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Van de redactie
Het zonnetje schijnt, de temperatuur buiten loopt op, boven de 
twintig graden, heerlijk!
We hebben nog steeds te maken met het coronavirus en de 
beperkingen en dat zal nog wel even duren. 
Het begint langzamerhand te wennen, maar we missen veel 
gezelligheid en bezoek aan ouderen. Daarom ook dit keer geen 
interview. Helaas ook geen Liturgisch rooster, deze is pas begin 
juni bekend. We wachten op de regelgeving vanuit het Bisdom. 

Gelukkig mogen de kinderen weer naar school en verschillende 
beroepsgroepen weer aan het werk. In deze Nu en Straks vertelt 
Anja over haar reis naar Oeganda georganiseerd door Marleen van 
de stichting Bake for Life. Mooi om te lezen en prachtige foto’s.
Arda heeft  een heel toepasselijk kinderverhaal geschreven over 
Noa. De “in herinneringen” zijn geschreven door Ben, hartelijk 
dank. Wij wensen iedereen fi jne Pinksterdagen, een goede 
gezondheid en een mooie zomer toe.  

(Deze Nu en Straks wordt niet verspreid, behalve in verzorgingshuis Sint 
Jozef en Wilgenhof. In de kerk wordt een stapeltje neergelegd, deze kunt u 
meenemen).

De redactie

Bij de voorplaat:

Nederdaling van de H. Geest 

In een open, met de buitenlucht in 
verbinding staande uitbouw, waarvan een 
halfh oge stenen muur en drie marmeren 
zuilen zichtbaar zijn, is Maria lezend 
afgebeeld temidden van de elf apostelen. 
De Heilige Geest, in de gedaante van een 
duif en omringd door een stralenkrans, 
daalt op hen neer. Op de achtergrond 
zijn in een heuvelachtig landschap vier 
episoden voorgesteld die plaatsvonden 
na Christus’ dood en begrafenis. Op het 
achterste plan geheel links verschijnt 
Christus in de gedaante van een tuinman 
aan Maria Magdalena (‘Noli me tangere’). 
Daarvóór, op het middenplan, is Christus’ 
ontmoeting met de Emmaüsgangers 
afgebeeld. In het midden op de 
achtergrond heeft  de maaltijd met de 
Emmaüsgangers plaats in een open 
gebouw bij een vesting. Rechts is Christus’ 
hemelvaart voorgesteld.
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Beste parochianen,
Voor u ligt de Pinkstereditie van de Nu en Straks; de 
Paasuitgave heeft  u slechts op internet kunnen lezen. Het 
is al weer ruim twee en een halve maand geleden dat de 
kerkdeuren moesten sluiten; een situatie die zich sinds 
mensenheugenis niet eerder heeft  voorgedaan. Heel 
onwerkelijk allemaal en voor de vaste kerkgangers onder 
ons een gebeurtenis die hun levensritme danig heeft  
verstoord. Iedereen begrijpt dat het verstandelijk gezien 
op dat moment de juiste beslissing was, maar het (twee)
wekelijkse bezoek gaf rustmomenten en een tijd van 
bezinning en was voor velen een welkome invulling in 
de week. Dit geldt ook voor de leden van de verschillende 
koren en hun dirigenten/organisten; ook voor hen 
werden de repetities van het ene op het andere moment 
stopgezet. Van verschillende kanten horen wij dat ze in 
de startblokken staan om de parochianen weer te laten 
genieten van hun orgelspel en mooie liederen. 

In de meimaand hebben we de kerk op 2 momenten 
in de week opengesteld. Dit om een ieder die dat wilde 
de gelegenheid te geven een moment voor zichzelf te 
creëren en troost en steun te ondervinden in gebed in een 
voor hen zo vertrouwde omgeving. Centraal opgesteld 
was het beeld van Maria, met op de achtergrond mooie 
Marialiederen. De ‘versiergroep’ en de kosters hadden 
extra hun best gedaan om Maria letterlijk en fi guurlijk 
in het zonnetje te zetten. Op bepaalde momenten werd 
zelfs een aantal liederen ‘live’ ten gehore gebracht. Het 
gevoel van samen waar sommigen zo’n behoeft e aan 
hadden was weer even terug. Diaken Juan Andrés was 
aanwezig om, indien men dat wilde, het gesprek aan te 
gaan met de aanwezigen. Mooie momenten waarmee we 
tegemoetgekomen zijn aan de wens en de behoeft e van 
parochianen.

Intussen is onze aandacht en zijn onze gedachten ook 
bij de ouderen binnen onze gemeenschap; al 2 maanden 
missen zij het contact met hun naasten en andersom. 
Schrijnende situaties kwamen we tegen waarbij 
‘raambezoek’, ‘balkonscenes’ of ‘beeldbellen’ voor velen 
de enige vorm van contact waren. Dat de maatregelen 
m.b.t. het bezoekverbod aan bewoners in het verpleeg/
verzorgingshuis noodzakelijk waren is wel gebleken uit 
het feit dat m.n. de bewoners en hun medewerkers van St. 
Jozef niet gevrijwaard zijn gebleven van het coronavirus. 
Op het moment van het schrijven van deze info zijn de 
bewoners van De Wilgenhof hiervan tot nog toe gespaard 
gebleven. 

De afgelopen periode hebben we in een relatief korte 
tijd afscheid moeten nemen van veel medeparochianen. 
Voor nabestaanden een extra moeilijke tijd. Er vloeiden 
niet alleen tranen van verdriet, maar ook van onmacht 
en soms zelfs onbegrip. De anderhalve meter maatregel 

staat in deze tijd van rouw in schril contrast tot de 
sociale nabijheid waar degenen die achterblijven in een 
dergelijke situatie zo’n behoeft e aan hebben. Een arm om 
de schouder, een omhelzing, een kus, het zijn vanouds 
rituelen die horen bij het verwerken van het verlies van 
een dierbare.

We zullen voorlopig met zijn allen moeten leren 
leven met het ‘nieuwe normaal’. Hoe dat er straks in 
werkelijkheid uit gaat zien en wat dat betekent voor 
de toekomst – ook voor onze kerkgemeenschap - weet 
niemand op dit moment. Langzaamaan worden de 
maatregelen weer versoepeld; de kinderen mogen weer 
(deels) naar school. Een aantal contactbedrijven mag, 
met de nodige voorzorgsmaatregelen, hun zaak weer 
openstellen. De grootste klappen vallen op dit moment 
echter bij de horeca en aanverwante bedrijven. Grote 
evenementen zijn voorlopig uit den boze, waaronder 
onze jaarlijkse kermis. We weten het allemaal: Kermis 
en Wervershoof staan garant voor gemeenschapszin, 
verbondenheid met elkaar en gezelligheid. Voor een 
aantal van ons iets waar overheen te komen is, maar je 
zult maar één van die ondernemers zijn die voor een 
groot deel van hun jaarinkomen afh ankelijk zijn van zo’n 
evenement. Het veroorzaakt heel veel stress en zorgen 
binnen dit segment en het einde lijkt nog niet in zicht. 
Als kerk en parochie kunnen wij niet anders doen dan 
hen veel sterkte en hoop te wensen en in gedachte met 
hen mee te leven. 

Inmiddels heeft  de persconferentie van 6 mei jl. wat meer 
informatie opgeleverd; op de site van het bisdom staat het 
volgende te lezen: 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke 
maatregelen per maandag 1 juni passend en mogelijk zijn 
voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het 
bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten 
daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde 
routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en 
de daarin vervatte voorwaarden.
Over het resultaat hiervan worden parochies via het 
eigen bisdom zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Er wordt 
daarbij rekening gehouden met het feit dat de parochies 
voldoende tijd nodig hebben voor de implementatie van de 
nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen.

Op het moment van inleveren van deze kopij was nog 
niet bekend op welke manier het bisdom daar invulling 
aan wil geven en wat daarvan de gevolgen zijn voor onze 
parochie. Houdt u de Binding in de gaten voor meer 
berichtgeving hierover. 
Tot slot wensen wij u alle goeds; let goed op u zelf en op 
elkaar. Alleen samen kunnen we het coronavirus de baas.
Met vriendelijke groet 
Parochieraad St. Werenfridus

Namens de parochieraad
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Geestkracht
Geestkracht is
vaak nodig.
En dus zeker 
niet overbodig

tijdens Pinksteren,
worden we aangeraakt,
net als de natuur,
zijn we ontwaakt.

We ontvangen nieuwe
moed en inzicht.
En zijn in de zomer,
naar buiten gericht.

Dit geeft energie,
en levenskracht.
De stralende zon
blijft toch een pracht.

Leed en gemis,
lijkt wat verder weg
beter te dragen 
ondanks veel pech.

Het zomerse leven,
doet ons vaak goed,
zelfs als men nog even,
afstand houden moet.

Arda
Parochieraad vlnr.: Elly Schmidt, Gerda van der Gracht, Th eo Hauwert, 
Kees Botman, Jacob Neefj es, Sylvia Bakker, Ben Droog

Het zijn ongewone tijden waarin het coronavirus de samenleving ontregelt. 
Doordat de kerken moesten sluiten hebben de Vastenactie en de Week voor de 
Nederlandse Missionarissen geen doorgang kunnen vinden. Voor de Vastenactie 
hebben de leden van de MOV, en met name Karin van der Gulik, een oplossing 
gevonden om, de al ingekochte koekjes te verkopen. Verder in dit blad leest u hoe 
zij dat heeft  gedaan. Goed gedaan Karin!

De collecte voor de Week van de Nederlandse Missionarissen zou in het weekend 
van Pinksteren vallen. (Daarom ook wel de Pinkstercollecte genoemd). Ook deze 
collecte zal helaas nog niet door kunnen gaan. 

Op dit moment gaan we ervan uit dat de MIVA-collecte wel door kan gaan. 
De kerkelijke collecte vindt dit jaar plaats op 29 en 30 augustus. Zij vragen 
aandacht voor de medische zorg van vluchtelingen in Bangladesh. Zij 
ondersteunt in vervoers- en communicatiemiddelen. Op dit moment worden veel 
vervoersmiddelen gebruikt in de strijd tegen Corona. Allemaal dankzij uw steun. 
Verder in dit blad leest u hier meer informatie over. 

Kerk en Samenleving
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Beste parochianen van de Regio Wervershoof, 

De tijd van het Paasfeest gaat 
voorbij. Wij zijn bijna aan het 
einde van deze 50 dagen waarin 
wij de Verrezen Heer in ons 
leven hebben kunnen zien. De 
ervaring van de Verrijzenis van 
onze Heer Jezus is zo sterk voor 
Zijn apostelen en leerlingen 
dat hun leven op een radicale 

manier verandert. Petrus, zijn broer Andreas en anderen 
zullen nooit meer hun beroep van vissers uitoefenen. Dit 
geldt ook voor de overige apostelen. Na de overwinning 
van hun Heer Jezus zijn ze getuigen van Zijn verrijzenis 
en Zijn macht geworden. Deze nieuwe onderneming 
zal de rest van hun leven in beslag nemen en meer nog, 
ze zullen allemaal als martelaars sterven uit liefde voor 
Jezus. Dat deden ze niet omdat ze zo braaf of dapper 
waren, maar omdat ze hadden ingezien dat het nieuws 
van deze liefde van God in de hele wereld te verspreiden, 
het eigen leven, de eigen projecten, de eigen plannen 
waard was.
 
Maar Pasen is niet genoeg! Er moet iets gebeuren voordat 
zij overal vertrekken en het goede nieuws verkondigen. 
Niemand verkondigt het evangelie uit eigen beweging. 
Men moet gezonden worden, bezield door de kracht 
om met alle tegenstand, moeilijkheden en problemen 
geconfronteerd te worden. Hoe hadden de arme en 
eenvoudige apostelen uit Galilea de blijde boodschap tot 
het einde van de wereld kunnen brengen als zij niet door 
de kracht van de Heilige Geest bezield waren?
 
De Heilige Geest is onmisbaar in de Kerk! Niets gebeurt 
of duurt in de tijd als het niet bezield en geleid is door 
de Heilige Geest. De Kerk en de eerste evangelisatie is 
niet begonnen met een groep ongeleerde Galileëers die 
aan tafel zaten om een plan te maken van hoe de Kerk 
verder moet gaan. Nee. Ze waren samen in gebed met 
Maria, de moeder van Jezus en opeens daalde de Heilige 
Geest in vorm van vlammen van vuur op hen af. Toen 
was de angst uit hun hart verdwenen en hun nederige 
afk omst was geen belemering om vurig en overtuigd de 
wonderware daden van de Heer Jezus te verkondigen. Er 
is geen andere uitleg: De Heilige Geest heeft  de Kerk tot 
stand gebracht en tot onze dagen in stand gehouden.
 
De Heilige Geest, zegt Sint Paulus, spreekt in het diepst 
van ons hart en vertelt ons alles wat wij moeten weten, 
namelijk dat wij Kinderen van God zijn! Dat ons leven, 
onze toekomst, onze zorgen en angsten liggen in Zijn 
handen. Daarom diegene die de gave van Gods Geest 
ontvangen heeft  vrees de toekomst niet meer. Hij is niet 

hard en eisend met zichzelf en met de anderen, want hij 
weet dat God hem liefh eeft  en hem altijd vergeeft . Hij 
weet dat God als een liefdevolle Vader voor hem zorgt 
meer dan de vogels in de lucht en de leliën in het veld (Mt 
6,26.28).
 
De Heilige Geest komt met Zijn gaven voor ons allen. 
Hij is de Vertrooster. De Heilige Geest zegt ons ten 
diepste dat deze tijd van “Coronavirus” geen onnuttige 
tijd, zinloze tijd is geweest; dat het lijden, de angst 
en onzekerheid die wij beleven wel een plek in Gods 
liefdevolle plan heeft . Misschien hebben vele mensen de 
gave van het geloof herontdekt in deze moeilijke tijden. 
Jezus zei in het evangelie van vorige zondag: “Ik zal uw 
niet verweesd achterlaten” (Joh 14,18). De Heilige Geest 
spreekt ons vooral over de Vader, dat wij kinderen van 
God zijn. Laten wij meer ruimte aan ons hart geven en 
niet zoveel aan onze gedachten, onze angsten en vragen. 
Ons hart is de “Tempel van de Heilige Geest”, God zou 
graag daarin willen wonen. Hij verwacht dat wij de deur 
van ons hart maar een klein beetje opendoen om binnen 
te komen en met ons te zijn. “De Heilige Geest zal uw 
alles leren” (Joh 14,26). Hoe moeten wij verder met de 
parochies, met de missen, met catechese voor kinderen, 
met koorrepetitie en andere activiteiten? De Heilige 
Geest zal ons alles leren.

Vragen wij met aandrang de Heilige Geest in deze tijd. 
Laten wij Hem aanroepen met geloof en vertrouwen: 
Kom, Heilige Geest en vervul de harten van uw 
gelovigen!
Ik blijf voor jullie allen bidden en ben altijd beschikbaar 
om met iedereen te praten.
Ik wens jullie allen het beste en Zalig Pinksteren!

Juan Andrés
Diaken

Namens Juan Andrés
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Vastenactie 2020
Helaas kon de collecte voor de Vastenactie dit jaar niet 
doorgaan vanwege de lockdown. Karin had voor de 
dienst van zaterdag 14 maart al koek besteld bij het 
bakkerijmuseum in Medemblik dus dat was te laat om 
af te zeggen. Zij heeft  toen de koek maar verkocht aan 
familie, vrienden en collega’s dus uiteindelijk bleef er nog 
een klein bedrag over voor het goede doel. 
Wilt u Vastenactie toch steunen, ga dan naar de website: 
www.vastenactie.nl,
Digitaal kunt u een bijdrage doen als u dat wenst en zo 
toch iets doneren. We hopen volgend jaar weer op een 
goede opbrengst voor Vastenactie!

Week Nederlandse Missionaris
Ook de collecte voor de Week Nederlandse Missionaris 
van 23 tot en met 31 mei 2020 (Pinksteractie) vervalt dit 
jaar helaas. 
Op de site www.weeknederlandsemissionaris.nl
is een digitale collecte en zo kunt u als u dit wilt toch iets 
doneren om dit project te steunen.

Groeten Karin, Joanna, Gerda en Anja

Missie van MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg 
en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. 
Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming 
zien anderen te helpen. 
MIVA ziet het als haar missie om deze mensen te steunen 
met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

MIVA gelooft  in mensen die zich inzetten om anderen te 
helpen. Daarom ondersteunt MIVA al 85 jaar lokale pioniers 
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische 
zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg 
zijn. Het zijn de kwetsbaren, vooral kinderen met een 
handicap, die hiervan het meest te lijden hebben. 
Gelukkig zijn er mensen die het als hun roeping zien deze 
kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe 
ook is.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- 
en communicatiemiddelen.
Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk 
kan MIVA de pioniers voorzien van het juiste vervoers- of 
communicatiemiddel. 
Zo vergroot MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn om 
meer mensen te helpen. Juist op die plekken waar de hulp 
het hardst nodig is en levens kan redden.

Collecte 2020:
Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen
Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte 
in de kerken plaats. 
Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: 
“Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen”. 
De vluchtelingen in de grote kampen in Bangladesh 
bevinden zich in een uitzichtloze situatie. 

Pionier Anwar trekt zich hun lot aan en biedt 
medische zorg.
Meer weten over MIVA?
Lees meer over onze werkwijze en de resultaten 
van MIVA. Of bekijk projecten van pioniers die 
MIVA ondersteunt met onmisbare vervoer- en 
communicatiemiddelen.
www.MIVA.nl
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De preekstoel
De preekstoel is het geschenk van een onbekende weldoener op 
St. Werenfriedsdag 14 aug. 1885 (f 3600,—). Een bekroonde leerling 
van de Antwerpse Kunstacademie, Jozef Th issen te Roermond, had 
hem gemaakt en er een eerste prijs mee behaald op de Antwerpse 
wereldtentoonstelling.

Op de kuip is het leven van Sint Johannes de Doper in drie grote en een 
klein tafereel uitgebeeld.

Van rechts naar links:
1.  Zijn naamgeving door zijn ouders Zacharias en Elisabeth,
2.  Jezus wordt door Johannes aangewezen als “Lam Gods”
3.  Johannes beschuldigt Herodes en Herodias van echtbreuk.
4.  Op het kleine paneel: zijn afgeslagen hoofd op de schotel.

De kolom wordt omgeven door de beelden van de 4 Westerse
kerkvaders, als symbool van de geloofsverkondiging.

Van rechts naar links:
1.  H. Augustinus +430, met boek, herdersschopje en met een door een
  pijl doorboord hart op de hand.
2.  H. Ambrosius +397: een bisschop met een boek, waarop een bijenkorf
3.  H. Hieronumus +419, een heilige met kardinaalshoed op en een boek
  in de hand
4.  H. Gregorius +604, een Pausfi guur met tiara op het hoofd en met een
 boek.

Boven de predikantenplaats: een duif, symbool van de Heilige Geest, en 
er achter de Goede Herder.
Bij het begin van de trap twee en op het klankbord nog acht engelen met 
het schild, waarop de tekst van de acht zaligheden. (Bergrede).

Naamgeving Johannes de Doper door 
zijn ouders

Johannes beschuldigt Herodes en 
Herodias van echtbreuk

Jezus wordt door Johannes  aangewezen 
als “Lam Gods”

Johannes’ afgeslagen hoofd 
op de schotel

Twee van de vier Kerkvaders op 
de kolom

De geschiedenis van de Werenfriduskerk
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Bake for Life
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Marleen Pater tussen de bakkers in de bakkerij van Mbale.

Schoolkinderen in Oeganda

Betere toekomst
Zij geven kwetsbare mensen de 
mogelijkheid om via werk en opleiding te 
ontsnappen uit de armoede. 
Met de kennis van het bakkersvak krijgen 
zij een kans op een mooie(re) toekomst! 
De mensen die in de bakkerijen werken 
zijn zeer divers. 
Zij zijn gehandicapt of wees, 
alleenstaande moeder of hebben door 
omstandigheden op jonge leeft ijd school 
verlaten.

Dromen die uitkomen
Op dit moment heeft  bakeforlife vijf 
bakkerijen in Afrika: 4 in Oeganda en 1 
in Kenia. Bakeforlife werkt nauw samen 
met Th e Little Sisters of St. Francis.
De Sisters zijn zeer toegewijd aan het 
werk dat ze doen en zijn een belangrijke 
schakel in het succes van Bake for Life. 
Voor de ruim 140 werknemers en hun 
families maakt Bake for Life het verschil 
met uitzicht op een betere toekomst, met 
ruimte voor dromen die uitkomen.

Zoals u misschien nog wel weet kwam Marleen Pater uit Avenhorn in november 
2019 in de kerk vertellen over de stichting Bake for Life die zij heeft  opgezet. 
Bake for Life is een Nederlandse stichting, opgericht in 1999, met liefde voor het 
bakkersvak en hart voor de kansarmen in Afrika.

Reizen naar Oeganda
Marleen organiseert jaarlijks reizen 
naar Oeganda om alle vier de bakkerijen 
(in Nkonkonjeru, Tororo, Soroti en 
Budaka) te bezoeken. Ik ben dit jaar mee 
geweest van 29 februari tot 9 maart en 
heb het allemaal met eigen ogen kunnen 
aanschouwen.
We waren op pad met een groep van 10 
personen plus een Oegandese chauff eur 
en reisleidster.

Belevenis 
Het was een belevenis! We werden 
overal met veel warmte door de sisters 
ontvangen, die met trots de bakkerijen/
scholen aan ons hebben laten zien.
We hebben veel mooie en hoopgevende 
dingen gezien en meegemaakt maar toch 
ook nog veel armoede en ellende.
Dus het werk voor Bake for life is nog 
lang niet klaar! 
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Op bezoek bij de bakkerij in Budaka.
De bakkerij in Budaka biedt werk aan 12 mensen. De dagelijkse leiding is in handen van Sister Margareth. 

Kringloop & Kadowinkel Sogges
Marleen (inmiddels geridderd in de Orde van Oranje 
Nassau!) is nu bezig met het opstarten van 
kringloop & kadowinkel SOGGES (geopend vanaf 25 
juni van 09.00 – 13.00 uur) in winkelcentrum Vijverhof te 
Avenhorn.

Kringloopwinkel Sogges in Avenhorn moet geld 
opleveren voor bakkerijen in Afrika. 
Met een hele groep vrijwilligers, waaronder ikzelf, zijn we 
druk bezig zodat de winkel straks in juni open kan.
Mocht u nog overtollige huisraad over hebben en tegelijk 
het goede doel willen steunen dan houden we ons 
aanbevolen!

Te denken valt aan keukenspullen, serviesgoed, glaswerk, 
woon accessoires voor binnen en buiten, kleine meubelen,
kinder- kook- en stripboeken en speelgoed (geen knuff els 
aub en graag alles schoon en heel aub).

U kunt het op afspraak naar Avenhorn West 49A brengen 
maar ik kan het ook bij u thuis ophalen en dan neem ik 
het mee naar Sogges te Avenhorn.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Bake for Life
Marleen Pater

Anja de Graaf-Kraakman
Neuvel 29
1693 BN Wervershoof
06-37359177
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Coronavirus 
De wereld ziet er vandaag de dag compleet anders uit. 
Het coronavirus houdt de gehele wereld in zijn greep. Je 
past je nu “automatisch” aan aan dit ongrijpbare en voor 
mij ook onbegrijpbare. Ik probeer elke dag de nodige 
lichaamsbeweging te doen door een drie kwartier te gaan 
wandelen. Je merkt dan dat vrijwel iedereen rekening 
houdt met je. Iedereen maakt een “kleine omweg” om op 
die manier afstand te bewaren. Onze boodschappen in de 
supermarkt worden voor ons gedaan. 

In het begin had ik daar moeite mee, maar nu vind ik 
het eigenlijk wel prima zo. Je moet wel goed van voren 
nadenken over wat je op tafel wilt zetten. Wel missen 
we onze kleinkinderen heel erg. We zien ze op afstand, 
we mogen zwaaien en dat is het dan. We houden ook 
erg van zingen, maar dat zit er voorlopig ook niet in. 
Maar we blijven positief en hopen dat we het virus er 
onder zullen krijgen. Als iedereen de richtlijnen volgt 
moet dat uiteindelijk gaan lukken en kan Nederland 
langzamerhand weer open. 

Sponsorkliks 
Ik denk dat er veel mensen zijn 
die, als ze iets nodig hebben, 
dat via een webwinkel aan 
gaan schaff en. 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.

Er staan zoveel dingen stil op dit moment. Ook onze 
stichting staat jammer genoeg nu ook in de ruststand. We 
hebben een tweetal keren via Zoom met elkaar vergaderd 
maar dat is het ook niet echt. In de eerste week van juni 
komen we fysiek bij elkaar. Natuurlijk met inachtneming 
van alle richtlijnen. Er staat maar één belangrijk punt 
op de agenda: wat kunnen wij in deze tijd voor anderen 
betekenen?

Ruststand
Begin van dit jaar hebben wij Chelsea Vreeker 
ondersteund die naar Malawi is geweest om daar te 
participeren in een paar mooie projecten. Dat is haar 
voor een deel gelukt omdat ze eerder terug is gekomen 
i.v.m. de corona. 

Vorig jaar hebben we Jolinda Zuurbier gesponsord. 
Zij zou in april 2020 via de organisatie IBO Nederland 
naar Uganda gaan om daar te helpen bij het bouwen 
van watertanks, sanitairgebouwen met waterfl essen 
als fundering. Ik heb u daar al in november 2019 over 
bericht. We hopen dat Jolinda over niet al te lange tijd 
richting Uganda kan afreizen.

Ook hebben het licht klassieke concert, dat gepland stond 
voor begin maart, af moeten gelasten.
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Beste mensen

Allereerst een kleine rectifi catie ten opzichte van de vorige brief in Nu en 
Straks. 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

Auxili-ja! 

Bouwen met waterflessen
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Op 5 april zouden we Werelds gaan Proeven in ‘t 
Fortuin. De voorbereidingen daarvan waren in volle 
gang, de kokers waren enthousiast, de fl yers waren al 
gedrukt. Het zou een grandioos gebeuren gaan worden. 
We zetten nu in op 2021. 

En “het feest der feesten” in Wervershoof gaat dit jaar 
ook niet door. Het plan was om weer een groot ijsblok in 
de tuin van de pastorie te zetten. De gelden zouden gaan 
naar Bake for Life. Ook dit gebeuren moeten we helaas 
doorschuiven.

U merkt het: ook wij staan nu in de ruststand en dat moet 
erg wennen. We hopen dat het u allen goed mag gaan.

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

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.

Andere tijden. Een groot ijsblok in de tuin van de pastorie 
van Wervershoof tijdens de jaarlijkse Kermis in augustus.



Wij herinneren ons ... 
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Familieberichten

Nicolaas (Niek) Hoogland
Langzaam gleed je weg in het verleden, langzaam raakten 
we je kwijt. Langzaam wist je niets meer van het heden, 
langzaam wist je niets meer van de tijd. Maar altijd als je 
één van ons zag, verscheen op je gezicht een blije glimlach. 

Woorden die de laatste levensjaren tekenden van 
Nicolaas (Niek) Hoogland, geboren op 9 december 1931 
in Onderdijk als jongste zoon van Klaas Hoogland en 
Neeltje Degeling. Samen met nog twee broers en vier 
zussen groeide hij op in een slagersgezin. Al heel snel 
na de geboorte van Niek verhuisde het gezin Hoogland 
van Onderdijk naar Wervershoof waar zijn vader Klaas 
een slagerij begon aan de Simon Koopmanstraat. Na 
de lagere en middelbare school te hebben doorlopen is 
Niek in dienst gegaan bij de Marine, het begin van een 
avontuurlijk leven. Een groot aantal jaren heeft  hij samen 
met broer Th eo gewerkt bij Philips in Hoorn. Zijn laatste 
werkzame jaren bracht hij door in de slagerij, samen met 
zijn broer Jan. 

Niek kon bijzonder genieten van de vele vakanties die 
hij ondernam; er zijn weinig plekken waar hij niet is 
geweest: o.a. Oekraïne, Rusland, India. Hij maakte graag 
verre reizen. Op één van die reizen heeft  hij zijn vriend 
Harrie ontmoet; toen Harrie ziek werd heeft  Niek de 
zorg voor hem op zich genomen. Alle weken ging hij bij 
hem op bezoek in Wijk aan Zee, totdat Harrie overleed. 
Het tekent zijn zorgzaamheid. In zijn vrije tijd was hij 
vaak te vinden in De Schoof, o.a. achter de bar en bij het 
organiseren van diverse activiteiten. Hij was daar een 
graag gezien persoon. Het heeft  hem o.a. een koninklijke 
onderscheiding opgeleverd. 

Hij was bijzonder gesteld op neven en nichten; op 
verjaardagen werden zij altijd uitgenodigd. Eerst bij Niek 
thuis ( op de Olympiaweg en in de Pinxterhof) en later 
in de Oude Dame of bij ‘Botje’. Met Kerst en Pasen werd 
hij op zijn beurt door zijn nichten uitgenodigd om daar 
de feestdagen door te brengen, iets waar hij bijzonder 
van kon genieten en waar hij veel waardering voor had. 
Op latere leeft ijd is hij zich, samen met zijn oomzegger 
Johan, gaan toeleggen op de computer. Daar had hij 
interesse in en haalde hier veel plezier uit. 

Omdat zijn gezondheid het wat liet afweten verliet hij in 
2018 de Pinxterhof om vervolgens zijn intrek te nemen 
in St. Jozef. Zijn in gang gezette vorm van dementie ging 
hem echter steeds meer parten spelen; een verhuizing 
naar Waterpark in Medemblik was noodzakelijk. Hij had 
het daar moeilijk mee; kon opstandig en soms zelfs heel 
boos worden, geheel in strijd met zijn lieve en goedige 
karakter. Op 5 maart 2020 is hij overleden; op 10 maart 
was voor hem de uitvaartdienst, waarna crematie. 

Afscheid van ‘een lieve man, gul en altijd goed voor 
iedereen.’ 

Jacobus Antonius (Sjaak) Dekker
Op 29 maart jl is overleden: Jacobus Antonius (Sjaak) 
Dekker, geboren op 2 februari 1935. 

Zijn jeugd heeft  hij, samen met zijn 3 broers en 1 zus, 
doorgebracht op de Driehuizen. Zijn moeder heeft  
hij maar kort gekend; hij was nog geen 10 jaar toen 
zij overleed aan tbc tijdens de oorlog. Na de lagere 
schoolperiode ging hij naar de tuinbouwschool om 
vervolgens samen met zijn vader naar de bouw te gaan. 

Eind jaren ’50 ontmoette hij Th ea Karsten; hun 
liefde werd beklonken met een huwelijk in 1959. Zij 
gingen wonen op de Zeeweg en kregen 2 kinderen: 
Carla en Perry. Het was ook in die tijd dat hij samen 
met zijn schoonvader Piet Karsten verder ging in het 
bollenbedrijf. Aan het begin van de Dijkweg hadden ze 
hun bollenschuur. Om die reden verhuisde het gezin van 
de Zeeweg naar Andijk. Op dat perceel heeft  Sjaak later 
een nieuwe woning neergezet. Gedurende de bouw hield 
hij zelf het toezicht, zodat alles volgens eigen plannen en 
ideeën verliep. Ze hebben daar heel veel mooie jaren met 
elkaar beleefd. 

Heel trots was hij op zijn door hem zelf gekweekte tulp de 
‘Dekkers glorie’, die als achtergrond op de rouwcirculaire 
stond afgedrukt. Sjaak is uiteindelijk gestopt met het 
bollenbedrijf en is in zijn laatste werkjaren actief geweest 
als vertegenwoordiger in de bollen. Ondanks het drukke 
bouwersleven maakten Sjaak en Th ea ook tijd vrij voor 
vakanties; toen de kinderen nog klein waren zijn ze 
naar de Canarische eilanden geweest (voor die tijd al 
heel bijzonder) en later ging hij met Th ea ook nog naar 
Th ailand en Canada. 

Sjaak was maatschappelijk betrokken; zo is hij jarenlang 
lid geweest van Carnavalsvereniging De Ratels, hij is 
zelfs nog een aantal jaren Prins geweest. Ook was hij een 
groot sportliefh ebber; actief en passief. Biljarten was één 
van zijn grote hobby’s (hij is nog een keer regiokampioen 
geweest). Tot op hoge leeft ijd deed hij aan tafeltennis en 
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liep hij zijn rondjes langs de Kagerdijk. Ook was hij een 
groot voetbalfan (Volendam) en ging graag mee met zijn 
zoon Perry naar de autocross. Zelf kocht hij zo’n 7 jaar 
geleden een oldtimer, een grote wens van hem. 

Helaas sloeg een half jaar later het noodlot toe; Sjaak 
kreeg een beroerte, waardoor hij veel moest inleveren aan 
mobiliteit. Dat was een enorme klap die hij maar moeilijk 
te boven kon komen. Daarbij had hij de zorgen voor zijn 
vrouw Th ea die aan gezondheid steeds meer in moest 
leveren. Hij deed dat met liefde en overtuiging, maar 
gezien zijn eigen beperkingen was het wel heel zwaar. In 
2015 verhuisden ze van Andijk naar de Wilskracht, waar 
hij, net als in Andijk, zijn eigen biljartkamer creëerde. 
Omdat de gezondheid van Th ea echter snel achteruit ging 
was een verhuizing naar St. Jozef de volgende stap. Eind 
2017 overleed zijn vrouw; hiermee kreeg hij een volgende 
klap te verwerken. 

Zondag 29 maart kwam het bericht van zijn overlijden; 
vanwege het coronavirus was er op 3 april een afscheid 
in besloten kring. Afscheid van een ‘zorgzame man, een 
lieve vader en trotse opa en overgrootvader’. 

Frans van der Gracht
‘Hoe het zit, zit het’; dat was het levensmotto van Frans 
van der Gracht, geboren op 10 september 1934 in Hoorn en 
overleden op 30 maart 2020 te Lutjebroek. 

Hij was het ‘middelste’ kind van Rinus van der Gracht 
en Geertje Ligthart. Samen met zijn vier zussen en een 
broer groeide hij op in de oude kern van Hoorn. Na zijn 
lagere schooltijd is hij als jongste bediende – hij was 
net 13 jaar – werkzaam geweest in tabaksfabriek De 
Pool op het Achterom. Rond zijn 18e diende hij in het 
leger en greep die gelegenheid aan al zijn rijbewijzen te 
halen. Nadat zijn diensttijd erop zat vond hij werk als 
vrachtwagenchauff eur bij de VéGé. Het is daar waar 
hij Trees Mol ontmoette; zij werkte op het kantoor. Ze 
trouwden in 1958. 

Na hun trouwen is Frans gaan werken bij 
Drankenhandel Weel & Zn, eerst als chauff eur en 
later als vertegenwoordiger. Hier heeft  hij gewerkt tot 
aan zijn VUT-gerechtigde leeft ijd. Frans was een zeer 
ondernemend iemand; hij fi etste veel, deed aan tennis, 
ging op wintersport en legde graag een biljartje. Ook was 
hij een frequent bezoeker van de Herensoos bij ’t Fortuin. 
Kortom; hij wist met zijn tijd wel raad. 

Ook kon een beroep op Frans worden gedaan als het 
vrijwilligerswerk betrof; hij heeft  25 jaar – tot zijn 55e, 
want dan moest je stoppen – bij de vrijwillige brandweer 

gezeten als chauff eur/pompbediende. Ook zat hij in de 
woningstichting als vertegenwoordiger van de huurders 
en heeft  hij maaltijden rondgebracht voor ‘Tafeltje 
dekje’. Frans was een echt gezelligheidsmens; hij had 
vele kennissen en een aantal dierbare vrienden. Hij 
genoot van het leven. Hij was altijd, vrolijk, behulpzaam 
en gezellig; heeft  ook, zoals hij dat zelf noemde, veel 
‘opgepast’ als kelner en barman in diverse cafés en bij vele 
feestelijkheden. 

Ook wist hij zijn vakanties goed te besteden; het 
kamperen daarbij was favoriet. Maar liefst 35 jaar heeft  
hij zijn caravan neergezet op het Enkhuizerzand. Maar 
ook wintersportvakanties waren aan hem besteed. Op 
latere leeft ijd ging hij er vaak met de camper op uit en 
ging hij op cruise. In de jaren ’90 liet de gezondheid van 
zijn vrouw Trees het afweten. Wat volgde was een tijd van 
intensieve zorg voor zijn vrouw. Dat deed hij met liefde en 
overgave. Na 40 jaar huwelijk is zij in 1998 overleden. 

Na haar overlijden heeft  hij Annie Sijm-Visser ontmoet 
met wie hij 21 jaar vriendschap en nog een verdere 
voortzetting van een mooi leven heeft  gehad. Vanwege 
zijn inzet voor de gemeenschap is hij ook onderscheiden 
met het Zilveren kruis in de Orde van Oranje Nassau. 
Frans leidde altijd een gezond leven totdat medio februari 
zijn krachten wat afnamen; op 18 maart werd acute 
leukemie bij hem vastgesteld, waarna hij, na een kort 
ziekbed te hebben gehad, is overleden op 30 maart jl. 

Afscheid van een ‘oersterke, behulpzame, gezellige en 
humoristische man’ die een prachtig leven heeft  gehad. 

‘Hoe het zit, zit het!’

Catharina Anna (Toos) van Ophem-Kappelhof
Op 1 april 2020 is overleden: Catharina Anna (Toos) van 
Ophem-Kappelhof. 

Zij is geboren op 29 maart 1936 in Zwaagdijk-Oost als 7e 
kind van Ente Kappelhof en Trien Spruit. Zij groeide op 
in een gezin van 16 kinderen, van wie er twee op jonge 
leeft ijd zijn overleden. Na haar lagere schooltijd ging zij 
naar de Huishoud- en naaischool in Zwaagdijk-Oost 
en op latere leeft ijd volgde zij nog de opleiding op de 
moedermavo. Haar vader Ente had een bouwerij waar 
Toon van Ophem vanaf zijn 13e werkte als landarbeider; 
dat waren de eerste contacten met Toos. Pas later sloeg de 
vonk echt over nadat Truida, de zus van Toon en vriendin 
van Toos, de twee aan elkaar had gekoppeld voor een 
bruiloft sfeest. Van een bruiloft  kwam een bruiloft ; ze 
trouwden in 1959 en verhuisden al snel naar Groningen 
i.v.m. werkzaamheden voor het Katholiek Noordelijk
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Familieberichten

Dagblad ‘Ons Noorden’, waar Toon administrateur was. 
Daar werden hun eerste 2 kinderen Vincent en Hans 
geboren. 
Na 5 jaar keerde het gezin weer terug naar Noord-
Holland, waar verschillende plaatsen werden aangedaan: 
Heerhugowaard, Schagen (waar Judith werd geboren) 
en Alkmaar (waar Mark werd geboren). In Alkmaar was 
Toos heel actief in het bedrijf van haar man Toon die een 
consumptie-ijsfabriek had opgestart; daarnaast schilden 
ze machinaal appelen voor diverse banketbakkers. 

Al bij al een heel druk bestaan voor haar naast de zorg 
voor haar gezin. Toos had veel plezier in het schrijven 
van verhalen in het Westfries, veelal verhalen waarin 
het leven van alledag beschreven werd. Een aantal van 
haar verhalen zijn gepubliceerd in het Jaarboek ‘Den 
Swaegh Dyck’ en in diverse jaarboeken van het Westfries 
Genootschap. Toos was heel spontaan en bleek ook 
acteertalent te bezitten; op bruiloft en en partijen stal ze 
samen met haar zus de show met hun act ‘Trien de Boer 
uit Westerblokker’, dit altijd tot groot plezier van de 
aanwezige gasten. 

Eind jaren ‘90 verhuisden Toon en Toos naar de 
Streekweg in Hoogkarspel. Dat was nog niet het 
eindstation; rond 2010 werd de overstap gemaakt naar 
het Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof, eerst in 
een gelijkvloerse bungalow en later in de Kaaghof, een 
wooncomplex er tegenover. Tot 3 jaar terug fi etste ze 
nog zo’n 5000 km per jaar, totdat het noodlot toesloeg 
door een val met haar fi ets. Dat was het begin van een 
moeizame periode. 

De laatste 6 maanden werden steeds zwaarder; 
gezamenlijk werd de beslissing genomen uit te kijken 
naar een verzorgingshuis. Voor Toos kwam dat moment 
te laat; zij overleed op 1 april aan het Corona-virus en op 
4 april was er voor haar een herdenkingsplechtigheid In 
Heerhugowaard, waarna de uitvaart op het kerkhof in 
Wervershoof plaatsvond. 

Trieste bijkomstigheid was dat haar man Toon (op dat 
moment eveneens besmet met Corona) en hun jongste 
zoon Mark en zijn vrouw Ann (woonachtig in New York 
en er werd niet meer gevlogen) niet bij de begrafenis 

aanwezig konden zijn. Gelukkig konden zij en de broers 
en zussen van Toos de uitvaartplechtigheid via een 
livestream volgen. 

Afscheid van een ‘geliefde echtgenote, moeder, oma en 
humoristische zus’. 

Jacobus Nicolaas (Jaap) van Ophem
Op 5 april 2020 is in Enkhuizen overleden: Jacobus 
Nicolaas (Jaap) van Ophem, geboren op 23 september 1933 
als één na jongste zoon in een groot gezin.

Gedurende zijn lagere schooltijd groeide hij op tijdens 
de tweede wereldoorlog. Toen hij 8 jaar oud was overleed 
zijn vader. Omdat zijn oudere broers al de deur uit waren 
bestierde hij op de leeft ijd van 15 jaar – als kostwinner - 
de tuinderij van zijn moeder. Graag had hij doorgeleerd, 
maar gegeven de situatie zat dat er niet in voor hem. In 
de jaren ’50 kreeg hij verkering met Riet Dol met wie hij 
in het huwelijk trad. Ondanks de moeilijke periode van 
wederopbouw na de oorlog wisten ze een huis te kopen 
aan de Zeeweg. Samen kregen ze vijf kinderen. 

Jaap was bijzonder geïnteresseerd in de landelijke, maar 
ook de lokale politiek. Tot de jaren ’70 was de KVP, later 
het CDA, de partij die in de gemeenteraad de boventoon 
voerde in de gemeente Wervershoof. Omdat Jaap het niet 
altijd eens was met de plaatselijke politiek wilde hij graag 
een tegengeluid laten horen; in de beginjaren ’70 begon 
hij een eigen partij: de OEG (Onafh ankelijke Eenheids 
Groepering) die later verder zou gaan als Progressief 
Wervershoof (nu PW 2010). In de periode tussen 1974 
en 2002 was hij actief als raadslid van de toenmalige 
gemeente Wervershoof, gedurende welke periode hij 14 
jaar wethouder is geweest. Zijn fractie herinnert hem 
als een zeer toegewijd, sociaal betrokken en gedreven 
bestuurder die de progressieve politiek een warm 
hart toedroeg. Omdat hij thuis zijn bouwerij nog had, 
gebeurde het dat hij soms 2 tot 3 keer per dag naar huis 
moest om zich om te kleden, omdat er weer een klus of 
een vergadering op hem wachtte in het gemeentehuis.

Eén van de hoogtepunten tijdens zijn wethouderschap 
was zijn grote betrokkenheid bij de realisatie van het 
Vooroeverproject. Ook heeft  hij een fl inke bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van Sociaal Cultureel 
Centrum De Schoof en was hij een groot voorstander van 
het in stand houden van de muziekschool. Vanwege zijn 
inzet voor en zijn staat van dienst binnen de gemeente 
Wervershoof heeft  hij een koninklijke onderscheiding 
ontvangen. Naast zijn drukke werkzaamheden op de 
bouw en in het gemeentehuis kon hij thuis bijzonder 
genieten als er mensen over de vloer kwamen; favoriet 
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waren daarbij kermis en sinterklaas. Ook had hij zijn 
wekelijkse bridgeavond en keek hij steevast op zondag 
naar de voetbal. 

Vanaf zijn 55e begon zijn gezondheid wat af te nemen 
en belandde hij meermalen in het ziekenhuis. In 2012 
overleed zijn vrouw Riet, iets wat hij maar moeilijk kon 
accepteren. Zijn laatste jaren – deze waren zwaar voor 
Jaap - heeft  hij doorgebracht in Verzorgingshuis Overvest 
waar hij met liefdevolle zorg is omringd. Begin maart van 
dit jaar kreeg hij een longontsteking; zijn lichaam raakte 
daardoor zo verzwakt dat hij op 5 april overleed. Op 9 
april was er voor hem een korte herdenkingsplechtigheid 
waarna begrafenis op het kerkhof. 

Afscheid van een ‘lieve pa, een taaie rakker, van wie 
niemand ooit had verwacht dat hij toch maar mooi 86,5 
jaar zou volbrengen’.

Gerardus Petrus (Gerardus) Grent 
Na een kort ziekbed heeft  de grote Baas mij geroepen, dus 
je hoeft  mij niet meer in het verzorgingshuis te zoeken. 

Een niet alledaagse, maar o zo kenmerkende tekst boven 
de overlijdensadvertentie van Gerardus; de afb eeldingen 
van een fi ets, twee biljartkeus en een voetbal maakten 
het plaatje compleet. Op 13 april is overleden: Gerardus 
Petrus (Gerardus) Grent, in de volksmond beter bekend 
als G.P. Grent. Gerardus is geboren op 24 juni 1930 
in Onderdijk en groeide op in een gezin van vijft ien 
kinderen als één na jongste zoon van Anna Laan en 
Dorus Grent. Na een aantal jaren verhuisde het gezin 
Grent naar de Dorpsstraat 108 in Wervershoof, de 
woonplaats die Gerardus nooit meer zou verlaten. Na 
het overlijden van zijn vader woonde hij daar samen met 
zijn moeder, zijn zus Neeltje die een geestelijke beperking 
had en zijn broer Joop. Na het overlijden van moeder 
Anna heeft  Neeltje onderdak en verzorging gevonden in 
woonzorgcomplex Noorderhaven in Julianadorp. 

Samen met zijn broer Joop bezocht hij heel vaak zijn 
(half)zus Neeltje. Gerardus en Joop, een onlosmakelijk 
duo in het straatbeeld van Wervershoof. Heel wat 
kilometers hebben ze samen op hun elektrische fi etsen 
afgelegd in Wervershoof en omgeving. Dat zij een 
fl inke bijdrage hebben geleverd aan de economie in 
de elektrische fi etsindustrie, blijkt wel uit het feit dat 
Gerardus toe was aan zijn 7e elektrische fi ets. Telkens als 
er een verbetering was aangebracht stond Gerardus als 
eerste in de rij om er één te kopen. 

Met zijn broer Joop werkte hij in de havens en in 
hun vrije tijd hebben ze samen heel wat tuintjes 
onderhouden bij familie. Na de Dorpsstraat volgde een 

verhuizing naar de Kaagweg; daar hadden Gerardus 
en Joop een biljartkamer gerealiseerd op de zolder; de 
naam Vlieringboys was geboren. Een biljartclub van 
aanvankelijk vier leden die in de laatste jaren uiteindelijk 
was teruggebracht tot twee: Gerardus en Cees (Verhoogt). 
Ongetwijfeld de kleinste vereniging van Nederland. 
Bekend waren zijn wekelijkse stukjes in de Binding, want 
van elke wedstrijdmiddag moest een verslag worden 
gemaakt. Maar liefst 1200 verslagen heeft  hij op zijn naam 
staan die steevast werden afgesloten met een spreuk; zijn 
laatste was: ‘Soms is stilte het beste antwoord’. 

Omdat de gezondheid van Joop wat minder werd 
verhuisden de broers naar een aanleunwoning aan de 
Schenkeldijk. Nog weer later was een verhuizing naar 
het verzorgingshuis zelf noodzakelijk; niet zo zeer voor 
Gerardus, maar uiteraard konden Gerardus en Joop 
niet worden gescheiden. In St. Jozef was Gerardus een 
zeer geziene en behulpzame bewoner. Hij maakte graag 
een praatje, reed de mensen naar de eetzaal, bracht de 
post rond, verzamelde oud papier en deed af en toe een 
boodschap voor de bewoners. Als er sigaretten gehaald 
moesten worden liet hij de betrokkenen wel fi jntjes even 
weten of dat wel zo verstandig was i.v.m hun gezondheid. 

Behalve fi etsen en biljarten waren de ‘Grentjes’ ook altijd 
te vinden bij de voetbalwedstrijden van VVW. Vakanties 
waren niet aan hen besteed; Noorderhaven in Julianadorp 
vonden ze al ver genoeg. In november 2011 overleed, na 
een periode van zeer intensieve zorg, zijn broer Joop. 
Daar heeft  Gerardus het heel moeilijk mee gehad; van 24-
uurs zorg naar nagenoeg helemaal niets ... . Daarbij kwam 
dat hij ook intern nog moest verhuizen, omdat hij kleiner 
ging wonen. Tot afgelopen winter maakte Gerardus zijn 
ritjes op de fi ets; voor de wintermaanden had hij een 
hometrainer in zijn kamer staan. ‘Dan zet ik mijn raam 
open, dan lijkt het net of ik buiten ben’. 

Door alle voorzorgsmaatregelen i.v.m. het coronavirus 
waren de laatste weken heel eenzaam voor hem; 
altijd erop uit en nu mocht hij ineens niets meer. Op 
Palmzondag kwam het eerste bericht dat hij zich 
niet erg lekker voelde; op de donderdag erna werd 
hij positief getest op het Coronavirus. Hij overleed 
op Tweede Paasdag 13 april in de vroege ochtend. De 
voorbereidingen voor zijn 90e verjaardag waren al in 
volle gang; die had hij nog graag gevierd in St. Jozef, maar 
dat mocht niet zo zijn. 

Op een later tijdstip zal door het verzorgingshuis nog 
aandacht worden besteed aan zijn afscheid (en dat van 
anderen). Op 17 april was voor hem de crematie in 
Hoorn. Afscheid van een markant persoon, een legende 
in Wervershoof. 

Om met de woorden van Gerardus te eindigen: ‘Auf 
wiedersehen, au revoir, de mazzel!’
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Het verhaal van Noa
Noa is 5 jaar en gaat op een donderdag met oma naar 
school. Oma brengt haar weg. Noa vindt het fi jn in de 
kleuterklas. Ze heeft  een lieve juf en haar vriendinnetje: 
Noëlle is er ook al. Daar speelt ze vaak mee. Noa kan al 
een beetje lezen en schrijven. Ze leert graag en snel. 

Oma woont vlakbij de school en vindt het gezellig met 
haar kleindochter. Soms gaan ze samen knutselen. Ook 
houdt Noa van t.v. kijken. Als Frozen voor de t.v. komt 
gaat Noa op de muziek dansen en zingen. Dat vind ze 
leuk en kan ze goed. De volgende dag gaat Noa voor de 
laatste keer naar school voorlopig. De school gaat een paar 
maanden dicht. Vanwege de corona-crisis. Corona is een 
nare, erg besmettelijke ziekte; een virus. Iedereen moet 
daarom thuisblijven en werken. Ook moeten mensen 
en kinderen op straat of in de winkel anderhalve meter 
afstand houden. 

Nu Noa thuis is gaat ze met mama koekjes bakken en met 
haar zusjes spelen. Soms speelt ze buiten als het mooi weer 
is. Wel jammer dat ze niet even naar opa en oma kan en 
niet naar school. Soms zwaaien ze even naar elkaar achter 
het raam, of buiten op afstand. Maar alles is vreemd en 
anders. Soms wil ze dat ze met een toverstafj e de hele

corona weg kan toveren. Veel mensen blijven nu thuis en 
sommigen zijn ook een beetje bang. Dat is niet leuk. 
Pas veel later mag Noa weer naar school en juf vertelt het 
Pinksterverhaal. Toen Jezus pas gestorven was, zaten z’n 
vrienden; de apostelen, verslagen bij elkaar en durfden 
het huis niet meer uit zonder Jezus. Ze vonden het eng 
om het woord van God te vertellen, wat Jezus altijd zo 
goed kon. Tijdens Pinksteren verscheen de H. Geest in de 
vorm van vurige tongen boven hun hoofd. De apostelen 
snapten er niets van maar daarna voelden ze zich sterk en 
moedig. Zij gingen het huis uit en vertelden de mensen 
die het wilde horen, het woord van God. Net als Jezus 
altijd deed. 

Pinksteren is dus het feest van de Heilige Geest. We 
krijgen allemaal licht en kracht om die dingen te doen, 
welke we eerst niet zo goed durfden. Zo legt de juf het 
uit in de klas. Noa vindt het een mooi verhaal. Want als 
je iemand moet missen waar je van houdt, kan je toch 
zo moedig worden om opnieuw verder te gaan met je 
leven al is het soms moeilijk en blijft  het een gemis. Noa 
heeft  zo weer iets geleerd en huppelt blij naar buiten. Het 
zonnetje schijnt en mama staat al te wachten.
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Normaal gesproken worden er in de 
maanden Juni, Juli en Augustus korte 
religieuze diensten in het Dorpshuis van 
Onderdijk gehouden. 
Dit jaar kunnen door het Coronavirus 
deze diensten helaas niet doorgaan.

Wij vinden dit natuurlijk heel erg 
jammer maar de gezondheid van ons 
allemaal is zó belangrijk.
Voor nu blijf gezond en denk om elkaar, 
samen komen we door deze bijzondere 
tijden heen en hopelijk tot ziens in 2021.

Vriendelijke groet, Commissie 
Toeristenkerk Onderdijk

Toeristenkerk Onderdijk

Het is een bijzondere tijd

Deze periode is voor veel mensen een tijd van 
onzekerheid. Kan ik mijn baan houden, bestaat mijn 
bedrijf straks nog wel. Hoe gaat het met mijn ouders, 
hoe kan ik hun eventuele eenzaamheid een beetje 
verlichten. Hoewel er wat lucht lijkt te komen zal het 
nog geruime tijd duren voordat velen van ons weer 
vaste grond onder de voeten gaan voelen.

Op dit moment zijn er gezinnen en alleenstaanden in 
onze omgeving die in financiële nood verkeren.
In deze periode hoopt de PCI voor een aantal mensen 
een beetje ruimte te kunnen geven. Mocht u hiervoor 
een financiële bijdrage willen leveren:
 
Uw bijdrage kunt u overmaken op ons IBAN/
rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54
Ten name van: P.C.I. Wervershoof

 

Het kan ook heel goed zijn dat u iemand bent, of dat u 
iemand kent die in financiële nood verkeert. De PCI 
kan een éénmalige bijdrage doen om de eerste nood te 
lenigen. Hierbij wil ik wel aangeven dat wij niet voor 
een structurele financiële oplossing kunnen zorgen. 
Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van de PCI
secretaris mevrouw A. Deen
telefoon: 0228-582406

PCI Parochiële Caritas Instelling 
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