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Van de redactie
Zojuist de persconferentie bekeken i.v.m. het coronavirus. 
Tot 1 juni geen bijeenkomsten. Wat heftig allemaal. Dit hebben we nog 
niet eerder meegemaakt. Maar het is niet anders en het kan ook niet 
anders. Het virus heeft al behoorlijk toegeslagen en als je beelden ziet 
vanuit bijvoorbeeld Italië dan zijn alle maatregelen ook begrijpelijk. 
Voor de ouderen in de verzorgingshuizen valt het niet mee, net als de 
familieleden van de ouderen. Het sociale leven ligt plat en dat zal dus 
nog een tijd duren. 

Voor het eerst in de geschiedenis van Nu en Straks zal het blad alleen 
digitaal op de website verschijnen, dus niet op papier. Wat wij als tip mee 
kunnen geven, is om het parochieblad uit te printen en bij een familielid, 
die geen internet heeft, af te geven.  Hopelijk kunt u nog wel genieten van 
wat er buiten met de natuur gebeurd, dat gaat gelukkig gewoon door. 
Het wordt langzamerhand weer prachtig mooi groen buiten. Wij willen 
iedereen vanaf deze plaats heel veel sterkte wensen de komende tijd en 
blijf gezond!

In deze editie proberen de parochieraad en Juan Andrés de parochianen 
een hart onder de riem te steken.

Verder kunnen we o.a. de geschiedenis van de kerkklokken lezen 
die Petra Koomen (zij verzorgt sinds kort de lay-out), voor ons heeft 
opgezocht in de archieven. Dat geldt ook voor het verhaal van de 
onderduikers in de kerk tijdens de oorlog 40-45. Dit vanwege de 
herdenking van 75 jaar bevrijding van de Duitse bezetting.

Omdat we in de vastenperiode voor Pasen zitten, denken we ook aan de 
diverse acties die gehouden worden om de mensen in de Derde wereld 
onze financiële hulp te bieden.

De redactie.

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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Beste parochianen, vóór u ziet u een bijzondere uitgave 
van de Nu en Straks van april 2020. Een uitgave waar-
van de inhoud in een paar dagen tijd al een aantal keer 
is gewijzigd. Op deze pagina vindt u normaal gespro-
ken het liturgisch rooster voor de komende periode.... 
Het coronavirus  houdt ons al enkele weken in haar 
greep en heeft een grote impact op de bevolking in de 
hele wereld, dus ook in Nederland en ons als parochie. 

De eerste maatregelen die werden afgekondigd waren 
van toepassing tot en met 6 april; een periode waarin 
onder andere alle vieringen in de kerken werden afgelast. 
Een drastische maatregel die we nog niet eerder hebben 
meegemaakt, maar een termijn die was te overzien. Het 
betekende echter wel dat bijvoorbeeld de toediening van 
het Vormsel op 28 maart geen doorgang kon vinden. 
Heel verdrietig voor de 20 jongens en meisjes en hun 
(gast)ouders die zich hierop hadden voorbereid en zo 
hadden toegeleefd naar deze bijzondere dag.  
Niet alleen in de kerken werden de vieringen afgelast, 
maar ook in de zorginstellingen St. Jozef en De Wilgen-
hof; met name voor deze bewoners momenten van 
bezinning waar velen zo naar uit keken. Voor de 
organisatie van de Stille Omgang was het snel duidelijk 
dat ook zij niet ontkwam aan de afgelasting. Alle koren 
moesten hun repetities en activiteiten staken, een sociale 
bezigheid waar veel leden wekelijks vaak naar uitkijken. 

Ook was het de tijd van de gemeenschapsveilingen in 
de regio; de veilingen van Andijk en Onderdijk moesten 
door de afgekondigde maatregelen daags ervoor worden 
afgelast; een enorme domper na het vele werk aan voor-
bereidingen die eraan waren voorafgegaan. 
De veiling in Wervershoof kon nog net doorgaan; het 
coronavirus haalt echter een flinke streep door de vele 
uitjes die gepland staan. Tegelijkertijd haasten we ons te 
zeggen dat dit het minst erg is binnen alle leed waarmee 
we te maken hebben. Heel Nederland lijkt ontregeld. De 
eerste maatregelen waren afgekondigd tot en met 6 april; 
al heel snel werd die periode door het bisdom verruimd 
tot en met 14 april, wat betekende dat zelfs de vieringen 
in de Goede week en in het paasweekend niet kunnen 
worden gehouden. Het kon nog erger, zo zou blijken: 
een week later werd de termijn met de zeer drastische 
maatregelen door de overheid verlengd tot en met 1 juni; 
dus ook geen Pinksterfeest. 

Afscheidsvieringen worden noodgedwongen gehouden 
in besloten kring, terwijl je op dat moment juist  de steun 
en die arm van de mensen om je heen binnen de gemeen-
schap zo hard nodig hebt. Ongekend, hoe vaak zal die 
term de afgelopen tijd niet zijn gebruikt; niet eerder heb-
ben we in ons land zulke ingrijpende maatregelen meege-
maakt, maar gezien de ontwikkelingen onvermijdelijk. 
Voor Juan Andrés breken spannende tijden aan; op dit 

moment bereidt hij zich, samen met 4 priesterstudenten, 
voor op zijn priesterwijding op 6 juni. U begrijpt dat het 
hier ook zeer onzeker is of deze plechtigheid al dan niet 
doorgaat en zo ja, op welke wijze. De vliegtickets die door 
zijn familie uit Chili en Spanje waren gereserveerd zijn 
inmiddels geannuleerd.... . We hadden hem samen met 
zijn familie en ons als parochianen zo een prachtige dag 
gegund, maar .... . 

Eén groep binnen de parochie blijft actief: de tuin-
mannen. Het coronavirus houdt immers geen rekening 
met de natuur. Wat hebben wij een bewondering voor 
hen. Het koffiedrinken vindt de laatste weken plaats in de 
Inzet, want ook voor hen geldt: 1,5 meter afstand. 
 
Klokken van hoop en troost klinken op dit moment 
wekelijks op woensdagavond; een initiatief van de 
gezamenlijke Raad van Kerken om een boodschap 
van bemoediging, hoop en troost over ons land te 
verspreiden. Dat geldt zeker voor de vele ondernemers en 
hun werknemers die in deze zo spannende en onzekere 
periode extra worden getroffen door de maatregelen 
i.v.m. het coronavirus. 

Afgelopen vrijdag werd de zeer ingrijpende maatregel 
afgekondigd dat bewoners in ‘gesloten’ zorginstellingen 
geen bezoek meer mogen hebben van hun naasten. 
Schrijnend om te moeten beseffen dat je van de één op 
de andere dag niet meer bij je geliefde mag komen; bij 
sommigen leeft de grote angst dat ze na een langere 
periode niet meer worden herkend. Tegelijkertijd zien we 
een regering die alle zeilen bijzet om alles in goede banen 
te leiden; je zult maar regeringsleider zijn. Chapeau! 
Zoals gezegd: ongekende tijden! 

Onze gedachten zijn in deze tijd bij de eenzamen en 
ouderen onder ons en hen die op dit moment verstoken 
zijn van direct contact met hun naasten. Ook denken 
wij aan de mensen die direct binnen hun naaste 
familie te maken hebben met ziekte of overlijden door 
het coronavirus. Tot slot een hart onder de riem voor 
iedereen die door het virus economisch zwaar getroffen 
wordt. Heel veel sterkte in deze zo moeilijke tijd.

Tegen iedereen willen we zeggen: Houdt afstand en let 
op elkaar. Alleen samen kunnen we de strijd aan tegen 
het virus dat corona heet. Als we ons hier allen aan 
houden kunnen we op deze manier heel veel betekenen 
voor elkaar. Samen met u spreken we de hoop uit dat we 
uiteindelijk kunnen uitzien naar betere tijden.

Namens de parochieraad
Ben Droog 

Hart onder de riem namens de parochieraad
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Paasgedachte

De nacht en de dag
de eb en de vloed
wisselen elkaar af 
zo is het goed

de maan en de zon
ouderdom en jeugd
geboorte en dood
verdriet en vreugd

telkens weer
zal het zo zijn
deel van de natuur
een herhalend refrein

de paasbetekenis
laat ons zien
op leven, lijden, sterven
volgt eeuwig leven 
nadien

we steken symbolisch
de paaskaars aan
verlicht mogen we
zo verder gaan

de wens van warmte
licht en nieuw leven
blijft levenslust, geloof
hoop en liefde geven.

Arda De parochieraad feliciteert...
... het Herenkoor met het behalen van de originaliteitsprijs die door de Stichting 
Gemeenschapsveiling Wervershoof beschikbaar was gesteld voor verenigingen. 
Zij moesten de prijs (een premie van € 300,00) delen met de Oudervereniging 
van De Schelp (Groot Dictee der Nederlanden in Wervershoof). Een heel mooie 
prestatie. Om nog even het geheugen op te frissen, zie onderstaand koopje. Het 
koopje bracht het mooie bedrag op van € 600,00.

Een bijzonder aantrekkelijk koopje voor elk zichzelf 
respecterend agrarisch bedrijf. Het veel geprezen 
herenkoor met een hoog percentage agrariërs in 
de gelederen biedt aan: een dag werken door een 
deel van het koor, In overleg kan worden bepaald 
welke liederen er tijdens het werk worden gezongen 
zoals bijv. ‘Tulpen uit Amsterdam’ of ‘Er is een roos 
ontsprongen’ etc.

Parochieraad vlnr.: Elly Schmidt, Gerda van der Gracht, Theo Hauwert, 
Kees Botman, Jacob Neefjes, Sylvia Bakker, Ben Droog
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Beste parochianen van de Regio Wervershoof, 

Moeilijke tijden maken wij 
mee!! Voor velen van ons is het 
misschien de grootste crisis 
die wij ooit mee zullen maken. 
Degenen onder ons die de 
Tweede Wereldoorlog hebben 
beleefd begrijpen precies wat 
ik wil zeggen. De Coronacrisis 
kwam in ons leven, in ons land 

zonder dat wij iets gemerkt hebben. We dachten aan het 
begin dat het een gewone griep was en dat men zich niet 
zoveel zorgen moest maken. Dat dachten wij drie of vier 
weken terug. Nu zijn wij allemaal angstig en bezorgd 
vooral voor onze oudere medeparochianen en wij weten 
niet hoe erg het gaat worden en ook niet hoelang het zal 
duren. Wij mogen ook niet in de Kerk samenkomen voor 
de gewone vieringen van iedere weekend en pijnlijker nog 
gaan de vieringen van de Goede Week en Pasen niet door 
zoals wij gepland hadden.

Absoluut niet per toeval zitten wij in de veertigdagentijd. 
Wij zijn deze tijd begonnen met het besef dat wij stof zijn 
en tot stof terugkeren (askruisje). God heeft ons allen 
duidelijk gemaakt wat dit precies concreet in ons leven 
betekent. Wij hebben ook Jezus gezien die in de woestijn 
veertig dagen lang op de proef gesteld wordt. 

Het lijkt ons teveel; wij hebben zovele gedachten en 
gevoelens, zovele vragen in ons hart. Wij zijn bang en 
voelen ons onzeker maar vooral wij begrijpen de hele 
situatie niet. Heeft God ons verlaten? Is Hij soms boos op 
ons? Hier durf ik hardop te zeggen: HELEMAAL NIET!

Deze tijd van beproeving die wij beleven als mensheid 
is pijnlijk en verdrietig maar het is ook een nieuwe kans 
voor ons allen en tijd van bezinning. Nu zijn wij verplicht 
om meer thuis te blijven en de waarde van het gezin weer 
te ontdekken, vooral met de ouderen en zwaksten onder 
ons. Een tijd om meer met elkaar te delen, te spreken 
en waarom niet, te bidden. Het geloof beperkt zich niet 
alleen tot de muren van het kerkgebouw maar dringt heel 
ons leven door. Nu dat wij geen hand aan elkaar mogen 
geven en afstand van elkaar moeten houden beseffen wij 
hoe mooi en fijn de relaties zijn, de vriendschap en de 
gezelligheid die wij altijd mochten genieten.

Zoals ik zei, deze veertigdagentijd hoeven wij geen 
beperking op ons te leggen, want God zelf heeft ons 
beperkt voor het goede. Hij doet dit uit liefde. Hij wil ons 
laten zien dat Hij ¨ONZE VADER¨ is, dat Hij zorg draagt 
voor ons leven, dat ons leven werkelijk in Zijn Handen 
ligt. Misschien is dat vervelend voor sommigen; voor ons 
betekent dit dat wij Zijn kinderen zijn!! 

Dit is Pasen!! Dit is wat wij gaan vieren. God heeft Zijn 
Zoon uit de dood bevrijdt!! God heeft ons allen in Jezus 
uit de dood bevrijdt omdat Hij ons ten diepste liefheeft!! 
Omdat wij Zijn kinderen zijn!!
Laten wij met deze overtuiging deze moeilijke periode 
doorbrengen. God verlaat ons niet! Misschien stelt Hij 
ons op de proef maar Hij zal ons nooit in de steek laten 
en Hij zal ons van deze moeilijke crisis bevrijden omdat 
Hij onze Vader is. Uit deze grote beproeving zullen 
wij sterker dan ooit komen!! Wij zullen als het ware 
¨VERRIJZEN¨!!

Ik verzeker mijn dagelijks gebed voor iedereen van jullie, 
in het bijzonder voor de zieken, ouderen en zwakken in 
de parochies. Onze verbondenheid in het gebed is diep 
en sterk. Laten wij vurig bidden voor alle mensen in 
de Zorg die zich dag en nacht inspannen om dit virus 
te bestrijden en mensen te verzorgen. Bidden wij ook 
voor alle wetenschappers van de wereld, dat ze zo snel 
mogelijk een medicijn, een geneesmiddelmiddel kunnen 
vinden. 

Ook al zullen wij niet bij elkaar kunnen komen om Pasen 
te vieren, laten wij allen ons hart openen om de Geest van 
Pasen, een Geest van Vreugde, Dankbaarheid en vooral 
een Geest van HOOP te kunnen ontvangen.

Wij zien elkaar wanneer God wil. Tot op dat moment 
blijven wij in het gebed verbonden.
Mijn diepste beste wensen aan jullie allen voor Pasen!

Juan Andrés
Diaken

Hart onder de riem namens Juan Andrés



Vastenactie 2020
Even minderen voor een ander
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare 
bronnen, ook daar willen we als Vastenactie aan werken. 
En daar kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk door te 
doneren aan een van onze projecten, maar u kunt ook 
op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan 
voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld. Niet 
alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder 
beslag op kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit 
en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis mee aan een 
rechtvaardige verdeling van welvaart over alle mensen.
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 
2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in 
het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap 
in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt 
mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te 
verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
 

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle 
kinderen naar school gaan, studeren of een beroep 
leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om 
een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. 
Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen 
basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de 
kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op 
ongeschoold en slecht betaald werk.
 
Vervolgonderwijs is noodzakelijk
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan 
in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering 
in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk 
inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch 
en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is 
vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst 
met perspectief.
 
Op eigen benen
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan 
vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een 
beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend 
jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de 
Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer 

mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen 
op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te 
zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.
 
Onderneming opstarten
In 2020 steunt Vastenactie projecten die 
beroepsonderwijs aanbieden –  onder andere in 
Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) 
mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een 
opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar 
ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten 
van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen 
we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.
 
Wat kunt u bijdragen
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen 
waar Vastenactie aan bijdraagt:
€ 24:  een technisch leerboek  voor een hele klas
€ 40:  een ‘terug-naar-school’ pakket met
  schooluniform, boeken en schooltas
€ 200:  een beroepsopleiding (monteur, lasser, 
  kleermaker, bakker) van 1 jaar
€ 360:  een startpakket ‘opstarten groentewinkel
 
Wat we doen
Om ons doel te bereiken, werven we fondsen in 
Nederland waarmee we wereldwijd jaarlijks vele 
kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. Deze 
projecten zijn voor iedereen, ongeacht religie, sekse of 
afkomst.
 
We vragen in Nederland ook aandacht voor de 
omstandigheden waarin mensen ver weg leven. Door 
iets van onze overvloed te delen, kunnen we het leven 
van andere mensen verbeteren: even minderen voor een 
ander.
 
Jaarlijks steunen we vele kleinschalige 
ontwikkelingsprojecten. Wereldwijd.
 
Wat hebben wij samen bereikt in 2019?
Wat hebben we veel met elkaar bereikt in 2019! De 
definitieve cijfers zijn er nog niet, maar hieronder vindt u 
wel alvast een indicatie van de resultaten. 
 
We hebben 65 projecten gesteund voor in totaal  
€ 1.763.310.*
Daarmee hebben we zo’n 15.000 mensen op 
verschillende manieren kunnen helpen. 

Bijvoorbeeld met voorlichting, training, een opleiding, 
schoon water, medische zorg, opvang, begeleiding en 
eten. We hielpen ook vluchtelingen in nood op Curaçao 
en Bonaire.
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Landbouw en voedselvoorziening
1.658 mensen werden getraind in (duurzame) landbouw.
ondernemersschap 1.133 mensen volgden een 
beroepsopleiding of startten een eigen onderneming
 
Onderwijs en training
2.520 kinderen volgden onderwijs
 
Water, sanitair en hygiëne 
5.237 mensen kregen toegang tot schoon water, sanitaire 
voorzieningen en/of verbeterde hygiëne.
 
Kinderen 
415 kwetsbare kinderen en jongeren kregen opvang, 
onderwijs en/of hulp bij hereniging met hun familie.
 
Gezondheidszorg
9.610 mensen kregen directe gezondheidszorg en/of 
medische voorlichting.
 
Noodhulp
6.115 mensen ontvingen noodhulp.
 
Welzijn
5.600 meisjes kregen toegang tot wasbaar maandverband. 
4.500 mensen kregen voorlichting over menstruatie en 
hygiëne.

Gezondheidszorg
1.835 mensen kregen traumabegeleiding en/of psychische 
ondersteuning.
Gezondheidszorg
526 aids-patiënten kregen medische zorg en/of andere 
hulp. 300 verloskundigen volgden een aids- training.
 
Gezondheidszorg
688 mensen met een beperking kregen zorg en/of andere 
hulp. 600 gemeenschapsleiders kregen zorgvoorlichting 
over deze mensen.

Doe ook mee! Wil je samen met ons bijdragen aan een 
wereld waar mensen voor zichzelf en hun gezinnen 
kunnen zorgen en welvaart rechtvaardig wordt verdeeld?
Jij kan dat kleine duwtje in de rug geven dat zo hard 
nodig is.  

* De definitieve cijfers zijn na het eerste kwartaal 2020 
bekend.

Groeten van Karin, Joanna, Gerda en Anja.
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Adventsactie:
In de Adventsperiode is er aandacht gevraagd voor 
moeders en kinderen die onder slechte economische 
omstandigheden moeten leven. Projecten in Salvador, 
Peru, Somalie en Niger kunnen we door uw gift steunen 
met een bedrag van €1.162,- . Hartelijk dank hiervoor.

Vastenactie:
De vastenactie is niet meer weg te denken uit de 
veertigdagentijd als een waardevolle invulling voor ieder 
van ons op weg naar Pasen. Een tijd van bewustwording 
en wat meer stilstaan bij onze medemens die het 
moeilijk hebben. Het inzamelen van geld is gericht 
op ondersteuning van ontwikkelingswerk. Dit jaar is 
gekozen voor het project, ‘Werken aan je toekomst’. 

We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet 
alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een 
vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat 
vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk 
inkomen kunnen verdienen. 

Kerk en Samenleving



De Kerkklokken 
De oude kerkklokken
Twee van de oorspronkelijke klokken van de 
Werenfriduskerk dateerden uit het jaar van de bouw 
(1875)  en waren gemaakt door de klokkengieterij te 
Asten. De kleine klok links was genaamd de’  
 St. Lambertusklok’ en de grote klok in het midden de 
‘St Johannesklok’. De rechterklok kwam uit de toren van 
de oude kerk en droeg de naam ‘Franciscus’. Deze klok 
dateerde uit het jaar 1400.

Deze oorspronkelijke klokken werden in 1943 tijdens de 
tweede wereldoorlog door de Duitsers weggehaald. Wat 
al maanden te voren was voorzien, werd in het voorjaar 
1943 werkelijkheid. De pastoor stond machteloos 
en kon niets anders doen dan krachtig protesteren 
tegen dit brutale geweld*. Hij beriep zich o.a. op het 
gewijde karakter der klokken, waardoor deze in feite 
gebruiksvoorwerpen zijn geworden ‘van den Roomsch 
Katholieken eeredienst’. Het mocht echter niet baten.

Met verbeten woede zagen de parochianen, hoe hun 
klokken per vrachtwagen werden afgevoerd*. Met zovele 
andere zijn zij tot oorlogstuig versmolten. Alleen de St. 
Lambertusklok bleef gespaard. Naar verluidt vond men 
hem na de oorlog, totaal onbruikbaar, in een opslagplaats 
terug.
Dank zij enige schadevergoeding door de Herstelbank 
konden nieuwe klokken worden besteld. 

De nieuwe kerkklokken
In het midden: De grote klok, oftewel de Johannesklok.
 De “Johannesklok” (toon G.), heeft een diameter 
van 1033 mm en weegt 690 kg. Deze klok wordt in de 
volksmond ook wel “dodenklok” genoemd en draagt als 
opschrift:
Ik vervang “Johannes”
geschonken door M. Koopman en P. Nan.
Verloren gegaan 1943.
D. 263. Eysbouts – Lips. N.V. Asten 1949.

Rechts: De Engelenklok
De “Engelenklok” (toon Ais), heeft een doorsnede van 
865 mm en weegt 410 kg. Deze klok werd geluid bij de 
begrafenis van kleine kinderen, bij het wegbrengen van 
de ziekencommunie en vijf minuten voor de aanvang van 
elke dienst. Het opschrift luidt:
Ik vervang “Franciscus”.
Verloren gegaan 1943.
D 276. Eysbouts – Lips. N.V. Asten 1949.

Links: De Angelusklok
De “Angelusklok” (toon C), de kleinste van de drie is 770 
mm en weegt 290 kg. Deze klok luidde vroeger driemaal 
per dag “de engel des Heren.” 
Waarschijnlijk een geschenk van Augustinus I.M. Busch, 
pastoor der parochie van 28 mei 1943 - 7 maart 1958.
Vandaar de aanduiding:
Augustinus is mijn naam.
342. Eysbouts – Lips. N.V. Asten 1949.

Wijding van de kerkklokken
De 5de april 1949 werden door deken H. J. Kuyper de 
klokken plechtig gewijd met de bede: 
“Sonent in longinquum tempus, libere, ad majorem Dei 
gloriam” 
Mogen zij tot in lengte van jaren in volle vrijheid hun 
stem verheffen tot meerdere glorie van God.”
Uit de rekening ten slotte blijkt, dat de totale kosten 
ƒ 9188,26 hebben bedragen, waarvan op 1 mei ƒ 5781,83 
uit het Herstelfonds zijn vergoed.

Heden 
Tegenwoordig gebruiken we de linker- en rechterklok bij 
het aankondigen van een viering in de kerk. De middelste 
klok (de dodenklok) gebruiken we bij avondwake 
en uitvaart. Alle drie de klokken gebruiken we bij 
hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren.
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*Rootselaar heeft dit gebeuren op een kunstzinning 
schilderij uitgebeeld. Het hangt in de pastorie.

Geschiedenis en oorlog



1943. Twee van de drie luidklokken op het kerkplein, 
wachtend op vervoer naar de smeltovens. Ze zijn uit 
de toren verwijderd op bevel van de Duitse bezetter 
om te voorzien in de schaarste aan grondstof voor de 
wapenindustrie. 
Achter de klokken vlnr.: Jan Botman Cz., Jaap Bakker en 
Antoon Bakker.
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Op bezoek
Leuk om te vermelden is dat tijdens de gemeenschaps-
veiling door de parochieraad een koopje is aangebo-
den waarmee de mensen de gelegenheid kregen mee 
te bieden op een rondgang door de kerk o.l.v. koster 
Leo en zijn broer Maarten; zo kunnen ze straks met 
eigen ogen zien waar de mogelijke onderduikplek zich 
bevindt. Ook nemen ze een kijkje bij de klokken en 
krijgen ze een korte rondleiding boven de gewelven. 
Zij horen altijd wel de klok(ken) luiden, maar weten 
vanaf dat moment ook waar de klepel hangt. 
En natuurlijk krijgen ze de gelegenheid om zélf de klok 
te luiden; de datum hiervoor moet helaas opnieuw 
worden bepaald in verband met het coronavirus. 

Namens de parochieraad wensen wij de zes  kopers 
(goed voor een totaal bedrag van € 710,00!!!) een 
interessante en gezellige ontdekkingstocht door de 
Werenfriedkerk.  

1948. De kerkklokken die van een vrachtauto zijn gelost, 
staan in een stelling op het plein voor de kerk.

Even geld opnemen………….
niet voor iedereen vanzelfsprekend! 

Stelt u zich eens voor: dag in, dag uit elke euro moeten 
omdraaien.
Elke dag weer moeten denken wat kunnen we nu weer 
besteden aan eten.
 
Deze mensen zijn er ook bij u in de buurt.
 
Mede dankzij uw financiële hulp, is het PCI in staat 
om deze mensen te helpen

Mogen we op u rekenen?

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons IBAN/
rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54 t.n.v. 
PCI Wervershoof
 
Bij voorbaat hartelijk dank,
namens het bestuur van de PCI
secretaris mevrouw A. Deen
telefoon: 0228-582406

PCI Parochiële Caritas Instelling 



De Benedictuspenning 

De Benedictuspenning komt 
van het grootste klooster in de 
wereld, Monte Cassino, waar 
Donato Ogliari, een goede vriend 
van pastor Sjaak, nu de abt is.

Het klooster is gebouwd over het graf van de 
H. Benedictus. Benedictus is de stichter van de 
Benedictijnen en de Patroon van Europa. Bij elke 6 
maanden voorzitterschap van de EU, gaat de toorts van 
Benedictus vanuit dit klooster naar het Europese land 
dat dan de EU voorzit. Jaarlijks geeft Monte Cassino 
een penning uit aan vrijwilligers die het verschil maken 
in Europa. Tijdens het laatste bezoek van pastor Sjaak 
op zijn wijdingsdag op 25 oktober gaf bisschop Donato 
een penning aan hem met het verzoek om binnen zijn 
kring iemand hier een plezier mee te doen. Donato 
was in Wervershoof voor zijn wijding in 1986 en bij de 
oprichting van Brasili-Ja door burgemeester Meijer. 
Pastor Sjaak vertelde hem dat deze groep nog steeds 
bestaat en inmiddels een wereldwijd verschil maakt. 
Een “logische” keuze dus dat dit rode doosje naar de 
secretaris van de Stichting gaat.…

Ben Droog
We kregen een brief van Ben Droog met daarin de 
volgende tekst (ik citeer):

“Graag vraag ik jullie aandacht voor het volgende: 
In oktober 2019 heb ik deelgenomen aan een reis naar 
Kenia, samen met een aantal leden van de Stichting 
Manda. Doel van de stichting Manda is de gemeenschap 
van Manda (Kenia) te helpen bij het opstarten, inrichten 
en in stand houden van een school voor beroepsonderwijs. 
Tijdens onze reis heb ik ook contacten gezocht met en me 
ingezet voor een kleuterschool in Manda”. 

“Afgelopen jaar heeft de school bezoek gekregen van ‘The 
ministry of education’. De lokalen waren in dusdanige 

staat dat Diana gesommeerd werd verbetering aan te 
brengen vóór het einde van het jaar. Als daartoe geen 
actie zou worden ondernomen zou de school gesloten 
worden”. 
We hebben een bedrag overgemaakt en het resultaat is 
zichtbaar. Het hoofd der school stuurde Ben de volgende 
bedankbrief:

“By the grace of God the work all classroom has plaster in 
the walls inside and out side as well ,also all the classroom 
has a nice floor .thanks to you and friends ,you made the 
children to stay in a good environment”. 
Diana.

Bahay Aurora 
Bahay Aurora (Filipijnen) schreef ons met het volgende 
verzoek:
Afgelopen jaar zijn we begonnen met het verbouwen van 
groentes voor eigen gebruik. Hiervoor hebben we een 
stuk grond dat genoeg oplevert om alle monden op Bahay 
Aurora te vullen. Er is echter nog een onbruikbaar deel 
van het land; het is rotsachtig en loopt wat stijl omhoog. 
Hiervoor zoeken we een goede bestemming. 

Al sinds jaar en dag heeft Bahay Aurora op het eigen 
terrein een loopren met eenden en kippen. Daar hebben 
we regelmatig eieren van, echter veel te weinig voor 
vijfenveertig kinderen. Ons doel is om het hele perceel 
grond optimaal te gebruiken en op het ongebruikte deel 
kippen en ganzen houden. Enerzijds voor de eieren, 
anderzijds voor het vlees. Het deel wordt afgegrendeld en 
is groot genoeg om ca. honderdvijftig eenden en ganzen 
te houden. Die laatste zijn ook goede bewakers en dienen 
op die manier tevens als gratis beveiliging.  
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Beste mensen
“Een complete verrassing tijdens de Oudejaarsviering in de 
Werenfriduskerk. Aan het einde van de viering werd ik naar voren 
geroepen en kreeg uit handen van Pastor Sjaak de Benedictuspenning 
overhandigd. Ik was zo overdonderd dat ik niet eens een klein “dank je 
wel woordje” kon zeggen.
Ik zie deze penning als een erkenning voor al het werk wat Auxili-ja! 
vanaf 1986 heeft verricht. Indrukwekkend was het applaus na afloop van 
de viering”. 
Kees Ooijevaar
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“Ons doel is om minder afhankelijk te worden van 
Nederlandse giften. Daarvoor zijn al verschillende 
initiatieven genomen. Zo draaien we bijna voor 100% 
op zonne-energie, we vangen in de natte tijd regenwater 
op om mee te douchen, we verbouwen onze eigen 
groentes. Vlees is duur, dat eten we vrij weinig. We 
krijgen maandelijks een aantal dozen vlees van een vlees 
importeur. Kinderen hebben proteïne nodig en derhalve 
eten we meer gevogelte. Vrijwel alle kip op de Filipijnen 
is geïmporteerd en derhalve behoorlijk prijzig. Door dit 
project zijn er meer dan genoeg eieren, kunnen dieren 
geslacht worden voor de maaltijden en worden onze 
exploitatie kosten lager”. 

Stichting Manda
We kregen een dankbrief van Cees en Annelies de Waal 
(Stichting Manda)

“Mede met uw donatie aan de Manda Stichting voor 
het bouwen van een overdekte kas voor de zaailingen 
(in Kenia genoemd een nursery) willen wij u graag op 
de hoogte brengen van de bouw van deze kas. Er is een 
soort geraamte van hout gemaakt dat berust op betonnen 
palen. Er is een vloer gestort van cement. En op het dak 
zijn doorzichtige golfplaten bevestigd. Dit om het licht 
door te laten want de zaailingen hebben het licht nodig om 
te groeien. Tom, de tuinmanager, is erg blij en dankbaar 
dat zijn zaailingen zijn gered en droog staan. Het is nog 
behelpen, maar Tom kan straks op een droge akker zijn 
planten uitzetten”. 

Bake for life
“BfL bouwt bakkerijen in Afrika waar 
mensen met een handicap komen werken 
en leren. Zo kunnen zij in hun eigen 
levensonderhoud voorzien, want ze 
verdienen een salaris! Onze bakkerijen 
draaien naar behoren,  er hoeft 
nauwelijks financiële steun meer naar 
toe. Behalve dat wij als het nodig mocht 
zijn, bijvoorbeeld bij aankoop van een nieuwe vrachtauto 
of  oven, wij hen een renteloze rekening verstrekken. En 
BfL betaald de helft van de salarissen van de gehandicapte 
medewerkers. 

Wat betreft onze plannen voor het komende jaar: We 
willen vijf studenten sponsoren met een handicap 
die de bakkers opleiding gaan doen op Bake for Life 
College. Kosten € 1.250,-- per persoon. Hiervan wordt 
de theoretisch opleiding betaald en ook de praktische 
opleiding. Dat is uniek in Oeganda, meestal leren de 
mensen daar alleen uit de boeken, geen praktijk, want dat 
is duur. Wij kiezen juist wel voor de manier. Want hoe kan 
je een taart leren bakken, deeg kneden uit een boekje? Ook 
huisvesten we de studenten. Niet op een grote slaapzaal 
maar met vier studenten op één kamer”. 

Wij hebben besloten om één student te sponsoren, zodat 
die de bakkersopleiding kan gaan doen. Bovendien 
verbinden wij onze kermisactie aan Bake for Life.

Naamsverandering Auxilia-Ja

Zoals u aan het logo kunt zien 
hebben wij onze naam aangepast. 
Vanaf nu gaan wij “door het 
leven” als Auxili-ja! Onze website, 
die maandelijks wordt aangepast, 
blijft voorlopig nog dezelfde naam 
dragen als die had: 
www.auxilia-brasili-ja.nl

Agenda
16 augustus 2020 Viering in de botsauto’s tijdens
 de kermis in Wervershoof
 IJsblok in de tuin van de pastorie  
 in Wervershoof

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



Onderduikers in de Kerk
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Op 5-5-2020 is het 75 jaar geleden dat er in ons land 
een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In 1995 
organiseerde mijn vader, Piet Koomen, toen nog samen 
met de Werkgroep Oud-Wervershoof, hun eerste 
tentoonstelling in de Dars in Wervershoof, samen met 
Zwaagdijk en Onderdijk. Dit was de tentoonstelling 
‘Vijftig jaar Bevrijding’. 

In het Noord Hollands Dagblad werd hier na afloop een 
artikel aan gewijd. Mijn oog viel op de volgende alinea:

“Er was naast de tentoonstelling, die drie dagen te 
bezichtigen was, op vrijdagmiddag ook een reünie 
waar veel onderduikers en oudverzetsmensen voor 
uitgenodigd waren. Voor aanvang van de reünie was er 
een samenkomst in de Werenfriduskerk. Hier was een 
bijzondere rondleiding aan verbonden, de aanwezigen 
kregen na afloop de gelegenheid een kijkje te nemen in de 
schuilkelder onder het altaar die in de oorlog veelvuldig 
werd gebruikt bij onraad”.

Nieuwsgierig geworden naar deze schuilkelder en het 
verhaal erachter ben ik ernaar op zoek gegaan. Ik heb aan 
een aantal mensen gevraagd of zij weten waar deze kelder 
zich bevond en of deze nog steeds aanwezig is onder de 
kerk. Het ene verhaal was daarbij weer net iets anders 
dan het andere.

Hieronder een overzicht:

Pastor Suidgeest 
“Misschien zijn de mensen in Wervershoof wel of 
niet met het volgende bekend, maar bij deze even als 
inleiding. Op zondagavond was er in vroegere jaren met 
regelmaat of op bepaalde tijden in de kerk een ‘Lof ’.  Dit 
is een Gebedsdienst met Uitstelling.
Dit betekent: Uitstelling van het Eucharistisch Brood in 
een monstrans, op het altaar met bloemen en kaarsen 
eromheen.  Een Gebedsdienst met gebeden en liederen, 
soms ook met rozenkransgebed. Als afsluiting kreeg 
men de zegen”. (De monstrans wordt tot op de dag van 
vandaag bewaard in de kluis in de sacristie, een sieraad!)
 
Concreet:
“Op een zondagavond in de oorlogstijd was er een ‘Lof ’ 
in de kerk. Buiten op straat verzamelden zich Duitse 
soldaten, wachtend op het moment dat de mensen de 
kerk zouden verlaten. Met als doel: (jonge) mannen 
arresteren!
Dat er Duitsers stonden te wachten, werd (stilletjes) in 
de kerk verteld of doorgegeven tijdens de viering. Op een 
gegeven moment was er de (stille) oproep, dat alle (jonge) 
mannen onder de vloer van de kerk hun veiligheid 
moesten zoeken. Het ‘Lof ’ kreeg tijdens deze actie in die 

zin een verlenging: de kerkgangers bleven zingen en maar 
zingen en bidden.....tot iedereen veilig was. Het naar 
beneden gaan ónder de vloer is volgens mij gegaan via 
het zware vloerrooster, in het zijpad, bij de preekstoel. Er 
is ook een verhaal dat dat is gebeurd via een houten luik, 
ergens langs het middenpad, aan de linkerkant. Het is 
altijd een beetje een vraagteken gebleven.
De Duitsers mochten nooit een godsdienstoefening 
verstoren. Die discipline hadden zij. Daarom zijn zij niet 
tijdens de viering naar binnen gegaan.  
Op een gegeven moment ging de portaaldeur open 
en ging ieder naar buiten,.... geen (jonge) mannen te 
bekennen! Burgemeester Raat heeft de Duitsers nog ferm 
toegesproken met het verzoek weg te gaan. Het is een 
éénmalig gebeuren geweest.

Historische Vereniging Stichting Oud Wervershoof
In ėėn van de Jaarboeken ‘de Skriemer” van de Historische 
Vereniging Oud Wervershoof staat het volgende 
geschreven:

Eén van de problemen waar de LO leden (de Landelijke 
Organisatie voor hulp aan Onderduikers)  tegen 
aanliepen, was het kerkbezoek door onderduikers. 
Behalve dat het bij willen wonen van de mis voortkwam 
uit geloofsovertuiging, was ook het contact met 
anderen (meisjes) wat hen dreef. Hoewel de mensen 
die verantwoordelijk waren voor de onderduikers uit 
veiligheidsoverwegingen kerkbezoek verboden, bleek dit 
vaak aan dovemansoren gericht. Daarom besloot de LO 
met de pastoor afspraken te maken bij eventueel gevaar. 
Deze maatregel heeft vele onderduikers uit de handen 
van de vijand gered. 

Op Vastenavond 22-2-1944 stonden de Duitsers opeens 
in het voorportaal van de kerk Op dat moment woonden 
ongeveer 100 onderduikers de H. Mis bij. Rie van den 
Heuvel-Karsten heeft dit voorval meegemaakt. Voor in 
de kerk zaten de vrouwen, achterin de mannen. Rie zat 
achterin bij haar vader, vlakbij het luik wat door werkers 
werd gebruikt om het stof in te vegen. (Er zaten twee van 
die luiken in de vloer, rechts en links in de kerk). Iemand 
merkte op een gegeven moment dat er Duitsers achter in 
het portaal van de kerk stonden. De pastoor kreeg een 
seintje en men begon met volle overgave het slotlied ‘Laat 
ons in blijde wijze’ te zingen. Zolang de dienst duurde 
kwamen de Duitsers de kerk niet binnen en daarom zong 
het koor het lied twintig keer achtereen, tot tenslotte alle 
onderduikers verdwenen waren. 
Alle aanwezigen waren gaan staan en de slotliederen 
werden steeds opnieuw herhaald. Intussen vluchtten 
de onderduikers de luiken in. Een van de luiken werd 
opengehouden door Simon Koopman. Een onderduiker 
raakte in paniek, rende naar achteren de kerk uit en werd 

Geschiedenis en oorlog



meteen opgepakt. De anderen werden gered. Zij moesten 
in de krappe ruimte onder de kerk blijven en wachten 
tot s’ avonds laat, tot men zeker wist dat de Duitsers 
weg waren. Eén van de onderduikers was zo bang, dat 
hij onder de vloer helemaal naar het andere eind was 
gekropen en de volgende dag pas weer tevoorschijn 
kwam.

Agaath Blous-Schuitemaker
Agaath Blous-Schuitemaker woonde van 1929-1947 
op de Beerewerf in Wervershoof. Daarna is zij naar de 
Kweekschool in Bergen gegaan. Zij wist mij het volgende te 
vertellen:

“Tijdens het carnaval in het zuiden was bij ons het 
Veertigurengebed op zondag, maandag en dinsdag. 
Overdag was dan het Allerheiligste in de monstrans 
uitgesteld en gingen wij een paar keer per dag naar de 
kerk om te bidden. Er waren de hele dag mensen in de 
kerk. Dinsdagavond werd het feest besloten met een 
plechtig Lof en processie in de kerk. Alle verenigingen 
liepen mee met hun vaandel voorop. Zo ook die avond 
in 1944. Tegen het einde ging het gerucht dat er een 
overvalwagen voor de kerk stond. Burgemeester Raat 
(die toen vervangen werd door een NSB burgemeester) 
trok de stoute schoenen aan en is naar buiten gelopen. 
Hij heeft de Ortskommandant weten te overtuigen, dat 
deze groot gevaar liep als straks de kerk uit zou gaan en 
er een menigte naar buiten zou lopen. Dat hielp en de 
overvalwagen reed weg.
Intussen waren alle onderduikers naar voren geroepen 
om door een luik op het altaar naar beneden af te dalen. 
Het orgel bleef maar spelen en wij bleven maar zingen. 
Het slotlied is wel 10 keer gezongen. Toen alles ‘rustig’ 
was mochten we de kerk uit. Wanneer de onderduikers 
teruggekomen zijn weet ik niet meer. Ze kregen wel de 
wacht aangezegd dat ze voortaan niet meer naar de kerk 
mochten en ook niet op straat”.

Koster Leo Boos
Leo Boos is al meer dan 25 jaar koster in de 
Werenfriduskerk. Volgens hem kan er geen sprake 
zijn van een kelder onder het altaar, maar gaat het 
hier waarschijnlijk om het gangenstelsel van het 
luchtverwarmingssysteem onder de vloer van de kerk. 
Aan de voor- en achterzijde van de kerk bevinden zich 
links en rechts grote roosters waarin de koude lucht zakt 
en vervolgens naar het ketelhuis wordt vervoerd. In dit 
ketelhuis wordt de koude lucht weer omgezet in warme 
lucht. Deze warme lucht wordt vervolgens door een 
rooster boven de biechtstoel de kerk ingeblazen. 
Dit gangenstelsel loopt van voor naar achter onder de hele 
kerk door en is hooguit 50x80 cm breed. Het zal wel erg 
krap zijn geweest voor de onderduikers en het lijkt Leo 
sterk dat men daar in 1995 een kijkje in mocht nemen. 
Hooguit is aangewezen waar de onderduikers zich 
hebben verborgen. 

Honderd jaar Werenfried
In het boekje dat is uitgegeven ter ere van het 
honderdjarig bestaan van de Werenfriduskerk staat 
geschreven: “In 1948-‘49 vond er een gigantische 
restauratie plaats. Totale kerkherbouw: een betonvloer 
werd in heel de kerk gelegd, rode tegelpaden en houten 
dekvloeren voor de nieuwe banken. De firma Vroling 
plaatste een volautmatische olie-stook-inrichting in het 
omgebouwde ketelhuis”. 
Op de huidige roosters staat: Frits M Beukers Schiedam. 
Dit bedrijf bestaat pas vanaf na de oorlog.

Conclusie
Als het luchtverwarmingssysteem pas NA de oorlog is 
aangelgegd tijdens de grote restauratie van 1948 en 1949, 
en ook de huidige roosters toen pas zijn geplaatst, over 
welke roosters heeft Rie van den Heuvel-Karsten het 
dan? Agaath Blous-Schuitemaker heeft het weer over 
een houten luik op het altaar. Zij heeft niet gezien dat ze 
daadwerkelijk door een luik naar beneden gingen, maar 
ze herrinnert zich wel dat de onderduikers naar voren 
werden geroepen. 
Wat bevond zich toen onder de vloer? Wellicht een ouder 
verwarmingssysteem? Een kelder? En is die dan tijdens 
de restauratie dichtgegooid? Maar waar konden de 
oud-onderduikers dan een kijkje nemen in 1995 tijdens 
die reünie? In het krantenartikel refereert men aan een 
schuilkelder onder het altaar, maar die zou er dan nu toch 
nog steeds moeten zijn? 
Eigenlijk is het nog steeeds een raadsel. Of zoals pastor 
Suidgeest al zei”het is altijd een beetje een vraagteken 
gebleven”.

Wie het juiste antwoord weet, ik houd me van harte 
aanbevolen.

Petra Koomen
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Wij herinneren ons ... 

Familieberichten

Gerarda, Anna (Gerarda) Frederiks-Fatels
Veel fijne herinneringen verzachten onze smart, voorgoed 
uit ons midden, maar voor altijd in ons hart. 

Mooie woorden die stonden geschreven boven het 
bericht van het vrij onverwacht overlijden van Gerarda, 
Anna (Gerarda) Frederiks-Fatels op 28 november 2019; 
zij is geboren in Heemskerk op 17 december 1927, als 
tweelingzus van Truus en samen groeiden ze op in een 
gezin met nog vier broers. Na haar lagere schooltijd had 
ze diverse ‘werkhuisjes’. 

Op 20 jarige leeftijd ontmoette ze haar toekomstige man 
Joop met wie zij trouwde op 6 augustus 1953, waarna ze 
verhuisden naar Oudorp-Alkmaar. Na 4,5 jaar werden 
ze verblijd met de komst van hun dochter: Caramia. 
Een klein gezin, maar wat was ze zorgzaam voor haar 
echtgenoot en haar dochter. In 1985 besloten Gerarda 
en Joop naar Wervershoof te verhuizen, hun dochter 
achterna. Zij vonden hun stek op de Olympiaweg. Trots 
was ze op haar kleinkinderen Paul en Magda. 

Gerarda was graag onder de mensen; zij kon bijzonder 
genieten van de Bingo-middagen in Sarto; ook de 
kerstmiddagen met de KBO waren bij haar favoriet. Zij 
stelde weinig eisen en was een tevreden vrouw; luisteren 
naar mooi muziek op de ‘Duitser’ zorgde voor een mooi 
rustpunt op de dag. Midden jaren ’80 werd bij haar 
darmkanker geconstateerd, waarna ze aangewezen 
was op een stoma. Dat leverde voor haar een dusdanige 
belemmering op dat ze niet zo vaak de deur meer 
uitkwam. 

Na het overlijden van haar man Joop in 2014 was ze 
helemaal op zichzelf aangewezen; door een onfortuinlijke 
val belandde ze in 2017 in Verzorgingshuis St. Jozef om 
te kunnen herstellen. Het leidde er uiteindelijk toe dat ze 
een mooie kamer kreeg toegewezen om er permanent te 
wonen. Gerarda heeft daar nog mooie en liefdevolle jaren 
mee mogen maken; graag woonde ze op de vrijdagavond 
de kerkvieringen bij in de grote zaal en was daar dan ook 
vaak te vinden.  

Tot de dag kwam waarop zij ongelukkig ten val kwam 
en haar heup brak; er werd besloten over te gaan tot 
opereren, maar helaas bleek de operatie zoveel van 
haar gevraagd te hebben dat ze niet meer wakker is 
geworden uit de narcose. Dat betekende een onverwacht 
en abrupt afscheid zonder nog een woord met elkaar 
te hebben kunnen wisselen. Na te zijn bediend met de 
olie der zieken is zij op 28 november 2019 heel rustig 
ingeslapen. Op 3 december was voor haar de crematie in 
Crematorium Waerdse Landen in Heerhugowaard. 

Afscheid van een ‘zorgzame echtgenoot en moeder en 
een lieve oma en ouwe oma’. Dat zij mag rusten in vrede.

Monagonda Anna (Gon) Bot-Kappelhof
‘De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed. 
Verbazingwekkend krachtig. ’t is op, zo is het goed.’

Deze woorden stonden geschreven boven de 
rouwcirculaire van Monagonda Anna (Gon) Bot-
Kappelhof, geboren op 1 juli 1938 en – toch nog 
onverwacht - gestorven op 12 december 2019. Als er één 
tekst op het leven van Gon van toepassing is, is het deze 
wel. Haar leven was er één van kronkelige en hobbelige 
paden en dat is nog zacht uitgedrukt. 

Op 33 jarige leeftijd, alweer 48 jaar geleden, raakte 
zij betrokken bij een ernstig verkeersongeval. Het 
gebeurde tijdens het joggen - dat zij vaker deed met 
haar schoonzussen- , tijdens een rondje om de dijk. Een 
ongeval dat het verdere verloop van haar leven en dat van 
haar gezin zou bepalen en dat is voor beide partijen niet 
gemakkelijk geweest. Het leven van het gezin Bot stond 
totaal op zijn kop. Zes maanden lang heeft ze in coma 
gelegen; daarna brak voor haar een tijd aan van vechten 
en ontzien om haar lichaamsfuncties die verloren waren 
gegaan,weer terug te krijgen.

Ondanks al haar vechten moest ze beetje bij beetje 
aan zelfredzaamheid inleveren. Behalve de gevolgen 
van dat ongeval, is haar - wat haar verdere gezondheid 
betreft – ook weinig bespaard gebleven; zo kreeg ze vaak 
epileptische aanvallen die zijn weerslag hadden op het 
gezin en m.n. op haar kinderen. Het heeft er uiteindelijk 
voor gezorgd dat Gon de laatste 21 jaar doorbracht in 
het Sint Niek, waar zij met veel liefde en zorg is omringd. 
Gedurende die periode van 21 jaar ging haar man Jan 
bijna dagelijks bij haar op bezoek; respect en waardering 
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zijn hier op zijn plaats voor zoveel trouw, zorgzaamheid 
en liefde, maar ook bewondering voor de manier waarop 
ze zelf met haar handicap is omgegaan. 

Ondanks haar beperkingen, o.a. gekluisterd aan haar 
rolstoel, wist ze, mede dankzij de inzet van haar man en 
haar kinderen, te genieten van de mooie dingen in het 
leven. Klagen hoorde je haar nooit, ook niet toen ze op 
latere leeftijd nog meer lichamelijke klachten kreeg. 
Haar dochter Linda woonde in Zwitserland; samen met 
haar man Jan heeft ze het land meermalen bezocht en er 
nog mooie momenten meegemaakt, totdat ook dat niet 
meer ging. 

In de laatste weken werd duidelijk dat haar gezondheid 
langzaam achteruit ging. Een gevoel van eenzaamheid en 
hulpeloosheid maakte zich van haar meester. Donderdag 
12 december heeft ze de strijd op moeten geven; ’t was 
goed zo. Haar man, haar kinderen en familie hebben 
haar handen los moeten laten, met heel veel dank voor 
de goede en liefdevolle zorg van het verplegend personeel 
van de afdeling De Drecht in het verzorgingshuis St. 
Nicolaas in Lutjebroek. Op 17 december was voor haar 
een druk bezochte avondwake, waarna op 18 december 
de crematie in Schagen. 

Afscheid van ‘een lieve vrouw, moeder, oma en 
bewonderingswaardige zus’. Rust zacht. 

Anna Bernardina Maria Agnes (Ans) Berling-Piket
Op 19 december 2019 is onverwacht overleden: Anna 
Bernardina Maria Agnes (Ans) Berling-Piket, geboren op
5 februari 1935. 

Samen met haar man Loek runde zij een drogisterij 
in Beverwijk. In 1975 deed zich de gelegenheid voor 
een drogisterij te beginnen in het op dat moment pas 
geopende winkelcentrum in Wervershoof. Drogisterij 
Berling: jarenlang een begrip in Wervershoof. Het was 
altijd hard werken in de winkel. 

Omdat de gezondheid van haar man Loek het niet toeliet 
om verder te gaan stopte de familie Berling medio de 
jaren ’80 als drogist. Tijd om met elkaar uitstapjes te 
ondernemen; en dat deden ze ook: veel met de auto op 
pad, met de kleinkinderen erop uit, gezellige uitjes en 
niet te vergeten de zonnige vakanties in Portugal waar ze 
bijzonder van genoten hebben.

In Wervershoof hebben ze qua woonadres diverse 
omzwervingen gemaakt; de laatste 3 jaar dat ze nog 
samen waren, woonden ze in de Pinxterhof. Na het 
overlijden van haar man Loek in 2015 bleef ze alleen 
achter; voor haar kinderen best moeilijk, maar ze genoot 
van alle bezoekjes en aandacht die ze kreeg en was altijd 
weer blij als er iemand langs kwam. 

Op bepaalde momenten liet haar geheugen haar 
steeds meer in de steek; Ans was zich daar terdege van 
bewust. Ze sprak daar heel open over en was heel reëel 
in de gedachte dat alleen wonen steeds moeilijker zou 
worden. Medio 2018 kwam er een appartement vrij 
in De Wilgenhof; daar hoefde ze niet lang over na te 
denken. Om de overstap niet te groot te laten zijn werd 
haar kamer door haar vijf dochters ingericht als die in 
de Pinxterhof. Het is mede daardoor dat zij er heel snel 
gewend is geraakt. Ze genoot van de vele activiteiten 
die er werden georganiseerd: o.a. gym, tennissen 
met ballonnen, de koffieochtenden, de bingo en de 
kerkdiensten. En niet te vergeten de etentjes in De Oude 
Dame. 

Hun trouwdag op 22 september werd elk jaar ‘buiten 
de deur’ gevierd met een etentje, ook nadat haar man in 
2015 overleed. De laatste keer was dat in De Oude Dame, 
heel vertrouwd met elkaar en een waardevol moment. 
Ook deze – zo zou later blijken - laatste keer straalde de 
trots van haar af. Binnen De Wilgenhof was zij een graag 
geziene bewoner; ze maakte altijd wel een praatje met 
iemand en had aandacht voor een ander en andersom. 

Zelden iemand meegemaakt die zich zo snel thuis voelde 
en dankbaar en tevreden was met de verzorging die haar 
werd geboden. Een onfortuinlijke val zorgde ervoor dat 
haar gezondheid plotseling snel achteruit ging. Samen 
met haar kinderen hebben ze nog mooie en waardevolle 
momenten beleefd in de laatste dagen. Op 24 december 
was voor haar een afscheidsviering in de kerk, waarna 
crematie in Hoorn. 

Afscheid van een ‘lieve, zorgzame, soms recht door zee, 
humorvolle moeder, die heel erg kon genieten van kleine 
dingen en de aandacht die zij kreeg’.
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Wij herinneren ons ... 

Familieberichten

Cornelia Veronica (Nel) Sneek-Kok
Op 26 december 2019, Tweede kerstdag, is overleden: 
Cornelia Veronica (Nel) Sneek-Kok, geboren op 23 
februari 1929 in Wervershoof als oudste dochter in een 
gezin van twaalf kinderen: zes jongens en zes meisjes. 

Het gezin heeft een niet onbezorgde tijd doorgemaakt; 
maar liefst vijf kinderen moesten worden opgenomen 
in een sanatorium om te herstellen, onder wie haar twee 
zusjes Bep en Vronie die op zeer jonge leeftijd (resp. 11 
en 12 jaar oud) overleden aan TBC. Dit verdriet heeft Nel 
heel lang bij zich gedragen en ze sprak tot op late leeftijd 
opvallend veel over hen. 

In de jaren ‘50 ontmoette ze haar man Piet, met wie ze 
trouwde; samen kregen ze vijf kinderen. Ook binnen 
dit gezin is hen weinig leed bespaard gebleven. Ook 
hun oudste zoon Jan moest worden opgenomen in het 
sanatorium; oude en angstige tijden herleefden. Een 
intens verdrietig moment was het overlijden van hun 
eerste dochter Hannie, die op de leeftijd van slechts 6 
maanden oud stierf aan astmatische bronchitis. 

Het gezin kreeg nog meer klappen te verwerken: op 
heel jonge leeftijd moest ze afscheid nemen van haar 
schoonzoons Fred en Peter, beiden begin jaren 40. Ieder 

huisje heeft zijn kruisje, maar bij sommigen is het kruis 
wel heel groot en zwaar. Nel was een bijzondere vrouw, 
heel gewoon, lief, bescheiden, zorgzaam, behulpzaam 
en - ondanks wat zij allemaal meemaakte - bijna altijd 
blij; het was misschien wel daarom dat iedereen zo gek op 
haar was. 

Haar huis was net een zoete inval en ze genoot van 
de visite die bij haar op de koffie kwam. Ze was 
belangstellend en zag altijd het goede in iemand, ‘maar 
je moet het wel willen zien’, zo zei ze. Ondanks het 
drukke gezinsleven had ze ook tijd voor haar hobby’s: 
klaverjassen, sjoelen – ze is zelfs nog een aantal keer 
sjoelkampioen geweest – kaarten borduren en schaatsen 
kijken op tv. 

Op latere leeftijd kreeg ze de ziekte van Parkinson, een 
ziekte die behoorlijk zijn tol heeft geëist en haar leven 
sterk heeft beïnvloed. Toen ook haar zicht beperkt werd, 
werd het leven er voor haar niet gemakkelijker op. 
Ondanks alle tegenslagen had ze een sterk geloof; met 
name bij Maria ondervond zij veel steun en kracht. 

De laatste 2 maanden namen haar krachten steeds meer 
af en heeft zij op bed gelegen. Een moeizame en zware 
tijd voor zowel Nel als haar kinderen brak aan; het werd 
steeds moeilijker om met haar te communiceren. Na 
bediend te zijn met de Olie der zieken is zij op Tweede 
kerstdag overleden. Op 31 december was voor haar 
een indrukwekkende uitvaartplechtigheid, waarna 
begrafenis op het kerkhof bij haar man Piet. 

Afscheid van een moeder, oma en ouwe oma ‘die zichzelf 
altijd wegcijferde, genoot van de kleine dingen en zo 
dankbaar was voor alles’.
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Nieuws vanuit het regiobestuur

Na het vertrek van kapelaan Piets is per 1 oktober j.l. 
Juan Andrés Correa del Rio binnen onze regio als 
aankomend pastoor werkzaam. Op 16 november werd hij 
tijdens een heel bijzondere viering tot diaken gewijd. De 
priesterwijding is 6 juni 2020 in Haarlem.

Binnen het regiobestuur is dit jaar veel tijd en energie 
gestoken in de voortgang van de regio. Overlegd is over 
de pastorale zorg en de financiën. We zien een duidelijke 
stijging van de kosten. Het kerkbezoek wordt duidelijk 
minder en daardoor ook de inkomsten.
Door de wisseling van pastores, van 65 plus naar 
‘jongeren’ zijn de kosten van salariëring ook gestegen. 
Wel hebben we ervoor gekozen in te zetten op goede 
pastorale zorg!

Wat er nodig is aan gebouwen voor die pastorale zorg is 
de volgende grote uitdaging. Iedere parochie heeft nu zijn 
eigen identiteit, parochiegemeenschap en kerkgebouw. 
Als men zo rondkijkt in de vieringen en bedenkt hoe 
de opkomst over 5-10 jaar zal zijn beseft men wel dat er 
dan nog minder kerkgangers zullen zijn. Is een grote 
kerk dan noodzakelijk of is er een andere mogelijkheid? 
De kosten van de gebouwen moeten ook opgebracht 
kunnen worden. Willen en kunnen de parochianen dat? 
Onderhoud is vaak een flinke kostenpost.
Hoe nu verder? Wat is wijsheid? Sluiting van één of meer 
kerken lijkt hierbij onontkoombaar.

Op advies van het bisdom is met de Stichting Kerkelijk 
Waardebeheer overleg geweest. Zij hebben als 
onafhankelijke partij met veel ervaring rond deze vragen 
de verschillende parochies binnen onze regio bezocht. 
Gesproken is over het kerkbezoek, de pastorale zorg, de 
staat van de gebouwen enz. Ook zijn de mogelijkheden 
die een kerkgebouw verder zou kunnen bieden bekeken. 
In Wervershoof is op 9 oktober een gezamenlijk 
voorlichtingsavond met Kerkelijk Waardebeheer 
gehouden voor alle parochieraden, met veel informatie 
en goede raad.

Binnen de regio wordt al op verschillende vlakken 
samen gewerkt. Het is al heel wat jaren met b.v. de 1e 
Communieviering of de Vormselviering dat men overleg 
heeft en sommige parochies bereiden dit samen voor en 
vieren dit gezamenlijk. Dat is dit jaar weer uitgebreid. 
Ook het rooster opmaken voor alle vieringen gebeurt 
op regionaal niveau. Naar de toekomst toe zullen wij 
nog meer gaan samenwerken. Het aantal betrokken 
parochianen daalt echter en men wil toch verder op een 
goede manier. Er zullen stappen gezet moeten worden.
Het laatste jaar is pastoor Marcelo voorzitter van 

het regiobestuur. We zijn heel blij met zijn kennis en 
wijsheid! Belangrijk vinden we het dat alle parochies op 
dezelfde manier de uitdaging aangaan om tot een goede 
verdere samenwerking te komen en alles wat daarbij 
nodig is om op één lijn te blijven. Er kunnen best veel 
emoties bij komen  kijken.

Vanuit de Stichting Kerkelijk Waardebeheer is 
ons als regiobestuur geadviseerd met een kerkelijk 
opbouwwerker contact op te nemen. Deze heeft ervaring 
met dit soort processen binnen regio’s. Ervaringen, goede 
punten en ook tegenvallers binnen andere regio’s kunnen 
ons verder helpen en ondersteunen. Een onafhankelijk 
iemand, wel met pastorale achtergrond, bekijkt het 
geheel weer van een andere kant. Het is de bedoeling dat 
de kerkelijk opbouwwerker lijnen uitzet en draagvlak 
creëert om tot een goed overleg en samenwerking te 
komen.

Deze contacten zijn nu gelegd en we hopen dat we in 
januari gezamenlijke stappen kunnen zetten om alle 
uitdagingen waar we nu voor staan, op een door allen 
gedragen manier, aan te pakken met als uiteindelijk 
resultaat een warme en levendige regio waar iedereen 
zich thuis voelt!

Met hartelijke groet,
Ton de Hoogt
Communicatie Regiobestuur RK Regio Wervershoof
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Zoals de meeste weten hebben we van de Provincie Noord-
Holland een subsidie toegewezen gekregen van € 182.000,-- voor 
een grootschalige restauratie van de kerk. Hiernaast hadden we al 
een subsidie van € 180.000,-- (verspreid over 6 jaar) van het Rijk 
ontvangen.
Wij als Parochieraad, in samenwerking met het regiobestuur, 
moeten er nu voor zorgen dat voor 1 december 2020 opdracht aan 
een aannemer is verstrekt voor de restauratiewerkzaamheden. De 
belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het vervangen van een 
groot deel van de dakleien (zijn nog van 1875!), vervangen van 
zinken goten en dakkapellen en het vervangen van ankerwerk van de 
hoektorentjes.

In het voortraject om de subsidie aan te vragen hebben we met 
verschillende aannemers gesproken en deze hebben voor ons een 
begroting gemaakt van de totale te verwachten kosten voor de 
restauratie. De totale kosten van de restauratie zijn echter hoger dan 
de subsidiebedragen bij elkaar.

Om een aannemer opdracht te kunnen verstrekken is toestemming 
nodig van het Bisdom. Voorwaarde hiervoor is o.a. dat het gat tussen 
de begroting en de subsidie nog wordt gedicht, althans dat er een 
plan ligt om dit te dichten.
Wij willen proberen hiervoor een restauratie commissie in het leven 
te roepen, die dan met eventuele andere subsidies en/of acties gaat 
proberen het ontbrekende bedrag bij elkaar te krijgen. Wij hebben er 
goede hoop op dat deze commissie er komt zodat we, na verkregen 
toestemming tijdig opdracht aan een aannemer kunnen verstrekken.

Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

Met de vriendelijke groeten
Theo Hauwert, Onderhoud kerk

Onderhoud kerk
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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.



Memo de Mier
Alle mieren kennen Memo. Hij is een ongelovige 
Thomas. Voordat hij iets gelooft, moet hij het eerst 
zien. Hij laat zich door niemand voor de gek houden. 
En gelijk heeft hij. Maar een tijdje geleden is hij zwak 
geweest. Hoe het kwam, snapt hij zelf niet precies. 
Daarom loopt hij elke week naar de plek met de drie 
steentjes. Weet je waarom? 

Nee, natuurlijk niet. Ik zal het je vertellen. Vorig jaar 
herfst waren alle mieren druk bezig met het verzamelen 
van voedsel voor de winter. Memo ook. Op het tarweveld 
vond hij toen een prachtige graankorrel. Juist wilde hij 
die op zijn rug nemen, toen hij een stemmetje hoorde: 

‘Lieve mier, waarom neem je me mee?’ 

Geschrokken en verrast keek Memo om zich heen. Maar 
hij zag niemand. Misschien had hij gedroomd dat hij 
iemand hoorde. Hij bukte zich opnieuw om de korrel op 
zijn rug te kunnen sjorren. 

‘Lieve mier,’ klonk het weer, ‘heb je me niet gehoord?’ 

Memo ging rechtop staan en staarde naar de korrel. 
‘Was jij dat?’ vroeg hij. ‘Noemde jij me lief?’ Hij voelde 
zich gevleid. 

‘Waarom neem je me mee?’ herhaalde de tarwekorrel. 

‘Snap je dat dan niet? Wij hebben je nodig voor de winter. 
Ik breng je naar onze voorraadkamer.’

‘Ja maar…,’ zei de korrel, ‘ik wil niet opgegeten worden. 
Ik wil verder leven.’

‘Dat kan wel zijn,’ zei Memo, ‘maar alle korrels die 
achterblijven op het veld, zijn voor de dieren. Dat is altijd 
zo geweest.’

‘Luister, allerbeste mier, ik doe je een voorstel. Als je mij 
hier laat en niet meeneemt naar de voorraadkamer, geef 
ik je volgend jaar honderd tarwekorrels”. 

Ongelovig keek Memo naar de tarwekorrel. Honderd 
korrels in ruil voor één enkele. Zou dat kunnen? 

‘Maar hoe weet ik dat het ook echt gebeurt?’ vroeg hij.

‘Dat moet je geloven,’ zei de korrel, ‘op mijn erewoord.’

Memo zweeg; hij was niet zo gelovig. 
Omdat Memo bleef zwijgen en ook geen aanstalten 
maakte door te gaan met zijn werk, nam de tarwekorrel 
het woord, en zei: 

‘Niemand weet precies hoe het gaat; dat is het geheim. 
Maar doe nu maar wat ik je zeg: graaf een kuiltje, stop 
mij onder de grond, en kom volgend jaar terug.’

Aandachtig en nieuwsgierig had Memo geluisterd. 
Zonder verder na te denken groef hij een kuiltje in de 
grond, rolde de korrel erin, en bedekte hem met zand.
Toen zocht hij drie bijzondere steentjes en legde die erbij 
in de vorm van een ster. 

‘Zo,’ zei hij zuchtend, ’kan ik de plek herkennen.’ En hij 
ging naar huis. Thuis kreeg hij het te verduren van de 
andere mieren:

‘Luiwammes! Moet jij niet voor morgen zorgen?’ Maar 
Memo glimlachte. Elke week ging Memo stiekem kijken 
op het veld bij de drie steentjes.

Maar er gebeurde niets. Het werd winter. Het sneeuwde. 
Het vroor dat het kraakte. Maar bij de stenen ster 
gebeurde niets. Toen hield het vriezen op. Af en toe 
scheen de zon.

Het werd maart, april. En toen, op een goede dag, 
gebeurde het. Bij de drie steentjes kwam een groen 
sprietje uit de grond. Het was anders dan Memo 
verwacht had, maar hij voelde dat dit het begin was.   

En wat denk je? Heeft de tarwekorrel woord gehouden of 
niet?

Uit Wonderwel jaargang 3
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Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Dinsdag 5 mei 2020.

Uw contactpersoon:
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