoons
een aantal jaren terug zelfs een was-
voorschrift geschreven: ‘Sjaak, als ik er
niet meer ben of ik het niet meer kan.
Donkere kleren, handdoeken, broek-
jes, sokken en al wat donker is op 40
graden kort. Overhemden en bedden-
goed op 40 graden langer. Witte shirts
doe ik wel apart. Witte thee of ander
mooi wit erbij ook wel op 40 graden,
maar ook wel op 60 graden en gewoon
lang. Witte shirts droog ik veel in bui-
ten op het rekje. Droog ze maar niet op
dat rekje bij de wasmachine, maar leg
ze maar netjes op het ledikant, Wel
netjes leggen, dan zijn ze niet zo kreu-
kelig gevouwen en hals netjes neer
 leggen.’ Een prachtige weergave van de
zorgzaamheid die haar leven zo
 tekende.  In 2017 verhuisde ze naar De
Wilgenhof waar ze nog een liefdevolle

tijd heeft doorgebracht. Een val werd
haar noodlottig. ‘Een einde aan het
leven van een vrouw die nog lang niet
sterven wou’, zo zei één van haar
zoons. Op woensdag 14 november was
voor haar de uitvaart, waarna ze is be-
graven op het kerkhof bij haar man
Piet. Afscheid van een lieve zorgzame
moeder en trotse oma. 

‘Ik wou richting 90, maar m’n padje
werd inkort!’ Deze woorden stonden
geschreven boven de overlijdenscircu-
laire van Piet (Petrus, Florentius, An-
tonius) Verdonschot Azn. Geboren
op 17 oktober 1949 overleed hij op 
19 november 2018 op de veel te jonge
leeftijd van 69 jaar. Piet, wie kent hem
niet; we kennen allemaal het stereo-
tiepe beeld van Piet op de fiets; een
flinke haardos en een ruige donkere
baard. Op 8 jarige leeftijd ging hij,
zoals zovelen in die tijd, een opleiding
tot frater volgen. Het plotselinge over-
lijden van zijn vader – Piet was toen
12 jaar – heeft hem doen besluiten die
opleiding de rug toe te keren. Hij wilde
thuis zijn en zijn moeder helpen. Deze
periode is voor Piet heel zwaar ge-
weest. Piet was van het begin af aan
een rustige jongen die in stilte veel
voor zichzelf verwerkte. Hij kon in
stilte genieten, op latere leeftijd veelal
gepaard gaande met een biertje en zijn
zo geliefde ‘shaggie’, maar hij had ook
zijn verdrietige momenten, moeilijker
te zien, maar o zo aanwezig. Verdriet
dat hij niet altijd aankon en waar hij

moeilijk over kon praten. Maar naast
het stille genieten en het stille verdriet
was er voornamelijk trots, heel veel
trots. Allereerst op zijn vier kinderen:
Kirsten, Marit, Sven en Hjalmar. Als je
aan hem vroeg bij een optreden of hij
trots was op degene die op dat mo-
ment op het podium stond, zei hij
steevast: ‘Ik ben op alle vier even trots.’
Zijn allergrootste trots waren zijn
kleinkinderen; wat kon hij van hen ge-
nieten. Jarenlang was Piet, als leer-
kracht, een vertrouwd gezicht op De
Regenboog in Westwoud. Het meest
trots was hij op de kinderen waarin
anderen weinig vertrouwen hadden en
die uiteindelijk het tegendeel bewezen
door een fantastisch leven op te
 bouwen. ‘Meester’ Piet was een begrip;
hij en De Regenboog waren onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Zijn
liefde voor de school ging zelfs zover
dat hij zijn zoon – het was nog in de
tijd dat één leerling méér of minder
het verschil maakte of je bijvoorbeeld
5 of 6 leerkrachten aan mocht stellen –
van de Dokter Pinxterschool afhaalde
en liet inschrijven op De Regenboog.
Ook dat was Piet. Zijn afscheid kwam
veel te vroeg. Op vrijdag 23 november
was voor hem de uitvaartdienst; een
afscheid van, zoals één van zijn kinde-
ren verwoordde, ‘papa, van die fijne,
lieve, aparte, mooie, stille en trotse
man.’ Een afscheidsviering met veel
persoonlijke inbreng, uiteraard met
woorden en muziek van zijn eigen
(klein)kinderen, waarna zijn kinderen
en kleinkinderen hem begeleidden
naar zijn laatste rustplaats op het kerk-
hof. 
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Lua Helena Josephina Maria
 Kuipers.

Dochter van Patrick Kuipers en
 Nikita Mol

Geboren op 5 juni 2018, 
gedoopt op 25 november 2018

GGEEDDOOOOPPTT::
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Met een stille zucht doet Jozef de deur dicht
nadat de herders weg zijn. Misschien komt
het doordat de deur zo zachtjes dichtgaat.
Misschien komt het doordat Jozef zo zacht-
jes loopt. In de stilte van de nacht hoort hij
een klein geluid. Alsof er iemand praat die
niet gehoord wil worden. Ergens op de
grond, ergens bij die pluk stro moet het zijn.
Stil als een schaduw stapt Jozef naderbij.
Daar zitten twee veldmuizen die zachtjes
 ruziemaken.
“De engelen waren het mooist! En de
 engelen zeggen dat het kindje het mooist is!
Maar dat kun je niet zien!” 
Fluisterend, om ze niet te laten schrikken,
vraagt Jozef:
“Zal ik jullie optillen? Dan kunnen jullie
 kijken.” 
Voorzichtig tilt hij de muisjes op, zodat ze
het slapende kindje kunnen zien. Wanneer
ze later weglopen, hoort hij ze nog ruziën.
“Zie je wel, het kindje is het mooist!”
“Dat zeg je alleen maar omdat je de engelen
napraat.”
“Zeg eens eerlijk, jij vond het kindje ook
mooi!”

“Jawel, maar de engelen…” 
Dan hoort Jozef zacht schrapen bij de deur.
Daar staat een wolvin met haar welpen.
“Schrik niet!”, zegt ze. “We hebben een
blijde boodschap gehoord. Dat er een kindje
is geboren!” Jozef laat de wolvin en haar
welpen binnen om te kijken, al is hij wel
voorzichtig voor haar tandem. Daarna
komen er zoveel dieren dat Jozef de deur
van de stal maar open laat staan en een
plank tegen het krukje zet, zodat de kleine
dieren zelf omhoog kunnen lopen om het
kindje te zien. Tot in de vroege ochtend
komt één lange stoet dieren naar de stal.
Sommigen hebbende engelen horen zingen.
Anderen hebben de herders horen praten. Er
zijn er ook die een ster hebben gezien die
hierheen op weg was. Dat alles vertellen ze
aan Jozef en aan Maria, die wakker is gewor-
den. Pas later verwonderen Jozef en Maria
zich erover dat ze met de dieren hebben
kunnen praten. Sinds die nacht zijn er ieder
jaar mensen die in de kerstnacht de dieren
kunnen verstaan. Niemand weet of dat komt
doordat de dieren dan kunnen spreken of
doordat de mensen dan kunnen luisteren.

Voor de kinderen 
Het kerstfeest van de dieren
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In het bijzonder en met grote dank aan:
de leden van de koren:
- dameskoor
- herenkoor
- AOW-jongerenkoor
- kinder/jeugdkoor Weereenlied 
- Middenkoor
- de fanfare St. Caecilea,
hun dirigenten en organisten,
lectoren en lectrices,
voorgangers in Woord-Communievieringen
en Avondwaken,
misdienaars en misdienettes,
liturgische assistenten,
leden van de liturgische werkgroepen,
van de werkgroepen:
Eerste Communie
en Vormsel,
gezinsvieringen,
van het jongerenpastoraat,
de contactpersonen,
de bezoekersgroep,
de redactie, typiste, drukkers,
niet(st)ers en bezorg(st)ers van ‘Nu en Straks’,
de webmasters,
de medewerkers en
medewerksters van de ‘Actie Kerkbalans’,
de chauffeurs van het ziekentriduüm,
de leden van de PCI,
de Zonnebloem,
de missionaire werkgroep,
medewerkers Wereldwinkel,
Auxilia-Brasili-ja,
de kosters en medewerksters,
de leden van de versiergroep,
de bloemschenkers,

de collectanten,
de kerkhofcommissie,
makers van gedenkkruisjes,
verzorgers van kerkhofadministratie,
bestuur en dragers van Sint Barbara,
bestuur en leden van de gemeenschapsveiling,
bestuur en redactie van Binding,
directie en personeel van Huize Sint Jozef,
leden van de Raad van Kerken,
kerkschoonmaaksters/makers,
gastvrouwen koffieochtenden
de bloemkwekers,
de tuin- en kerkhofverzorgers,
de administratieve hulpen,
de helpsters in de
kerk- en pastoriehuishouding
en alle medeparochianen,
die met woord en daad,
met hun trouw en met hun medeleven,
met hun onmisbare financiële bijdragen
ook het afgelopen jaar onze kerk
en parochie steunden.

Naast de wens voor u allen:
een ZALIG KERSTFEEST
en een ZALIG NIEUWJAAR
hopen wij op de vervulling van onze wens:
moge het meeleven
en meewerken zo blijven,
ook in 2019.  

Namens de parochieraad:

kapelaan P. Piets,
voorzitter.

K E R S T W E N S

E N

N I E U W J A A R S W E N S

DE PAROCHIERAAD EN DE KAPELAAN 
VAN DE SINT WERENFRIDUSPAROCHIE

WENSEN U ALLEN EEN
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR TOE
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