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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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Uit de handelingen der
apostelen 2,1-11

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 zij
begonnen te spreken in
vreemde talen, naar gelang 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
liepen die te hoop en tot hun
verbazing hoorde iedereen hen
spreken in zijn taal.
Zij waren buiten zichzelf en
zeiden vol verwondering:
„Maar zijn allen 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 Mesopotámië,
van Judea en Kappadócië,
van Pontus en Asia, van Frygië
en Pamfylië, Egypte en het
gebied van Líbië bij Cyréne,
de Romeinen die hier
verblijven, Joden zowel als
proselieten, Kreténzen en
Arabieren, wij horen hen in
onze eigen taal spreken van
Gods grote daden.”

Van de redactie
Dit is het laatste nummer van de 41e jaargang en
het seizoen 2018 – 2019 is hiermee afgerond.
Maar we gaan dit jaar niet zo rustig de vakantie -
periode in dan andere jaren. Dat komt door het
 bericht op pagina 5, waar Ton de Hoogt schrijft dat
hij zijn taak van opmaak en lay-out van Nu en
Straks neerlegt. Wij hebben alle begrip dat hij dit
besluit heeft genomen. 
Maar Ton is een professionele graficus, zodat ons
blad er sinds 2008 zeer fraai en verzorgd uit ziet.
Wij zijn hem niet alleen daarvoor enorm dankbaar,
maar ook voor de bijzonder prettige samenwerking
al die jaren. Hij zocht en vond ook aanvullende
 informatie. Dat heeft ook ons werk als redactie heel
plezierig gemaakt. 
Hoe het verder zal gaan is nog onzeker. Wij hopen
dat er iemand wordt gevonden die zijn taak op kan
pakken. Wij zien er naar uit.
Wij wensen u fijne Pinksterdagen, veel leesplezier
en een mooie zomer toe. 
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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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1/2 juni  (1e weekend) 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Woord-Communieviering.
Groep Wervershoof.

Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering
met Dameskoor.

Groep Wervershoof. 

8/9/10 juni (2e weekend) 
EERSTE PINKSTERDAG 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Eucharistieviering.
Kapelaan P. Piets..  
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Gemengd
koor. 
Kapelaan P. Piets. 
Maandag TWEEDE
PINKSTERDAG GEEN VIERING. 

15/16 juni (3e weekend) VADERDAG 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Woord-Communieviering
met Middenkoor.
Pastor A. Dekker.
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. van Dril. 

22/23 juni (4e weekend) 

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

29/30 juni (5e weekend) 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Eucharistieviering met
Dameskoor.
Kapelaan P. Piets.
Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor.
Groep Wervershoof. 

5/6/7 juli  (1e weekend)

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

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

Pastor A. Dekker 

12/13/14 juli (2e weekend)

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. 
Woord-Communieviering met
Herenkoor.
Groep Wervershoof .
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Kapelaan P. Piets.

19/20/21 juli (3e weekend)

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

26/27/28 juli (4e weekend)

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. 
Eucharistieviering. Pastoor J. van Dril 
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastoor J. van Dril.

Liturgisch rooster
van 1 juni tot en met 15 september 2019



2/3/4 augustus (1e weekend)

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. 
Woord-Communieviering. Groep
Wervershoof.

Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. 

Groep Wervershoof.

9/10/11 augustus (2e weekend)

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. 
Eucharistieviering. Pastoor J. van Dril
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Heren van het koor.
Kapelaan P. Piets.

16/17/18 augustus (3e weekend):
KERMIS/MARIA TEN HEMELOPNEMING 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. 
Eucharistieviering. Kapelaan P. Piets
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd koor.
Kapelaan P. Piets.

23/24/25 augustus (4e weekend)

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. 
Woord-Communieviering. Groep
Wervershoof

Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Dameskoor.
Kapelaan P. Piets.
Missie Verkeersmiddelen Actie/ MIVA
tijdens viering.

30/31 augustus/1 september (5e
weekend)

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. 
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastoor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur:Woord-
Communieviering met liederen.
Pastor A. Dekker.

6/7/8 september (1e weekend) 

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

Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Middenkoor.

Kapelaan P. Piets.

13/14/15 september (2e weekend)

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

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

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

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

Pinkstergeest

De Geest van God
blijft ons nabij
het geeft kracht
en maakt ons vrij.

Steeds worden we
erdoor aangeraakt
alsof een frisse wind
alles nieuw maakt.

Bij moeilijkheden
en tegenslag
tilt het ons op
in de nacht en in de dag.

We mogen het vragen
hulp van boven
zo wordt het draaglijk,
en gaan we geloven,

Dat ons levenspad
zal worden verlicht
het biedt vertrouwen
en een helder zicht.

De Heilige Geest,
beschermt, inspireert
zorgt voor veerkracht 
bij al wat men leert.

Arda
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Vervolg liturgisch rooster



Ik wens u en de uwen dat jullie
je altijd zullen laten leiden door
de kompasrichting die de Geest
voor jullie in gedachten heeft.
Juist ook als het tegen lijkt te
zitten in het aards bestaan qua
carrière, gezondheid, werkplek
en allerlei andere zaken en situ-
aties die zich zo kunnen aan-
dienen. Blijf open voor de
Geest en laat haar maar waaien! 

Zalig Pinksteren! 

Zo snel als het allemaal toch maar gaat!
Zwevend op de wind van de Heilige Geest
heeft onze jeugd de Eerste Heilige Com-
munie gedaan. Die Heilige Geest die ons
in de Paastijd meevoerde naar Pinksteren.
Op de vijftigste dag na Pasen stort zij zich
volledig uit over Moeder Maria en de
apostelen. Pinksteren is dan ook echt
„haar” feest. Ja, ik schrijf het in de vrou-
welijke vorm! Uiting geven aan die Geest
Gods kunnen u en ik op allerlei manieren.
Denk maar aan de vele werkgroepen die
zich telkenmale weer inzetten: van koren
tot EHC, van administratie tot schoon-
makers en van kosters tot klusjesmannen
en noemt u verder maar op. De geest van
God staat voor de kiemkracht des levens,
oftewel de Liefde met een hoofdletter.
Zo’n gevoel dat je weleens ervaart als God
je hart beroert, je je kinderen zich net zo
ziet gedragen als hun ouders of grootou-
ders of gewoon wanneer je kat lekker op
schoot komt liggen, je hond aan je voeten
slaapt en je favoriete soapserie op TV is.
Denk maar eens aan Genesis als Gods
Geest (RUACH in Hebreeuws en PNE-
UMA in het Grieks) over de wateren

zweeft. De ruach brengt orde in de chaos
en samen met God ook leven tot stand.
Ruach/ pneuma betekent ook  wind/
luchtstroom.” Iets in beweging zetten der-
halve en dat is iets wat u door uw inzet en
liefde ook kunt doen. Ieder op zijn of haar
eigen wijze, geleid door het goede en de
Goede! 
Liefde, of zij nou goddelijk dan wel men-
selijk is, dient uiteraard wel ontvangen
kunnen worden doordat je jezelf er voor
open durft te stellen. Geschonken liefde
(echte liefde is altijd belangeloos, „om
niet”) zal afketsen op de muur van onver-
schilligheid als je haar niet binnen wilt
laten. Als jouw uitgestoken hand voor
vriendschap niet wordt aangenomen, heb
jij je in elk geval christelijk en menselijk
gedragen. Het is dan aan die ander om het
pantser te laten vallen. Geef ook niet di-
rect op, want als mensen niet openstaan
voor goede, positieve, liefdevolle betrok-
kenheid kan het zijn dat zij eerder in hun
leven schade hebben opgelopen en dus
tijd nodig hebben om te wennen aan
zachtmoedigheid, belangstelling en
vriendschap.

Pinksteren
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Voor u ligt het laatste nummer van Nu en Straks
2018-2019. Met dit nummer sluiten we weer een
jaar af.
Ook voor mij is dit het laatste nummer waaraan
ik meewerkte met de layout-uitwerking en op-
maak van Nu en Straks.
Voor de opmaak van Nu en Straks zoeken wij
nu voor mij een opvolger/ster. Wie voelt zich
 betrokken bij onze parochie om dit werk van mij
over te nemen?
Het blad verschijnt normaal zes keer per jaar.
Het is in samenspraak met de redactie dat het
blad wordt gemaakt.

Ik heb dit blad met veel plezier de laatste jaren
vormgegeven en opgemaakt. Maar huiselijke
omstandigheden hebben mij doen besluiten
hiermee te stoppen.
Ik hoop dat er voor het volgende seizoen een
 enthousiast persoon zich aanmeldt.

Ik wens mijn opvolger/ster veel succes en veel
plezier met dit werk.

Met hartelijke groet,

Ton de Hoogt

Laatste nummer Nu en Straks seizoen 2018-2019



Kerk en Samenleving

Vastenactie
De paasdagen liggen alweer enige tijd
achter ons en inmiddels staan de pink-
sterdagen voor de deur. De vastenac-
tie is verbonden met de 40 dagentijd
en er zijn verschillende acties geweest
om het project ‘Schoon water veran-

dert alles!’ een warm hart toe te dra-
gen. Met de kerkkoekjes die aan het
eind van de voorstellingsdienst van de
communicantjes werden verkocht en
de deurcollectes na de vieringen van
de paaswake en eerste paasdag is het
mooie bedrag van € 1048,32 opge-
haald. Hartelijk dank hiervoor!

Pinkstercollecte Week van de
Nederlandse Missionarissen (WNM) 

Met Pinksteren wordt de PINKSTER-
COLLECTE gehouden, bestemd voor
de Nederlandse Missionarissen die dit
jaar met verlof komen. ‘Zij komen
thuis, wij geven thuis’, dat is het be-
kende thema. Van harte deze missie-
collecte aanbevolen. Posters in de kerk

verwijzen ernaar. De Week van Neder-
landse Missionaris is voor ‘onze men-
sen in het veld’ een onmisbare
ruggensteun. Al onze missionarissen
mogen immers rekenen op de WNM
voor vakantietoeslagen, waardoor zij
tijdens hun verlof financieel niet af-
hankelijk zijn van familie en anderen.
Voor een aantal is ook vergoeding mo-
gelijk voor ziektekosten. 
De Pinksteractie mag zeker ook over-
komen als een uiting van solidariteit
en dankbaarheid, een hart onder de
riem vanuit het thuisfront naar onze
missiewerkers toe. 
De collecte vindt plaats tijdens de vie-
ring van zondag 9 juni. 

Van harte aanbevolen, heel veel dank!
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Nieuws van de parochieraad

“Bij de busreis in de Pyreneeën nog
een stukje van de wandelroute Santi-
ago de Compostella ervaren. Bepaald
niet een makkelijke weg.” 
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vlieg-
reis 2018)

Dé Westfriese Lourdes Vliegreis
2019 (26-sep t/m 1 okt) telt 60 deelne-
mers en is daarmee volgeboekt! 
De pelgrims komen uit Avenhorn, Be-
verwijk, Blokker, Bovenkarspel, De
Goorn, De Koog, Den Helder, Enkhui-
zen, Grootebroek, Hem, Hoogkarspel,
Hoorn, Houten, Lutjebroek, Nibbix-
woud, Purmerend, Utrecht, Venhui-
zen, Wervershoof, Westwoud,
Wognum, Wons, Zuidermeer, Zwaag
en Zwaagdijk-West. 

Op de informatie- en kennismakings-
avond van woensdag 12 juni en de
voorbereidingsbijeenkomst op woens-
dag 4 september – beide in de protes-
tantse kerk te Hoogkarspel – vindt
(her)kennismaking plaats, wordt prak-
tische informatie verstrekt en kan men
met alle vragen terecht. Een recente
DVD geeft indrukken over de organi-
satie en sfeer rond een Lourdesbede-
vaart. 

Ca. 10 dagen voor vertrek verstuurt
VNB de reisbescheiden, vluchtnum-
mers en definitieve reistijden. 
Voor het thuisfront zijn de vlucht-
nummers en vliegtijden rond de dag
van heen- en terugreis te vinden op
NOS-Teletekst (pag. 768 1/7 en 2/7
Maastricht Airport) en op internet
www.maastrichtairport.nl

Bent u ook benieuwd naar de erva -
ringen van de Lourdesgangers? 
In de parochie-/dorpsbladen hopen
we sfeerindrukken van de Lourdesreis
te kunnen publiceren. 

Alle vliegplaatsen in dé Westfriese
Lourdes Vliegreis 2020 zijn al gere-
serveerd. Wilt u in 2021 (eind septem-
ber) met ons mee?

U kunt zich nu al aanmelden bij
Harry Vet 
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040.

Westfriese Lourdes Vliegreis 2019
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De informatie en het persbericht over de Stille Omgang had
ik geplaatst in de Nu en Straks en de Binding. Als contact-
persoon had ik via de mail de uitnodigingen verstuurd.
Vanuit Wervershoof waren er tien opgaven, weinig voor dit
jaar. Vanaf het winkelcentrum vertrokken we om 19.45 uur
met de bus uit Wervershoof. Een kwartier eerder, omdat in
de bus het gemengd koor uit Andijk meereisde om de ge-
zangen tijdens de mis te zingen. Uit Andijk was daardoor de
opkomst aanzienlijk groter. Met een volle bus van 50 per-
sonen reden we naar Amsterdam. In de bus werden de me-
dedelingen gedaan door Margriet de Vries. Het
pelgrimsgebed en de voorbeden werden voorgelezen door
Desiré Kol.

Te midden van alle demonstraties voor vrede, klimaat en
betere sociale omstandigheden, trekt eenmaal per jaar door
het centrum van de hoofdstad, een stille tocht.  De Stille
Omgang werd in de nacht van 16 op 17 maart gelopen. De
intentie voor dit jaar was “God is een blijvend teken van
vreugde” Dit jaar was West-Friesland vertegenwoordigd
met 110 pelgrims in de Sint Nicolaasbasiliek. En respect
voor de groep van 33 pelgrims, die met veel harde tegen-
wind, maar wel droog weer, lopend vanaf Nibbixwoud naar
Amsterdam waren gekomen. 

De Heilige Mis begon om 21.30 uur. Bij de Eucharistievie-
ring ging Bisschop-coadjutor Jan Hendriks voor m.m.v.
pastoor Samuel Marcantognini, pastoor Jan van Dril en
 kapelaan Peter Piets. 
Het gemengde koor uit Andijk zong de liederen o.l.v. diri-
gent Tim Schuitemaker en organist Ina Sijm-Kuip. Wat een
geweldige ervaring voor het koor om in deze prachtige Sint
Nicolaasbasiliek te mogen zingen met een mooie akoestiek.

Tijdens de preek sprak Bisschop-coadjutor Jan Hendriks:

Beste Broeders en zusters, 

Het klinkt in deze tijd voor veel mensen bijna ongelooflijk
maar het geloof is een vreugde, dat maakt ons blij van bin-
nen. En die vreugde is een kracht voor ons leven. Die
vreugde maakt dat als je een heel moeilijke tijd doormaakt,
er toch ergens een lichtpuntje is en dat de mooie dingen die
je meemaakt een meerwaarde hebben, die je dankbaar
maakt. Het mooie in ons leven is ons geschonken. Ook al
hebben we er veel voor moeten doen, het is ook en vooral
een gave, een geschenk, een cadeau. Die vreugde van het ge-
loof is dit jaar precies het thema van de Stille Omgang.

Evaluatie de Stille Omgang 2019



De vreugde is het onmiskenbare teken van God. Als we zien
dat er echt vreugde in iemand is kan dat eigenlijk niet echt
een verkeerd mens zijn, Terwijl als de vreugde helemaal
ontbreekt, is er iets aan de hand: een groot verdriet mis-
schien of er kan ook meer aan de hand zijn: een pijn, een
blokkade, een woede... De vreugde is een teken van God.
Ons geloof is een mooie en kostbare schat en een bron van
kracht en vreugde, die je door moeilijke tijden kan helpen.
Als we die vreugde in ons weten te bewaren, raken we niet
verbitterd of agressief, zijn we minder kwetsbaar. En het is
de moeite waard om te focussen op de mooie dingen, ook
in het geloof, om zo de vreugde te voeden, want het evan-
gelie is een prachtige boodschap, krachtig samengevat door
Jezus zelf met de woorden: bemin God en de naasten, dat is
op zich al een mooie, vreugdevolle levensopdracht.

Straks lopen we in stilte door de stad. Stilte is heel belang-
rijk in ons leven. Het is kostbaar en moeilijk te krijgen. Alles
is druk en vol lawaai. Zo zal het straks ook zijn: de stad om
ons heen is volop in beweging, met feest en lawaai, wij zijn
in stilte. Want als het stil is kunnen we bij de wortels van
ons bestaan komen, kunnen we overwegen, nadenken, keu-
zes maken, bidden. En ook een beetje relativeren, misschien
iets afgeven, overgeven om weer vreugde te kunnen vinden.
In de stilte kunnen we een andere vreugde ervaren dan die
oppervlakkigere van dat we leuke dingen doen, en zo. De
echte vreugde zit vanbinnen en komt van dieper. Om die
vreugde te vinden, moeten we op ontdekkingstocht.

Mooie woorden die tijdens de preek werden gesproken door
Bisschop-coadjutor Jan Hendriks.

De mededelingen werden gedaan door de heer Piet Klaver
en een gedicht werd voorgelezen door Margriet de Vries.
Na de Mis verzamelden wij ons achterin de Sint Nicolaas-
basiliek zodat we met zijn allen naar het beginpunt bij het
Spui liepen om te beginnen aan de Stille Omgang. Voor en
achterop liep iemand met het bord West-Friesland waar we
tussenin liepen om zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven.
De organisatie in de stad en tijdens de stille tocht was weer
goed geregeld

In het uitgaansgebied kregen we te maken met jongelui die
het feest van St. Patrick’s Day vierden (de belangrijkste hei-
lige van Ierland), die af en toe de rust verstoorden. Jaarlijks
op 17 maart is St. Patrick's Day de Nationale Feestdag van
Ierland. Een dag waarop Ieren over de hele wereld een cul-
tureel feestje vieren. Maar ondanks al het rumoer om ons
heen werd de stilte goed bewaard.

Na afloop stond in de Lutherse kerk koffie/thee klaar en
konden we even napraten over hoe een ieder persoonlijk

deze omloop had ervaren. De deelnemers van de Stille Om-
gang geven vaak aan dat het lopen in Stilte en in Gebed
door het drukke Amsterdamse nachtleven een bijzondere
en vreugdevolle ervaring is. We kregen een seintje voor ver-
trek en stapten snel de bus in. We baden nog een tientje van
de rozenkrans voor een veilige thuiskomst en bedankte het
gemengd koor uit Andijk voor hun ondersteuning tijdens
de Mis en de Omgang. Met een gevoel van vreugde keerde
iedereen weer huiswaarts.
Tot volgend jaar, op zaterdag 21 maart 2020 

Margriet de Vries

Gedicht: Altijd
Er is altijd wel iets om weg te geven; 
een beetje van jezelf, een beetje tijd.
Oprechte aandacht en gezond begrijpen 
en als het even kan wat hartelijkheid.
In elke dag leeft iets wat je kunt delen; 
een beetje liefde, humor en geluk.
We slaan zo dikwijls van die dagen over, 
we merken het niet, we hebben het te druk…

Er is altijd in het kleins iets uit te delen, 
het is simpel, warm gevoel in jou,
Om welgemeend, spontaan even te denken: 
“ik geef wat licht, je staat stil in de kou.”
In elke dag zitten momenten, 
die vragen om wat zuivere menselijkheid.
We slaan zo dikwijls die dagen over, 
we voelen het niet, we hebben geen tijd…

Als je iets geeft, dat zuiver uit je hart komt, 
een lief gebaar, wat troost, verbondenheid,
Dan voel je zacht, dat je een ander mens bent 
met meer begrip voor realiteit.
De dagen zijn bedoeld om warm te zeggen: 
“ik wilde, dat ik iets voor je kon doen.”
Of zomaar onverwachts een hand te pakken 
en troost te brengen met een lieve zoen.

Er is altijd wel iets om weg te geven, 
aandachtig luisteren, doet wonderlijk goed.
Omdat je, ook al is het maar heel even, 
de mens dicht naast je innerlijk ontmoet.
En in alle dagen schuilen kraaltjes liefde, 
een nieuw ontdekken van een betere tijd.
Een begrijpen wat het leven inhoudt, 
de stille kracht van menselijkheid…
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Zondag 12 mei was de aftrap voor het koopje van de ge-
meenschapsveiling dat aangeboden was door pastor
Dekker en kapelaan Piets.

Acht Wervershovers, tegen acht Andijkers. We begonnen
met koffie en gebak om de grote tafel. De kapelaan heette
iedereen hartelijk welkom, waarna de wedstrijd begon. De
koppels die samen zouden gaan keezen moesten nog be-
paald worden. Dit deden ze door een speelkaart te trekken
die correspondeerde met de kaarten die op de verschillende
tafels geplakt waren. Zo speelde er aan  iedere tafel twee spe-
lers uit Wervers hoof en twee uit Andijk, met steeds dezelfde
kleur pionnen. Onder het belgeklingel werd na een uur van
tafel gewisseld, de plaatsen werden weer bepaald door een
kaart te trekken. Het was een leuke wisselwerking tussen de
spelers, een enkeling kon blijven zitten aan dezelfde tafel
maar meestal zaten de kopers steeds met andere mensen
aan tafel.

Andijk was vorig jaar na beide avonden niet in de prijzen
gevallen en was nu extra gemotiveerd. Jong en oud gingen
volledig op in het spel. Hier en daar werd enthousiast ge-
juicht of soms ook flink gebaald omdat de tegenspelers net
de goede kaarten in handen kreeg om de tegenpartij flink
dwars te zitten.
In eerste instantie stond de Wervers hover afvaardiging ver
voor maar na het laatste potje werd al snel duidelijk dat
 Andijk heel sterk teruggekomen was.
Het werd nog heel spannend... Een tafel was bezig aan de
laatste ronde met bijna alle pionnen binnen, op een na, en
mocht na de bel zijn kaarten nog uitspelen met als gevolg
dat  Andijk het potje won en drie punten erbij kreeg.

Dit maakte de eindstand gelijk 42-42 tot grote hilariteit van
iedereen. De avond werd rond de klok van twaalf afgeslo-
ten. Alle deelnemers kregen nog een leuke attentie mee naar
huis.
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Als eerste land op het continent volgt Frankrijk het voor-
beeld van Engeland. Abt Gerbert van de Abdij van Bobbio,
in het zuidwesten van Piacenza, later aartsbisschop van
Reims, hield zich bezig met orgelbouw. Onbekend is echter
of hij ook een instrument heeft gebouwd. 
Documenten over de verbreiding van het orgel in West-Eu-
ropa in de 10e en 11e eeuw zijn helaas niet talrijk. In 1060
werd een orgel gebouwd in het klooster Sint Ulrich te Augs-
burg door abt Adalbert. In 1077 in het klooster Weltenburg
in Beieren en in het klooster Cava bij Salerno (1092). In de
13e eeuw wedijveren alle grote kerken van Europa in het
bouwen van nieuwe instrumenten of het vergroten van or-
gels. 1226 te Erfurt, 1230 te Bonn, 1255 te Praag, 1256 te
Exeter, 1259 te Barcelona, 1292 te Straatsburg, 1299 te  Parijs
en in 1303 te Bazel. 
Het orgel schijnt nu eindelijk algemeen te worden erkend
als instrument dat de kerk waardig is. 
De Spaanse Franciscaner monnik Gilles de Zamora schrijft:
"Bijzondere goedkeuring kreeg het instrument met de vele
pijpen, waarvoor balgen nodig zijn. De kerk maakt slechts
van dit ene muziekinstrument gebruik voor de verschil-
lende gezangen, prosen, sequenties en hymnen. Wegens
misbruik door de reizende speellieden zijn alle andere in-
strumenten uitgesloten." 

Zelfs Thomas van Aquino (1225-1274), één van de belang-
rijkste theologen en filosofen uit de middeleeuwen, prijst
het orgel, omdat het "de zielen tot grote hoogten voert."

Ons orgel in de Sint Werenfriduskerk werd, zoals in de
 vorige aflevering gemeld, in 1863 gebouwd door de
 Limburgse orgelmaker Mathieu van Dinter voor de vorige
kerk uit 1815. In 1883 werd door de gebroeders Gradussen
een ombouw en uitbreiding gerealiseerd. In onze omgeving
is het mede door de stijl van deze zuidelijk georiënteerde
orgelbouwers een nogal uitzonderlijk instrument. 
Te Medemblik werd in de 17e eeuw een orgel gebouwd
door Pieter Bakker. Het is een typisch Hollands protestants
begeleidingsinstrument. Dat geldt ook voor het orgel in de
Zuiderkerk te Enkhuizen. Dit orgel werd geleidelijk aan
steeds verder uitgebreid om de gemeentezang te kunnen
begeleiden. Daardoor treffen we dan ook andere registers
op deze instrumenten aan, die speciaal voor die begelei-
dingstaak zijn bestemd. 

Op zondag 23 juni speelt Tjeerd van der Ploeg in de 
Sint Werenfriduskerk een overwegend romantisch
 programma.
Jan van der Leek
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De zomerreis 2019 gaat naar de bede-
vaartsplaats Beauraing in de Belgische
Ardennen. 
In 1932/1933 verscheen de heilige
maagd Maria hier 33 maal aan vijf
kinderen uit dit kleine stadje. Zij
toonde zich als Onze Lieve Vrouw van
het gouden hart. Sindsdien komen er
vele pelgrims om Maria te eren en hun
intenties aan haar toe te vertrouwen.
Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22
augustus de feestdag van het Hart van
Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook
uit de omringende landen aan deel

nemen. Ook wij zijn dit jaar er bij.

Tijdens deze reis is er voldoende tijd
voor een stil gebed aan dit bedevaart-
soord, maar ook voor mooie wande-
lingen in het nabijgelegen nationaal
park. Ook is een bezoek  mogelijk aan
het stadje Dinant, mooi gelegen langs
de Maas. Met een kabelbaan of per
trappen omhoog naar de citadel heb je
van daaruit een schitterend uitzicht
over de stad.

Wie het sportiever wil kan ook een
 kanotocht over de Lesse maken of
 ondergronds gaan in de grotten van
Han. Ook nodigen de binnenstad van
Namen, de oude abdij Maredsous of
de stad Luxemburg uit voor een
 bezoek. 

Tijdens deze reis verblijven wij in het
gastenverblijf van het bedevaartsoord

met hoofdzakelijk eenpersoonska-
mers. 

Vertrek: maandag 19 augustus 2019,
13.00 uur vanuit  Limbricht
Terug: zaterdag 24 augustus 2019,
12.00 uur in Limbricht
Kosten ca. € 450,— (vol-pension)

Opgave tot 15 juli 2019 
bij www.platform30plus.nl of pastoor
M. Otto,
m.a.j.otto@hetnet.nl of : 046-4515595.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Nederlands Beauraing
 Comite "Pro Maria"
afdeling bisdom Den Bosch

Maria Hagemeijer - De Wit, secretaris
website: http://home.kpn.nl/m.de.wit-
ssc/ 
of http://nbcpromaria.weebly.com/
mail: nbcpromaria@gmail.com

Zomerreis Beauraing
Zomerreis maandag 19 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019 naar
Beauraing

Het Orgel



Beste mensen

Voor u ligt de derde rondzendbrief van dit jaar. 

Misschien is u al opgevallen dat er een iets andere naam
onder het logo staat. Vanaf nu heten wij Auxilia-! Een
kleine terugblik: In 1986 zijn wij begonnen als “Brasili-ja”.
Deze naam kwam voort uit het feit dat pastor Sjaak ging
werken in Brazilië en een groep mensen uit Wervershoof
vond dat Sjaak daarbij moreel en vooral financieel moest
worden ondersteund. Omdat Sjaak zijn werkzaamheden
daar stopte werd onze naam in eerste instantie veranderd in
Auxilia. Dit hebben we niet lang volgehouden omdat deze
naam onvoldoende bekend werd onder de mensen. Men
bleef zeggen: “Oh, je bedoelt Brasili-ja”. We hebben er toen
Auxilia-Brasili-ja van gemaakt. Nu vinden we het tijd ge-
worden om onze naam te veranderen in “Auxilia-!”.

Afscheid
We gaan afscheid nemen van twee mensen die zich de af-
gelopen jaren hebben ingezet voor Auxilia-!
Esther van Velzen en Lonneke vd Gulik willen wij ontzet-
tend bedanken voor hun inzet. We nemen “officieel” af-
scheid van jullie tijdens onze jaarlijkse BBQ.

Agenda
Op 26-05, 21-07 en 11-08 zijn er bij Piet en Joanna Neefjes
(Vok Koomenweg 5 in Wervershoof) zogenaamde “Open
Tuinendagen”. U kunt gedurende deze dagen hun tuin
komen bewonderen en ik kan u verzekeren dat het zeer de
moeite waard is. Er wordt een kleine toegangsprijs gevraagd
die bestemd is voor Auxilia-!.

Ik heb u al eerder gewezen op het gratis
sponsoren van onze stichting. Als u gaat
naar de website www.auxilia-brasili-ja.nl
vindt u op de “homepage” het logo van
Sponsorkliks. Als u de link die er onder

staat aanklikt komt u meteen op de juiste site. U kunt daar
uw winkel zoeken en bestellen zoals u gewend bent. 
Het kost u geen cent extra maar u helpt op deze manier wel
onze stichting.

De Schelp en De Werenfridusschool in Wervershoof doen
elk jaar mee met de vastenactie. Dit jaar is de opbrengst ge-
gaan naar Auxilia-! In februari heeft Wouter de Groot van
Stichting “For a Purpose” een indrukwekkend verhaal ge-

houden tijdens een vergadering. Dat deed ons besluiten om
de opbrengst van de vastenactie niet alleen te schenken aan
“For a Purpose”, maar het bedrag wat door de kinderen is
opgehaald te verdubbelen. Wouter is alle klassen langs ge-
weest om zijn verhaal te vertellen. Dat maakte zeer veel in-
druk op de kinderen. Zo veel dat ze heel enthousiast aan de
slag gingen.
Er zijn statiegeldflessen opgehaald (1220 grote flessen en
ruim 100 kleine, samen voor een bedrag van 331 euro!), er
zijn door kinderen zelf acties bedacht (wat te denken van
auto’s wassen, bingoavond verzorgen, stuiterballen verkoop,
cupcakes maken en verkopen) en de kinderen zijn aan de
slag gegaan met “Heitje voor een karweitje”. Ik kan u ver-
tellen dat er hard gewerkt is om de huizen aardig netjes te
maken en dat veel kinderkamers door henzelf zijn opge-
ruimd. Er zijn hele leuke karweitjes bedacht: weddenschap
met oma, bij papa zijn sokken aantrekken, spelletje doen
met oma, chips uitdelen tijdens Ajax – Juventus, dansen op
straat en ga maar door. Dankzij het enthousiasme van de
kinderen en de leerkrachten is er een bedrag opgehaald van
3159,25 euro. We hebben Wouter dus een bedrag van
6318,50 euro kunnen geven. Iedereen die, op welke wijze
dan ook, hieraan zijn steentje heeft bijgedragen willen wij
ontzettend bedanken: kinderen, ouders, leerkrachten, spon-
soren. Grandioos. 

Plannen voor 2020
April “Werelds Proeven“
Augustus Kermisactie, viering in de botsauto's en een

ijsblok in de pastorietuin  
BBQ en afscheid van Lonneke en Esther

December Kerstmarkt
Dit staat al vast. Maar er zou best wel iets toegevoegd kun-
nen worden. We houden u op de hoogte.

KvK: 371000429
Bank: NL16 RABO 03689.48.870 t.n.v. Auxilia
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Secr: Kees Ooijevaar
Raiffeisenlaan 81
1693 EP  Wervershoof
Telefoon: 0228 582203
E-mail: 
chooijevaar@quicknet.nl
www.auxilia-brasili-ja.nl
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Hoe lang zitten jullie in het
bestuur?

Carine begon in september 2012 in
het, toen nog, parochiebestuur. Pastor
Suidgeest had haar eerder gebeld, in
juni, met een belangrijke vraag of ze
even langs wilde komen. Er was een
vacature voor secretaris, want Edgar
Aker stopte. Het leek pastor Suidgeest
een leuke taak voor Carine en de
werkzaamheden vielen wel mee vol-
gens hem. Aanwezig zijn en meeden-
ken met de vergaderingen en de post
doornemen en bespreken. Ze had het
op dat moment al druk met werk en
ander vrijwilligerswerk. Ze wist het
nog niet. Ze was thuis en toen was het
eigenlijk al beklonken, pastor Suid-
geest iets weigeren, dat kon ze niet
over haar hart verkrijgen. De bedoe-
ling was dat ze het vier jaar zou gaan
doen, inmiddels is het zeven jaar.

Irene is gelijk met Carine begonnen
en nam het over van Karin Gitzels.

Pastor Suidgeest kwam bij haar aan
huis om te vragen of ze in het paro-
chiebestuur de taak Gemeenschaps-
opbouw van Karin over wou nemen.
Ze had wat meer tijd en het leek haar
leuk. Ze vindt het nog steeds leuk om
te doen, maar stopt vanwege lichame-
lijke klachten. 
Werken combineren met vrijwilligers-
werk is momenteel teveel, dus ze moet
keuzes maken. 

Taken

Irene heeft contact met de wijkcon-
tactpersonen. Eenmaal per jaar wordt
een avond georganiseerd voor de vrij-
willigers die ‘Nu en Straks’ rondbren-
gen. Sinds een paar jaar worden ook
de raapsters en nietsters uitgenodigd,
de drukker, de lay-out man en redac-
tie. 
Irene heeft ook contact met de koffie-
dames. Als er een speciale viering is,
zoals de paasbrunch of een Westfriese
viering, worden zij ook uitgenodigd

om te helpen. Na afloop van die vie-
ring wordt er koffie/thee gedronken
achter in de kerk.
Daarnaast heeft ze contact met de be-
zoekersgroep, die mensen bezoeken
die een jubileumleeftijd hebben be-
reikt of zoveel jaar zijn getrouwd. De
bezoekersgroep neemt ook de cliënten
van Wilgenhof mee voor een bezoek
aan de kerststal in de kerk, maar orga-
niseren ook een Maria viering voor de
cliënten van het St Jozef.

Carine noemt op dat Irene, naast haar
vaste taken, nog veel meer doet. 
Ze regelt een bloemetje voor ‘ziek en
zeer’ in het parochiebestuur. 
Met vergaderingen zorgt ze dat de kof-
fie al klaar staat en niet te vergeten bij
de speciale vieringen zit ze in een sub-
commissie en helpt bij het maken van
een boekje en verricht hand- en span-
diensten in de kerk of pastorie.
Zo moest de pastorie opgeruimd wor-
den, toen kapelaan Piets er kwam
wonen. Irene nam hierin het voor-
touw; bracht overtollige spullen naar
Dorcas, kocht lampen, een wasma-
chine samen met Rina, spitte de hele
zolder door op wat er weg kon, aan
oud, niet meer bruikbaar materiaal
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In gesprek met.... 
Irene Duijn en Carine Kuin
In de parochieraad zijn twee dames die afscheid gaan nemen van het bestuur.
Ze draaien al een flink aantal jaren mee dus is de redactie op pad gegaan voor
een gesprek met Irene Duijn-Warnaar en Carine Kuin-Steltenpool, om te
horen hoe ze die tijd als leden van de parochieraad hebben ervaren.

Ze regelt een bloemetje voor ‘ziek en zeer’ in het parochiebestuur. 



voor vieringen enz. De kosters hebben
wat een oud papier naar de weg moe-
ten sjouwen! Theo Hauwert regelde de
schilder en behangboeken en tapijt-
stalen, zodat de kapelaan dit uit kon
kiezen. Met Gerda van de Gracht werd
de administratieruimte opgeruimd en
omgewisseld met de logeerkamer door
Theo, zodat de kapelaan meer privacy
zou hebben. Irene noemt op dat ze veel
(hebben kunnen) aanpakken samen.
Ook weer met Ben Droog die het taak-
veld overnam van Rina Schouten.

Irene noemt op dat ze veel samen
doen.
Bij het afscheid van Thea Bakker bij-
voorbeeld in de Inzet, deed Carine een
woordje, Kees Botman droeg een mooi
gedicht voor en met elkaar zorgden ze
voor de aanwezigen, de koffie, gebak,
en een afscheidscadeau. 
Samenwerken is heel belangrijk. Voor
en tijdens het afscheid van pastor
Suidgeest moest er uiteraard ook veel
gebeuren. Er was toen heel veel te re-
gelen. Een aparte commissie is daar-
voor toen opgericht. De ideeën
werden gelanceerd, maar moesten dan
nog wel uitgevoerd worden. Irene
heeft daar een compleet draaiboek
voor gemaakt, zodat iedereen wist wat
er van ze verwacht werd. Aan Ton de
Hoogt hebben ze altijd veel gehad
voor drukwerk, zoals de kaart bij het
afscheid en de 50 jaar Priesterkrant sa-
menstellen en opmaken speciaal voor
Pastor Suidgeest. 
Als er een aanpassing van namen
en/of adressen op de website moet
komen houdt Irene dat bij en geeft het
weer door aan Ton de Hoogt, die het
beheer daarvan heeft; hij zorgt voor de
invulling van de parochiesite met Jos
Reus. 

Carine: Naar buiten toe optreden, het
representatieve, woordjes doen. Het is
niet haar dagelijkse werk, want dan zit
ze op kantoor bij de muziekschool en
verzorgt de administratie. 
Ze heeft weleens een avond gepresen-
teerd op haar werk, ze heeft er geen
moeite mee en vindt het leuk om te
doen. 
Verder is ze uiteraard aanwezig tijdens
vergaderingen. Pastor Suidgeest las
voorheen de post al door; daarna
kreeg Carine het en kon ze het samen-
vatten voor de overige bestuursleden

en eventueel uitdelen tijdens de verga-
dering.
Tegenwoordig ligt de post klaar in
haar bakje op de pastorie, neemt ze het
mee naar huis en gaat het daar sorte-
ren. Voor een vergadering wordt het
dan eventueel op de agenda gezet. Veel
komt ook digitaal binnen. Daarnaast
helpt ze ook bij speciale gelegenheden
samen met de andere raadsleden. 
Voorheen vergaderden ze eenmaal per
maand, maar sinds ze parochieraad
zijn, nu vier jaar, wordt in principe
eens in de zes weken vergaderd, al
bleek dit het laatste jaar niet helemaal
afdoende. 
Bepaalde dingen o.a. subsidies aanvra-
gen kunnen niet te lang blijven liggen.
Jacob, de penningmeester heeft tus-
sentijds dan weer contact met Nico
v.d. Gulik van het regiobestuur.

Veel tijd nodig

Het afgelopen jaar is het best heel druk
geweest, omdat ze moesten uitzoeken
wie wat ging doen. Nu is het goed op
papier gezet. Ze hebben een schat van
vrijwilligers waar ze op kunnen bou-
wen. Iedereen moet wel weten waar
hij/zij aan toe is. Als er een goed over-
zicht is, is dat makkelijker over te dra-
gen. Dat is heel goed gelukt. 
Zeven jaar terug kon pastor Suidgeest
niet vermoeden dat er zoveel zou ver-
anderen. En Carine verwoord het
mooi: "Zet je je ervoor in, of zet je je er
niet voor in," met andere woorden, je
kunt het zo gek maken als je zelf wilt.
Maar als ze iets doen, zetten ze zich
voor 100% in. Pastor Suidgeest wist
natuurlijk overal van en had een heel
goed overzicht. Toen hij verhuisd was,
kwam de parochieraad dingen tegen,
waarvan ze niets wisten, omdat hij dat
altijd regelde.

Bijgebleven:

Irene: De samenwerking voor het af-
scheid van pastor Suidgeest. Iedereen
deed wat en het liep zo naadloos in el-
kaar over. Er was een draaiboek ge-
maakt, iedereen wist wat hij/zij moest
doen en als ze bij elkaar kwamen was
alles geregeld, het was perfect. 
Ook 200 jaar Wervershoof staat haar
nog helder voor de geest. Overal was
aan gedacht, dat was ook prachtig. 
Maar de Westfriese viering en de afge-

lopen Paasbrunch waren ook heel leuk
om aan mee te mogen werken. De ta-
fels waren gedekt met allerlei lekkers,
die de parochianen meegebracht had-
den, het was een mooi gezicht. Het
moet echter nog groeien en ze hopen
volgend jaar op nog meer belangstel-
ling. Voor de viering kon gratis een in-
tentie gevraagd worden.

Carine: vond de kerststallententoon-
stelling heel leuk. Dat hebben ze, tij-
dens hun "loopbaan" tweemaal
georganiseerd. Zoveel verschillende
kerststallen als toen gebracht werden.
Ze verbaast zich er nog steeds over. 
Het kerstconcert, trekt ook altijd veel
bezoekers. Afgelopen jaar de Top 2000,
dat was ook een succes. Er wordt dan
een andere doelgroep bereikt en dat is
leuk. Geweldig! 
Bij een vergadering wordt om de beurt
op gebak getrakteerd. In die maand is
iemand jarig geweest of wordt bijna
jarig. Pastor Suidgeest begon de verga-
dering altijd met een klein verhaaltje,
een moment van bezinning. Een ver-
haaltje is haar bijgebleven. Je denkt
weleens: of ik er nu wel of niet ben, dat
maakt niets uit. 
Pastor Suidgeest vergeleek dat met een
sneeuwvlokje. Al die sneeuwvlokjes val-
len op een tak en uiteindelijk buigt toch
de tak. 
Het maakt wel degelijk een verschil of
je er wel of niet bent. Pastor had altijd
wel iets toepasselijks te vertellen voor
een vergadering.   

Trots

Met een goed team, kun je bouwen op
elkaar. Iedereen draagt zijn/haar steen-
tje bij en doet dat ook "gewoon", dat
werkt heel motiverend. Soms als je niet
zoveel zin hebt, denk je: "kom op, die
anderen doen ook hartstikke veel". 

Opvolging

In de parochieraad hadden we voor-
heen pastor Suidgeest die heel veel
mensen kende en nu hebben we Kees
Botman. De taakomschrijving is wel
heel belangrijk en dat staat nu goed op
papier. Naast Kees zijn taak onder-
houd kerkhof heeft hij nog heel veel
kwaliteiten en dat komt zo weer van
pas. Ook voor stukje in de binding,
zoals voor de actie Kerkbalans. 
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Afscheid
Ze zijn nog niet weg. Er zijn nog twee
vergaderingen. Ze willen het ook leuk
afsluiten met een uitje. In voorgaande
jaren hadden ze een avond in de tuin
van Piet en Joanna Neefjes, een prach-
tige locatie. Daar waanden ze zich in
het buitenland. Ieder nam dan wat
mee en ze zaten mooi an. Ze zijn een
keer met de parochieraad naar het
Enkhuizer buitenmuseum geweest.
Thema was proeven en voelen. Dat
was ook een heel leuk uitje. 

Irene en Carine hebben eerder voor de
parochieraad ook in de werkgroepen
gezinsviering en communie gezeten.
Irene stapt nu in de kerkhofcommissie
en zal daar assisteren waar nodig is
(brandjesblusser noemt ze het zelf), ze
kan het toch niet laten. Carine ziet wel
wat er op haar pad komt.

Wij danken de beide dames voor hun
medewerking aan dit interview over
hun interessante parochiewerk en hun
belevenissen daarbij. Wij wensen ze veel
geluk en gezondheid voor de toekomst
en veel plezier met hun eventuele
nieuwe activiteiten.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar
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Al die sneeuwvlokjes vallen op een tak en uiteindelijk buigt toch de tak. 

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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Veel heb je ons gegeven, veel heb je voor
ons betekend. 
Plotseling uit ons leven gedreven, 
blijf je in onze harten leven. 
Dag moeder. 

Deze woorden stonden geschreven
boven de rouwcirculaire van Gonny
Kaag-Bosman. Geboren op 7 oktober
1930 in Wervershoof op de Leigedik,
zoals ze zelf als rechtgeaarde Westfries
altijd zei,  overleed zij geheel onver-
wacht op 29 maart 2019. Ze groeide op
in een gezin waar het niet altijd ge-
makkelijk was de eindjes aan elkaar te
knopen. Na haar lagere schoolperiode
kreeg zij een ernstige longaandiening.
Een jaar lang heeft zij hiervoor op bed
gelegen om uit te zieken en aan te ster-
ken. Met het eten van biefstuk en elke
week de communie van de kapelaan
wist zij er weer bovenop te komen.
Omdat doorleren er dus niet meer in
zat ging zij aan de slag bij kapsalon
Bosman, de Wala in Medemblik en bij
diverse mensen in de huishouding, o.a.
bij Hil de Haan, werkzaamheden waar
ze altijd smeuïg over kon vertellen. In
de jaren ’50 ontmoette zij Jaap Kaag
met wie zij trouwde in 1961; ze ver-
huisden naar Zwaagdijk waar de fami-
lie Kaag een tuinderij had. Samen
kregen ze drie kinderen: Meinard, Ge-
rard en Corinne. Met het oog op de
naderende verkaveling werd besloten
de tuinderij vaarwel te zeggen en ging
Jaap werken bij Philips. Gonny hield
van gezelligheid en was graag onder de
mensen. Ze was altijd zeer betrokken
en nam iedereen zoals hij of zij was.
Via de personeelsvereniging van
 Philips ondernam zij, samen met haar
man Jaap, veel activiteiten: kaarten,
uitjes, reizen; het kon niet te gek. Na de
pensionering van Jaap hebben ze en-
kele grote reizen gemaakt naar  Brazilië
en Amerika, iets waarvan ze beiden

bijzonder hebben genoten. In 1992
verhuisden ze naar de Europasingel
waar ze een mooie tijd hebben beleefd
met elkaar. De geboorte van hun
kleinkinderen bracht hun heel veel
geluk en plezier. Groot was het ver-
driet toen haar man Jaap in 2000 over-
leed; in de periode daarna heeft zij het
niet gemakkelijk gehad. Gonny heeft
jarenlang deel uitgemaakt van het da-
meskoor; behalve zingen werden hier
ook alle nieuwtjes gedeeld die zij weer
deelde op de wekelijkse zondagmid-
dagen waar ze met de hele familie bij
elkaar kwamen; heel gezellig altijd.
Haar laatste jaren heeft zij doorge-
bracht in verzorgingshuis St. Jozef
waar ze trouw elke week de vrijdag-
avondviering bijwoonde. Op 29 maart
kwam plotseling een einde aan haar
leven; een onvoorstelbaar bericht. Op
3 april was voor haar een plechtige uit-
vaartdienst, waarna zij werd begraven
bij haar man Jaap op het kerkhof.
 Afscheid van: ‘ons moedertje en omaa-
tje’. 

Op 10 april 2019 is op de gezegende
leeftijd van 95 jaar overleden: Martha
Maria (Marth) Hauwert-Meester.
Geboren op 15 mei 1923 als dochter
van Klaas Meester en Trijntje Nieuwe-
boer groeide zij op in een gezin waar
de handen flink uit de mouwen moes-
ten worden gestoken. Handen die,
naar later zou blijken, haar belangrijk-
ste gereedschap waren. Op 30 april
1947 trouwde ze met Cor Hauwert, uit
welk huwelijk vier zoons en drie doch-
ters werden geboren. Na hun huwelijk
hebben zij een tuindersbedrijf opge-
bouwd, met daarnaast een grote
bloembollenkraam. In het zomersei-
zoen had ze het daar heel druk mee;
bollen pellen was haar grote speciali-
teit. Maar ook in het winterseizoen
was er volop activiteit op het bedrijf:
o.a. met het telen van aardappelen, wit-
lof, rode en witte kool, sjalotten en bie-
ten. Haar handen moesten werken. Na
een huwelijk van bijna 34 jaar overleed
haar man op relatief jonge leeftijd;
vanaf dat moment is zij 38 jaar lang
 alleen geweest. Ze was een trotse moe-

der die er altijd voor zorgde dat haar
kinderen er netjes en verzorgd bij lie-
pen; zoals zo vaak in die tijd heeft zij
veel kleding zelf gemaakt en als het
niet meer paste, hersteld voor de vol-
gende. Haar kleinkinderen verdienden
haar bijzondere aandacht; met bollen
pellen hielp ze hen om een extra
zakcentje te kunnen geven. Ook over-
spoelde ze hen, actief als ze was, met
zelfgebreide sokken. Tot op hoge leef-
tijd heeft ze veel vrijwilligerswerk ge-
daan in het ‘St. Niek’, dat zich later
verplaatste naar St. Jozef. Als 85-jarige
heeft ze menig bewoner met de rol-
stoel naar de etenstafel gereden, want –
zo zei ze – ‘dat lukt die oudjes niet.’
Steevast zorgde ze er elke vrijdagavond
voor dat de altaartafel in gereedheid
werd gebracht. Naast deze werkzaam-
heden vond zij ook nog tijd voor haar
hobby’s: Origami, Pergamano, kalli-
grafie, boekbinden, kralenrijgen en
haar laatste project: kunstzinnig schil-
deren. De laatste jaren maakte zij ook
veel 3 D kaarten, waarmee ze zelfs een
handeltje was gestart t.b.v. het goede
doel Kika. Ze was een zeer gelovig ie-
mand met als haar grote voorbeeld:
Maria bij wie altijd een kaarsje
brandde. Aan dit geloof heeft zij veel
steun gehad , zeker op de momenten
dat ze het moeilijk had: afscheid van
haar man Cor, haar schoonzoons Ton
en Peter, haar schoondochter Vera en
haar kleinzoon Ard. Haar doel om 100
jaar te worden heeft ze moeten laten
varen na een jaar waarin haar gezond-
heid snel achteruit ging. Op 15 april
was voor haar de uitvaartliturgie,
waarna begrafenis bij haar man op het
kerkhof. Afscheid van een moeder en
oma die ‘heel direct kon zijn, maar het
hart altijd op de juiste plaats had.’

‘Het mooiste van het leven zijn de
 sporen van liefde die wij achterlaten als
wij weggaan.’ 

Mooie woorden die geschreven ston-
den boven de rouwcirculaire bij het
overlijden van Geertruda Maria
(Truus) Schaper-Bijman op 26 april
2019. Geboren op 15 februari 1922 te

Familieberichten



Zandwerven, als tweede kind van Arie
Bijman en Catrien Klaver, groeide zij
op in een gezin van twaalf kinderen.
De tijd waarin zij is opgegroeid – de
eerste helft van de vorige eeuw – is
mede bepalend geweest voor haar vor-
ming. Ze is katholiek opgevoed en
heeft gedurende haar leven uit dat ge-
loof heel veel kracht geput en steun
ondervonden. Ze was in haar jeugdja-
ren getuige van veel armoede en leed,
wat haar ertoe heeft gebracht zich ver-
dienstelijk te maken in de verpleging.
Op 15 augustus 1952 trouwde ze met
Arie Schaper uit Zwaagdijk en samen
betrokken ze daar een boerderij. Van-
wege gezondheidsproblemen van hun
oudste kind en de kleinschaligheid van
de boerderij, werd uitgekeken naar een
andere locatie. Uiteindelijk werd be-
sloten niet in Nederland te blijven,
maar emigreerden ze in 1959 met hun
gezin van vijf kinderen naar Zuid West
Frankrijk. Door gezondheidsproble-
men met vader Arie werd midden
jaren ‘60 besloten tot remigratie en
verhuisde het gezin – inmiddels was
hun negende kind op komst - naar
Wervershoof. Roerige jaren volgden;
de omschakeling viel haar niet gemak-
kelijk. Maar ondanks alle beproevin-
gen bleef ze positief. Altijd zag zij wel
weer de zonnige kant en gunde – soci-
aal en meelevend als ze was –  iedereen
altijd al het goede. Moeder Truus was
altijd heel belangstellend en gaf veel
aandacht aan de ander, eigenschappen
die zij ook op haar kinderen heeft
overgebracht. Ze gaf haar kinderen alle
ruimte; het leek erop alsof zij hen alle
kansen wilde bieden die zij, door de
omstandigheden, zelf niet had gekre-
gen. Na 44 jaar huwelijk – ze woonden
inmiddels op de Slotlaan – overleed
haar man Arie; dit heeft haar groot
verdriet bezorgd. Omdat haar gezond-
heid het steeds meer af liet weten en
haar geheugen haar af en toe ook in de
steek liet, verhuisde ze in 2006 naar
verzorgingshuis St. Jozef waar ze,
dankzij een goede en liefdevolle ver-
zorging, nog mooie jaren heeft door-
gebracht. Op 30 april was voor haar de
uitvaartviering, waarna begrafenis op
het kerkhof bij haar man Arie, na 22
jaar weer herenigd.  Afscheid van ‘onze
Florence Nightingale, een verzorgster
in hart en nieren. Een hartelijke geest,
een schat.’

Op 28 april 2019 is overleden: Jaap La-
keman, geboren aan de Dorpsstraat 89
als jongste kind in een gezin van veer-
tien kinderen. Voornamelijk opgevoed
door zijn zussen, was hij het oogap-
peltje van de familie. Hij heeft mede
daardoor, naar eigen zeggen, een zor-
geloze jeugd gehad. Als 13-jarige ging
hij al met zijn vader mee schilderen in
het schildersbedrijf Lakeman. Dat hij
het naar zijn zin had thuis bleek wel
uit het feit dat hij tot zijn 34e bij zijn
ouders heeft gewoond. Tijdens de ker-
mis in 1967 werd Jaap door zijn nicht
Nel voorgesteld aan Hilda, een ra-
sechte Amsterdamse. De klik was er
meteen en het duurde niet lang dat zij
in het huwelijk traden. Samen betrok-
ken zij in 1968 een woning aan de
Olympiaweg , waar hun drie kinderen:
Jeroen, Karin en Anita werden gebo-
ren. Als gezin hebben ze vele mooie
warme jaren mogen beleven, waar ge-
zelligheid altijd de boventoon voerde.
Huize Lakeman was net een zoete
inval; iedereen liep er binnen en
voelde zich welkom, iets waar Jaap bij-
zonder van kon genieten. Toen eind
jaren ’70 de kans zich voordeed om het
huis van zijn vader en moeder aan de
Dorpsstraat – het huis waar hij was ge-
boren – te kopen heeft hij daar geen
seconde twijfel over gehad en bouwde
hij een mooie nieuwe woning op die
stek, een plek waar hij tot zijn laatste
levensdag heeft gewoond. Wonend aan
de Dorpsstraat waren de kermissen
één groot feest, met heel veel gezellig-
heid en ook hier weer steeds een warm
welkom. In Appelscha hadden Hilda
en Jaap een stacaravan, waar ze heel
wat uren tijdens vakanties hebben
doorgebracht. Mooie fietstochtjes,
maar ook mooi aanzitten in de cara-
vans van de buren; Jaap was bij ieder-
een bekend op de camping. Appelscha
lag niet ver weg, maar voor hem was
het een wereldreis. Samen met broer
Henk had hij een schildersbedrijf;
 altijd hard werken, maar nooit was
hem iets teveel. Toen zijn broer met
pen sioen ging, moest hij alleen verder.
Het aannemen van grote klussen werd
steeds moeilijker. Zijn laatste werk-
zame jaren heeft hij doorgebracht bij
schildersbedrijf van Diepen, tot grote

tevredenheid van Jaap zelf maar ook
van het bedrijf. Jaap genoot van zijn
gezin, zijn vrouw, zijn kinderen, maar
vooral ook was hij de trotse opa van
zijn zeven kleinkinderen. Als gezin
hebben ze heel veel uitjes ondernomen
en gezellige feestjes gehad. Hoogte-
punt afgelopen jaar was hun 50-jarig
huwelijksfeest; een prachtig fotoboek
is hier een dankbare herinnering aan.
De laatste jaren moest hij steeds meer
inleveren aan lichaamskracht. Het was
Eerste Paasdag toen onverwacht het
trieste bericht kwam van zijn nade-
rende afscheid. Op 4 mei was voor
hem een indrukwekkende uitvaart -
liturgie waarna begrafenis op het kerk-
hof. Afscheid van ‘een man die het
leven kleur gaf ’.

Op 3 mei 2019 is op 89 jarige geleden
overleden: Cornelia (Corrie) Nieu-
weboer-Ruiter, geboren op 5 april
1930 te Onderdijk als vierde dochter
van Cor en Bertha Manshanden. Na
lange tijd de jongste te zijn geweest
werd het gezin uitgebreid met een
pleegkind: Hans met wie zij, ondanks
het grote leeftijdsverschil, goed over-
weg kon. Haar lagere schooltijd bracht
ze door op de Gerardus Majellaschool
– meester Mors was daar het hoofd
der school – , bij wie ze later nog in de
huishouding heeft gewerkt. Ze was
heel handig met de naaimachine, werd
coupeuse en zorgde ervoor dat zij en
haar gezin er altijd keurig verzorgd bij
liepen. Met die vakkennis heeft ze ook
menige inwoner in Onderdijk van een
nieuwe garderobe voorzien. Begin
jaren ’50 ontmoette ze Theo Nieuwe-
boer met wie zij op 4 juni 1952 in het
huwelijk trad, een huwelijk waaruit
vier jongens en vier meisjes werden
geboren. Met het bedrijf van haar man
Theo (‘Expeditie Noord’) betekende
dat voor haar ook veel bedrijvigheid:
telefoongesprekken, chauffeurs over
huis en in de bollentijd kookte ze zelfs
een warme maaltijd voor hen, ’s mid-
dags, maar ook laat in de avond als het
zo uitkwam. Bij moeder Corrie thuis
was het altijd erg gezellig; er werd heel
wat afgelachen. Iedereen was welkom
en alle feestjes werden gevierd. Omdat
haar man Theo aangesloten was bij de
carnavalsvereniging maakte ze zich
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ook verdienstelijk met het maken van
diverse kostuums. Koken was een
grote liefhebberij van haar; niet alleen
de gewone ‘kost’, maar zij hield ervan
steeds iets nieuws uit te proberen.
Daarnaast was ze heel erg handig; een
kamer behangen of schilderen daar
draaide ze haar hand niet voor om. Na
de nodige tegenslagen in het bedrijf
kwam die handigheid dan ook heel
goed van pas. In 1988 kreeg zij een
groot verdriet te verwerken met het

overlijden van haar man Theo, waar-
door ze al heel jong weduwe werd.
Haar geluk vond ze in een nieuwe
partner: Piet; samen hebben ze nog 20
jaar mooie jaren beleefd. Helaas werd
ook Piet getroffen door de ziekte kan-
ker, waardoor ze voor de tweede keer
alleen kwam te staan. Vanaf dat
 moment heeft ze nog tien jaar naar
alle tevredenheid in het wooncomplex
De Kaaghof gewoond. Omdat haar ge-
zondheid het steeds meer liet afweten

heeft ze het laatste half jaar doorge-
bracht in Avondlicht op de afdeling
Hazelaar waar ze, tegen alle verwach-
tingen in, nog een mooie tijd heeft
doorgemaakt. Op woensdag 8 mei was
voor haar de uitvaartliturgie waarna
begrafenis bij haar man Theo en haar
partner Piet op het kerkhof. Afscheid
van een zorgzame en gezellige moeder,
oma en overgrootmoeder, ‘de spil van
het gezin’. 

7 juni 2019 | NNuu  eenn  SSttrraakkss | 17

Wij mochten op 30 maart 2019
het Heilig Vormsel ontvangen
in de St. Werenfriduskerk

te Wervershoof
Voorgangers: Pastoor E. Moltzer

en Kapelaan P. Piets
Eline Aker
Shannon van de Berg
Janne Boos
Stefan Boots
Jens Deen
Wes van Eijk
Manon Grent
Mees van der Gulik
Zenna Gutter
Kevin Lucassen
Sjaak Meester
Emma Meijer
Wesley Mes
Julie Neefjes
Kim Nieuweboer

Simon Ruiter
Mara Schouten
Achilles Sichterman
Lisa Smit
Patrick Smit
Roos Stroet
Suus Verlaat

iieedd
eerr zziijjnn eeiiggeenn vvoorrmm30 - 0330 - 03

20192019

maarmaar
wij willen hetwij willen het
samen doen!samen doen!

Sint Werenfridusparochie WervershoofSint Werenfridusparochie Wervershoof

Eerste 
Communie

Vormen



Hijgend kwam Joop op het plein aan. Hij
had een zware rugzak bij zich, vol met
geld.
Daar zag hij de winkel waarnaar hij zo
lang onderweg was geweest. “DE
VAKANTIEWINKEL”
stond er op. In de etalage stonden foto’s
van bergen met sneeuw en stranden met
mooie dames. Joop ging naar binnen. De
winkel puilde uit van boeken en folders.
Een vriendelijke meneer achter de balie
vroeg: 
“Wat kan ik voor u doen?” 
“Ik zou graag iets willen hebben voor
mijn vrije tijd,” zei Joop hijgend. 
“Dat kan,” zei de man. “We hebben
vakanties in soorten en maten. Wat voor
iets zoekt u?”
“Ik zou me graag heerlijk willen voelen,”
zei Joop, “begrijpt u? heerlijk. Ik heb
altijd hard gewerkt. Dat was een zware
tijd. Ik heb een zak geld gespaard. Nu wil
ik me een keer gewoon heerlijk voelen.”
De meneer dacht even na en kwam met
plaatjes van bergen en stranden en
steden.
“Die bergen lijken me heerlijk,” zei Joop.
“Wat kosten die?”
“Deze reis bedoelt u? Die kost 1000 euro;
vijftien dagen vol pension.”
“Reis?” zei Joop. “Ik wil geen reis. Dat is
me veel te veel werk. Ik wou die berg
helemaal voor mij alleen, om op te
zitten. Dat lijkt me heerlijk.” De meneer
keek hem aan. 
“U wilt niet op reis? Dan heb ik ook nog
een heel leuke aanbieding in deze
omgeving. 
Een ster-klasse bungalow met luxe
zwembad en rijdende pizzabar. Voor 450
euro een week heerlijk zwemmen,
sporten, lol maken, eten en drinken.” 
“Ik wil niet heerlijk eten en drinken,” zei
Joop. “Ik wil me heerlijk voelen! Dat
heeft u toch wel? Dat je nergens heen
hoeft, dat je tevreden bent, gelukkig, blij
heerlijk? Dát wil ik.”
De meneer van de vakantiewinkel keek
verstrooid in zijn winkel rond. Overal zag
hij verre landen. Dit gaat niet goed,
dacht hij. Dit is een bijzondere klant. 
“Ik haal even koffie voor u,” zei hij toen.
“Gaat u maar even zitten.”  
De meneer verdween door een deur.

Joop ging zitten aan een tafeltje voor het
raam. Hij keek naar buiten. Een zwerm
vogels was bezig kruimels op te pikken
die door een meisje was uitgestrooid.
Verderop liep een chauffeur heen en
weer om kratten bier in het café te
sjouwen. Op de bank ervoor zaten drie
oude mannen naast elkaar. Je zag hen af
en toe iets tegen elkaar zeggen. Er
gebeurde niet zo veel op het plein. En
toch was er veel te zien. Joop keek en
keek. Ineens kwam de zon achter de
wolken vandaan en zette het plein in een

stralend wit licht. Ook over het tafeltje
van Joop viel een warme zonnestraal.
Toen hoorde hij een stem boven zich, die
zei: 
“Alstublieft, een lekker kopje koffie. Ik
kom even bij u zitten. Dan praten we
verder.” 
Joop keek niet op. Hij roerde met het
lepeltje in zijn kopje en bleef maar naar
buiten kijken. 
“Dank u,” zei hij zacht. “Dit bedoel ik nu.
Heerlijk. Heerlijk.”
Uit: Wonderwel, jaargang 7
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Voor de kinderen Wat kost die vakantie?
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