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Bij de voorplaat

Oktober Wereldmissiemaand
Met de campagneslogan ‘Wat is jouw 
missie?’ sluit Missio aan bij het thema van 
de Buitengewone Missiemaand. Iedere 
gedoopte heeft een missie. Iedereen 
heeft de opdracht de Blijde Boodschap 
te verkondigen. De poster laat dat ook 
zien. Drie jonge vrouwen verlaten 
de kerkdienst die ze zojuist hebben 
bijgewoond in het dorp Rakso en gaan op 
weg. Ze zetten zich in beweging. 

Foto: missio.nl

In dit nummer
Liturgisch rooster 3 
Vervolg Liturgisch rooster 4
Gedicht: Nieuw Begin 4
Voorstellen Juan Andrés 5
Kerk en samenleving 6
Vormselgroep 7
Adventsactie: Kinderen brengen hoop 7
AOW jongerenkoor en Marleen Pater (Bake for life)  8
Oktober Wereldmissiemaand 9
Zuster Clementine in Kameroen 10
Jubileumviering “De Wilgenhof” 10
West-Friese bedevaart naar Lourdes 11
Collecte Alzheimer 12
Voor de kinderen:
 Het feest van Sint Maarten 13
Familieberichten:
 Wij herinneren ons... 14
Kleurplaat 16

Van de redactie
Herfst, dat is het buiten. Veel regen en vallende bladeren, dan 
weer een zonnetje. Elk jaargetijde heeft zo wel iets, maar na 
een prachtige zomer moet dit wel weer even wennen. In deze 
Nu en Straks stelt dhr. Juan Andrés Correa zich voor. Over 
de adventsactie campagne kunt u een stukje lezen. Het eerste 
weekend is 30 november/1 december. Arda heeft een mooi gedicht 
gemaakt en een leuk kinderverhaal gevonden over Sint Maarten. 
Dat is het tenslotte 11 november alweer, de tijd vliegt. Petra 
(Koomen) heeft de eerste opmaak van de Nu en Straks erop zitten 
en het ziet er prachtig uit.

Veel leesplezier! 

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 

www.hulpverlening-westfriesekerken.nl
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Liturgisch rooster
van 1 november  tot en met 31 december 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.

Op de eerste zondag van de maand is er na  afloop van 
de viering van 10.00 uur in ‘De Inzet’ 
gelegenheid om een kop koffie te gebruiken. 

Van harte welkom!

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-Communieviering met Herenkoor. 
Groep Wervershoof met Avondwakegroep.
Zondag 10.00 uur: 

Woord-Communievieirng 
Gezinsviering met Kinder/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: 
Eucharistieviering met Herenkoor en Nibbixwoud. 
Pastor G. Koning.

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-Communieviering met AOW jongerenkoor. Dit 
is een themaviering met Bake for Life.
Marleen Pater van  Bake for Life komt vertellen over de 
stichting en na afloop zijn er tasjes met diverse broodjes 
te koop voor € 5,- ten bate van de stichting. 
Groep Wervershoof.

Zaterdag 16 november is de Diakenwijding van Juan 
Andres in Heiloo, om 17.00 uur.

22/23/24 november (4e weekend): 
CHRISTUS KONING
Vrijdag 18.30 uur: 
Verzorgingshuis St. Jozef. Eucharistieviering met 
Middenkoor. Pastoor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd koor. 
Pastoor J. van Dril.

29/30 november/1 december (1e weekend):
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Vrijdag 18.30 uur: 
Verzorgingshuis St. Jozef. Eucharistieviering. 
Pastoor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Middenkoor. 
Pastor G. Koning.

6/7/8 december (2e weekend):
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Vrijdag 18.30 uur: 
Verzorgingshuis St. Jozef.
Eucharistieviering. Pastoor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: 

Eucharistieviering met 
Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

13/14/15 december (3e weekend):
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT / BOETEVIERING
Vrijdag 18.30 uur: 
Verzorgingshuis St. Jozef.
Woord-Communieviering. Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. Groep Wervershoof.

Zondag 15 december om 16.30 is er een 
Kerstzangdienst van de Raad van Kerken.
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Nieuw begin

Een paddenstoel
In het natte gras,
een schuifelende egel,
kinderen in de klas.

Kastanjes, dennenappels,
uit de natuur
worden verzameld,
door kinderen, vol vuur

voor de herfsttafel
in ieder lokaal.
Ze leren de seizoenen,
naast rekenen en taal.

De natuur is belangrijk,
verandert om ons heen.
Net als ons leven,
samen of alleen

Iedere periode kan,
een ontdekking zijn.
Ook al brengt het soms,
ontgoocheling of pijn.

Net als in de natuur,
nemen we afscheid van 
het leven.
Plaatsmakend voor een 
nieuw begin,
dat ons is gegeven.

Arda

Vervolg liturgisch rooster
van 1 november  tot en met 31 december 2019

20/21/22 december (4e weekend):
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Vrijdag 18.30 uur: 
Verzorgingshuis St. Jozef.
Eucharistieviering. Pastoor J. van Dril.
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor G. Koning.

KERSTMIS
24 december: KERSTAVOND
Dinsdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering 
(gezinsviering) met Kinder/Jeugdkoor 
“Weereenlied”. Groep Wervershoof.
Dinsdag 21.30 uur: 
Eucharistieviering met Middenkoor.
Pastor G. Koning.

25 december: EERSTE KERSTDAG
Woensdag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor. Groep Wervershoof.

Na de vieringen is er een deurcollecte 
voor de Bisschoppelijke adventsactie.

26 december: 
TWEEDE KERSTDAG in St. Jozef
Donderdag 10.00 uur: 
GEEN VIERING IN KERK.
Donderdag 10.30 uur: 
Verzorgingshuis St. Jozef.
Eucharistieviering met Middenkoor.
Pastor G. Koning of Juan Andres 
(Woord-Communieviering).

27/28/29 december (5e weekend)
Vrijdag 18.30 uur: 
Verzorgingshuis St. Jozef.
GEEN VIERING
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor G. Koning.

Deurcollecte ten bate van PCI 
(Parochiële Caritas Instelling)

Zondag 29 december 20.00 uur is er 
een uitvoering van het Neva Ensemble.

31 december: OUDJAAR
Dinsdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd koor.
Pastor Sjaak de Boer.

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.



Het seminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp.
Foto: Michael P. Duarte
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Voorstelling Juan Andrés

Mijn naam is Juan Andrés Correa (Jan Andries of 
Johannes Andreas op z’n Nederlands, zoals Pastoor van 
Dril altijd zegt). Ik kom oorspronkelijk uit Santiago, 
de hoofdstad van Chili. Daar ben ik de vierde van vijf 
kinderen, twee broers en twee zussen en mijn ouders. Ze 
wonen allemaal nog daar. In 2009 ben ik in Nederland 
beland om de priesteropleiding in Nieuwe Niedorp te 
volgen voor het Bisdom Haarlem-Amsterdam. 

Toen ik zestien was, bevond ik mij in een situatie 
van crisis, van onzekerheid en donkerheid. Alles was 
onduidelijk en ik wist niet waar mijn leven naartoe moest 
gaan. Ik heb moeilijke jaren op school meegemaakt en ik 
had geen idee welke studierichting ik zou moeten nemen. 
Ik had nergens zin in. Ik herinner mij nog: God bleek 
afwezig te zijn geweest in die jaren, maar toch was Hij 
altijd bij mij, heb ik achteraf gezien.

In dat donkere en diepe dal tijdens mijn jeugd, kwam 
God in mijn leven. Ik werd toen uitgenodigd om mee te 
doen aan een bedevaart in Brazilië, naar een ontmoeting 
met Paus Benedictus XVI in de stad Sao Paulo. Zo 
enthousiast was ik niet maar mijn vrienden gingen mee 
en dus ben ik ook gegaan. Tijdens een ontmoeting met 
vijftienduizend jongeren heeft God mijn hart aangeraakt 
door de woorden van de Paus. Toen voelde ik zo sterk 
voor het eerst in mijn leven dat God mij liefhad en mij 
kende precies zoals ik was, met mijn karakter, mijn goede 
kanten, mijn tekortkomingen, zonden, mijn complexen, 
met mijn verdriet en pijn en dat Hij geen enkel probleem 
met mij had zoals ik was. Ik voelde mij diep vergeven en 
ook voor het eerst helemaal vrij om Zijn wil te doen, om 
Hem te volgen waar Hij mij dan ook zou willen brengen. 
Op die dag van mei 2007 heb ik voor het eerst een dikke 
JA!! gezegd.

Een paar jaar later heb ik de middelbare school afgerond 
en deze roeping van God was bijna uitgedoofd. Ik begon 
met studies van landbouwkunde aan de universiteit. 
Het eerste semester was heel mooi geweest. Ik had veel 
vrienden, goede cijfers, ik vond alles interessant maar 
toch had ik het gevoel in mijn hart dat ik mijn tijd aan het 
verliezen was en ik kon niet begrijpen waarom. Het was 
de Heer die mij bleef roepen. Toen ben ik met de studie 
gestopt en vervolgens ging ik naar een grote bijeenkomst 
in Italië met 300 kandidaten voor het seminarie. Daar 
werd ik naar Nederland uitgeloot, naar Nieuwe Niedorp.

In Nieuwe Niedorp moest ik de eerste vijftien maanden 
Nederlands leren. Daarna kwamen er 6 jaar van 
filosofische en theologische studies. In 2016 ben ik naar 
de missie vertrokken. Twee maanden in Düsseldorf, 
Duitsland en twee jaar in Zuid-Afrika. Dit jaar ben ik in 
het Bisdom teruggekomen en de Bisschop heeft mij naar 
Regio Wervershoof gestuurd. Ik mag in de parochies 
van de regio een begin maken aan het avontuur van het 
Priesterschap. Van Santiago naar Wervershoof. Wat is 
God creatief!!

Aanstaande 16 november word ik samen met andere 
jongeren uit Nieuwe Niedorp tot Diaken gewijd in het 
Heiligdom “Onze Lieve Vrouw ter Nood”, Heiloo om 
12.00 uur. Volgend jaar op 6 juni zal de priesterwijding 
in de Bavo Kathedraal in Haarlem plaatsvinden. U bent 
van harte uitgenodigd om aan de plechtigheid deel te 
nemen maar vooral wat in deze tijd voor ons onmisbaar 
is, is uw steun door het gebed. De Kerk van vandaag 
heeft priesters nodig die de schoonheid van het geloof 
uitstralen, die de kracht van de Verrijzenis van Christus 
met woord en daad verkondigen aan alle mensen. 

Bedankt nog voor de warme ontvangst in de Parochie, 
bid voor mij en tot de volgende keer!! 
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Kerk en Samenleving
MIVA collecte 24/25 augustus 
MIVA steunt mensen in ont-
wikkelingslanden die actief  zijn 
binnen verschillende thema’s in 
de ontwikkelingshulp. MIVA 

richt zich in deze derdewereldlanden op kleinschalige 
ontwikkelingsprojecten op verscheidene terreinen. Voor 
alle projecten die MIVA ondersteunt ga naar www.miva.
nl. De opbrengst van de kerkelijke collecte in augustus 
heeft € 199,10 opgeleverd. Mede dankzij deze bijdrage 
kan MIVA zuster Clementine ondersteunen met een auto 
waarmee zij kansarme gezinnen en kinderen kan berei-
ken, voeden, onderwijzen en ondersteunen. 

Oktober Wereldmissiemaand/Wat is jou Missie?
In oktober is het Wereldmissiemaand waarin MISSIO 
Pauselijke Missiewerken aandacht vraagt voor de 
jonge kerken in de derde wereld. Op Missiezondag 20 
oktober hielden parochies wereldwijd een collecte voor 
MISSIO. De collecte is bestemd voor de opleiding van 
priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood en 
parochieopbouw. Dit jaar wordt aandacht besteed aan de 
katholieke gelovigen in Noordoost-India. 

Iedereen heeft de boodschap een Blijde Boodschap te 
verkondigen. De poster van de Wereldmissiemaand 
achterin de kerk laat dat ook zien. Drie jonge vrouwen 
verlaten de kerkdienst die ze zojuist hebben bijgewoond 
in het dorp Rakso in het Bisdom Itanagar en gaan op 
weg. Ze zetten zich in beweging. Dat wat ze gehoord, 
gevierd en beleefd hebben, gaan ze omzetten in daden, 
ieder op hun eigen manier. Elders in het blad zult u meer 
informatie vinden over de Wereldmissiemaand.

Diaconaal Weekend 16/17 november/ 
Bake for Life
Jaarlijks zoeken we een passend thema 
of doel wat betreft sociale gerichtheid op 
de kwetsbaarheid van de samenleving en 
wereld, nood, ziek en zeer, Derde Wereld, 
enz. Dit jaar gaat het om aandacht en hulp 
aan het project  Bake for Life.

Zaterdag 16 november zal er tijdens de viering van 19:00 
aandacht besteed worden aan de stichting Bake for Life. 
Bake for life is een Nederlandse stichting 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 opleiding te ontsnappen uit de armoede. 
Met de kennis van het bakkers vak krijgen zij een kans op 
een mooie(re) toekomst. Oprichtster Marleen Pater uit 
Avenhorn komt deze avond zelf naar de Werenfriduskerk 
om hierover te spreken. Zij is al meerdere keren naar  
Afrika geweest om daar Bakkerijen op te zetten. Luister 
naar haar indrukwekkende verhaal op 16 november. 
Samen met het jongerenkoor zal het een hele mooie 
viering worden. Na afloop worden er tasjes met broodjes, 
cadetten, croissants e.d. verkocht voor € 5,- wat geheel 
ten goede komt aan de stichting Bake for Life. Een viering 
die u niet mag missen!
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Vormselgroep

Kinderen brengen hoop
 
Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee 
wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets 
groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, 
maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop dat ze 
een verschil ten goede zullen maken. Hoop op een betere 
toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van 
de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine 
baby in Bethlehem…

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken 
voor Kerstmis: de adventperiode. Centraal in de 
Adventsactie-campagne staan moeders en kinderen. 
Slechte economische omstandigheden, oorlogen 
en klimaatverandering veroorzaken problemen die 

vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt 
Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten op 
hulp aan deze kwetsbare groepen.
 
Als we een project adopteren doen we dat omdat we 
geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed 
besteed is en vooral dat het project herkend en erkend 
wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak 
is voor ons essentieel. We werken via het katholieke 
(caritas)netwerk, zodat we ook op plaatsen kunnen 
helpen waar anderen niet kunnen komen.

Aanpak moeder- en 
kindsterfte in El Salvador

Venezolaanse vluchtelingen-
kinderen in Peru

Verbeteren van de 
geboortezorg in Somalië

Toegankelijke 
gezondheidszorg in Niger

Projecten 2019

Op de website www.vastenactie.nl/adventsactie kunt U er meer over lezen.

De eerste vergadering van de 
vormselgroep is geweest. Het thema 
is bekend en wij gaan er voor.

Margreet heeft op De Werenfridus 
een bezoek gebracht aan groep 8 
en Linda op De Schelp. Klassikaal 
hebben we de dvd bekeken over wat 
het vormen inhoudt en aan de hand 
daarvan konden er vragen worden 
gesteld.
In de eerste week van oktober hebben 
alle ouders van groep 8-ers een brief 
ontvangen via de mail/Parro om 

hun zoon of dochter aan te kunnen 
melden voor het vormsel.
Het officiële opgavenformulier is 
reeds naar de ouders gemaild. Wij 
zien de ouders graag op de eerste 
ouderavond op 10 december om 
19.30 uur in de Werenfridusschool. 
De koffie en thee staat voor jullie 
klaar! 

Het vormsel gaat volgend jaar op  
28 maart om 18.00 uur plaatsvinden. 
Mocht er nog iemand zijn die zich 
wil aanmelden of voor eventuele 

vragen; wij zijn bereikbaar via ons 
e-mailadres: 
werkgroepvormen@gmail.com

Met vriendelijke groet,
De vormselgroep
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Zaterdagavond 16 november: 
AOW jongerenkoor en Marleen Pater (Bake for life) 
in de Werenfriduskerk!

Marleen Pater uit Avenhorn had nooit durven dromen 
dat haar stichting ‘Bake for Life’ in Afrika zo’n succes 
zou worden. Toch viert ze dit jaar al het 20-jarige 
bestaan. 

“Het is ongelofelijk wat we daar voor die mensen kunnen 
betekenen.”

Het begon twintig jaar geleden allemaal met een wild idee 
van Marleen. Op televisie zag ze een vrouw in Afrika met 
een kindje op haar arm. Ze besefte zich als moeder van 
vier kinderen dat het leven daar veel zwaarder moest zijn. 

Ze was getrouwd met een bakker en werkte zelf ook veel 
in de bakkerij. Ze kon haar kinderen alles geven wat ze 
nodig hadden en dat gevoel wilde ze graag ook geven aan 
moeders in Afrika. 

Hoe Marleen dit aangepakt heeft en tot een succes heeft 
weten te maken kunt u beluisteren in de viering van 
zaterdag 16 november. U komt toch ook…………….?

Met vriendelijke groet, 
Joanna, Anja, Karin en Gerda
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Missio Oktober 
Wereldmissiemaand

Voor katholiek Nederland vormt Wereldmissiemaand ieder jaar 
in oktober het hoogtepunt rondom de missie.

Alle parochies besteden in de liturgie aandacht aan de missie van de 
katholieke kerk, speciaal in de landen van de derde wereld.

Hemelse Vader

Toen uw enige Zoon Jezus Christus
opstond uit de doden

zond Hij zijn leerlingen uit
om “alle volken tot leerling te maken”.

Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel:
wij delen allemaal in de missie van de Kerk.

 
Sterk ons met de gaven van de Geest,
zodat wij dapper en onvermoeibaar
blijven getuigen van het evangelie.

Zo kan de Kerk haar opdracht
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe uitdrukkingen geven

die leven en licht brengen in onze wereld.
 

Help ons om de reddende liefde;
en de genade van Jezus

tastbaar te maken voor alle mensen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus,

die met U leeft en heerst,
in eenheid met de heilige Geest,

nu en tot in eeuwigheid.
 

Amen



In november viert zorginstelling De Wilgenhof haar 
10-jarig jubileum. Uiteraard wordt daar aandacht 
aan besteed; dat zal gebeuren met diverse feestelijke 
activiteiten in de week van 4 t/m 9 november. Eén 
van deze activiteiten is een feestelijke viering in de 
Oude Dame. Al weer bijna 2 jaar is er op elke eerste 
dinsdag van de maand een kerkviering. Deze keer 
staat de viering in het teken van het 10-jarig bestaan 

van De Wilgenhof. Om de viering een bijzonder 
tintje te geven is het gemengd koor uitgenodigd 
voor de muzikale opluistering. De bewoners en 
hun vrijwilligers zien er naar uit en hopen er met 
elkaar een feestelijke bijeenkomst van te maken. 
Belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 
5 november om 15.30 uur.

Zeer eerwaarde heer, geacht kerkbestuur,
 
Hartelijk dank dat u het werk van mensen zoals 
Clementine in Kameroen gaat steunen met € 199,10.
Mede dankzij uw bijdrage kan MIVA zuster 
Clementine ondersteunen met een auto. Met 
deze auto kan zij kansarme gezinnen en kinderen 
bereiken, voeden, onderwijzen en ondersteunen. 
Vanaf het kleine klooster in Bangang is het 
anderhalf uur rijden naar Bafoussam. Als het regent 
is de weg onbegaanbaar en verandert deze in een 
modderstroom.

De alternatieve route duurt dan ruim drie uur. Een 
auto is onmisbaar om de gezinnen te bereiken.
In Kameroen zijn gelukkig meer mensen als zuster 
Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto’s 
nodig, zodat zij nog meer families en gemeenschappen 
kunnen helpen.

Nogmaals dank voor uw bijdrage, u draagt er direct 
aan bij om dit mooie project in Kameroen uit te 
breiden!

 

Met vriendelijk groeten,
Birgit Pans
MIVA
Donateur- en relatiebeheer

Zuster Clementine

Jubileumviering De Wilgenhof
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West-Friese bedevaart naar Lourdes 
(26 september – 1 oktober 2019)

In het voorjaar van 2019 zagen wij een 
advertentie in De Binding staan dat 
er eind september een bedevaart naar 
Lourdes werd georganiseerd. We hebben 
daar samen over gesproken en kwamen 
er achter dat het alweer 30 jaar terug 
was dat wij voor de eerste keer naar 
Lourdes gingen. Toen met de LTB vanuit 
Roosendaal met de trein. En 15 jaar later 
voor de tweede keer, maar toen vanuit Den 
Bosch met de bus. We hadden daar hele 
goede herinneringen aan en we besloten 
om het nog een keer te gaan beleven.

We vertrokken ’s nachts van 25 op 26 september met de 
bus vanuit een regenachtig Hoogkarspel naar  
Maastricht. Om 11 uur landden we met een vliegtuig 
vol Nederlanders in een zonnig Lourdes. We waren als 
deelnemers al bij elkaar geweest met een voorbereidings-
avond om kennis met elkaar en met de leiding te maken. 
We kenden elkaar dus enigszins en de stemming zat er 
meteen goed in. 
Na het eten gingen we met de groep naar de grote kruis-
weg. Het was meteen de eerste ontmoeting met het 
Lourdesgebeuren. Er waren emotionele en prachtige mo-
menten. We werden er allemaal stil van. Op de terugweg 
naar beneden kwamen we in een grot terecht waar een 
groot Mariabeeld stond. Spontaan werd er een Marialied 
gezongen. De volgende dag een prachtige viering bij de 
grot zelf met allemaal Nederlanders. Het was een viering 
om nooit te vergeten.
Het was elke dag mooi weer en er waren vele ontmoetin-
gen in een prachtige natuur. En dan ‘s avonds om negen 
uur de lichtprocessie met duizenden mensen van aller-
lei nationaliteiten. Allemaal een kaars in de hand. Een 
geweldige belevenis.

Er zat ook een dag bij dat we, met diegenen die dat 
wilden, een bustocht door de Pyreneeën konden maken. 
We kwamen bij een kerkje waar de wandelaars die naar 
Compostella lopen, ook samen komen. Daar zongen we 
spontaan het lied “Te Lourd op de bergen”. Dat gaf een 
groot saamhorigheidsgevoel. 
De mensen die dat wilden gingen nog over een pad met 
keien en stenen naar boven op zoek naar de plek waar 
vijf watervallen samen komen. Een geweldig moment op 
dat te zien. We hielpen elkaar bij moeilijke situaties en 
iedereen kwam weer beneden zonder een schrammetje 
opgelopen te hebben. Wat was dit mooi om als ruim 80- 
jarigen te mogen meemaken.
De laatste avond waren we samen met onze groep in een 
klein kapelletje voor de afscheidsviering. Daarna een 
prachtige slotavond met veel muziek en lol tot in de late
uurtjes.
Op 1 oktober gingen we vanuit een zonnig Lourdes 
weer huiswaarts. Vol herinneringen, mooie momenten, 
ontroerende momenten en dankbaar dat we dit hebben 
mogen meemaken kwamen we weer in een regenachtig 
Nederland aan.

We bedanken Julius Post, Fred, Ria Kuin, Mariet en 
Harry Vet voor hun geweldige begeleiding. We hebben, 
mede dankzij hun, een reis mee mogen maken waar we 
nog lang aan terug zullen denken.

Voor info: 
VNB West-Friesland (betekenisvol ontmoeten)
Harry Vet
De Weed 18
1614 KK Lutjebroek
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1 op de 5 mensen krijgt dementie. Op dit 
moment leven ruim 280.000 mensen in 
Nederland met deze ziekte. Daar móeten we iets 
aan doen. En daar kúnnen we iets aan doen. Met 
meer onderzoek verwachten wetenschappers 
binnen vijf tot tien jaar grote doorbraken. 

Uw bijdrage maakt het verschil:
•  Meer wetenschappelijk onderzoek naar 
 oplossingen;
•  Meer hulp en ondersteuning;
•  Verbetering van de dementiezorg;

Help mee
.. en geef tijdens de collecteweek van 4 tot 9 
november, of kom ook collecteren en draag bij 
aan een toekomst zonder dementie.

Met vriendelijke groet,
Gerda van der Gracht
Tel. 0228-582458

Stop dementie en help mee 
tijdens de collecteweek van 
4 tot 9 november

Foto: Durand, VNB West-Friesland,  Lourdes, September 2019
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Het feest van Sint Maarten

Michiel is een beetje zenuwachtig. Vanavond mag hij 
opblijven. Het is vandaag het feest van Sint Maarten. Op 
school hebben ze mooie lampions gemaakt. Er kan een 
klein kaarsje in.
En als het kaarsje aan is, kun je alle kleuren van de 
lampion goed zien.
De juf leest het verhaal van Sint Maarten voor: Sint 
Maarten was niet zomaar een man. Hij werd geboren als 
zoon van een rijke vader en moeder. Hij kreeg de naam 
Maarten.
Maarten werd een belangrijk soldaat. Op een dag kwam 
Maarten een arme man tegen. 
Hij had eigenlijk geen tijd voor deze man. Maarten en de 
andere soldaten hadden haast. 
‘We moeten vóór het donker in de stad zijn, mannen.’ 
Maar toen Maarten goed keek naar de arme man, schrok 
hij toch wel. 
Tjee, dacht Maarten, deze man heeft het koud; hij heeft 
bijna geen kleren aan. Maarten had wel warme kleren: 
een dikke soldatenjas, een warme sjaal en een mantel.
‘Ik kan jou toch niet zomaar in de kou laten staan.’ zei hij 
tegen de man. De man klappertandde helemaal. 

Michiel luistert vol spanning. Stel je toch voor. Je laat zo 
iemand toch niet zitten.

Maar Maarten kon zijn soldatenkleren niet zomaar 
weggeven. Want dan zou niemand meer kunnen zien dat 
hij soldaat was. Maarten deed zijn mantel uit, en sneed 
die in tweeën. 
‘Hier, trek maar aan! Dan zul je het niet meer zo koud 
hebben.’ De man keek blij, en bedankte Maarten. 
De soldaten die om hem heen stonden, lachten erom. Die 
rare Maarten!

Michiel is het niet eens met de soldaten. Hoezo: rare 
Maarten? Je kunt toch zo zien dat die man het koud heeft. 
Het is goed, wat Maarten heeft gedaan.

Die nacht kreeg Maarten een droom. Het was alsof God 
hem iets wilde vertellen. Maarten veranderde daarna. Hij 
wilde geen soldaat meer zijn. Vanaf dat moment vertelde 
hij aan iedereen die het maar wilde horen, dat mensen 
voor elkaar moeten zorgen. Er mag geen arm en rijk zijn. 
Iedereen is gelijk. Maarten werd als een herder voor 
mensen. Zo iemand mag je best ‘bisschop’ noemen. En 
hij kreeg een nieuwe naam. Een naam die past bij een 
bisschop zoals hij: Sint Maarten. Sint Maarten is op 11 
november gestorven.  

Vandaag is het 11 november: het feest van Sint Maarten. 
Vanavond gaat Michiel met een mooie lampion zingend 
langs de deuren. Hij hoopt dat hij iets lekkers krijgt. Dat 
de mensen gul zullen geven, net zoals Sint Maarten dat 
deed. Sint Maarten zag dat hij moest delen. Michiel vind 
het een mooi verhaal. Het wordt een fijne avond. Het lied 
over Sint Maarten heeft hij goed geoefend.

Zo klinkt het: 
Sint Martinus bisschop, roem van alle landen, dat wij 
hier met lichtjes lopen, is voor ons geen schande. Hier 
woont een rijke man die ons wat geven kan. Geef me een 
appel of een peer, ik kom het hele jaar niet weer. Het hele 
jaar dat duurt zo lang als mijn lichtje branden kan. God 
zal u lonen met honderdduizend lichtjes aan, daar komt 
Sint Maarten aan.

Bron: “Wonderwel” jaargang 6



Wij herinneren ons ... 
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Familieberichten

Cornelis Theodorus Jozef (Kees) Dol
Twee weken na het afscheid van zijn moeder is op 8 
september 2019 overleden: Cornelis Theodorus Jozef 
(Kees) Dol; hij was pas 62 jaar. Kees is geboren op de 
Zeeweg waar hij opgroeide met zijn drie broers en drie 
zussen, waarna het gezin verhuisde naar de Bannestraat. 
Een mooie onbevangen tijd maakten ze door in hun 
jeugd; samen naar school, samen Indiaantje en cowboytje 
spelen en vooral voetballen, een sport die als een rode 
draad door zijn leven zou lopen. 

Kees was een echte knutselaar; speelde veel met meccano 
en bouwde o.a. een heel landschap voor zijn elektrische 
trein. Die handigheid kwam later ook goed van pas 
bij het maken van surprises in de Sinterklaastijd; de 
kunstwerken die hij maakte waren een lust voor het oog 
en wekten steeds bewondering bij anderen. Alles tot in 
detail uitgewerkt. 

De eerste vier jaar van zijn middelbare schooltijd heeft 
hij doorgebracht op College Hageveld in Heemstede; zijn 
atheneumopleiding heeft hij vervolgens afgerond op het 
Werenfriduscollege in Hoorn. Na het behalen van zijn 
diploma ging Kees werken bij verzekeringsmaatschappij 
Delta Loyd. 

Op jonge leeftijd ontmoette hij Maria; ze trouwden in 
1980 en kregen drie zoons: Erwin, Robbert en Lars. 
Voetballen was zijn lust en zijn leven; in zijn jonge 
jaren heeft hij nog als verdediger in het eerste van 
VVW gespeeld. Later is hij vooral actief geweest als 
bestuurslid bij Zaalvoetbalvereniging Architectenbureau 
Nieuweboer. Maar liefst 38 jaar was hij secretaris binnen 
het bestuur en gaf hij zijn visie bij de vele ontwikkelingen 
binnen de vereniging. Hij regelde ook een aantal jaren het 
bedrijven- en familietoernooi om de Theo Dol bokaal. 
Een koninklijke onderscheiding die hem ten deel viel was 
dan ook meer dan verdiend. 

Kees was iemand die zijn gevoelens niet zo snel liet 
blijken; daar kwam echter verandering in toen zijn 
kleindochter Elin werd geboren. Wat was hij trots op haar 
en wat had hij nog graag langer van haar willen genieten. 

In april 2018 nam hij afscheid van Delta Loyd om als zzp-
er zijn werkzame carrière af te gaan bouwen. Toen dat net 
een beetje begon te lopen kwam in oktober het vreselijke 
bericht dat een ernstige, niet meer te genezen ziekte had 
toegeslagen. Om zijn conditie op peil te houden – Kees 
had zich die discipline zelf opgelegd - maakte hij tussen 
de behandelingen door - gewapend met een stappenteller 
– zijn dagelijkse  wandeling, veelal naar zijn moeder in 
De Kaaghof. 

Typerend voor Kees waren zijn ‘Escherachtige’ fröbels 
die hij gedurende de vele vergaderingen op zijn werk 
maakte; in zijn laatste levensjaar heeft hij veel van die 
tekeningen op doek gezet als een dierbare herinnering 
voor zijn gezin en familie. Op 13 september was voor 
hem een indrukwekkende en zeer druk bezochte 
herinneringsbijeenkomst, waarna crematie in de 
Waerdse landen in Heerhugowaard. 
Afscheid van een geweldige man, vader en opa: ‘moedig, 
sterk, relativerend en vooral een echte doorzetter’. 

Petrus Dominicus (Piet) Schouten 
Op 7 oktober 2019 is op 83-jarige leeftijd overleden: 
Petrus Dominicus (Piet) Schouten. Hij werd geboren op 
25 juni 1936 in Berkhout en groeide op in een gezin van 
12 kinderen. In zijn jonge jaren kwam hij al in aanraking 
met de muziek; een van zijn eerste instrumenten was de 
piano. Muziek was een grote passie van hem en zou als 
een rode draad door de rest van zijn leven lopen. 

Als jonge twintiger startte hij samen met enkele broers 
een melkhandel in Amsterdam. Het was in die jaren 
dat hij zijn vrouw Nel ontmoette; zij trouwden op 5 
januari 1961 en kregen 3 kinderen: Simone, Angelique en 
Maurice. In de jaren ’70 vond een verhuizing plaats naar 
Wervershoof; vanaf dat moment gaf hij muzieklessen op 
muziekscholen in Alkmaar, Heiloo en Purmerend. In 
de avonduren speelde hij vaak op feesten, bruiloften en 
partijen, iets wat hij tot z’n 70e heeft gedaan. Op latere 
leeftijd was hij ook als muziekvrijwilliger actief bij onder 
meer verzorgingshuis St. Nicolaas in Lutjebroek. 

Door zijn muzikale talent heeft hij velen vreugde en 
plezier bezorgd met zijn orgel-, piano- of accordeonspel. 
Naast zijn passie voor muziek maakte hij ook graag tijd 
vrij voor het opdoen van kennis door middel van het 
volgen van opleidingen en cursussen. Zelfs heeft hij 
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op latere leeftijd nog een studie Rechten gevolgd aan 
de Universiteit. Met die kennis heeft hij zich na zijn 
pensioen als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt in de 
Schuldhulpverlening. Ook had hij heel veel interesse in 
alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken had. 

Zijn kinderen en kleinkinderen waren zijn grote trots; 
hij was altijd bijzonder geïnteresseerd en betrokken bij 
hetgeen zij in hun leven deden en hadden bereikt. Na 
een leven van hard werken genoot hij, in een relatief 
goede gezondheid, samen met Nel van het leven. Zijn 
dagelijkse rondje op de fiets was voor menigeen een 
vertrouwd beeld in en rond het dorp. Gedisciplineerd 
als hij was zullen er weinig dagen geweest zijn  dat hij 
zijn rondje niet reed. In de loop van de laatste maanden 
nam zijn gezondheid echter steeds meer af. Begin 
september kwam het bericht dat Piet ongeneeslijk ziek 
was. Een grote klap voor hem en zijn gezin; Piet bleef 
echter positief en wilde graag toewerken naar de leeftijd 
van 84 jaar, het begin van zijn 85e levensjaar, iets wat hij 
zo graag wilde. 

Het heeft echter niet zo mogen zijn; zijn ziekteproces 
verliep in een dusdanig tempo dat ook bij Piet zelf het 
besef kwam dat zijn wens om 84 te worden kansloos 
was. Na een relatief korte ziekteperiode, waarin 
nauwelijks tijd was om het slechte nieuws te verwerken, 
is hij overleden. Op 11 oktober was voor hem een 
herdenkingsdienst, waarbij het voltallige dames- en 
herenkoor aanwezig was. Op zaterdag was de crematie 
in Hoorn. Afscheid van ‘een baken en stabiele factor 
binnen het gezin’. 

Adrianus Nicolaas (Arie) de Wit 
Op 12 oktober 2019 is op 89-jarige leeftijd overleden: 
Adrianus Nicolaas (Arie) de Wit. Hij is geboren op 
14 juli 1930 als oudste kind van Frederik de Wit en 
Catharina Duin. Van jongs af aan hielp Arie mee in het 
tuindersbedrijf van zijn vader. Alles wat hij verdiende 
verdween in de huishoudknip, iets wat voor hem 
vanzelfsprekend was, want het gemeenschapsbelang 
van het gezin thuis stond bij hem hoog in het vaandel. 

In de jaren ’60 verhuisde het gezin naar Wervershoof; 
het is daar waar hij, samen met zijn broer Jan, in 1970 
het bedrijf van zijn vader heeft overgenomen. Het was 
ook in die jaren dat hij zijn vrouw Lida – zij woonde 

tegenover familie de Wit -  leerde kennen. Uit hun 
huwelijk zijn geen kinderen geboren; de neven en 
nichten namen daarom ook een belangrijke plaats 
in in zijn leven. Heel trouw bezocht hij feestjes van 
familie, neven en nichten. Anderzijds stonden de neven 
en nichten altijd klaar voor hun ome Arie. Eén van 
de neven karakteriseerde hem in zijn in memoriam 
met o.a. de volgende eigenschappen: eerlijk, trouw, 
doorzettingsvermogen, punctueel en nooit oordelend. 

Het tekent de goedheid van hun oom. Ook was Arie 
erg zorgzaam, zeker voor zijn vrouw Lida. Tijdens haar 
kaartrondje was hij het die de thee inschonk voor de 
dames. Lida was echt zijn maatje. Haar overlijden in 
2012 viel hem dan ook niet gemakkelijk. Zorgzaam 
en trouw als hij was stak hij vanaf dat moment elke 
dag een kaarsje voor haar op. Arie was zeer actief in 
de parochiegemeenschap; zo was hij ruim 40 jaar lid 
van het herenkoor, eerst in Bovenkarspel en later in 
Wervershoof, vooral gewaardeerd om zijn prachtige 
basstem, hetgeen hem de Gregoriusspeld heeft 
opgeleverd. Ook was hij jarenlang betrokken bij het 
onderhoud van de tuin rondom de kerk en de pastorie. 
Tevens is hij jarenlang secretaris geweest van de bond 
KBO en was hij een fervent aanhanger van Koersbal. 

De laatste jaren maakte Arie zijn dagelijkse ritje naar St. 
Jozef voor de warme maaltijd. Zijn auto was overigens 
zijn grote trots; elke zaterdag waste hij deze trouw met 
een emmertje sop, waarna hij weer glimmend mooi 
stond te wezen op zijn ‘vaste’ parkeerplaats op het 
Talud. Door het afnemen van zijn krachten kwam het 
daar de laatste jaren niet meer van. Het werd allemaal 
moeilijker voor hem. Zijn steeds meer afnemende 
gezondheid noopte hem uiteindelijk te verhuizen naar 
St. Jozef, een niet zo gemakkelijke stap; totdat hij zelf 
ook inzag dat het zelfstandig wonen niet meer ging. 

Op maandag 7 oktober nam hij zijn intrek in St. Jozef 
en op 12 oktober is hij, in bijzijn van de verzorging, 
overleden. Een verblijf van welgeteld 5 dagen ... . Op 
19 oktober was voor hem de plechtige uitvaartviering 
waarbij – als een heel mooi eerbetoon - het voltallige 
herenkoor aanwezig was. Afscheid van een lieve broer 
en een fijne oom: Ome Arie!
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Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Dinsdag 10 december 2019.
Uw contactpersoon:




