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De Stichting Hulpverlening 
vanuit de Westfriese 
 Kerken 
is er voor iedereen. 
Zij biedt gratis hulp en 
begeleiding aan mensen in 
moeilijke/ crisissituaties. 
Samen met u zoeken we 
naar een weg om verder te 
gaan! 
Tel. 0229-271684 
Website: 
www.hulpverlening-
westfriesekerken.nl
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BIJ DE VOORPLAAT

De onrechtvaardige rentmeester

Verder sprak Hij tot zijn leerlin-
gen: ‘Er was eens een rijk man 
die een rentmeester had, die bij 
hem werd aangeklaagd, dat hij 
zijn bezit verkwistte. Hij riep hem 
dus en vroeg: Wat hoor ik daar 
van u? Geef rekenschap van uw 
beheer, want gij kunt niet langer 
rentmeester blijven. Toen rede-
neerde de rentmeester bij zichzelf: 
Wat zal ik doen, nu mijn heer mij 
het rentmeesterschap afneemt? 
Spitten kan ik niet, en te bedelen 
daarvoor schaam ik mij. Ik weet 
al wat ik ga doen, opdat zij mij na 
mijn ontslag als rentmeester in 
hun huis opnemen. Hij ontbood 
de schuldenaars van zijn heer, een 
voor een, en zei tot de eerste: Hoe-
veel zijt ge aan mijn meester schul-
dig? Deze antwoordde: Honderd 
vaten olie. Maar hij zei: Hier hebt 
ge uw schuldbekentenis; ga gauw 
zitten en schrijf: vijftig. Daarop 
vroeg hij nog aan een tweede: En 
hoeveel zijt gij schuldig? Deze 
antwoordde: Honderd maten tar-
we. Hij zei hem: Hier hebt ge uw 
schuldbekentenis; schrijf: tachtig. 
De heer prees het in de onrecht-
vaardige rentmeester dat hij met 
overleg had gehandeld, want de 
kinderen van deze wereld hande-
len onderling met meer overleg 
dan de kinderen van het licht. Zo 
zeg Ik u ook: Maakt u vrienden 
door middel van de onrechtvaar-
dige mammon, opdat, wanneer 
die u komt te ontvallen, zij u in de 
eeuwige tenten opnemen. Wie be-
trouwbaar is in het kleinste, is ook 
betrouwbaar in het grote; en wie 
onrechtvaardig is in het kleinste, 
is ook onrechtvaardig in het gro-
te. Zijt ge dus niet betrouwbaar 
geweest in de onrechtvaardige 
mammon, wie zal u dan het waar-
achtige goed toevertrouwen? Als 
ge niet betrouwbaar zijt geweest in 
het beheren van andermans goed, 
wie zal u dan geven wat gij het uwe 
kunt noemen? Geen knecht kan 
twee heren dienen, want hij zal de 
een haten en de ander liefhebben, 
ofwel de een aanhangen en de an-
der verachten. Gij kunt niet God 
dienen en de mammon.’
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Van de redactie
Een nieuw seizoen, niet alleen voor Nu en Straks, maar 
ook voor de scholen, de sportverenigingen, werk en kerk. 
We hebben een prachtige zomer gehad en de herfst is in 
aantocht. Dat moet wel weer even wennen. 
Riet heeft leuke anekdotes en verhalen bij elkaar gezocht 
over het 60-jarig bestaan van de KBO. 
Het thema van de vredesweek (van 21 t/m 29 septem-
ber) is “vrede verbindt over grenzen”. Hier kunt u ook 
iets over lezen. 
Verder wordt aandacht gevraagd voor de Wereldmissie-
maand in oktober. 
Pastor Suidgeest las tijdens de  “kermis” viering een ge-
dicht voor. Dit gedicht willen we, de lezers die het niet 
gehoord hebben, niet onthouden. 
Ton (de Hoogt) heeft nu echt de laatste Nu en Straks 
 samengesteld en Petra Koomen zal het van hem over-
nemen, waar we heel blij mee zijn. Ton, ontzettend be-
dankt voor de lay-outs, het meedenken en je tomeloze en 
 enthousiaste inzet. Altijd achter de schermen, maar o zo 
belangrijk. Nogmaals bedankt!    
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Liturgisch rooster
van 15 september tot en met 17 november 2019

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!

13/14/15 september 
(3e weekend)
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
St. Jozef. Woord-Communieviering. 
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: Woord-Commu-
nieviering met Dameskoor.
Groep Wervershoof.

20/21/22 september 
(4e weekend): 
60 JAAR KBO (22-09)
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
St. Jozef. Eucharistieviering met 
AOW Jongerenkoor. 
Pastoor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: Eucharistievie-
ring met Gemengd koor.
Pastor J. Suidgeest.

Deurcollecte ten bate van PCI 
(Parochiële Caritas Instelling)

27/28/29 september 
(5e weekend)
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
St. Jozef.Woord-Communieviering. 
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: Woord-Commu-
nieviering met Herenkoor.
Groep Wervershoof

4/5/6 oktober(1e weekend):
BEGIN NIEUW KERKELIJK JAAR
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
St. Jozef. Woord-Communieviering 
met Vriendenkring uit Andijk.
Pastor André Dekker.

Zondag 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met Gemengd 
koor. Pastor G. Koning.

11/12/13 oktober (2e weekend)
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
St. Jozef. Woord-Communieviering 
met Dameskoor. Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: Woord-Commu-
nieviering met Herenkoor.
Groep Wervershoof.

18/19/20 oktober  
(3e weekend)
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
St. Jozef. Eucharistieviering. Pastoor 
J. van Dril.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie-
ring met Dameskoor.
Pastoor J. van Dril.

Collecte Missiezondag/Missio/We-
reldmissiemaand tijdens de viering.

25/26/27 oktober 
(4e weekend):
ALLERHEILIGEN/WINTERTIJD
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
St. Jozef. Woord-Communieviering. 
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: Woord-Commu-
nieviering met Middenkoor.
Groep Wervershoof.

1/2/3 november (1e weekend): 
ALLERZIELEN (02-11)
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
St. Jozef. Woord-Communieviering. 
Groep Wervershoof.
Zaterdag 19.00 uur: Woord-Com-
munieviering met Herenkoor.
Groep Wervershoof met 
Avondwakegroep.

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communievieirng 
Gezinsviering metKinder/

jeugdkoor “Weereenlied”.
Groep Wervershoof.

8/9/10 november 
(2e weekend)
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
St. Jozef. Eucharistieviering. Pastoor 
J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: Eucharistievie-
ring met Herenkoor en Nibbixwoud.
Pastor G. Koning.

Deurcollecte diaconaal weekend.

15/16/17 november 
(3e weekend): 
DIACONAAL WEEKEND
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
St. Jozef. Woord-Communieviering 
met Vriendenkring uit Andijk. Groep 
Wervershoof.
Zaterdag 19.00 uur: Woord-Com-
munieviering met AOW jongeren-
koor. Groep Wervershoof.Zaterdag 
16 november is de Diakenwijding van 
Juan Andres.
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Kermisdagen Wervershoof, 
Augustus 2019
De voorbereiding is voorbij, op weg naar deze dagen.
’t Is half augustus, ervoor klaar, het zal ons wel behagen.
Het Wervershover kermisfeest, nog nooit geweest een flopper,
als wens geuit voor iedereen: ook dit jaar weer een tópper!

De zondag als familiedag, vanouds thuis samenkomen,
het ouderlijk huis, de kamer vol, de tijd ervoor genomen.
Op tafel soep en broodjes véél, heel smakelijk aanwezig,
en praat alom, verhalen sterk, zo is ’t gezelschap bezig.

Drie dagen met gezelligheid, ontmoeting, feest, vertier.
Het weer ons goedgezind, als wens, verhoogt kermisplezier
Attracties zijn er langs de straat, genoeg om uit te kiezen,
voor kinderen zijn ze vooral, steeds weer als een surprise.

Botsauto-tent, het reuzenrad en muzikale klanken,
de palingkar, de suikerspin, de hapjes en de dranken.
Opa’s en oma’s soms gevraagd, als oppas in gezinnen,
Met zorgzaamheid, daartoe bereid, hun goede hart van binnen.

Mooi samen zijn, het kan niet op, met vrienden en met buren,
de middag en de avond laat, tot in de nacht’lijk uren.
De ochtend stil, met slaap en rust, om weer wat bij te komen,
om dan weer langzaam op te staan, een dag met nieuwe dromen.

Om te behouden, steeds opnieuw, zonder veel misverstand:
de goede naam van kermis hier, bekend in ons Westfriesland.
Op weg naar de septembermaand, hierna weer veel te doen,
met inzet, positief gestemd, in weer een nieuw seizoen!

Pastor J. Suidgeest

Herinneringen
Herinneringen
komen en gaan,
het zijn rare dingen,
in ons bestaan.

Sommige vervagen,
in de loop der tijd,
of zijn te pijnlijk,
bevatten narigheid

de leuke, ontroerende,
blijven goed bewaard,
zijn tijdens het leven,
zorgvuldig opgespaard.

Soms zeggen we: O, ja!
Weet je nog van toen?
En vraagt men zich af:
zou ik het nu anders 
doen?

Herinneringen
komen vaak spontaan,
bij een gebeurtenis of 
liedje,
met een lach en een 
traan.

We onthouden de dingen,
die ons zorgen baarde.
Maar mooie herinnerin-
gen,
zijn van blijvende waarde.

Arda

GAAT U VERHUIZEN
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 ....................................................................................

LAAT ‘T WETEN!
Bezorgadres: brievenbus pastorie.
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Vredesweek 21 t/m 29 september

Het thema nodigt uit om de grenzen 
op te zoeken en te onderzoeken. Want 
aan de andere kant van de grens wacht 
vaak een wereld aan ontmoetingen 
en mogelijkheden. Veel mensen le-
ven steeds meer in de eigen bubbel 
en spreken steeds minder mensen uit 
andere bubbels. Polarisatie ligt dan op 
de loer.

En dat terwijl vreedzaam samenleven 
met mensen uit andere bubbels en ver-

schillende culturen goed mogelijk is. 
Elke dag zetten vele duizenden men-
sen in heel Nederland zich in voor een 
inclusieve samenleving. De groeiende 
groep wandelaars die meedoen met de 
Walk of Peace brengen hiermee zelf 
hun verlangen naar vrede in de prak-
tijk. Onze samenleving heeft behoefte 
aan deze mensen, die bereid zijn om 
uit hun comfortzone te stappen. Die 
laten zien dat er een alternatief is, een 
antwoord op polarisatie.

Als je op een constructieve manier 
conflicten oplost, krijg je nieuwe ma-
nieren van samenleven. De beste ma-
nier om dat te doen? Ontmoetingen… 
met elkaar praten dus. Nee, dat is niet 
soft, dat is hard werken. Soms komen 
er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, 
soms zijn er momenten dat je een lijn 
moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld 
om duidelijk te maken dat het fout is 
om geld te verdienen aan controver-
siële wapens die menselijk leed ver-
oorzaken. Of dat het noodzakelijk is 
om op te komen voor slachtoffers van 
armoede en onrecht.

In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van 
een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchte-
lingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over 
grenzen’.
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Van de Parochieraad
In het zonnetje

Vrijdag 12 juli werden vijf actieve 
 parochianen in het zonnetje gezet 
omdat ze afscheid namen, na zich ja-
renlang te hebben ingezet voor onze 
parochie. Riet Kuin heeft ruim 20 
jaar lang administratiewerkzaamhe-
den verricht, waaronder de leden- en 
kerkhofadministratie. Ook is zij ja-
renlang betrokken geweest bij de sa-
menstelling van de Nu en Straks (o.a. 
de interviews). Overigens blijft ze dit 
laatste nog doen. Theo Bregman heeft 
een bijna net zo lange periode zorg 
gedragen voor het versturen van no-
ta’s bij overlijden, (het verlengen van) 
grafrechten en het fungeren als con-
tactpersoon, aanvankelijk met zijn 
vrouw Jacolien, die de laatste zes jaar 
ook de notulen van de parochieraad-
bijeenkomsten voor haar rekening 
nam. Tot slot Carine Kuin en Irene 
Duijn die beiden zeven jaar lang deel 
hebben uitgemaakt van de parochie-
raad. Heel wat activiteiten en denk-
werk hebben zij gedurende die jaren 
verricht waardoor zij voor de paro-
chiegemeenschap van grote betekenis 
zijn geweest. Voor de parochieraad 
reden om deze mensen in het zonne-
tje te zetten met een bloemetje en een 
kleine attentie. Allemaal: bijzonder 
veel dank voor jullie inzet. Jullie wa-
ren een heel belangrijke schakel bin-
nen de gemeenschap.
Ook Ton de Hoogt heeft zijn taken 

voor de parochie neergelegd; jaren-
lang zorgde hij voor de opzet en het 
bijhouden van de website en de op-
maak van de Nu en Straks. Verdrie-
tige omstandigheden waren er de re-
den van dat hij niet aanwezig kon zijn. 
Op gepaste wijze zal ook Ton door 
ons in het zonnetje worden gezet, met 
 natuurlijk onze hartelijke dank voor 
zijn inzet.

Welkom
Gelukkig is in de ontstane vacatures 
voorzien; Gerda Koomen heeft gro-
tendeels de taken overgenomen van 
Riet Kuin (kerkhofadministratie) en 
Theo Bregman. Zij wordt hierin bij-
gestaan door Irene Duijn die op de 

achtergrond aanwezig zal zijn voor 
evt. vragen en contacten betreffende 
grafrechten e.d. Ook zal zij de verga-
deringen van de parochieraad gaan 
notuleren.  De ontstane vacatures in 
de Parochieraad worden opgevuld 
door Sylvia Bakker-van Ophem (se-
cretariaat) en Elly Schmidt-Broch 
(gemeenschapsopbouw). 

Voor de vervanging van de taken van 
Ton de Hoogt zijn we op dit moment 
nog in overleg met iemand. Allen van 
harte welkom. Wij wensen jullie veel 
succes met jullie toekomstige taak 
binnen onze parochiegemeenschap. 

Bestuur Parochieraad

Tuin en kerkhofzaken

De tuinmannen zijn elke dinsdagmor-
gen present om het kwaad (onkruid) 
weg te werken, want anders wordt het 
van kwaad tot erger. Dat kan je aan 
deze mannen met veel tuinderserva-
ring wel overlaten. Er is nieuw gras 
gezaaid op het 2e kerkhof vlak voor de 
Wervershover kermis en er zijn méér 
grassprieten opgekomen dan dat er 
biertjes gedronken zijn in die vier da-
gen en er is geen kater van overgeble-
ven Wel worden de graven die te veel 
doorgezakt zijn weer rechtgezet door 
grafdelver Vreeker. Dit op aangeven 

van de kerkhofcommissie, die nu be-
staat uit Tjerk Morsch, Kees Botman 
en administrator Gerda Koomen. De 
coniferen langs de inrit zijn vorige 
herfst vervangen en groeien goed. 
Koper heeft met een kraantje de oude 
versleten coniferen uitgegraven en re-
kende geen urengeld. Dat wordt een 
hogere plek later in de hemel voor Ka-
rel. In de herfst wordt het snoeiwerk 
weer opgepakt want met zo’n mooie 
zomer groeit en bloeit het rondom de 
graven als nooit tevoren. Zo blijft het 
rond de doden er levendig uitzien .De 
tuinmannen zijn trots op hun vrijwil-
ligerswerk en bekronen dat met koffie-

tijd met het serveren van een tompoes 
als er weer iemand jarig is. Want een 
jarige moet trakteren. Want gezellig-
heid kent geen tijd. 

Kees Botman
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Kerk en Samenleving
De vakantie zit er op en de eerste 
parochieraadvergadering staat voor 
de deur. Dat neemt niet weg dat we 
ook stil hebben gezeten. Zo is de 
werkgroep van het taakveld Kerk en 
 Samenleving in de vakantie bij elkaar 
geweest om te evalueren en vooruit te 
kijken wat er in het nieuwe seizoen 
 allemaal komen gaat.

Week Nederlandse Missionaris-
sen (WNM)

Nog even terugkijkend naar de 
maand juni toen er in het pinkster-
weekend een collecte is geweest voor 
de Nederlandse Missionarissen die 
met verlof komen. De pinksteractie 
mag zeker overkomen als een uiting 
van solidariteit en dankbaarheid. Een 

hart onder de riem vanuit het thuis-
front naar onze missiewerkers toe. De 
collecte heeft het mooie bedrag van 
€ 459,40 opgehaald. Het is voor ‘onze 
mensen in het veld’ een onmisbare 
ruggensteun om tijdens hun verlof 
niet financieel afhankelijk te hoeven 
zijn van familie en anderen. Hartelijk 
dank hiervoor.

Diaconaal weekend (15/16/17 
november)

Zaterdag 16 november zal er tijdens 
de viering van 19:00 aandacht besteed 
worden aan het thema Bake for Life.
Bake for life is een Nederlandse stich-
ting opgericht in 1999, met liefde voor 
het vak en hart voor de kansarmen in 
Afrika. Zij geven kwetsbare mensen 

de mogelijkheid om via werk en op-
leiding te ontsnappen uit de armoede. 
Met de kennis van het bakkersvak 
krijgen zij een kans op een mooie(re) 
toekomst.

Oprichtster Marleen Pater uit Aven-
horn komt deze avond zelf naar de 
Werenfriduskerk om hierover te spre-
ken. Zij is al meerdere keren naar 
Afrika geweest om daar Bakkerijen 
op te zetten. Luister naar haar verhaal 
op 16 november. Samen met het jon-
gerenkoor zal het een hele mooie vie-
ring worden.
Na afloop worden er tasjes met brood-
jes, cadetten, croissants e.d. verkocht 
voor € 5,- wat geheel ten goede komt 
aan Bake for Life. Een viering die u 
niet mag missen! 

Op dit moment heeft Bake for Life vijf bakkerijen in 
 Oeganda en Kenia.
Voor onze ruim 140 werknemers en hun families maakt 
Bake for Life het verschil met uitzicht op een betere 
 toekomst, met ruimte voor dromen die uitkomen.

Gehandicapten, wezen, kindsoldaten, alleenstaande moe-
ders en mensen die door omstandigheden op jonge leeftijd 
school hebben moeten verlaten werken hier en leren het 
bakkersvak.
Het aanleren van dit traditionele bakkersvakmanschap 
geeft deze mensen een eerlijk bestaan. Met het bakken ver-
dienen ze een salaris waarmee ze in hun eigen levenson-
derhoud voorzien.

BISS projecten
In de eerste BISS-fase leren de deelnemers bakken zonder 
elektriciteit en stromend water. Kansarmen kunnen na een 
korte opleiding direct aan de slag en een inkomen genere-
ren met het bakken van diverse producten met een frituur-
pan. In fase 2 van ons micro-kredietprogramma leert men 
te bakken met een hout gestookte oven.

Bake for life bakkerijen
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Zestig jaar KBO in Wervershoof

22 september 1959 was een bijzondere 
dag in Wervershoof. De dag van de 
 oprichting van de Bejaardensoos. Doel 
van de soos was, bij te dragen aan de 
ontspanning voor ouderen door het 
organiseren van kaartmiddagen. 

Bij de oprichting waren ongeveer 20 
leden aanwezig waaruit een voorlopig 
bestuur is gekozen: 
P. Kraakman, voorzitter, Kl. Schou-
ten, secretaris en Jan Karsten, 
penningmeester. 
Ook twee dames kwamen in het be-
stuur: mw. Dol-Visser en mw. M. 
Dekker-Weel. 
Nog vele namen volgden, die de KBO, 
zoals de bejaardensoos later genoemd 
werd, door de jaren heen naar het 
zestigjarig bestaan loodsten. Als laat-
ste voorzitters waren dat: Jan Tensen 
(1995-2003), Theo Sijm (2003-2007) 
en Simon Steltenpool (2007 tot heden) 
die de kar hebben getrokken.
 
De jaarvergadering in de eerste jaren 
begon met een H. Mis ’s morgens om 
half negen in de kerk met daarna een 
ontbijt in het Jeugdhuis. 

In het oude notulenboek staan prach-
tige verslagen die de secretaris van die 
tijd zo kleurrijk neerzette.

‘De dag van onze jaarvergadering be-
gon heel slecht. Een dikke mist en koud 
vies weer. In de kerk ging het ook niet 
voordelig. Pastoor 10-12 minuten te 
laat. Nu weet ik niet of dat een sleur 
is of dat hij als goede herder zo lang 
wacht tot al zijn schaapjes ongeveer 
binnen zijn. 
Op de burgemeester kon hij niet wach-
ten, die kwam toen wij ons opmaakten 
om heen te gaan uit de kerk naar het 
Parochiehuis. Daar stingen de tafels 
gedekt en kwam de koffiegeur ons tege-
moet. Wij waren nog maar net gezeten 
of iemand vroeg mij: 
‘Zou pastoor ons houwen willen 
hebben?’ 
Ik zeg: ‘Hoe dat?’ 
‘Gaat nu allen heen’, daar heeft hij het 
niet over gehad.’ 
Waarop ik antwoord: ‘Hij was er vast 
van overtuigd dat als hij dat zei, wij 
niet lang meer zouden blijven.’
‘Om half twaalf was de vergadering af-
gelopen en sluit de voorzitter onze eer-

ste jaarvergadering met de Christelijke 
Groet. Toen werd er een stuk dansmu-
ziek op de piano gespeeld en er werd 
gezongen en gedanst, het was een lust 
om er naar te kijken. Wij begonnen 
daar weer jong leven in te ademen. De 
niet-leden weten niet hoe gezellig het in 
de soos is.’ 

Het was nog de tijd dat bij een be-
scheiden feestje de heren getrakteerd 
werden op een paar sigaren en de da-
mes op een sigaret en een jodenkoek. 
De contributie bedroeg ƒ 0,60 per 
maand en het biljart 10 cent per partij 
van 50 caramboles. Het eerste kopje 
thee kostte 10 cent en het tweede was 
gratis. 
Er kwamen toen ook al nieuwe ideeën 
naar voren: 

De heer Jan Laan uit Onderdijk stelt 
voor om een gymnastiekvereniging op 
te richten, maar de voorzitter moet 
mee doen op de gym. 
De voorzitter antwoordt de heer 
Laan, dat hij wel meedoet maar dan 
moeten ze hem halen en ook weer 
thuisbrengen. 
Het jaar daarna wordt gevraagd hoe 
het met de gym gaat. Daar er maar 
drie leden zich hadden opgegeven, is 
besloten om die hun botten ook maar 
te laten vastroesten.’ 

Dat wordt 22 september enthousiast gevierd door de leden. Voorzichtig 
 gestart door een groep voorvechters en al snel uitgegroeid tot een vereniging 
waarin veel ouderen zich wekelijks thuis voelen. Tijd voor wat speurwerk bij 
het huidige bestuur.

maar dan moeten ze hem halen en ook weer thuisbrengen.
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Maar rond 1980 is er toch een gym-
club gekomen, die na bijna 40 jaar nog 
steeds bestaat.

Bij de rondvraag in 1961 kwamen 
 diverse onderwerpen aan de orde:

De moeder van een groot gezin vroeg: 
Kunnen we de soos niet verplaatsen 
van de woensdag naar de donderdag, 
omrede dat er veel ouderen zijn waar 
de kinderen televisie mogen kijken.
Iedereen was teugen.
De heer C. Dol wil effies klagen over 
de bolle buschie die we bij de koffie 
kregge.
Mevr. Mol-Vriend: Ik vind ook dat 
de snoepies veuls te kloin benne, dat is 
alle kere weer an. Je leef maar ien keer 
en dat is nou. En als we nou erg zuinig 
moste leven, den was het wel wat aars. 
Maar er is geld zat in kas en volgens 
moin ken er best een groter snoepje ge-
ven worre.

Leukste activiteit

Na 60 jaar is de leukste activiteit nog 
steeds prijsklaverjassen, het gaat om 
de spanning en de punten en natuur-
lijk na afloop de prijsjes. Het positieve 
van klaverjassen is de wekelijkse ont-
moeting met elkaar, door het wisse-
len van tafel spreek je steeds andere 
mensen. 

Er zijn ook mensen die rummicub of 
bingo leuker vinden en de biljarters 
vinden altijd wel een maat om een 
wedstrijdje te spelen.  

Nieuwe activiteiten

De laatste 10 jaren zijn er ook 
 andere ontspannende activiteiten 
georganiseerd.
Vanaf 2014 zijn dat de jaarlijkse bus-
reizen vanuit Wervershoof die de 
KBO organiseert. We zijn al naar het 
Ahrdal in Duitsland geweest, ook Bel-
gie en Luxemburg, Leipzich/Drees-
den, Zuid Engeland, Berlijn, en dit 
jaar zelfs naar Tsjechië. 
De fietsgroep is ook al 10 jaar actief 
met behoorlijke belangstelling, steeds 
verschillende routes en altijd een leuke 
opsteekplek. 
Zes jaar was er ook een schrijfatelier, 
met hele leuke resultaten. We hadden 
zelfs een 90-jarige deelnemer. Maar 
ja, als er geen nieuwe instroom is dan 
sterft het letterlijk en figuurlijk uit.
De Zomersoos met negen activiteiten 
waaronder de schuitentochten naar 
onder andere Medemblik inclusief 
een warme maaltijd, zijn in een mum 
van tijd uitverkocht.  
In 2013 heeft de KBO in samenwerking 
met IJsclub De Noord de Jeu de bou-
les club opgericht. Aan de Westrand 
is een mooie baan gerealiseerd. Dat 
is inmiddels een goeddraaiende zelf-
standige vereniging geworden.
De jaarlijkse Seniorendag mag ook op 
een flinke opkomst rekenen met een 
steeds wisselend thema. 

60 jaar

Je ziet het nu met het zestigjarig 
 bestaan, zo’n feest spreekt enorm aan. 

Ook mensen die je op de gewone bij-
eenkomsten niet ziet die zijn er dan 
wel. Dat betekent toch waardering 
voor het feit dat het gebeurt. 
Er zijn ook een aantal leden die niet 
meedoen aan de activiteiten, ze vin-
den het te druk of ze vinden zich nog 
niet oud genoeg. Dat hoor je ook af en 
toe. Veel ouderen weten niet wat het 
is om mee te doen met de soos of met 
een activiteit. 
Dat is gewoon jammer. Feitelijk zou 
het zo moeten zijn dat meer jongere 
ouderen erbij gesleept moeten worden. 
Maar een grote drempel blijkt vaak 
Sint Jozef te zijn, het verzorgingshuis 
waar de soosactiviteiten worden ge-
houden, dat vinden ze niks, dat hoor 
je zoveel keer. 
‘Ja maar ik ga niet naar het bejaarden-
huis toe. Wat denk je eigenlijk wel.’

Biedt de KBO nog meer voorde-
len dan de gezelligheid op de 
soos?

Het lidmaatschap van de KBO houdt 
niet op bij de afdeling. Lid zijn bete-
kent ondermeer: een vuist maken 
naar de overheid, maatschappelijke 
instellingen en het bedrijfsleven, om 
er zorg voor te dragen dat senioren 
een volwaardige plek in de maat-
schappij innemen. Lid zijn betekent 
ook gebruik kunnen maken van de 
landelijke diensten als gezondheid-
stelefoon en het juristenteam. En na-
tuurlijk maandelijks gratis het KBO/
PCOB Magazine, het blad waar veel 
ouderen naar uitzien. Ook de jaar-

de schuitentochten naar onder andere Medemblik inclusief een warme maaltijd, zijn in een mum van tijd uitverkocht.  
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lijkse belastingaangifte regelen voor 
senioren was mogelijk.

Jonge aanwas

We zijn ontzettend blij dat een paar 
jongere senioren in het bestuur zijn 

gekomen. We hopen dat daardoor 
meer jongeren lid worden van ‘Seni-
oren KBO Wervershoof, Onderdijk, 
Zwaagdijk’. 

We hopen dat de leden veel gebruik 
zullen maken en nog lang mogen ge-

nieten, van alle zorg en gezelligheid die 
hen geboden wordt door het bestuur 
van de KBO. Wij wensen de leden een 
heel gezellig feest toe.

Riet Kuin-Ooijevaar

We zijn ontzettend blij dat een paar jongere senioren in het bestuur zijn gekomen.

Wat heet arm?
Armoede is geen eenduidig begrip. 

Het is niet wetenschappelijk vast te stellen boven welk 
bedrag rijkdom begint en waar beneden armoede begint.
Hier in Nederland is het geen kwestie van leven en dood 
maar wel van financieel “overleven”.
Voor mensen die in armoede leven betekent het: weinig 
financiële keuzes hebben, ook bij alle essentiële uitgaven 
altijd moeten denken: “kan ik me dat wel veroorloven?”

Door werkloosheid, het verliezen van een partner, 
 gehandicapt raken of de oude dag ingaan met alleen 
AOW lopen mensen een groot risico op het minimum te 
komen.
Zij zijn dan afhankelijk van de overheid en 
overheidsorganen.
Veel mensen die hierin beland zijn, komen daar niet voor 
uit. Want in deze tijd, waar uiterlijkheden steeds belang-
rijker lijken te worden, heb je het als kind en ouder niet 
makkelijk als je vanwege geldgebrek niet mee kan doen.
Ook wordt het moeilijk om een sociaal netwerk in stand 
te houden. Contacten en sociale bijeenkomsten kosten 
geld.( lidmaatschap van een vereniging, cadeautjes bij een 
verjaardag etc.)

Misschien kent u mensen die in 
zo’n situatie zitten of zit u zelf 
in zo’n situatie?

Wij van het P.C.I in Wervershoof 
willen u hierbij graag helpen.
U mag altijd contact opnemen met onderstaande 
personen.

Ook kunt u ons helpen met een gift.

Zodat wij de mensen, die in zo’n situatie terecht zijn       
gekomen, even kunnen verlossen van hun last.

U of uw bedrijf kan dan een bijdrage overmaken op ons 
IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54 t.n.v. 
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) te Wervershoof.

Voorzitter: mevrouw A.C.M. Wildoer tel.nr. 0228-583731
Penningmeester: mevrouw A. Deen  tel.nr. 0228-582406

Bij voorbaat onze hartelijke dank,
Namens bestuur van P.C.I. te Wervershoof
Secretaris mevrouw L. Broersen. 0228-581039
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Geloven in het alledaagse …!
Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 en 2018 orga-
niseren wij op zaterdag 12 oktober weer een Inspiratie-
dag en blijven we deze keer heel dicht bij het alledaagse. 

We willen daarmee instemmen met onze paus Francis-
cus, die zegt: ‘God kun je nergens ontmoeten als je Hem 
niet éérst ontmoet in de gekwetste, beledigde en beschadigde 
mensen (zeg maar alledaagse) die je op je weg door het leven 
ontmoet.’

Voor deze dag hebben we een boeiende spreker: Alain 
Verheij (1989), schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd 
‘Theoloog des Twitterlands’. Hij is theoloog en bijbelweten-
schap-per en studeerde aan de universiteit van Leiden. Een 
jaar geleden verscheen zijn boek ‘God en ik: wat je als wel-
denkende 21e-eeuwer kunt leren van de bijbel’. Verheij is 
lid van het Theologische Elftal van Trouw en is regelmatig 
te horen als radiocommentator bij de KRO/NCRV. 

Dan zijn er twee rondes met verschillende werkwinkels 
o.a. verzorgd door de inleider n.a.v. zijn voordracht. Verder 
wordt er met deelnemers gezongen o.l.v. Wilma Wieringa, 
gaat Leo Mesman op zoek naar waar we God vinden in 
ons leven van alle dag,  Nico Smit confron-teert belang-
stellenden met shockerende, controversiële en misbruikte 
bijbelverhalen, Ko Schuurmans wijst de weg naar nieuwe 
en oude rituelen die een diepere betekenis geven aan het 
alledaagse en Jan Verbruggen gaat het gesprek aan n.a.v. de 
verhalen van een vrijwilliger bij slachtofferhulp en iemand 
die zich inzet voor een schone aarde.
 
Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de fol-
der die wij verspreiden, die u digitaal kunt opvragen bij  

jcj.verbruggen@quicknet.nl en kunt u vinden bij 
VPW-info, onder de knop Publicaties. 

We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof. 
De inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum van 
de Willibrorduskerk te Heiloo – Westerweg 267, enkele 
stappen vanaf het station. De dag begint om 10.00 uur en 
wordt ca. 15.30 uur afgesloten. Meer informatie vindt u in 
de folder. 

Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal 
Werkenden: Kiki Kint, Leo Mes-man, Ko Schuurmans, Nico 
Smit en Jan Verbruggen

Na een geslaagde Eerste Com-
munieviering afgelopen mei 
gaan we aan de slag voor de 
volgende groep. De ouders/
verzorgers van de kinderen 
die in groep 3 en 4 zitten op 
de Schelp en de Werenfridus 

hebben de eerste brief al gehad.

Normaliter doe je Eerste Communie als je in groep 4 zit.
Omdat we nog niet zeker weten hoeveel kinderen vanuit 
groep 4 hun Eerste Heilige Communie willen gaan doen, 

hebben we de vraag ook neergelegd in groep 3, wellicht dat 
we net als afgelopen jaar de groepen samenvoegen.
Mocht u uw kind willen aanmelden, of eventueel wel ge-
interesseerd zijn maar het nog niet zeker weet, stuur een 
mail naar ecwerenfridus@hotmail.com, dan krijgt u een 
uitnodiging voor de ouderavond in januari, waarna u een 
beslissing kunt maken.

Vriendelijk groet, de Eerste Communiewerkgroep

Sigrid Kolenberg, Maaike Botman en Roselijne 
Verdonschot

Hallo, ouders/verzorgers van de kinderen 
van groep 3 en 4.
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Middenkoor
Houdt u van zingen en van niet 
al te vaak repeteren? Dan is het 
Middenkoor misschien wel iets 
voor u. Elke eerste donderdag 
van de maand oefenen wij in een 
ontspannen sfeer in De Inzet. 

We beginnen om kwart voor 
8 met een lekker bakkie koffie 
of thee en om 8 uur komen de 
eerste tonen uit het orgel. Na 
de repetitie, die meestal een 3 

kwartier duurt, komt het 2de 
bakkie op tafel.

Ongeveer eens per maand 
verzorgen wij mede een viering in 
de Werenfriduskerk. Soms wijken 
we een keer uit naar Lindendael 
of naar Huize St Jozef.

U bent van harte welkom om 
een keer een repetitie te komen 
bijwonen.

Het orgel
Tegen 1300 staat het orgel in de meeste grote stadskerken 
en in talrijke kloosterkerken. Echter: terwijl het Concilie 
van Milaan in 1287 het orgel als enige instrument in de 
kerk had toegelaten, besloot bijvoorbeeld het Generaal-
kapittel te Ferrara in 1290 het orgelspel tijdens de dienst 
te verbieden. Het schijnt dat de toelating of de verwerping 
van het orgel of orgelspel van land tot land verschillend 
is geweest, daar een officiële invoering door Rome evenals 
voorheen uitbleef. De periode tussen de 13e en de 15e eeuw 
bracht een aantal vernieuwingen, zoals: de uitvinding van 
het walsbord, het begin van het pedaalspel, het gebruik van 
meer dan één manuaal, de herontdekking van de registra-
tuur en de kastbouw en de vormgeving van het front. Met 
name het gebruik van meerdere manualen wijst naar de 
toekomst. Voor wat betreft de registratuur: in de oudheid 
kon men alleen maar het volle werk bespelen. Het werden 
blokwerken of mixtuurorgels genoemd. Pas in de late mid-
deleeuwen kwam men op het idee om individuele pijpen-
rijen te maken en afzonderlijk bespeelbaar te maken. Dit 
zgn. “trekken” van registers vormde een aansporing om 
zo veel mogelijk verschillende pijpvormen en klankkleu-
ren te zoeken. Deze ontwikkeling duurde tot ver in de 16e, 
zelfs tot in de 17e eeuw. Eén van de laatste vernieuwingen 
in de orgelbouw van de late middeleeuwen was het om-
kleden van de orgels met houten kasten, en de bijzonder 
zorgvuldige en bewerkelijke vormgeving van de zichtbare 
voorzijde. Zo ontstonden al gauw echt artistiek waarde-
volle kasten met beelden van heiligen op de vleugeldeuren. 
Akoestische overwegingen m.b.t. de orgelkast zijn pas in 

de laatste tijd een rol gaan spelen, terwijl men aan het einde 
van de 19e en in het begin van de 20e eeuw daarentegen 
dikwijls afzag van kasten.

Jan van der Leek
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Secr: Kees Ooijevaar
  Raiffeisenlaan 81
  1693 EP  Wervershoof
  Telefoon: 0228 582203

 Auxilia-Brasili-ja
 E-mail: chooijevaar@quicknet.nl
 www.auxilia-brasili-ja.nl

Hallo allemaal

Na een kleine vakantiestop zijn we weer flink aan de slag 
gegaan.

Tijdens onze jaarlijkse BBQ hebben we afscheid genomen 
van Lonneke vd Gulik en Esther van Velzen. Jarenlang 
hebben zij zich ingezet voor onze stichting en daar zijn we 
ze zeer erkentelijk voor. Gelukkig hebben beiden toegezegd 
hand en span diensten te blijven doen. 

Sjaak de Boer (via de mail):

“Ik zou graag Esther en Lonneke willen danken voor hun 
jarenlange inzet en creatieve energie die ze in Auxilia heb-
ben gestoken. Het team is wat het is dank zij de vrijwil-

ligers die het dragen. Door alle samenwerking is er veel 
moois tot stand gekomen. Het feit dat de werkgroep al 33 
jaar bestaat zegt veel over het goede doel en de sfeer die er 
van uit gaat.
Ik ben enorm trots op het feit dat Auxilia nog steeds een 
naam is die een glimlach bij mensen teweeg brengt, zonder 
schandalen of fraude. In de tegenwoordige maatschappij is 
dat op zichzelf al bijzonder”. 

Op 26 mei diende Sjaak een aanvraag in voor herstel van 
het dak van de kathedraal van Itaguai (Rio de Janeiro). 

“Het metalen golfplaten dak dat ik 
ruim 25 jaar geleden heb aangebracht 
is nu totaal versleten door roest en 
blootstelling aan grote hitte. Het is 
urgent aan vervanging toe. Korte om-

schrijving: het zo snel mogelijk vervangen van de platen 
voorkomt grotere schade door lekkage aan onderliggende 
draagstructuur en interieur. De kerk staat in een arme wijk 
en doet met dit project een zwaar beroep op eigen paro-
chianen”. Ze hopen voor het regenseizoen (oktober) klaar 
te zijn. Padre Eduardo, de huidige pastoor zal ons fotoma-
teriaal sturen.. We hebben besloten een bijdrage te geven 
voor herstel.

Ik kan het niet laten om u nogmaals 
te wijzen op het gratis sponsoren van 
onze stichting. Als u gaat naar de web-
site www.auxilia-brasili-ja.nl vindt u 
op de “homepage” het logo van Spon-
sorkliks. 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. En …. het werkt echt.
Tot zover op dit moment.

Vriendelijke groet,
 
Kees Ooijevaar
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Familieberichten

IN MEMORIAM

Op 17 juni 2019 is overleden Elisabeth, 
Margaretha, Anna (Els) Willems-Kar-
sten. Zij was pas 66 jaar. Zij is geboren 
als zesde kind in een gezin van zes kin-
deren. Na vijf zoons werd er op 6 janu-
ari een meisje geboren; voor haar moe-
der was Els dan ook het mooiste cadeau 
ooit. Zij groeide op in de Vinkenbuurt. 
Gezelligheid was kenmerkend voor het 
gezin waarin ze werd groot gebracht. 
Als jongste meisje voelde zij zich he-
lemaal thuis tussen haar grote broers. 
Haar werkzame leven begon ze bij Ho-
tel Ruiter in Onderdijk. Van haar zuur 
verdiende geld kocht ze, met wat steun 
van haar broers – dat heeft dus ook zijn 
voordelen – haar eerste Puch, waar ze 
heel trots op was. Het was tijdens de 
kermis van Grootebroek in 1969 dat zij 
haar man Ruud leerde kennen. Dat ze 
zeker waren van hun zaak, bleek wel uit 
het feit dat ze een jaar later trouwden 
voor de wet en in januari 1972 voor de 
kerk. Ze betrokken hun eerste woning 
aan de Nieuwstraat. Ondanks haar ‘be-
lofte’ nooit uit Wervershoof weg te gaan, 
verhuisden Els en haar man Ruud naar 
Bovenkarspel, waar hun twee kinderen 
Maichel en Richard werden geboren. 
Als rasechte Wervershoofse had ze het 
daar wonderwel bijzonder naar haar 
zin. In 1980 keerde het gezin toch weer 
terug naar Wervershoof; het volgende 
‘station’ was de van Maaselandstraat. 
Een mooie tijd brak aan: een gezel-
lige buurt en een omgeving waar veel 
vriendschappen werden opgebouwd. 
Els ging werken in het verzorgingshuis 
St. Jozef. Maar haar hart lag toch meer 
bij het werken met kinderen. Toen de 
kans zich voordeed om bij Pippeloentje 
te gaan werken greep ze die met beide 
handen aan. Heel veel jaren heeft ze 
daar met groot plezier en enthousiasme 
gewerkt, totdat, door overname van 

het bedrijf, plotseling een einde kwam 
aan haar zo geliefde job. Dit deed pijn 
en heeft haar veel verdriet bezorgd. De 
komst van haar kleinkinderen Meis, 
Jaimy, Luuk en Suus heeft haar weer heel 
veel gelukkige momenten bezorgd. Wat 
was ze trots op hen. Voetbalvereniging 
VVW had een bijzonder plekje in haar 
hart; vele uren heeft zij doorgebracht 
in de kantine. Als ‘Els achter de bar’, 
maar ook als Els die ‘bar’ kon genieten 
in de kantine zelf. Eind 2016 kreeg ze 
te horen dat ze een ernstige ziekte had, 
maar de artsen hadden hoop. Totdat in 
2018 het vernietigende bericht kwam 
dat men niets meer voor haar kon be-
tekenen. In een versneld tempo namen 
haar krachten af. Op 17 juni is zij, in het 
bijzijn van haar man Ruud en haar kin-
deren, overleden. Op 21 juni was voor 
Els een indrukwekkende avondwake, 
waarna op 22 juni de crematie in Scha-
gen. Afscheid van een ‘geweldige moe-
der, een liefdevolle vrouw en een super 
betrokken oma’.

‘Je hebt jezelf overtroffen in wie je bent, 
we zijn dankbaar dat we je zo hebben 
gekend’.
Deze woorden waren te lezen in de 
rouwcirculaire van Joannes Liduina 
Maria (Jos) Le Blansch. Geboren op 
2 juni 1947 te Schiedam is hij in zijn 
woonplaats Hoorn overleden op 30 juni 
2019. Naar de wens van de overledene 
is hij op zaterdag 6 juli begraven bij zijn 
echtgenote Gertruud Le Blansch-Swart 
op het kerkhof in de St. Werenfridus-
parochie. ‘Rust nu maar uit, je hebt je 
strijd gestreden’. 

Op 2 juli 2019 is overleden Judoca 
 Adriana Maria (Juul) de Hoogt- 
Destombes. Zij was geboren op 6 sep-
tember 1943 en groeide op in 
 Amsterdam. Zij volgde de opleiding tot 
kleuterleidster en is zeven jaar lang 
werkzaam geweest op een kleuterschool 
in de hoofdstad; 35 tot 40 leerlingen in 
de klas waren geen uitzondering. Begin 
jaren ’70 ontmoette ze haar man Ton. 
In 1972 traden ze in het huwelijk en 
gingen ze wonen op de Raiffeissenlaan 

in Wervershoof, een plek waar ze nooit 
meer vandaan zijn gegaan. Samen kre-
gen ze drie kinderen: Ilonka, Jeroen en 
Raimond. Juul maakte graag tijd vrij 
om zich verdienstelijk te maken binnen 
de Wervershoofse gemeenschap; zo was 
zij vrijwilligster bij de spel-o-theek en 
collecteerde zij voor het astma- en het 
kankerfonds. Ook binnen de parochie 
was zij een enthousiaste kracht. Jaren-
lang heeft zij zich ingezet binnen de 
werkgroep Kindernevendienst en de 
werkgroep Gezinsvieringen. Bijna als 
vanzelfsprekend werd zij ook gevraagd 
voor de werkgroepen Eerste Commu-
nie en Vormsel. En alsof dat allemaal 
niet genoeg was is zij ook nog een aantal 
jaren actief geweest als lid van het Paro-
chiebestuur. Toen haar kinderen ouder 
werden pikte zij de draad in het onder-
wijs weer op; eerst invalwerk op de 
kleuterschool en later een vaste functie 
als leerkracht op de Werenfridusschool. 
Heel wat leerlingen heeft zij zien komen 
en gaan. Het leven van Ton en Juul werd 
verrijkt met zeven kleinkinderen; om 
meer bij haar kleinkinderen te kunnen 
zijn, ging zij met vervroegd pensioen. 
Zij waren haar grote trots en dat gevoel 
was wederzijds. Oma Juul werd door de 
kleinkinderen op handen gedragen. Ja-
renlang is zij lid geweest van eerst het 
Regiokoor en later het Middenkoor; 
ook maakte ze deel uit van de zwem-
groep Aqua fitness, iets wat ze niet 
graag wilde laten schieten. Vier Jaar ge-
leden werd bij haar een ernstige ziekte 
vastgesteld; na een operatie leken de 
artsen de ziekte onder controle te heb-
ben en was er weer hoop. Een half jaar 
later kwam echter het ontstellende be-
richt dat de ziekte weer was terugge-
keerd en deze bleek ongeneeslijk te zijn. 
Met haar optimistische blik – ze wilde 
de mensen om haar heen niet tot last 
zijn – wist zij zich heel lang staande te 
houden en op die manier om te gaan 
met haar ziekte. In haar laatste levens-
weken heeft zij, op uitnodiging van de 
bruid zelf, nog het huwelijk bijgewoond 
van één van ‘haar’ kleuters op de We-
renfridusschool. Een bijzonder mo-
ment, zowel voor Juul als voor het 
bruidspaar. Nadien raakte ze meer ver-
moeid en nam de pijn steeds meer toe. 
In het bijzijn van haar man en kinderen 
is zij op 2 juli rustig ingeslapen. Op 6 
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juli was voor haar de uitvaartdienst, 
waarna begrafenis op het kerkhof. 
‘Keep on smiling’, dat was de bood-
schap die ze graag aan iedereen mee 
wilde geven. Afscheid van een lieve 
vrouw, moeder en oma om van te 
houden.

Op 3 juli 2019 is op 85-jarige leeftijd 
overleden Divera Afra (Vera) Verlaat-
Dol. ‘Ik word 100’, zo was haar stellige 
overtuiging, maar een ziekte waar je 
geen vat op hebt, stak daar een stokje 
voor. Op 7 juni 1935 is zij geboren als 
dochter van Cornelis Dol en Elisabeth 
Buisman. Samen met haar vier broers 
groeide ze op aan de Simon Koop-
manstraat 16, de plek waarop het witte 
huis nog steeds is te vinden. Ze leidde 
daar een onbezorgde jeugd totdat haar 
moeder ziek werd; dat betekende dat zij 
op jonge leeftijd al veel huishoudelijke 
taken op zich nam. Haar moeder over-
leed toen Vera 18 jaar was. Op haar 19e 
ontmoette ze Kees Verlaat met wie zij in 
1956 in het huwelijk trad. Omdat er nog 
plek over was vonden ze hun woonplek 
in het ouderlijk huis; vader Kees begon 
daar een schildersbedrijf. Na enkele ja-
ren – Jan was inmiddels geboren – be-
trokken ze een woning aan de Simon 
Koopmanstraat 35; ruimte genoeg om 
een werkplaats te realiseren. Daar wer-
den Kees, Nico, Sjaak en Elles geboren. 
Het was hard werken, maar ook maak-
ten ze met hun gezin graag tijd vrij om 
er in het weekend op uit te trekken naar 
de duinen en bossen van Bergen en 
Schoorl. Toen de kinderen groter wa-
ren, werden er plannen gesmeed een 
winkelhoek bij de werkplaats te creë-
ren. De verkoop liep dusdanig goed dat 
al snel besloten werd een ‘echte’ winkel 
te beginnen. Omdat deze winkel al heel 
gauw te klein werd, vond er in 1975 een 
verhuizing plaats naar De Hoek. In eer-
ste instantie was Vera niet zo gechar-
meerd van een overstap naar een grote-
re winkel, maar dat veranderde toen zij 
hoorde dat ook haar woonruimte werd 
uitgebreid. Ze was helemaal op haar 
plek in de winkel en heeft menige Wer-
vershover, op haar geheel eigen wijze, 
voorzien van goede raad als het om een 

‘behangetje’ ging. In haar laatste 
 levensjaren  kon ze daar nog heel vaak 
en met trots over vertellen. Ze hield van 
gezelligheid om zich heen; kon bijzon-
der genieten als haar kleinkinderen op 
bezoek kwamen. Kermis was een hoog-
tepunt in het jaar; bovenop hun balkon 
zaten ze ‘loge’ om te genieten van het 
feestgedruis. Groot was haar verdriet 
toen in 1998 haar man Kees overleed; 
Kees regelde heel veel en alleen zijn was 
ze niet gewend. Na enkele jaren ont-
moette ze Wim Thijsen met wie zij nog 
negen mooie levensjaren heeft doorge-
bracht. Omdat haar geest niet meer wil-
de zoals ze zelf graag wou, ging zij wo-
nen in De Wilgenhof. Daar heeft ze nog 
vier heel fijne jaren beleefd en was ze 
één van de ‘gangmakers’ van de bewo-
nersgroep. Het laatste half jaar ging 
haar gezondheid echter heel snel ach-
teruit. Op 7 juli was voor haar een druk 
bezochte condoleance, waarna op 
maandag 8 juli begrafenis  bij haar man 
Kees op het kerkhof. Afscheid van een 
bekend beeld in de straat: een trotse en 
waardige vrouw.

‘In iedere traan van verdriet glinstert 
een mooi herinnering.’ 
Deze prachtige woorden stonden op-
getekend boven de rouwcirculaire van 
Adriana Theresia (Sjaan) Stroet-
Grent. Sjaan werd geboren op 14 januari 
1933 aan de Simon Koopmanstraat. Ze 
is een dochter van toentertijd ‘schoen-
maker Grent’. Ze groeide op in een ge-
zin van tien kinderen. Na haar lagere 
schoolperiode en de huishoudschool 
is zij gaan werken in een naaiatelier in 
Medemblik. Begin jaren ’60 ontmoette 
zij Arie Stroet met wie zij trouwde in 
1963. Arie startte, samen met Sjaan, 
een bloeiend bollenbedrijf. Arie was 
vooral te vinden op de bouw en Sjaan 
regelde het werk in de schuur. Uit hun 
huwelijk werden vier jongens en één 
meisje geboren. Ondanks hun drukke 
werkzaamheden ondernam het stel 
heel veel met de kinderen: Op vakan-
tie naar Limburg, Noord Brabant en de 
Veluwe. In het weekend een rondje met 
de Opel Kaptein langs de bouw en zo-
mers roeide Sjaan met de kinderen in 

een rubber bootje de Groote Vliet op; in 
de winter werden de schaatsen onder-
gebonden om al schaatsend diezelfde 
Groote Vliet over te steken. Sportiviteit 
stond hoog in het vaandel bij Sjaan; tot 
de dag vóór haar dood heeft zij nog een 
lange fietsrit gemaakt door haar zo ge-
liefde West-Friesland …  Het zegt iets 
over haar levenslust. Sjaan hield van het 
leven en was gigantisch trots op haar 
kleinkinderen. Zij herinneren zich al-
len nog de geweldige familie-uitjes met 
de soms hilarische momenten die hun 
oma door haar uitspraken en handelen 
teweeg bracht. Natuurlijk was ook het 
jaarlijkse bezoek aan de Wervershoofse 
kermis één groot feest. Er was echter 
ook tegenslag in haar leven. De dood 
van haar man Arie in 2006 en haar 
schoondochter Wijbrig in 2011 kwa-
men keihard aan, maar Sjaan bleef po-
sitief en sloeg zich, ondanks haar ver-
driet, door deze moeilijke tijden heen. 
Sjaan was een vrouw die met haar tijd 
meeging; zo was ze actief op internet 
(Ipad en IPhone), speelde Wordfeud en 
genoot van de Whatsappjes die ze ont-
ving. Ze kon enorm genieten van uit-
stapjes, eten en ‘Grentengrapjes’. Thuis 
was ze de gastvrije moeder met iedere 
zondag een huis vol volk die uiteraard 
hun natje en droogje moesten hebben. 
Kortom: een ‘gezelligheidsdier’ dat 
graag mensen om zich heen had. Haar 
familie was haar leven. Zij was een ster-
ke vrouw met een eigen mening die tot 
haar laatste levensdag zelfstandig door 
het leven ging. Een onfortuinlijke val 
van de trap maakte plotseling een einde 
aan het levenslustige karakter van een 
vrouw die heel bescheiden was en nie-
mand tot last wilde zijn. In het bijzijn 
van haar kinderen is zij overleden op 4 
juli 2019 en begraven op het kerkhof bij 
haar man Arie. 
‘Haar kinderen hebben een vrouw ge-
kend die ze nooit meer zullen vergeten. 
Hoe dat toch kan? Het is hun moeder 
moet je weten’. 

‘Al heeft zij ons verlaten, zij laat ons 
nooit alleen. Wat wij in haar bezaten, is 
altijd om ons heen. Als zonlicht om de 
bloemen, een ieder goed gezind. Teveel 
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om op te noemen, door iedereen 
bemind’. 
Veelzeggende woorden die stonden af-
gedrukt boven de rouwcirculaire van 
Margaretha Maria (Gré) Hoogland-
Smit, geboren op 3 juni 1927 als eerste 
kind in een gezin van elf kinderen. Als 
oudste van het gezin heeft zij vaak de 
handen uit de mouwen moeten steken. 
Toen er in huize Smit een drieling werd 
geboren was zij voor haar jongste broers 
moeder en zus tegelijk. In de oorlogstijd 
werkte ze in de gaarkeuken, wat vanwe-
ge honger en nood ook zijn voordelen 
had. ’s Avonds verdiende zij bij door te 
strijken en als oppas in grote gezinnen. 
Het harde werken zat er dus al vroeg in. 
Begin jaren ’50 ontmoette ze haar man 
Jan met wie zij trouwde in 1952. Ze be-
trokken een woning aan de Beerewerf 
waar een jaar later hun eerste kind werd 
geboren, waarna nog drie kinderen 
volgden. Samen met haar man Jan had-
den ze een slagerij: Slagerij Hoogland 
aan de Simon Koopmanstraat. Gré was 
het gezicht in de winkel. Groot was de 
schrik en het verdriet toen haar man 
Jan – hij was pas 54 jaar oud – overleed. 
De winkel heeft nog twee jaar gedraaid 
met de hulp van haar twee dochters. 
Uiteindelijk werd echter in 1983 beslo-
ten de winkel te sluiten en verhuisde ze 
naar de Raiffeissenlaan. Met een hond 
als huisdier wist ze haar tijd wel door 
te komen. Handwerken en kleding 
maken was een grote hobby van haar. 
Bezorgdheid was iets wat zich vaak 
meester maakte van haar; in haar leven 
heeft ze heel wat kaarsjes opgestoken, 
vooral bij Maria van wie zij een groot 
vereerder was. Haar acht kleinkinderen 
waren een groot geschenk voor haar; zij 
genoot bijzonder van hen en was een 
echte oma. Veertien jaar geleden werd 
haar eerste achterkleinkind geboren, 
waarna er nog tien volgden. Zo was zij 
een trotse oma en omi tegelijk. Omdat 
haar woning aan de Raiffeissenlaan te 
groot werd en zij niet meer de trap op 
kon, verhuisde Gré naar een aanleun-
woning waar ze nog een aantal mooie 
jaren heeft beleefd. Haar zicht raakte 
meer beperkt, waardoor ze zich steeds 
minder gemakkelijk kon richten op 
haar hobby’s; ook het tv kijken werd 
steeds moeilijker. Met name het laatste 
jaar ging haar gezondheid hard achter-
uit. Op 7 juni volgde nog een verhuizing 
naar St. Jozef; ondanks alle liefdevolle 
verzorging die zij daar kreeg heeft ze 

hier niet lang kunnen verblijven. Op 15 
juli is zij overleden, waarna op 19 juli 
voor haar de begrafenis was bij haar 
man Jan. ‘Terug naar degene die ze lief-
had’, zo stond op de kaart geschreven. 
Afscheid van een trotse oma en omi en 
een ‘lief moedertje’. 

Op 23 juli 2019 is op de veel te jonge 
leeftijd van 45 jaar overleden: Ellen 
Ruiter-Nieuweboer. Zij werd geboren 
op 6 november 1973 en groeide, samen 
met haar zusje Margreet, op aan de 
Burgemeester Doumastraat in Andijk. 
Aan hun jeugd bewaren de kinderen 
heel fijne herinneringen; in huis kon al-
les en niets was te gek. Ook de vele uit-
stapjes en vakanties die ze als gezin on-
dernamen zorgden ervoor dat ze een 
prachtige jeugd hebben beleefd. Het 
naar school gaan was niet helemaal aan 
Ellen besteed; liever was zij in haar jon-
ge jaren bezig met kleding en make up. 
Wist precies wat ze daarmee wilde en 
kreeg het dan ook altijd voor elkaar. Op 
haar 19e kreeg ze haar eerste baantje bij 
Hessing; de eerste jaren in de productie 
en de laatste 15 jaar als financieel mede-
werkster op de administratie. Met haar 
staat van dienst – ze vierde er twee jaar 
geleden haar 25 jarig jubileum – heeft 
ze het bedrijf zien groeien en werkte 
daar met heel veel plezier. Op haar 20e 
leerde ze Ton kennen; na een verke-
ringstijd van 4 jaar kochten ze in 1997 
een woning aan de van Maaselandstraat 
waar hun kinderen Bart en Lars zijn ge-
boren; zij waren haar grote trots. In 
2008 vond een verhuizing plaats naar 
De Vooruitgang; de komst van haar 
hond Luc maakte het gezin compleet. 
Wat kon haar verder nog gebeuren? 
Heel veel, zo zou later blijken helaas. 
Haar grote passie was het bezoeken van 
kofferbak- en antiekmarkten; altijd wist 
ze wel iets van haar gading te vinden, 
vaak vergezeld van een enthousiast ver-
haal waarom ze dat speciale artikel écht 
niet kon laten liggen. Ook beleefde ze 
heel veel plezier aan diverse sporten: 
UKS-cross en kick-en fitboksen. Thuis 
was de keuken haar domein en leefde ze 
zich uit in de kook- en bakkunst. En-
thousiast als Ellen altijd was, ontbrak 
natuurlijk ook de Wervershover kermis 
niet; vooral de kermismaandag met 
haar nichten en haar vriendinnen Di-
aan en José was favoriet. Het was de 

laatste kermis dat de eerste lichamelijke 
klachten zich voordeden, klachten die 
het begin waren van een ernstige ziekte. 
Vanaf dat moment kwam het gezin in 
een rollercoaster terecht. Al heel snel 
kwam de diagnose dat haar ziekte on-
geneeslijk was. Een enorme schok: al-
tijd sportief, enthousiast, nog vol met 
wensen en plannen en dan dit bericht. 
Al heel snel belandde zij in een rolstoel, 
waardoor ze haar sociale contacten kon 
onderhouden, iets wat heel belangrijk 
was voor haar. Het was bewonderens-
waardig hoe zij met haar ziekte wist om 
te gaan en de ander niet tot last wilde 
zijn. Op 23 juli kwam – toch nog onver-
wacht snel – het bericht van haar over-
lijden. Na een indrukwekkende en zeer 
druk bezochte avondwake werd zij op 
27 juli begraven op het kerkhof. Af-
scheid van een bijzondere vrouw ‘die 
voor iedereen klaar stond en gezellig-
heid bracht. Een topper.’

Op de gezegende leeftijd van 90 jaar is 
overleden: Clazina Martha (Clazien) 
Peerdeman-Mol. Zij is op 8 november 
1928 geboren als tweede kind van Klaas 
Mol en Geertje Manshanden en groeide 
op in een gezin van tien kinderen. Net 
als zovelen in die tijd moest ook Clazien 
de handen uit de mouwen steken en 
heeft ze op de bouw en in de schuur ge-
werkt. Omdat ‘zorg’ haar op ‘t lijf ge-
schreven was, volgde zij een opleiding 
tot kraamverzorgster. Tot haar dertig-
ste heeft zij heel wat jonge moeders bij-
gestaan in hun kraamtijd. Eind jaren 
’50 ontmoette ze Jan Peerdeman die te-
rugkwam uit Nieuw Zeeland. Wie Cla-
zien een beetje kent weet dat zij haar 
veilige West Friesland niet wilde ver-
ruilen voor dat immens grote en ‘zo ver 
weg’ liggende Nieuw Zeeland. Ze 
trouwden op 1 april 1959 en gingen wo-
nen in Bovenkarspel. Groot was het 
verdriet toen bleek dat hun eerste kind-
je dood ter wereld kwam. Zoals zo vaak 
in die tijd werd daar niet over gespro-
ken en werd dat verdriet verwerkt in 
haar eigen hart. Daarna werden nog 
drie kinderen geboren: Fred, Nico en 
haar sinterklaascadeautje: Margret. De 
kinderen hebben een geweldige en zor-
geloze jeugd beleefd. Hun moeder was 
altijd thuis en als ze onder de middag 
uit school kwamen stond de gedekte ta-
fel klaar en ’s middags het welbekende 
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kopje thee met iets lekkers. Als vrien-
den of vriendinnen mee wilden eten 
was dat geen enkel probleem. Ook naar 
volwassenen toe was ze altijd heel gast-
vrij; ze vond het fijn om voor anderen 
klaar te staan en te zorgen. De zorg om 
haar zoon Fred is een lange en moeilijke 
periode geweest; ze ondervond daarbij 
veel steun bij Maria, haar grote voor-
beeld. Haar zes kleinkinderen waren 
een groot geschenk voor haar; altijd 
stond ze voor hen klaar om op te pas-
sen, iets leuks te doen of iets toe te stop-
pen. Een echte lieve oma die ze door en 
door verwend heeft. Vier jaar na het af-
scheid van Fred overleed haar man Jan. 
Het zoveelste verdriet om te verwerken. 
Angst en zorgen maakten zich steeds 
meer van haar meester. Zes jaar nadien 
heeft zij nog tot haar 85e zelfstandig op 
de Raiffeissenlaan gewoond, totdat de 
gemene ziekte Alzheimer toesloeg en 
zij niet meer op zichzelf kon wonen. 
Een verhuizing naar De Wilgenhof was 
uiteindelijk onvermijdelijk. Tot en met 
haar 90e verjaardag heeft ze daar nog 
een heel mooie tijd gehad; geen angst 
meer en geen (onnodige) zorgen. Het 
laatste half jaar was niet gemakkelijk 
voor haar; de onrust kwam terug. 
 Helaas moest de gifbeker blijkbaar he-
lemaal leeg. Op 29 juli sloot zij voor-
goed haar ogen en begon zij aan haar 
laatste reis. Op 3 augustus was voor 
haar een indrukwekkende uitvaartvie-
ring, waarna begrafenis op het kerkhof 
bij haar man Jan en haar zoon Fred. Af-
scheid van een ‘lieve en zorgzame moe-
der en oma’.

Op 6 augustus 2019 is overleden: Petrus 
Gerardus Maria (Peter) van der Lee. 
Hij was slechts 65 jaar. Het was op 24 
oktober 1976 dat hij Annelies ontmoet-
te; liefde op het eerste gezicht. Het be-
gin van een hechte en liefdevolle relatie. 
Ze trouwden op 11 augustus 1978 en 
gingen wonen in het Rode Dorp in Alk-
maar. Later verhuisden ze naar de 
Kleingouw in Andijk. Uit hun huwelijk 
werden drie kinderen geboren: Paul – 
wat was Peter trots op zijn stamhouder 
–, Marjon en Lisette. Peter was iemand 
die van orde, regelmaat en zekerheid 

hield, iets wat hem goed van pas kwam 
in zijn werk bij de belastingdienst. Hij 
stapte altijd rond 6 uur op de fiets om 
vroeg te kunnen beginnen zodat hij 
lange dagen kon maken waardoor hij – 
zoals hij dat zelf noemde – een ‘buffer-
tje’ op kon bouwen voor de dagen dat 
het hem goed uitkwam; bijvoorbeeld 
om te kunnen schilderen of klussen bij 
zijn kinderen. Peter was een gemeen-
schapsmens; zo was hij vrijwilliger bij 
de Gemeenschapsveiling, klassenou-
der, lid van de jeugdcommissie van de 
handbal en onlangs had ie zich nog op-
gegeven als gids voor de molen. Het is 
helaas gebleven bij het lopen van ‘stage 
...’  Ook was hij jarenlang de coördina-
tor van de collecte voor de Hartstich-
ting; een navrant detail is dat hij op de 
dag na zijn overlijden door de Hart-
stichting gebeld werd omdat hij een on-
derscheiding zou krijgen …  Peter was 
ook heel sportief aangelegd. Begon met 
turnen en was later te vinden op het 
voetbalveld, het handbalveld, achter de 
tennistafel en de laatste jaren was hij ac-
tief als recreant volleyballer bij VVW. 
Ook was hij vaak te zien langs de lijn als 
zijn dochters moesten handballen. Met 
Paul ging hij graag vissen; een mooi va-
der-zoon moment. De vakantie uitjes 
met het gezin waren altijd heel fijn; ge-
zellig met de vouwwagen erop uit in 
Nederland of Luxemburg. Zijn klein-
kinderen waren zijn grote trots; wat had 
hij nog graag meer van hen willen ge-
nieten. Toen de kinderen groter werden 
en zelf op vakantie gingen, onderna-
men Peter en Annelies samen mooie, 
soms verre reizen, o.a. naar Australië, 
Canada en Zuid Afrika. Als twee men-
sen bewezen hebben dat je niet moet 
wachten met het uitvoeren van zulke 
plannen totdat je met pensioen bent, 
zijn zij het wel. En toen … op 5 juli  
kwam het ontstellende bericht dat Peter 
longkanker had, met uitzaaiingen en 
niet meer te behandelen. De wereld 
voor Peter en zijn gezin stond totaal op 
zijn kop. De focus werd gelegd op de 
trouwdag van zijn dochter Lisette met 
haar Marc: 6 september; een bijna on-
eerlijke strijd die hij al heel snel moest 
opgeven. Op 6 augustus kwam het be-
richt van zijn overlijden; onvoorstelbaar 
snel. Op 11 augustus was voor hem een 

indrukwekkende en zeer druk bezochte 
avondwake, waarna crematie op 12 au-
gustus in Schagen. Afscheid van een 
‘lieve man, geweldige vader en fantasti-
sche opa’. 

Op 16 augustus is op de gezegende leef-
tijd van 96 jaar overleden: Maria Femi-
na (Marie) Aker van ’t Hof, geboren in 
Bovenkarspel op 13 juni 1923. Het was 
in de oorlogsjaren dat zij Jo Aker ont-
moette; zij trouwden op 28 december 
1944 en trokken in bij een oom in 
Hoogkarspel en een jaar later, als Al-
bert geboren is, nog een jaar bij de moe-
der van Jo. (Vader Bertus overleed toen 
Jo 12 jaar was).  Na drie jaar kochten zij 
een klein winkeltje van Simon en An-
nie Rood in Andijk; ze verkochten er 
huishoudelijke en religieuze artikelen. 
Later werd dat uitgebreid met huis-
houdtextiel en speelgoed. In de begin-
tijd van de jaren aan de Dijkweg kreeg 
haar man Jo TBC, waarna een jaar lang 
opname in het sanatorium in Beek bij 
Nijmegen. Een heel moeilijke tijd brak 
aan voor Marie die er op dat moment 
helemaal alleen voor stond; gedurende 
die tijd heeft zij Jo slechts één keer kun-
nen bezoeken in Beek. Het was armoe 
troef in huize Aker en het kostte veel 
moeite de eindjes aan elkaar te knopen. 
Ze was inmiddels zwanger van haar 
achtste kind. De winkel draaide gewoon 
door en om wat extra bij te verdienen 
bracht zij ook telegrammen rond. Er 
was zoveel armoe dat zelfs een wasma-
chine en een stofzuiger in huis ontbra-
ken. Na zijn ziekte pakte Jo de draad 
weer op en werd het assortiment uitge-
breid met kleding; ook hier was Marie, 
ondanks haar grote gezin van op dat 
moment dertien kinderen, in de winkel 
te vinden. Vanwege ruimtegebrek werd 
uitgeweken naar een groter pand aan de 
Zeeweg in Wervershoof, dat heel toe-
passelijk de naam ‘De Zeehoek’ kreeg, 
een naam die later tot grote naamsbe-
kendheid zou leiden. De winkel liep 
goed en vroeg om uitbreiding. Met lede 
ogen zag Marie toe dat haar woonka-
mer ‘opgeofferd’ moest worden. Maar, 
zoals ze zei: ‘Zaken gaan voor’. Als drij-
vende kracht van inmiddels vijftien 
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kinderen zag ook zij in dat die investe-
ring noodzakelijk was en niet zonder 
succes. Marie was de motor achter de 
diverse Sinterklaasshows in Sarto, De 
Roos en Hotel de Ruiter en verzorgde zij 
de kleding van de goedheiligman en 
zijn Pieten. Ook organiseerde zij de 
jaarlijkse Sinterklaasoptocht in Andijk. 
In 1973 werd zij ernstig ziek; wonder-
wel liep het goed af. Op haar 50e ver-
jaardag keerde zij terug uit het zieken-
huis. Bij haar thuiskomst hing bij 
iedereen aan de Zeeweg de vlag uit. Na 
jarenlang met haar man Jo aan de Ka-
gerbos te hebben gewoond, verhuisde 
zij in 2003 naar een aanleunwoning aan 
de Schenkeldijk. Na heel wat jaren zelf-
standig te hebben gewoond moest zij 
echter steeds meer inleveren aan kracht. 
Na bediend te zijn is zij in bijzijn van 
haar vijftien kinderen, haar grote trots, 
rustig ingeslapen. Op 21 augustus was 
voor haar de uitvaartviering waarna 
begrafenis bij haar man Jo. Afscheid 
van een ‘lieve moeder, schoonmoeder, 
trotse oma van vijfendertig kleinkinde-
ren en ouwe oma van vijfenveertig 
achterkleinkinderen.’

‘Vol liefde laat je ons achter, met liefde 
laten we je gaan’; deze mooie en veel-
zeggende woorden stonden opgetekend 
boven de rouwcirculaire bij het overlij-
den van Cornelia-Gerarda (Corrie) 
Dol-Keizer op 24 augustus 2019. Cor-
rie werd geboren op 12 februari 1934 in 
Onderdijk en groeide, samen met haar 
zussen en broers op als een lief, beschei-
den meisje met veel vriendinnen. Ze 
had heel graag door willen leren, maar 
kreeg daar - zoals vaker het geval was in 
die tijd – niet de gelegenheid voor. Rond 
de jaren ’50 leerde ze haar man Theo 
kennen; ze trouwden in 1955 en kregen 
drie dochters en vier zoons. Zij was een 
actieve vrouw; heeft in haar jonge jaren 
in de huishouding gewerkt bij haar ou-
ders, haar oudste zus en haar broers. 
Daarnaast stak ze ook de handen uit de 
mouwen in het tuinbouwbedrijf; ’s zo-
mers bollen pellen en later ’s winters 
witlof klaar maken. Ook binnen de ge-
meenschap verwierf zij naam. Samen 
met haar man Theo werd zij uitbater in 
de kantine bij het zwembad en de ijs-
baan; ook hebben zij met elkaar 12 jaar 
lang de kantine van VVW beheerd, 
Theo achter de bar en Corrie in de keu-

ken. Corrie was in een aantal opzichten 
haar tijd ver vooruit; zo behaalde zij 
binnen een half jaar haar rijbewijs, wist 
zich op latere leeftijd het Engels eigen te 
maken en heeft ook schilderles gevolgd. 
Prachtige schilderijen – en daarmee 
mooie tastbare herinneringen – heeft ze 
nagelaten. Ook was ze één van de eerste 
oppasoma’s in het dorp, omdat ze het 
haar dochters gunde om te blijven wer-
ken, iets wat in die tijd nog niet echt 
vanzelfsprekend was. Ze heeft ook de 
mindere kant van het leven ervaren. Na 
41 jaar samen zijn verloor ze in 1996 
haar man Theo; een groot gemis, waar-
na ze enige tijd nodig had om haar weg 
hierin te vinden, maar toch de draad 
weer oppikte. In 2013 kreeg zij het ver-
lies van haar dochter Cora te verwer-
ken; ondanks haar intense verdriet luk-
te het haar toch weer om dapper en 
positief verder te gaan. Haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen waren 
haar grote trots. Een moeder die altijd 
klaar stond, modern was in haar opvat-
tingen, er altijd verzorgd uitzag en haar 
eigen humor bezat. Een oma die zeer 
gastvrij was, genoot van alle momenten 
waarop haar (klein)kinderen bijeen 
waren, bij wie alles kon – zelfs rondjes 
rennen op de galerij in De Kaaghof – en 
die altijd belangstellend informeerde 
hoe het op het werk ging en of er nog 
ontwikkelingen waren. Kortom een 
moeder, oma en omi om dankbaar te 
zijn voor alle goede zorgen, voor al het 
meeleven en de liefde die de kinderen 
van haar hebben ontvangen. Op 28 au-
gustus was voor haar de herdenkings-
dienst, waarna begrafenis bij haar man 
Theo op het kerkhof. ‘Dag lieve mam en 
onwijs lieve oma’.

Op 29 augustus 2019 is op de zeer hoge 
leeftijd van bijna 102 jaar overleden: 
Afie Commandeur-Ruitenberg, gebo-
ren op 6 september 1917 te Hoogkarspel 
als 7e kind van Jan Ruitenberg en Aafje 
Groot. Als meisje van veertien jaar ging 
zij al werken als hulp in de huishouding 
bij grote gezinnen. In 1938 leerde zij tij-
dens de kermis van Wervershoof haar 
man Piet kennen. Ze trouwden op 15 
mei 1941, uit welk huwelijk twaalf kin-
deren werden geboren. Ze betrokken 
een woning aan de Dijkweg in Andijk. 
Begin jaren ’50 brak een moeilijke tijd 
aan voor het gezin; haar man werd ziek 

en moest kuren in een klein huisje naast 
het huis; een jaar later werd ook moeder 
ziek met als gevolg dat zij een jaar lang 
werd opgenomen in een sanatorium. 
Het gezin bestond toen uit zes kinde-
ren, die in die tijd werden onderge-
bracht bij familie en mensen in het 
dorp. Ruim een jaar lang hebben ze el-
kaar niet gezien, met uitzondering van 
twee dagen in een kerk waar een zie-
kentriduum werd gehouden; het enige 
contact dat zij in die tijd hadden ging 
per brief. Een heel moeilijke tijd voor 
het gezin. Het heeft hen heel veel ver-
driet bezorgd en lang een stempel ge-
drukt op het gezin. Eenmaal thuis uit 
het sanatorium pakte ze de draad weer 
op. Het gezin breidde zich verder uit en 
ze had het daardoor heel druk met het 
regelen van haar grote huishouden. Tij-
dens de bollentijd hielp ze ook mee in 
de schuur en verwende ze de pellers met 
drinken en een snoepje. In 1968 werd 
hun eerste kleinkind geboren en al 
gauw volgden er meer. Ondanks haar 
drukke huishouden waren ze altijd wel-
kom en kon er heel veel in huize Com-
mandeur: o.a. ‘huissiese’ spelen: een 
stoel in elke hoek van de kamer en ieder 
woonde dan in een hoek; keukentje erin 
en het servies verdelen. Oma was dan 
groenteboer en bakker tegelijk. En na-
tuurlijk vóór het slapen gaan het versje 
‘Kindje Jezus klein’. Toen de kinderen 
groter werden kreeg zij meer tijd voor 
andere activiteiten: zwemles, volksdan-
sen en op de gym. Ook ondernam ze 
samen met haar man vakantiereizen, 
o.a. naar Canada waar familie woonde. 
Eind jaren ’90 werd haar man ziek; tot 
aan zijn dood in 2001 heeft zij de zorg 
voor hem op zich genomen. Ook daarna 
pikte ze de draad weer op en richtte ze 
zich op vrijwilligerswerk in het verzor-
gingshuis; o.a. in de cliëntenraad. Ver-
jaardagen waren belangrijk voor haar; 
ze ging naar alle verjaardagen van haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinde-
ren. Hoogtepunt was haar 100e verjaar-
dag; een prachtig feest met een dankba-
re herinnering. De laatste tijd namen 
haar krachten af en hebben de kinderen 
afscheid moeten nemen van hun ‘zorg-
zame, hartelijke en gezellige’ moeder 
en oma. ‘Met liefde heeft ze voor hen 
gezorgd en met liefde hebben ze haar 
laten gaan.’
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Voor de kinderen Verjaardagsfeestje
Soms is slechts één ding belangrijk. 
Zo ook voor Liselotte. Ze wil zo 
snel mogelijk thuis zijn en zonder 
op- of omkijken rent ze naar 
huis. In haar hand heeft ze een 
kaart: de uitnodiging voor het 
verjaardagsfeestje van Marjolijn.
Ze rent achterom, duwt de 
keukendeur open, en gilt:
‘Mam, kun jij woensdagmiddag 
rijden?’
Maar mamma is er niet. Ook in 
de woonkamer geen spoor van 
mamma te bekennen, en de WC zit 
ook niet op slot. Waar is mama nu?
Liselotte rent de trap op. Maar 
boven is mamma ook niet. Waar 
kan ze toch zijn?
Even staat Liselotte stil. Ze stampt 
met haar voet op de vloer en gaat 
dan langzaam naar beneden. 
Niemand thuis, denkt ze en gaat 
op de bank zitten. Het briefje bij de 
theemuts ziet ze niet. Liselotte is 
boos.
Als mama thuis geweest was en 
woensdag zou kunnen rijden, zou 
Liselotte iedereen kunnen bellen:
‘Ik kom je ophalen. Ik heb alles 
geregeld. Maak je maar geen 
zorgen.’
Maar nu is mamma er niet en belt 
misschien Joeri straks om te zeggen:
‘Mijn moeder kan woensdag rijden; 
we halen je wel op. Én dan zou 
Joeri de held zijn, en zou je zien dat 
iedereen deed wat Joeri zegt. En 
Joeri neemt natuurlijk Ebelle mee, 
die slome. En wie moet er dan naast 
Ebelle zitte? Liselotte natuurlijk!
‘Ik haat dat kind,’zegt Liselotte 
hardop. Ze loopt naar het raam 
om te zien of mamma er misschien 
aankomt.
‘Ben je al thuis,’zegt mamma, terwijl 
ze haar jas uitdoet
‘Ik had gehoopt vóór jou thuis te 
zijn.’
‘Waar was jij?,’ vraagt Liselotte.
‘Nou nou, antwoordt mamma, ‘kan 
het niet wat vriendelijker? Ik was bij 
de buurvrouw; die is ziek. Dat stond 
toch op het briefje bij de theepot.’
Verbaasd loopt Liselotte naar de 
grote tafel en leest het briefje dat 
mamma had achtergelaten. 

‘Sorry,’ zegt Liselotte, ‘maar ik mag 
naar de verjaardag van Marjolein, 
en ik hoopte dat jij zou kunnen 
rijden.’
Ze laat mamma de kaart zien met 
de uitnodiging 
Mamma leest: 
‘En om zeven uur wordt je 
thuisgebracht. Met een T. Wat 
stom!’
‘Hoezo thee?’ vraagt Liselotte. 
‘Krijgen we geen limonade?’
‘Nee, lieverd,’ zegt mamma. 
‘Word je moet zonder T geschreven 
worden. Een taalfout.’ 
‘Kun je ons brengen of niet?’ vraagt 
Liselotte zonder zich druk te maken 
over taalfouten. ‘Zwemspullen 
meebrengen, staat er. Gaan jullie 
soms naar een golfslagbad? 
En mag ik mee, als ik rijd?’ vraagt 
mamma terwijl ze naar de kalender 
loopt. 
‘Mam, doe niet zo stom,’ zegt 
Liselotte nijdig. 
‘Het is een kinderfeestje. Zeg nou of 
je kunt.’
‘Het spijt me,’ zegt mamma. ‘Pappa 
heeft dan de auto mee.’
‘Daar was ik al bang voor,’ zegt 
Liselotte, en staat op. 
Ze wil naar boven gaan, maar dan 
rinkelt de telefoon. Het is Timone, 
haar vriendin. Die zegt dat haar 
grote broer woensdag kan rijden, 
en dat ze Liselotte komt ophalen, en 
Bas en Eveline. 
Liselotte zucht van opluchting. Wat 
een geluk! 
Joeri en die stomme Ebelle hoeven 
dus niet opgehaald te worden. Ze 
moeten zelf maar zien hoe ze op 
het feestje komen. 

En dan is het woensdag. Marjolein 
is jarig. Het is feest. 
Timone, Liselotte, Bas en Eveline 
zitten gezellig in de auto, op weg 
naar het feestje. 
De grote broer van Timone rijdt. Hij 
is al negentien. Hij rijdt snel. Af en 
toe maakt hij heel korte bochten, 
zodat Liselotte, Eveline en Bas, die 
tussen hen in zit, tegen elkaar aan 
botsen. Iedereen lacht en giebelt. 
Maar dan ineens: 

Pie-ie-ie-iepp! ! 
Iedereen knotst naar voren, want 
de auto staat met een schok stil. 
‘Wat gebeurt er?’ gillen de meisjes. 
‘Niets bijzonders,’ zegt de grote 
broer. ‘Ik moest remmen voor een 
stomme kat.’
Even is het stil in de auto. 
‘Is die poes nu dood? Leeft ie nog? 
Kan die kat nog lopen?’
Honderd vragen tegelijkertijd 
worden gesteld, maar niemand 
weet het precies. 
‘Ik durf niet te kijken,’ zegt Eveline; 
‘mij te eng.’ 
En Bas: ‘Da’s zielig. We moeten 
helpen.’
‘Nee,’ zegt Timone, ‘als we nu 
uitstappen, komen we te laat op 
het feestje.’
En Liselotte is zo geschrokken, 
dat ze geen woord meer kan 
uitbrengen. 

Daar zitten ze: grote broer, Timone, 
Bas, Eveline en Liselotte. 
Wat zullen ze doen? Wat zou jij 
doen? 

Het feestje van Marjolein is al volop 
aan de gang, wanneer Joeri en 
Ebelle binnenkomen. 
Ze puffen van opwinding. 
‘Moet je horen. We zouden al 
veel eerder hier geweest kunnen 
zijn. Maar we zijn op de fiets, en 
onderweg zagen we een poesje. 
Het zat helemaal onder het bloed, 
en het hinkte. 
We hebben het toen maar naar 
de dierenarts gebracht, en gezegd 
dat hij er goed voor moest zorgen. 
Morgen gaan we kijken of het beter 
gaat.’
Iedereen is er stil van. En Liselotte 
trekt helemaal wit weg. 
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