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De redactie heeft de vrijheid om ingekomen kopij  
eventueel aan te passen.

Bij de voorplaat
Dit is een chromolithograaf van O. Stemler van een 
potloodtekening door H. Hofmann uit de serie 1887 
van Hofmann: Come to Me! Beelden uit het leven van 
de Heiland; Feest voor christelijke gezinnen (Come 
Unto Me), gepubliceerd door photogravure in 1891.
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Van de redactie
We naderen de kortste dag, 21 december, tevens het begin 
van de winter. Buiten is het ’s ochtends laat licht en ’s avonds 
vroeg donker, binnen wordt het gezellig gemaakt met 
kaarsjes, de kerstboom en kerststal. 

Niet voor iedereen is het een vrolijke en gezellige Kerst. 
Gelukkig zijn er in Nederland instanties die voor deze 
mensen iets kunnen betekenen, bij ons in Wervershoof is dat 
onder andere de PCI.
Voor het interview hebben we ook weer iemand gevonden. 
Deze keer een dame op hoge leeftijd met haar herinneringen.
 
Arda heeft een mooi toepasselijk gedicht geschreven. Ze 
zorgde ook weer voor een tekening bij haar verhaal voor de 
kinderen.
Naast de diverse vieringen rond en met Kerstmis en Oud en 
Nieuw wordt u op 1e Kerstdag ook weer uitgenodigd voor het 
traditionele kindje wiegen door “meester” Ben, samen met 
leden van het kinderkoor Weereenlied.

Het bij velen reeds bekende Neva-ensemble geeft op 
30 december een concert in de St. Werenfriduskerk. De 
moeite waard om daar van te genieten. Wij wensen u fijne en 
sfeervolle kerstdagen toe en een gezond 2020.

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 20 december 2019 tot 29 maart 2020

In het weekend is er één 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!

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 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 Sint Jozef
Donderdag 10.00 uur:  GEEN VIERING IN DE KERK
Donderdag 10.30 uur: Verzorgingshuis St. Jozef.
Eucharistieviering met Middenkoor
Pastor G. Koning en Diaken Juan Andrés 
(Woord-Communieviering)

27/28/29 december (5e weekend)
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
GEEN VIERING
Zondag 10 uur: Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor G.Koning.

Deurcollecte ten bate van PCI
(Parochiële Caritas Instelling)

Maandag 30 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

3/4/5 januari
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis St. Jozef. 
Woord-Communieviering
Diaken Juan Andrés
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met Heren van het koor
Diaken Juan Andrés

10/11/12 januari
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis St. Jozef. 
Woord-Communieviering  
Groep Wervershoof . 
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met Dameskoor
Pastor G. Koning en Diaken Juan Andrés

17/18/19 januari  Weekend kerkbalans
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis St. Jozef. 
Eucharistieviering
Pastoor J. van Dril
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met Herenkoor
Pastoor J. van Dril 

24/25/26 januari
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis St. Jozef  
Woord-Communieviering met Herenkoor. 
Groep Wervershoof 
Zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering met 
Dameskoor
Groep Wervershoof



2020
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Tweeduizendtwintig

Een blanco jaar
dient zich aan,
tweeduizendtwintig
wel te verstaan.

Wat brengt het ons
vreugde, verdriet,
armoede, rijkdom,
men weet het vaak niet.

Gezondheid, ziekte
onverwacht verlies.
Is het de juiste keuze,
waar ik voor kies?

Leven we vanuit
verstand of gevoel,
kunnen we genieten
hebben we een doel?

Wat het ook brengt
na de feestdagen,
er blijven meestal
wel enkele vragen.

Iedereen een goed jaar
is onze grote wens.
Blijf er naar streven,
mens te zijn voor ieder mens.

Arda

Vervolg liturgisch rooster
van 20 december 2019 tot 29 maart 2020
31 januari/1/2 februari
Vrijdag 18.30 uur:  
Verzorgingshuis St. Jozef. 
Woord-Communieviering
Diaken Juan Andrés

Zondag 10.00 uur:  
Woord-Communieviering 
met Middenkoor
Groep Wervershoof

7/8/9 februari
Vrijdag 18.30 uur:  
Verzorgingshuis St. Jozef. 
Eucharistieviering
Pastoor J. van Dril en Diaken Juan 
Andrés
Zondag 10.00 uur:  
Eucharistieviering met Herenkoor
Pastoor J. van Dril en Diaken Juan 
Andrés

14/15/16 februari
Vrijdag 18.30 uur:  
Verzorgingshuis St. Jozef. 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor van Onderdijk
Groep Wervershoof
Zondag 10.00 uur:  
Woord-Communieviering met  
Heren van het koor
Groep Wervershoof

21/22/23 februari
Vrijdag 18.30 uur:  
Verzorgingshuis St. Jozef . 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor
Diaken Juan Andrés
Zaterdag 19.00 uur:  
Gebedsviering met koor Alom 
De viering wordt geleid door de  
groep Alom 

26 februari  Aswoensdag

Woensdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor
Pastor G. Koning

28/29 februari/1 maart Boeteviering
Vrijdag 18.30 uur:  
Verzorgingshuis St. Jozef. 
Woord-Communieviering met  
AOW jongerenkoor, Groep Wervershoof

Zondag 10.00 uur:  
Woord-Communieviering 
met Middenkoor
Groep Wervershoof

6/7/8 maart
Vrijdag 18.30 uur:  
Verzorgingshuis St. Jozef. 
Woord-Communieviering met 
Vriendenkring Andijk
Diaken Juan Andrés
Zondag 10.00 uur:  
Eucharistieviering met Dameskoor
Pastoor J. van Dril

13/14/15 maart
Vrijdag 18.30 uur:  
Verzorgingshuis Sint Jozef
Woord-Communieviering
Diaken Juan Andrés
Zondag 10.00 uur:  
Woord-Communieviering met 
Kinderkoor, Diaken Juan Andrés

20/21/22 maart
Vrijdag 18.30 uur:  
Verzorgingshuis St. Jozef. 
Eucharistieviering
Pastoor J. van Dril en  
Diaken Juan Andrés
Zaterdag 19.00 uur:  
Eucharistieviering met Herenkoor
Pastoor J. van Dril en 
Diaken Juan Andrés

27/28/29 maart 
Vrijdag 18.30 uur: 
Verzorgingshuis St. Jozef. 
Woord-Communieviering met 
Kinderkoor, Groep Wervershoof
Zaterdag 18.00 uur: 
Vormselviering met AOW jongerenkoor
Pastoor E. Moltzer en 
Diaken Juan Andrés
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor, Groep Wervershoof
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Diakenwijding Juan Andrés
Zaterdag 16 november vond de diakenwijding van Juan 
Andrés plaats. Met een uitnodiging op zak reden we 
met vier leden van de parochieraad richting Heiligdom 
‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ in Heiloo. Gezien de 
overvol bezette parkeerplaats leek er aan belangstelling 
geen gebrek te zijn. Dat bleek ook het geval; toen we 
ruim 20 minuten vóór tijd de kerk binnenkwamen zat 
deze al nagenoeg strak vol. Op dat moment werd voor 
de wijdelingen gezamenlijk de rozenkrans gebeden. 

Wat volgde was een heel mooie viering die veel indruk 
op ons heeft gemaakt. De entree met heel veel priesters, 
diakens, priesterkandidaten en uiteraard de bisschoppen 
zorgde voor een plechtig begin van deze bijzondere 
viering. Een geweldig koor – later bleek dit koor uit 
slechts vier seminaristen te bestaan – luisterde de 
viering op met hun prachtige gezangen. Behalve Juan 
Andrés werden nog drie seminaristen tot diaken gewijd. 
Sinds tijden ook de Litanie van Allerheiligen weer eens 
gehoord. Wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt was 
het gezamenlijk gebed en de massale samenzang tijdens 
de viering, met als prachtig slot een Marialied op de 
melodie van ‘Te Lourd’ op de bergen’. De nostalgie vierde 
even hoogtij; iets waar wij in onze parochie voorlopig 
alleen maar van kunnen dromen. Maar wie weet ....? 

Twee uur en een kwartier later stonden we buiten, maar 
zeer zeker een viering die de moeite meer dan waard 
was. Mooi – en nu spreek ik ook namens de andere leden 
van de parochieraad – om zo’n plechtige wijding mee te 
maken. 

Na afloop was er nog de gelegenheid om de wijdelingen 
te feliciteren, waar door velen gebruik van werd 
gemaakt. Natuurlijk kwamen we niet met lege handen: 
een boerenlandpakketje ‘van eigen bodem’ en een 
boekenbon, nader te besteden. Namens de parochie 
feliciteren wij Juan Andrés met zijn wijding tot diaken 
en wensen hem een goede en inspiratievolle tijd toe op 
weg naar zijn priesterwijding op zaterdag 6 juni in de 
Bavokerk in Haarlem. Mochten we ook deze keer een 
uitnodiging ontvangen, dan zijn we zeker weer van de 
partij.

Namens de Parochieraad
Ben 

Vanuit het regiobestuur willen we u op de hoogte 
brengen van de laatste ontwikkelingen in onze regio.

Vanaf 1 oktober is kapelaan Piets aangesteld in een 
andere regio.

Per 1 september zal Juan 
Andres Correa del Rio, binnen 
onze regio werkzaam zijn. 
Hij is 16 november tot diaken 
gewijd en zal volgend jaar 
rond Pinksteren tot priester 
gewijd worden. Juan Andres is 
afkomstig uit Chili en is 29 jaar. 
Hij spreekt onze taal goed.

Voor de eucharistievieringen en uitvaarten krijgen wij 
ondersteuning van pastoor Gerard Koning.

Administrator blijft pastoor Marcelo Salao Rocha, waar 
wij erg blij mee zijn. De verdere invulling van taken zal 
in overleg met de betreffende diaken, de pastores en de 
parochieraden gaan.

We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking!

Juan Andres Correa del Rio vertelt dat hij uit 
Chili, Santiago, komt en nu 10 jaar bezig is met zijn 
priesterstudie. Hij heeft hiervoor stages gelopen in 
Duitsland en Zuid-Afrika. Juan is de vierde uit een gezin 
van vijf kinderen, zijn ouders leven nog.
Juan Andres zal eerst in Langedijk gaan wonen, samen 
met een andere priester of priesterstudent.
Door het afronden van zijn studie krijgen wij als regio 
met drie fases te maken; priesterstudent, diaken en 
priester na de priesterwijding.

Nieuws vanuit het Samenwerkingsverband

Heiloo, Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, 
Bedevaartkerk, west. 



Op 31 december is de laatste viering om 19.00 uur. 
Deze wordt traditioneel voorgegaan door onze eigen 
Wervershover Sjaak de Boer.
Sjaak, bekend om zijn wereldkerk in Den Haag, maar 
ook de botsauto-mis om de zoveel jaar met kermis en zijn 
betrokkenheid met Auxillia. En vooral vertrouwd met zijn 
heldere voordracht tijdens de vieringen in onze kerk. 

Menigeen zal wel zeggen: 

‘Hai weet altoid wat nuws te vertellen.’ 

Het gemengde koor zal met zang de viering ondersteunen. 
Lieve mensen, van harte aanbevolen deze viering met Sjaak, 
voor alle dierbare belevenissen in het afgelopen jaar en een 
hoopvol streven naar 2020.

De parochieraad

Oudejaarsavondviering met Sjaak de Boer
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Onderhoud tuin en kerkhofzaken
Dit jaar is de samenstelling van de 
Kerkhofcommissie vernieuwd. Dit alles 
door het afscheid van bestuursleden wegens 
leeftijd en vele trouwe dienstjaren. De 
Kerkhofcommissie gaat over alle zaken die 
betrekking hebben op het begraven van 
overledenen in onze parochie, het verlengen 
van grafrechten en het onderhoud en 
beheer van de begraafplaats. En natuurlijk 
de administratie en de financiële zaken 
die daar mee te maken hebben voor een 
sluitende exploitatie. 

De tarieven kunnen wij als parochie 
lager houden dan bijvoorbeeld een 
gemeentelijke begraafplaats, omdat al het 
werk van ons als bestuur, maar vooral 
van de onderhoudsploeg, u weet wel 
de tuinmannen, geheel pro deo wordt 
uitgevoerd. 

We krijgen complimenten van parochianen 
dat ons kerkhof er zo mooi  verzorgd 
uitziet. De tuinmannen verdienen die 
waardering en hier kunnen wij als bestuur 
zeer trots  op zijn.

Kees Botman

De samenstelling van de kerkhofcommissie bestaat 
op dit moment uit:

 Tjerk Morsch: kerkhofbeheerder. Hij gaat over het toekennen
 van een plaats op het kerkhof en het contact met de grafdelver, 
 Jan Vreeker.
 morsch01@quicknet.nl
 Kees Botman: voorzitter. Hij is lid van de parochieraad en
  aanspreekpunt voor de tuinmannen.
 botmananita@gmail.com
 Gerda Koomen: administratie. Zij houdt alles bij 
 aangaande de nota’s, grafaktes, grafrechten, verlengingen,
 en het beheren van de contactadressen van familie etc.
 g.koomen62@gmail.com 
 Irene Duijn: contactpersoon. Zij onderhoudt de contacten 
 met families die via post moeilijk te bereiken zijn en is
 vraagbaak voor informatie voor de nabestaanden van een
 overleden familielid.
 duijnirene@gmail.com
 Jacob Neefjes: penningmeester. Is ook penningmeester in
 de parochieraad en waakt over de financiële exploitatie
 van ons kerkhof. 
 jacobneefjes@quicknet.nl
 Het contact met Uitvaartvereniging Barbara is: 
 Erika Zuijderwijk: erika.zuijderwijk@hotmail.com
 of Linda Witjes: info@lindawitjes.nl



Koorzang op 1e Kerstdag
Het gemengd koor heeft voor Kerstmis twee nieuwe 
liederen ingestudeerd, die beide tijdens de viering op 
1e Kerstdag zullen worden gezongen. Het ene is een 
Nederlands lied en het andere een Engels lied, voor 
koor bewerkt door een Nederlandse componist met een 
Fransklinkende naam: Maurice Pirenne.

Het Nederlandse lied laat de klokken klinken bij de 
herders, door het veld van Efratha, 
waar de eng’len Hem omringen met een jub’lend Gloria. 
Terwijl de sopranen en de alten deze woorden zingen, 
laten de bassen en de tenoren het bimbam van de klokken 
horen.

Het Engelse lied is vrij bekend: God rest you merry 
gentlemen. In vijf coupletten wordt het kerstverhaal 
over de engelen, en de herders die naar Bethlehem gaan, 
verteld. De vijf coupletten worden steeds afgewisseld door 
een refrein: O Tidings of comfort and joy. 

Verder zingt het koor de vaste gezangen uit de 
Orgelsolomesse van Mozart. Maar voorafgaand aan 
de viering traditiegetrouw weer kerstliederen, vanaf 
kwart voor tien. Deze liederen in een afwisseling tussen 
koorliederen en samenzang.
Ook tijdens de viering zingen we nog een aantal bekende 
kerstliederen, zoals Stille Nacht en De herdertjes. Na de 
viering zingt het koor het geliefde Transeamus.
Ik wens U een mooie viering op 1e Kerstdag met het 
gemengd koor, op het orgel begeleid door Pieter Rynja.

Jan van der Leek - dirigent
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Bake for life 
Marleen Pater, de voorzitter van Bake 
for life, kwam tijdens het diaconale 
weekend op 16 november j.l. vertellen 
over de stichting.

Dit deed zij vol overgave en met veel 
enthousiasme, prachtig om naar haar verhalen te 
luisteren! Na afloop kon iedereen een tas vol met 
lekkers kopen van Bakkerij Pater uit Avenhorn voor 
slechts vijf euro.

Van te voren altijd lastig inschatten hoeveel stuks 
je ongeveer nodig denkt te hebben. We hadden 40 
tassen die natuurlijk in no time waren uitverkocht, 
dus we hadden meer tassen kunnen verkopen.

Maar in totaal heeft de actie € 341,55 opgeleverd voor 
Bake for Life, een mooi resultaat! Iedereen bedankt 
voor de bijdrage.
 
Groeten van Karin, Joanna, Gerda en Anja

Marleen Pater, voorzitter van Bake for Life, vertelde op 
16 november j.l. in de Werenfriduskerk over de stichting.



Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo
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Kerk en Samenleving
Missio:
Missiezondag 20 oktober 
is er aandacht gevraagd 
voor de jonge kerken in 
de derde wereld. Deze 
kerkelijke collecte heeft € 90,60 opgebracht. Dit geld is 
bestemd voor een opleiding van priesters en vrijwilligers, 
hulp aan kinderen in nood en parochieopbouw. Hartelijk 
dank hiervoor.

Bake for life:
Zaterdag 16 november heeft Marleen 
Pater haar verhaal verteld over Bake for 
Life, de stichting die bakkerijen bouwt 
in Afrikaanse landen. Er was een mooie 
opkomst in de kerk wat zorgde voor het 
prachtige bedrag van € 341,55. Namens 
Marleen hartelijk bedankt hiervoor! 
Verder in dit blad leest u het verslag van 
deze viering.

Raad van kerken
Zondag 15 december was de Interkerkelijke 
Kerstzangdienst georganiseerd door de Raad van Kerken. 
Het kerkkoor van Zwaagdijk o.l.v. Jan Commandeur 
verzorgde de kerstzang m.m.v. Mariëtte de Graaf-Duin 
op piano en Arnold de Greeuw op orgel.

Adventsactie:
Jaarlijks wordt campagne gevoerd tijdens de vier 
weken voor Kerstmis: de Adventsperiode. Centraal 
in de Adventscampagne staan moeders en kinderen. 
Slechte economische omstandigheden, oorlogen 
en klimaatverandering veroorzaken problemen die 
vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt 
de Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten 
op hulp aan kwetsbare groepen. Dit zijn projecten in 
Salvador, Peru, Somalië en Niger. Informatie hierover 
leest u verder in dit blad. Na de twee vieringen op 
kerstavond en de viering op eerste kerstdag zal er een 
deurcollecte zijn. Ook is een collectezakje bij dit blad 
toegevoegd die u hiervoor mag gebruiken en kunt 
doneren in het offerblok of in de collecteschaal tijdens de 
deurcollecte.

Lieve kinderen
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag, gaan we weer 
Kindje wiegen met de allerjongsten onder ons; ik nodig 
jullie allen uit om die dag naar onze kerk te komen.
Kom verkleed, als één van de figuren uit de kerststal, 
naar de kerk: Maria, Jozef, herder, engel, koning, schaap, 
os, ezel… het maakt niet uit. Je bent van harte welkom in 
de stal van Betlehem: groot of klein, dik of dun, donker 
of blank; de stal is er voor iedereen. Als je het niet leuk 
vindt om je te verkleden, is dat helemaal geen probleem; 
ook dan zien we je graag. 

Tijdens het Kindje wiegen vertel ik het aloude 
kerstverhaal en nodig vervolgens alle Maria’s, Jozefen, 
herders, engelen, koningen, schapen, ossen en ezels uit 
om naar voren te komen. Samen gaan we, onder het 
zingen van een aantal bekende kerstliederen, de kerststal 
‘vullen’. En wat is er nu mooier dan een stal vol (verklede) 
kinderen uit ons eigen Wervershoof.

Aan het einde van de viering roepen we alle kinderen, 
ook degenen die niet verkleed zijn, naar voren om plaats 

te nemen op de trappen van het 
altaar. Een tafereel dat steeds weer 
de ooh’s en de aah’s oproept.
Jongens en meisjes: het Kindje 
wiegen begint om 14.00 uur; zeg 
maar tegen papa of mama dat het 
tot ongeveer half 3 duurt.

Enne  …… als je oom of tante, 
grote broer of zus, buurvrouw of 
buurman, oma of opa mee willen 
komen, dan vinden we dit gezellig natuurlijk.
Aan het einde van het Kindje wiegen staan de mandjes 
met snoepgoed weer klaar, want bij een geboorte hoort 
natuurlijk een traktatie. Kom jij ook? Gezellig; ik zie je 
graag.

Tot 25 december, 
(Meester) Ben

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

Kindje wiegen

Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo



Aanpak moeder- en 
kindsterfte in El Salvador

Venezolaanse vluchtelingen-
kinderen in Peru

Verbeteren van de 
geboortezorg in Somalië

Toegankelijke 
gezondheidszorg in Niger
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Eerste Communie

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.

Projecten 2019

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

Na inventarisatie van de communicantjes voor aankomend jaar, 
hebben wij als werkgroep besloten, net als voorgaande Eerste 
Communie, om het project een jaar door te schuiven, zodat volgend 
schooljaar groep 4 en 5 weer samen het eerste communieproject 
kunnen doen in 2021.

Ook zijn we met omliggende parochies (Andijk/Onderdijk) in gesprek 
over eventuele samenwerking in de toekomst, omdat ook daar de 
groep communicanten elk jaar minder lijkt te worden. 
Begin volgend schooljaar zullen we contact opnemen met de 
ouders die hun zoon of dochter hebben aangemeld voor het eerste 
communieproject en hen uitnodigen voor een ouderinformatieavond. 

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Eerste Communie
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In gesprek met 
Voor een interview is de redactie op bezoek gegaan in 
een van de aanleunwoningen bij Sint Jozef. Wij dachten 
iets te horen over de kerstviering in het verleden. Bij 
mevrouw Marie Verlaat-Haakman waren we welkom. 
Maar het werd niet alleen het kerstgebeuren, we 
kwamen nog veel meer aan de weet:

Ze is geboren in Onderdijk in 1925 en woonde ongeveer 
tegenover Hotel de Vooroever op de Nes.
Thuis waren ze met twaalf kinderen, vijf meiden en zeven 
jongens. Marie was de oudste. 
Haar broer Arie is uit het leven gestapt. Daar heeft ze 
best wel veel moeite mee gehad. Hij kreeg begeleiding en 
medicijnen maar dat mocht helaas niet baten. 
‘Doe het dan voor mij,’ zei Marie, ‘ik ken je nag niet 
misse.’ Helaas hielp ook dat niet.

Kerst vieren 
Dat gebeurde met een kerstkribbe. ’s Nachts gingen 
ze naar de nachtmis. In de kerstnacht draaide 
Tinus de Haan met een enorme luidspreker kerst-
grammofoonplaten. Dat gebeurde bij zijn winkel in de 
Hoek, als de parochianen naar de nachtmis gingen. Dan 
was je meteen in de kerstsfeer. Als de kerk uit was deed 
hij dat weer. 

Vroeger waren er drie missen achter elkaar, ’s ochtends 
om vijf uur de eerste plechtige nachtmis en daarna nog 
twee ‘stille missen’ waarin voortdurend kerstliedjes 
werden gezongen. Meestal ging moeder eerder de 
kerk uit om thuis de tafel te dekken. Ze kan zich nog 
herinneren dat de mensen voor de kerkdeur stonden te 
wachten. En als de kerk vol was kon je naar de volgende 
viering. Ook weet ze nog van de hele grote kerstbomen in 
de Werenfriduskerk. En een prachtige grote kerstkribbe. 
Dat heeft toch wel indruk gemaakt. Vroeger had ze 
ook een eigen plaats in de kerk, daar moest je wel voor 
betalen. Er stonden ook banken zonder leuning, die 
werden armenbankjes genoemd.
Ze dekte ’s nachts de tafel voor na de nachtmis. Ze 
vroeg dan ook mensen te gast die alleen waren. In de 
Kalverstraat waren dat: buurvrouw Epke en mevr. 
Lucassen. Zelf zet ze ook ook nu nog elk jaar een 
kerststalletje neer, een klein kerstkunstboompje en 
een kerstkrans met een verlichting. Daar moet wel een 
schilderij tijdelijk voor wijken.

Biechten 
We wilden ook weten wat ze vroeger te biechten had. 
‘Krijg ik dan ook de absolutie?’ vraagt ze daarop.
De akte van berouw kent ze nog wel.
‘Een suikerklontje uit de suikerpot pakt.’ biechtte ze. ‘Je 
moest toch wat zeggen. En dan had je meteen een zonde 
gedaan, want je loog. Het had niet zoveel nut,’ vond ze. 
Op latere leeftijd maakte ze zelf wel uit wanneer ze ging. 

Meestal met Kerst, Pasen en Pinksteren. Dan zat er een 
hele sleep volk te wachten voor de biechtstoel. 
Ze vertelde ook dat ze niet veel naar school is geweest. 
Ze was vaak ziek en lag op een bed in de kamer voor 
het raam. Ze zag haar vriendinnetjes dan hinkelen, 
bochttippessen en hoepelen. Op de vraag wat voor ziekte 
ze had, antwoord ze dat dat “klieren in de buik” werd 
genoemd. 

Wonen
Ze heeft in vijf huizen gewoond. Haar latere echtgenoot 
Nic Verlaat heeft ze leren kennen op een oranjebal in 
Onderdijk. Hij kwam van Nibbixwoud van de ‘arme’ 
Wijzend. Ze had op het oranjebal een zelfgemaakte jurk 
aan en daar was een roes van oranje papier op gestikt. 
‘Dat moest niet nat worden,’ zeiden wij, waarop ze 
antwoordde: ‘Het was droog.’

Toen ze trouwde met Nic konden ze in de schuur van 
ome Gert (Haakman) wonen, tegenover de boerderij van 
Wijnker. Dat was een schuur met een hoge optrek. 
Nic heeft het ingetimmerd zodat ze een kamer, keuken, 
slaapkamer en wc hadden. Ze had ook nog een gordijn 
hangen waarachter de wasmachine stond. Greet en 
Kees zijn er geboren. Burgemeester Raat kwam een keer 
langs en vertelde dat er nieuwe huizen gebouwd werden 
verder op de Simon Koopmanstraat, bij de benzinepomp. 
Hij vroeg of ze daar wilden wonen. Nou graag, want ze 
konden geen kant meer op met hun kinderen. 

Daarna konden ze ook een stukje grond kopen aan 
de Kalverstraat. Daar bouwde Nic een schuur en een 
druivenkas en er kwam daar ook een nieuw huis. Ze was 
een keer in de kas en toen zag ze dat er een tros druiven 
weg was. Ze vermoedde dat een van de jongens van de 
buren dat gedaan had. De buren hadden net een schaal 
druiven gehad van haar. Ze ging naar de buren en zei dat 
ze bezoek had gehad. Buurman wist toen wel hoe laat of 
het was.

’s Avonds om zes uur werd er gebeld en stond Wimpie 
voor de deur met zijn spaarpot, hij moest de druiven 
betalen die hij gestolen had. 
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Ze zei:
‘Omdat je nou zo eerlijk benne en belove dat je ’t nooit 
meer doen zalle, den mag je je centjes houwe.’ 

Hij sprong naar huis toe van blijdschap. Ze heeft altijd 
goed contact gehad met de buren.
Ze hadden ook bloemen achter het huis. Die werden 
zaterdagmiddag gesneden en uitgedeeld, ook aan de 
medewerkers van de Woningbouw. Het kantoor stond 
daar toen nog. Ook verbouwden ze groente, heerlijk. Elke 
dag verse groente.
Hun laatse huis werd een aanleunwoning, daar woont ze 
nog steeds met veel plezier

Kinderen
Ze heeft zes zonen en een dochter, waarvan de tweeling 
in Duitsland woont. Een van de tweeling moest in dienst, 
maar een eeneiige tweeling kun je niet uit elkaar halen, 
dus gingen ze met elkaar. Dat werd Duitsland en daar 
hebben ze hun echtgenotes ontmoet. Nog niet zo lang 
terug is ze er nog geweest. Haar schoondochter vierde 
haar 60e verjaardag en er waren wel 210 gasten. En het 
was dik voor elkaar.. Volgend jaar heeft ze zelf feest i.v.m. 
haar 95e verjaardag. Ze wil graag nog een tijdje blijven, 
het bevalt haar nog goed.

Dagopvang
Drie dagen in de week gaat ze naar de Dagverzorging 
in het verzorgingshuis, ook dat bevalt haar prima. 
Erg gezellig. Het duurt van tien tot vier uur en onder 
de middag krijgt ze warm eten. De andere dagen 
kookt ze zelf. Zo had ze laatst sudderlapjes op een 
petroleumstelletje lekker laten sudderen. 
Tijdens de dagverzorging krijgt ze wel eens te horen dat 
ze zoveel weet. 
‘Ja,’ zegt ze dan, ‘daar kan ik niks aan doen, dat gaat 
verzellef.’

Onlangs kregen ze nog een traktatie van de echtgenoot 
van iemand tijdens de dagverzorging. Hij had 
verschillende soorten vis mee, een heerlijke traktatie. 
Ze hoopt dat ze er nog lang gebruik van kan maken, want 
het is erg gezellig. ‘We hebben een hoop ‘skik’ en lachen 
wat of,’ ze kijkt er altijd naar uit. 
Eind november hebben ze een schoonheidsbehandeling 
gehad, lagen we in een luie stoel, heerlijk. Soms wordt er 
weleens gemopperd dan zegt ze: 
‘Je moppere van weelde, daar moet je mee ophouden. Er 
is verderop veel meer armoede en dan begin jij over iets te 
pruttelen, je bent net zo’n oude koffiepot.’

Ze laat nog een pas zien die ze heeft gekregen voor de 
Dagverzorging. Er komt een mapje met heel veel pasjes 
tevoorschijn. ID, Omring, Connexion teveel om op te 
noemen. 

Tussen neus en lippen noemt ze op dat Ursula, haar 
schoondochter met Sinterklaas jarig is. 
De broer van Nic, Siem Verlaat, was ook op 6 december 
jarig, maar hij kreeg geen cadeautje van zijn moeder, 
want dat had hij al met Sinterklaas gehad. Wat een 
rotdag om jarig te zijn. Maar moeder Grietje was niet zo 
‘skeutig’.
Na een vakantie met de Henri Dunant kregen Nic en 
Marie te horen dat hun buurvrouw slecht lag. Ze zijn 
direct naar haar toe gegaan. Ze kregen stevige knuffels 
van haar. Toen ze weer thuis waren kwam er een 
telefoontje dat ze overleden was. Ze had dus op hun 
gewacht.

Het gesprek is afgelopen, ze zal straks een broodje 
klaarmaken en daarna gaat ze naar de kerk in het 
verzorgingshuis. Wij danken mevrouw Verlaat-Haakman 
voor haar gastvrijheid en haar leuke herinneringen die ze 
ons vertelde. We wensen haar nog heel wat mooie jaren 
in de aanleunwoning en bij de Dagverzorging en voor nu: 
Fijne kerstdagen.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar
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Oudejaarsviering in 
De Werenfriduskerk

Afscheid
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 
hebben gestoken. Het team is wat het is, dank zij de 
vrijwilligers 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 omschrijving: 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 parochianen”. Ze hopen voor het 
regenseizoen (oktober) klaar te zijn. Padre Eduardo, de 
huidige pastoor zal ons fotomateriaal sturen. We hebben 
besloten een bijdrage te geven voor herstel.

Sponsorkliks
Ik kan het niet laten om u 
nogmaals te wijzen op het gratis 
sponsoren van onze stichting. 
Als u gaat naar de website www.
auxilia-brasili-ja.nl vindt u op 
de “homepage” het logo van 
Sponsorkliks. Als u de link die er 
onder staat aanklikt, komt u meteen op de juiste site. U 
kunt daar uw winkel zoeken en bestellen zoals u gewend 
bent. Het kost u geen cent extra maar u helpt op deze 
manier wel onze stichting. En …. het werkt echt.

Projecten
Stichting Manda is in 2012 begonnen met de 
ondersteuning van het opzetten van een tuin in 
Mwangwei (Kenia). Doel is om samen met de Keniaans 
medewerkers aan de plaatselijke bevolking te laten zien 
dat tuinbouw de mensen een bestaan kan bieden. Een 
groep vrijwilligers ging vanuit Nederland in oktober 
weer naar Kenia om daar verschillende werkzaamheden 
te doen. Deze keer werd er een ‘nursery’ gebouwd met 
een dak van doorzichtige golfplaten zodat de planten 
daar gezaaid en na de regentijd uitgezet kunnen worden. 
We hebben dit project ondersteund.

Jolinda Zuurbier gaat via de organisatie IBO Nederland 
in april 2020 naar Uganda om daar te helpen bij het 
bouwen van watertanks, sanitairgebouwen met als 
basis waterflessen als fundering. Ze heeft tijdens een 
vergadering een indrukwekkend verhaal gehouden. 
Voldoende voor ons om haar te sponsoren.

Pastor Sjaak de Boer zal in de Oudejaarsviering voorgaan. Een 
mooie gelegenheid om terug te blikken op het afgelopen jaar. Zoals 
elk jaar mogen wij aan het einde van deze viering een deurcollecte 
houden. U bent van harte welkom.

Foto: Ibo Nederland
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In de vergadering van 31 oktober hadden we Sara 
Kinsbergen uitgenodigd om met ons van gedachten te 
wisselen over het reilen en zeilen van onze stichting. Sara 
is werkzaam op de Radboud Universiteit in Nijmegen als 
ontwikkelingssocioloog en doet onderzoek naar Kleine 
Particuliere Initiatieven en weet hoe je in je eentje een 
verschil kunt maken. Het werd een indrukwekkende, 
soms confronterende, maar steeds positieve avond. 

Martijn verwoordde het als volgt: 
“Wat ik stiekem altijd al dacht is gisteravond bevestigd: 
we zijn een unieke, hechte en bonte verzameling mensen 
met bevlogenheid en betrokkenheid die het belangrijk 
vindt op enige wijze iets te betekenen voor de mensen om 
ons heen. Ik heb het gisteravond beleefd als inspirerend, 
verhelderend en soms ook confronterend (in positieve en 
prettige zin overigens)”.

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

Onze agenda:

December 2019 Kerstmarkt in Wervershoof
31 december 2019 Oudejaarsviering met pastoor 
 Sjaak de Boer in Wervershoof
5 april2020 Werelds Proeven in ‘t Fortuin in 
 Wervershoof
16 augustus 2020 Viering in de botsauto’s tijdens de 
 kermis in Wervershoof 
 IJsblok in de tuin van de pastorie 
 in Wervershoof

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.

Foto: Stichting Manda In Kenia
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Al eeuwenlang bestond er een R.K. Armenbestuur 
dat in schrijnende gevallen financiële ondersteuning 
verleende. Door een naamsverandering heet het nu de 
Parochiële Caritas Instelling ( P.C.I.)

De doelstelling van de PCI Wervershoof is: 

Vanuit de R.K. Parochie de christelijke overtuiging 
gestalte te geven in de vorm van dienstbaar zijn aan de 
samenleving (ongeacht de geloofsovertuiging) door 
aandacht te geven aan de concrete noden van de mensen 
uit onze parochie.

Wat doen wij als PCI (Parochiële Caritas Instelling)?
Helpen als de nood hoog is.

Dit doen wij vooral in de vorm van financiële steun.
Mensen uit Wervershoof die onverwachts met financiële 
tegenslagen te kampen hebben, kunnen bij ons vragen 
om financiële steun. Zij worden zo even ontlast van hun 
zorgen en krijgen hierdoor de kracht om de hobbelige 
weg van het leven weer verder te kunnen gaan.
Met kerst geven wij de gezinnen, die bij ons bekend zijn, 
en waarvan wij weten dat zij met een minimuminkomen 
rond moeten komen, iets extra’s.
De kerstpakketten die wij ontvangen verdelen wij ook 
over deze gezinnen. Wij ervaren dan veel dankbaarheid 
van deze mensen.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de PCI bestaat uit 
drie parochianen (inwoners van 
Wervershoof) en komen zes tot acht 
keer per jaar bij elkaar. Wij behandelen 
dan diverse aanvragen en gaan hier discreet mee om.
Wij werken samen met gemeente, maatschappelijk 
werkers en andere hulpverleners. Ook worden wij 
weleens getipt door inwoners van Wervershoof.

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

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

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

Wilt u een kerstpakket of levensmiddelenpakket geven 
dan mag u bellen met:
Mevrouw A. Deen, telefoonnummer: 06-53636281 of 
deze bij haar langsbrengen op Dorpsstraat 68.

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

PCI Parochiële Caritas Instelling 

Iets voor jou???
Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes die ca. 1 x per 
6 weken tijdens een kerkviering op zaterdagavond 
of zondagmorgen willen assisteren als misdienaar of 
misdienette.

Ben je 9 jaar of ouder en lijkt het je wel wat? Neem dan 
contact op met Ben Droog. 
Tel. 06 43173699 of email: bendroog@ziggo.nl.
 
Je hoeft geen ‘expert’ te zijn; we leren het je snel.
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Gaat U mee op bedevaart naar Lourdes? 
Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden 
is? In Lourdes. Elke dag gaan vele mensen naar de 
grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette 
Soubirous verscheen. Mensen gaan naar Lourdes om 
steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, 
om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het 
geloof samen met anderen te beleven, om bezinning.

Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een volledig 
verzorgd programma aangeboden. U kunt – geheel 
vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies, 
verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en 
excursie naar de Pyreneeën. 

De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt 
al 25 jaar bedevaarten naar Lourdes in samenwerking 
met het ‘Huis voor de Pelgrim’ (Limburgse Bedevaarten). 
De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor 
u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en 
in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor 
jong en oud, ziek en gezond. 
Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het 
Zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden door 
onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het Huis voor de 
Pelgrim.

Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:

18 t/m 26 mei 2020 busreis naar Lourdes
Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. Op de 
heenweg bezoeken we de 1e dag de kathedraal de Notre 
Dame in Reims. Op de 2e dag gaan we naar het klooster 
in Nevers, waar Bernadette opgebaard ligt in haar schrijn. 
En op de terugweg gaan we naar het mooie plaatsje 
Rocamadour.

Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de vliegreis van 20 t/m 25 mei 2020. 
De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich dan in 
Lourdes bij de buspelgrims aan.
U gaat dan op eigen gelegenheid naar Den Bosch. Daar 
staat de transferbus die u (tegen betaling) naar het 
vliegveld van Maastricht brengt.

Vliegreis van 8 t/m 13 september 2020
Vertrek vanaf vliegveld Maastricht. Bij voldoende 
deelname gaan we met een bus vanuit Haarlem naar 
het vliegveld. Deze vliegreis wordt ook geheel verzorgd 
door onze vrijwilligers van de Lourdes-groep. Pelgrims 
die veel zorg nodig hebben kunnen logeren en verzorgd 
worden in zorghotel Accueil Notre Dame.

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

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op:
Zaterdag 18 januari 2020
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk 
Adres: Prof. Eijkmanlaan 48, 
 2035 XB in Haarlem
Aanvang: 11.00 uur

De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 90 minuten. 

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

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

Veel informatie kunt 
U vinden op onze website: 
www.lourdes-groep.nl en 
Facebook: Lourdesgroep



Wij herinneren ons ... 
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Familieberichten

Nicolaas Gerardus (Nico) Bot
Op 27 oktober 2019 is overleden: Nicolaas Gerardus 
(Nico) Bot, voor het merendeel van de Wervershovers 
‘gewoon’ Niek Bot van ’t Fortuin. Hij is geboren op 13 
september 1936 en groeide op in een gezin van acht 
kinderen. Niek kwam uit een bouwersfamilie, maar hij 
voelde er weinig voor in de voetsporen van zijn vader 
te treden. Na eerst nog een opleiding te hebben gevolgd 
bij de marechaussee in Apeldoorn, is hij later werkzaam 
geweest als vertegenwoordiger. Met zijn rappe tong wist 
hij allerhande materialen te verkopen aan boeren in de 
Wieringermeer. Dat kostte hem weinig moeite, want 
praten kon hij als geen ander. 

Het was tijdens de kermis in Onderdijk dat hij zijn vrouw 
Corrie leerde kennen. Zij was werkzaam als kok in het 
ziekenhuis, een baan die later heel goed van pas zou 
komen. In 1962 deed zich nl. de kans voor om ’t Fortuin 
te kopen. Met de papieren van Corrie op zak was het 
mogelijk een horecabedrijf te beginnen. Na aankoop van 
’t Fortuin trouwden ze en kregen vier kinderen: Nicolet, 
Ruud, Frank en Carlo. De start van het bedrijf was een 
succes, mede door de strenge winter in 1963; ’t Fortuin 
functioneerde als inschrijfpunt en stempelpost voor 
de vele IJsselmeertochten in die periode. Hun bedrijf 
stond op de kaart. Niek was een zeer vooruitstrevend 
horecaman; samen met zijn vrouw Corrie investeerde 
hij heel veel om het horecabedrijf te verbeteren. Zo werd 
er o.a. een discotheek gerealiseerd voor de regio, waar je 
met een pasje, voorzien van pasfoto naar binnen mocht. 
Hij was daarmee zijn tijd ver vooruit. 

Als jonge ondernemer was hij op meer gebieden actief; 
zo was hij secretaris van de middenstandsvereniging en 
stond hij klaar voor diverse verenigingen, waaronder: 
de handbal, de crazycross, de St. Nicolaasvereniging en 
was hij medeorganisator van 150 jaar Wervershoof. Na 
een ingrijpende verbouwing in 1992 zette Niek in 1999 
een punt achter zijn carrière als ‘echte kastelein’, zoals 
zijn medewerkers hem in de advertentie betitelden. Dat 
betekende echter niet dat hij niet meer werkzaam was 
binnen het bedrijf; tot zijn 80e is hij nog als medewerker 
actief geweest. 

In zijn vrije tijd was hij te vinden in zijn tuin en bij zijn 
dieren. Voor zijn kleinkinderen was Niek een geweldige 
opa. Vooral konden zij genieten van zijn mooie verhalen. 
Hij was een enorme verteller, soms een tikkeltje 
aangedikt, maar dat maakten de verhalen nóg smeuïger 
dan ze al waren. 

In 2017 deden zich de eerste tekenen van Alzheimer 
voor; een moeilijke tijd brak aan. Eerst boosheid, 
langzamerhand overgaand in acceptatie; zijn humor heeft 
hij echter altijd gehouden, getuige de tekst op het tegeltje 
dat thuis bij hem aan de muur hing: ‘Als je ouder wordt 
gaat alles slechter behalve het vergeten, dat wordt steeds 
beter.’

Zijn overlijden op 27 oktober kwam geheel onverwacht; 
bijzonder veel dorpsgenoten hebben tijdens de 
condoleance en de avondwake afscheid genomen van een 
‘alom bekende Wervershover’. Afscheid van een ‘lieve 
man, een geweldige vader en opa, een levensgenieter, een 
praatjesmaker, een echte kastelein.’

Elisabeth Anna (Bets) Korver-Vriend 

‘Bewonderingswaardig was haar levenskracht, sterk was 
zij in haar strijd. Groot was haar liefde voor ons.’ 

Deze veelzeggende woorden waren opgetekend in de 
overlijdensadvertentie van Elisabeth Anna (Bets) Korver-
Vriend, geboren op 6 maart 1942 en gestorven op 
13 november 2019. 

Bets was een sterke, zelfstandige en zorgzame vrouw 
die sociaal actief in het leven stond. Zij regelde het 
huishouden en was een belangrijke spil in het gezin. 
Ze stond altijd klaar voor haar kinderen met o.a. het 
welbekende kopje thee of limonade na schooltijd. Ook 
voor een spelletje rummicub, kaarten en knutselen 
maakte ze graag tijd vrij, iets waaraan haar kinderen 
Ans en Corina en later ook haar kleinkinderen dankbare 
herinneringen bewaren. 

Maar ook buiten haar gezin was Bets een bezig bij. Zo 
was zij in die tijd al hulpouder op school , hielp zij bij 
het grote gezin van de buren en was zij een steun en 
toeverlaat voor haar zieke vriendin. Ook kon men altijd 
een beroep op haar doen bij de vele collectes en maakte 
zij zich verdienstelijk voor de kwetsbare mens ergens in 
de wereld door het maandelijks schrijven van brieven 
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voor Amnesty International. Maar op relatief jonge 
leeftijd - ze was pas 49 jaar – kwam er een ommekeer. 
Bets kreeg een hersenbloeding, waardoor haar man 
Gerard veel taken op zich moest nemen en dat was niet 
altijd gemakkelijk, zeker niet voor een zorgzaam type 
als Bets die altijd zo actief in het leven stond. Zij en haar 
gezin hebben daar heel veel verdriet van ondervonden. 

Maar zij was er de persoon niet naar om bij de pakken 
neer te gaan zitten. Wat ze kon doen deed ze ook. 
In haar ‘gezonde’ tijd wandelde Bets graag met haar 
vriendin; ze heeft zelfs een aantal keren de vierdaagse 
van Nijmegen gelopen. Ook was ze een periode met 
haar zwemclub wekelijks te vinden in zwembad De 
Zeehoek. Haar kinderen kijken vol bewondering terug 
op de strijdlust die zij toonde na haar hersenbloeding: 
het weer zelfstandig kunnen lopen achter de rollator, het 
klaarmaken van de maaltijd, het afdrogen na de afwas en 
het gemak waarmee ze met haar scootmobiel door heel 
West Friesland haar ritjes maakte, o.a. voor het afleggen 
van bezoekjes. Sociaal als ze was, kwam ze immers graag 
onder de mensen. 

Het overlijden van haar man Gerard viel haar moeilijk, 
maar ook hierna pakte ze de draad weer op en nam deel 
aan diverse activiteiten in St. Jozef. De laatste weken 
ging haar gezondheid snel achteruit en kwam er op die 
bewuste woensdag stilte over haar leven. Op 18 november 
was voor haar de avondwake, waarna begrafenis op het 
kerkhof bij haar man Gerard. 

Afscheid van ‘een lieve, zorgzame moeder en een oma 
die heel trouw - met haar mooie handschrift - een kaartje 
stuurde bij de verjaardagen van haar kleinkinderen.’

Simon Tensen
‘Sterven doe je niet in eens, maar af en toe een beetje. 
En alle beetjes die je stierf, vreemd, maar die vergeet je;
’t is je zelfs dikwijls ontgaan. 
Je zegt: het gaat goed, en bent wat moe.
Maar op een keer ben je aan je laatste endje toe.’

Deze woorden, door de kinderen uitgesproken tijdens de 
herinnering aan hun vader, waren tekenend voor Simon 
Tensen, geboren op 24 februari 1928 en overleden op 91 
jarige leeftijd op 25 november 2019. Simon, een man van 
weinig woorden. Als je hem vroeg: ‘Hoe gaat het?’, was 
steevast zijn antwoord: ‘Het gaat goed hoor’. Hij trad 
in het huwelijk met Vera Schoen. Samen kregen ze vier 

kinderen: Karin, José, Erik en Rob. Hij kon bijzonder 
genieten van hen en was creatief in het bedenken van 
activiteiten om het hen zoveel mogelijk naar de zin 
te maken. Vakantietrips met de geleende oranje VW 
bus van zijn baas, het goochelen met ijsjes die zomaar 
overal vandaan getoverd werden en de optredens van 
de kinderen op de zondagmiddagen thuis tijdens een 
playbackshow, waarbij Simon, samen met Vera, ‘in de 
jury zat’; zomaar een greep uit de jeugdherinneringen die 
de kinderen aan hun vader hadden. Natuurlijk zorgde hij 
ervoor dat iedereen een prijs kreeg; ze hadden tenslotte 
allemaal hun best gedaan, zo onderbouwde hij zijn 
‘jurering’. 

Hij genoot van huiselijke gezelligheid: samen schaatsen 
en voetbal kijken, met de droppot binnen handbereik. 
Op de een of andere manier hebben die dropjes heel 
wat geluk gebracht, want ... het hielp Nederland vaak te 
winnen. Mede dankzij de dropjes van Simon ... . 
Behalve van zijn kinderen, kon Simon ook bijzonder 
genieten van zijn kleinkinderen. De geboorte van zijn 
eerste kleinkind Daan was een bijzonder moment; 
zó bijzonder dat het Simon er zelfs toe bracht een 
kinderliedje voor hem te zingen: ‘Daantje zou naar school 
toe gaan.’ Hij was trots op al zijn kleinkinderen en werd 
zelfs nog overgrootvader van de kleine Dylen. 

Door een ongeluk raakte hij op relatief jonge leeftijd 
arbeidsongeschikt. Veel te vroeg kwam hij hierdoor thuis 
te zitten en naarmate de tijd verstreek werd hij steeds 
afhankelijker van zijn vrouw Vera. Dat viel hen beiden 
zwaar waardoor hun leven een andere wending kreeg. In 
haar laatste levensjaren werd ook Vera afhankelijk van 
de zorg. Toen zij in 2013 overleed, was het duidelijk dat 
Simon niet goed voor zichzelf kon zorgen. Een verhuizing 
naar St. Jozef leek een logische stap. Dankbaar voor de 
liefdevolle zorg waarmee hij daar is omringd. 

Op zaterdag 30 november was voor hem de 
afscheidsdienst, waarna begrafenis op het kerkhof bij 
zijn vrouw Vera. Afscheid van een ‘lieve vader, opa en 
overgrootopa, nooit klagend, nooit vragend, maar zijn 
lasten altijd in stilte dragend.’



 18 | Nu en Straks | 20 december 2019

Het verhaal van Witte
Het was een koude winternacht. Natan, de herdersjongen, 
zat in het vuur te staren. Zijn gezicht was warm van de 
gloed. Zacht streelde Natan met zijn hand door de vacht 
van Witte, zijn eigen schaap. Natan had Witte gekregen 
toen ze nog een jong lammetje was. Nog nooit had Natans 
vader een lam gezien dat zo wit was. Zelfs haar oren 
waren niet grijs, zoals gewoonlijk, maar wit als sneeuw. 

‘Deze is voor jou, jongen,’ had vader tegen Natan 
gezegd.‘Zorg er goed voor. Dit lam is een bijzonder dier. 
Volgens mij is het recht uit de hemel komen vallen!’ 
Sindsdien volgde Witte Natan overal: door het dorp, 
over de velden, op het drukke marktplein. Iedereen 
bewonderde Natans witte lam. Kooplui boden een hoge 
prijs voor Witte. En rijke dames woelden door haar 
zachte witte vacht. Niet omdat ze Witte zo lief vonden; 
nee. Ze dachten aan die prachtige witte wol die dit schaap 
zou geven. Daarvan kon je de fijnste stof weven, voor 
een feestgewaad. Maar Natan dacht er niet aan Witte te 
verkopen. 

De allereerste keer dat Witte geschoren werd, bleef Natan 
dicht bij haar. Hij ving de donszachte wol op, en hield 
die apart. De volgende dag ging hij met Witte naar de 
rivier. Hij legde een dam aan van zware stenen. Natan 
bouwde door totdat hij een rond bad had, waar het water 
zacht doorheen stroomde. Natan waste de vacht keer op 
keer, en hing die te drogen aan een tak in de zon. Daarna 
nam hij de wol mee naar zijn oma. Zij kaardde de wol en 
spon er een spierwitte draad van, die Natan opwond tot 
een bol. De bol ging in zijn herderstas, samen met twee 
houten breinaalden. Sindsdien zat Natan ’s nachts bij het 
vuur te breien. De andere herders lachten er wel eens om. 
‘Wat maak je?’ riepen ze, ‘Een hemd voor je kleine zusje? 
Een onderbroek voor de burgemeester? Haha !’

Natan trok zich er niets van aan. Deze sjaal, van de eerste 
wol van zijn eigen Witte, was helemaal voor hem alleen. 
Het vuur knetterde. Natan pakte zijn breiwerk. Nog 
een paar pennen, dan was de wol op en de sjaal af. Toen 
Natan de laatste steek afhechtte, gebeurde er iets vreemds. 
Een licht, feller dan het vuur en witter dan de witste 
wol, scheen over het kamp van de herders. Verschrikt 
krabbelden ze op. Ze staarden omhoog naar een wolk van 
engelen die over hen was neergedaald. Uit de wolk klonk 
een stem: 

‘Heden is jullie een redder geboren: Christus de Heer! 
Volg het engelenspoor en breng Hem eer!. Hosanna! 
Hosanna!’

‘Allemachtig!’ riepen de herders. ‘Laten we op pad 
gaan, want de oude belofte is in vervulling gegaan! Er 
is een koning geboren!’ Zonder te letten op hun spullen 
gingen de herders het licht achterna. Natan sloeg zijn 
splinternieuwe sjaal om, hielp Witte overeind, en ging 
achter de stoet aan. De zachte sjaal beschermde Natan 
tegen de kou. Onderweg voelde Natan zich steeds blijer 
worden. Zo’n goed bericht, in zo’n wondere nacht! 

Toen ze een uur gelopen hadden, zagen ze in de verte 
een flauw verlichte stal. De eerste herders waren al 
binnen. Zou daar een koning zijn, dacht Natan, in die 
oude verzakte schuur? Toen Natan zich met Witte naar 
binnen had gedrongen, zag hij geen koning, maar wel 
een klein kindje, pas geboren, in de voerbak van de os. 
Het was het mooiste kind wat Natan ooit had gezien. Als 
een pasgeboren lammetje, zo lief en teer lag het daar, 
in een oude linnen doek gewikkeld. De moeder lachte 
vriendelijk naar Natan en de andere herders. Ze was trots, 
dat kon je zien. Toen kreeg Natan een idee. Hij nam zijn 
nieuwe sjaal, legde hem om Wittes hals en leidde haar 
naar de kribbe. Verlegen zei hij: 

‘Mijn schaap en ik willen de nieuwe koning iets geven.’ 

Toen boog Witte haar kop, alsof ze het verstaan had. 
Maria nam de sjaal, legde hem tegen haar gezicht, en keek 
dankbaar van Witte naar Natan.
‘Dit is de zachtste wol die ik ooit heb gevoeld,’ zei ze. ‘Wat 
zal het kindje hier lekker warm in blijven. En toen de 
baby weer in de kribbe lag, gekleed in de eerste wol van 
Witte, vond Natan dat het was alsof dit kind recht uit de 
hemel was gekomen. 
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Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Dinsdag 10 maart 2020.
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IN CONCERT

Het Neva Ensemble
St. Petersburg

 Maandag 30 december 2019, aanvang 20.00 uur 
in de St. Werenfriduskerk te Wervershoof

Het bij velen reeds bekende Neva-ensemble geeft op 
30 december een concert in de St. Werenfriduskerk te 
Wervershoof, aanvang 20.00 uur. Van begin december 
tot half januari verzorgen zij wederom een groot aantal 
optredens door heel Nederland.
Van begin december tot half januari verzorgen 
zij wederom een groot aantal optredens door heel 
Nederland.

Het Russische klein koor, (twee zangeressen, drie 
zangers en een pianiste) zingt een paar liederen van 
Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, kerstliederen, gevolgd 
door Russische volksmuziek, over lief en leed van het 
uitgestrekte platteland. Het concert wordt afgesloten, 
begeleid door de pianiste, met aria’s, duetten, romances 
en trio’s van beroemde (Russische) componisten. Als 
ensemble, maar ook als solisten staat het Neva-ensemble 
bekend om hun zuivere vocale prestaties.

Naast de concerten werken zij ook mee op de 
zondagmorgen aan kerkvieringenen-diensten met 
liederen uit de Slavisch-Byzantijnse kerk. Dit gezelschap 
keert daarom elk jaar, ditmaal voor de 24e keer, terug 
naar ons land. Zij krijgen zeer veel waardering voor 
hun op geheel eigen wijze gezongen Russische liederen. 
Dit blijkt niet alleen uit de vele trouwe toehoorders, 
maar ook uit de media aandacht. Op zowel radio als 
televisie is door de jaren heen diverse malen aandacht 
aan ze besteed en een bekend ochtendblad noemde deze 
topsolisten eens “De muzikale tovenaars uit Rusland”.

Het concert is gratis toegankelijk. Na afloop van 
hun concert staan de zangers zelf aan de deur om de 
mondelinge- en geldelijke waarderingen in ontvangst te 
nemen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.
neva-ensemble.narod.ru


