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Van de redactie
De herfst is alweer een maand onderweg en het weer wisselt. De 
ene dag prachtig weer en de andere dag regen. Er is een gezegde 
over de maand oktober: “Blinkt oktober in het zonnegoud, de 
winter volgt snel en koud”, we houden ons daar maar aan vast. 
In deze Nu en Straks kunt u over de actie voor Bake for Life 
lezen. Deze wordt gehouden tijdens de viering in het diaconaal 
weekend op zaterdagavond 21 november om 19.00 uur. Van harte 
aanbevolen! 
De Eerste Eucharistieviering van onze pastor Juan Andrès Correa 
was een groot succes. Ben heeft hier namens de parochieraad 
verslag van gedaan en Juan Andrés zelf ook. Wij zijn in gesprek 
geweest met Marita Jaecx, een enthousiaste vrijwilligster en bezige 
bij. In dit blad kunt u ook lezen wat de Stichting Hulpverlening 
voor de Westfriese Kerken precies inhoudt.
De kerstdagen komen langzamerhand in zicht, maar eerst voor de 
kinderen Sint Maarten en het feest van Sint Nicolaas/Sinterklaas.

Vanaf nu zal de Nu en Straks alleen nog verspreid worden in 
verzorgingshuis Sint Jozef,  de aanleunwoningen en ‘de Wilgenhof ’. 
Er worden exemplaren achter in de kerk neergelegd en bij de 
DEKAmarkt. 

Mocht u toch graag een papieren versie ontvangen, kunt u dat 
doorgeven via parochieblad.nuenstraks@gmail.com.  
Of via een briefje met uw naam en adres bij de pastorie in de 
brievenbus Wij wensen u veel leesplezier en blijf gezond!

De redactie

Voorplaat
Op de voorplaat zien we een afbeelding van 
de heilige Hubertus. Deze patroonheilige 
van de jagers werd geboren in het jaar 656 en 
leefde een interessant werelds en geestelijk 
leven. Hoewel de legende van Sint-Hubertus 
tegenwoordig vooral bekend is van het logo 
van de flessen Jägermeister kent deze heilige 
een rijke geschiedenis.
In het verhaal “Licht door de ramen” wordt 
dze legende op een ludieke manier verteld 
voor de kinderen.



 28 oktober 2020 | Nu en Straks 3    

In het weekend is er één viering in de kerk:
Op zondag om 10.00 uur en ėėn keer in de maand is er op de zaterdagavond 
een viering om 19.00 uur. Op zondag is er om 11.30 uur Doopgelegenheid, na 
afspraak.

Opmerking:
Op de eerste zondag van de maand is er tot nader bericht geen koffiedrinken 
na afloop van de viering van 10.00 uur in ‘De Inzet’.

In verband met renovatiewerkzaamheden in verzorgingshuis Sint Jozef zullen 
daar tot begin december geen vieringen plaatsvinden. 

Vanwege de strengere coronamaatregelen zullen er voorlopig geen vieringen 
zijn op de woensdag om 10.00 in “De Inzet”.

Liturgisch rooster
Liturgierooster tot en met december 2020 (onder voorbehoud)
30/31 oktober | 1 november-Allerheiligen /
2 november-Allerzielen
Zondag 10.00: Eucharistieviering door pastoor Maciej 
Gradski (Regio Zwaag/Hoorn).
Maandag 19.30: 
Inloop Allerzielen door Avondwakegroep Wervershoof.

7/8 november
Zondag 10.00: 
Woord-en en communieviering door pastor A. Dekker.

14/15 november
Zondag 10.00:  
Woord- en communieviering door Moniek van Velzen-
Neuvel en Elly Schmidt-Broch.

21/22 november | Christus Koning | 
Diaconaal weekend 
Zaterdag 19.00: 
Eucharistieviering door Juan Andrés Correa. Anja 
de Graaf vertelt over haar bezoek in Oeganda aan 
de stichting Bake for life. Ook Marleen Pater van de 
stichting is aanwezig.

28/29 november | 1ste zondag van de Advent
Zondag 10.00: 
Eucharistieviering door pastor J. Suidgeest.

5/6 december | 2de zondag van de advent
Zondag 10.00: 
Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.

11/12/13 december | 3de zondag van de advent
Vrijdag 18.30: 
Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef door 
pastoor J. van Dril.
Zondag 10.00: 
Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.

18/19/20 december| 4de zondag van de advent  ->  
Boeteviering
Vrijdag 18.30: 
Woord- en communieviering in verzorgingshuis Sint 
Jozef  door Esther Sjerps-Breg en Rina Schouten-Jong.
Zondag 10.00: 
Woord- en communieviering door Esther Sjerps-Breg 
en Rina Schouten-Jong.

24/25/27/28 december | Kerst
Donderdag 19.00: 
Woord- en communieviering door groep Wervershoof  
m.m.v kinderkoor “Weerenlied”.
21.30: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.
Vrijdag 10.00: 
Woord- en communieviering door groep Wervershoof.
Zaterdag 10.30: 
Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef door 
Juan Andrés Correa.
Zondag 10.00: 
Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.

31 december/1/3 januari | Oud en Nieuw
Donderdag 19.00: 
Eucharistieviering door Sjaak de Boer.
Zondag 10.00: 
Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.

8/9/10 januari | Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 18.30: 
Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef door 
Juan Andrés.
Zondag 10.00:
Eucharistieviering door Juan Andrés.



Het bisdom volgt het advies van het RIVM om het aantal aanwezigen 
tijdens een kerkviering te beperken tot maximaal 30 personen, 
excl. bedienaren en evt. cantors. Ook geldt een dringend advies dat 
aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de 
overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. 
Communie wordt afgedaan. Tot zover ons bericht dat deze keer 
geheel in het teken staat van corona.  

De Parochieraad
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Priesterfeest
Juan Andrés welkom!
Van harte gefeliciteerd,
met uw priesterwijding
na lang te hebben gestudeerd.

Wervershoof heeft weer een 
nieuwe herder,
zo kan onze parochie
hoopvol verder.

In deze herfsttijd
leert u de regio kennen
en natuurlijk zal het 
nog wat moeten wennen.

De eerste mis hier,
werd top! U was tevree,
zelfs het weer na afloop
in de parochietuin werkte mee.

Een gezonde mooie toekomst
willen we u wensen
het geloof blijft leven
onder vele mensen.

we voelen ons gesteund
door God ’s liefdeskracht
als een helder licht 
in de donkerste nacht.

Arda

Kerk en samenleving

Herrest
’t Zontje leit ’m al wat zakke, 
de dage korte al puur in.
Zô op de grens herrest en zeumer, 
zien’k hier of deer ’n dikke spin.

Hai weeft ’n ragfoin kanten kleidje 
dat groôsk tussen de takke hangt.
Weerin ie, as ’t effies meedaait,
zô altemetter’s vliegies vangt.

Nag efkes en de blaadjes kleure, 
van groen nei geêl tot goud en roôd, 
Je kenne zô onwois geniete, 
deer an de kimment bai die sloôt.

Riet

Beste Parochianen,
Wat een indrukwekkend weekend achter de rug!! Een mooie eerste 
viering, “volle Kerk” op 1,5 m afstand, medestudenten en rector 
uit Nieuwe Niedorp, seminaristenkoor met prachtige gezangen, 
prachtige versiering van de Kerk, misdienaars en als kers op de taart, 
schitterend weer!! Zo mooi was het allemaal dat het bijna niet te zien 
was dat mijn benen trilden van de emoties achter het altaar!! 

Ik kan niet anders dan nog een keer mijn grote dankbaarheid 
uitspreken voor jullie allen die gekomen zijn om mijn eerste 
Eucharistieviering in de Kerk van Wervershoof mee te maken. Ik 
vertrouw op Gods goedheid en voorzienigheid voor een mooie 
toekomst in deze regio. 

Een priester wordt aangesteld om het volk te dienen, om de schapen 
te hoeden. Als er iemand is die graag een bezoekje thuis wil van 
uw nieuwe kapelaan, aarzelt u niet om mij te bellen of een email te 
sturen. Een briefje in de deur van de pastorie met naam, adres en 
telefoonnummer kan natuurlijk ook. Wij maken dan zo spoedig 
mogelijk een afspraak! Ik zie ernaar uit!

Mijn email adres is: 
johnnandres@gmail.com. 
Mijn mobiele nummer is 06-86462844.

Gods zegen en tot de volgende keer!!
Juan Andrés Correa



Dag van Allerzielen

Stichting Hulverlening vanuit de 
Westfriese Kerken

Wie zijn wij?
Wij zijn Wendy en Ilse, hulpverleensters bij HWK. 
HWK helpt al 40 jaar namens de kerken, alle mensen 
die - waardoor dan ook – in problemen zijn geraakt. 
HWK is een gezamenlijk initiatief van alle R.K. en 
P.K.N.-gemeenten in West-Friesland

Inloop spreekuur 
We zijn dagelijks aanwezig op het inloopspreekuur van 10-12 uur in kerkelijk centrum”Het Octaaf”. 
JD Pollstraat 1 in Hoorn. Ook daar is iedereen welkom voor een luisterend oor, een goed gesprek en 
het begin van een antwoord op je (eventuele) hulpvraag. 
Je hoeft geen lid van een kerk te zijn, wij helpen iedereen!

Het telefoonnummer – 0229-271684 (krijg je een antwoordapparaat, dan word je snel teruggebeld)
Ilse en Wendy

Maandag 2 november is het Allerzielen, voor velen een 
bijzondere dag, vooral voor hen die de herinnering 
bewaren aan het overlijden van een dierbaar iemand, 
kort of langer geleden gestorven. 

Normaal gesproken is er dan een Allerzielenviering 
in de kerk. In verband met de onlangs afgekondigde 
coronamaatregelen vanuit de overheid hebben we 
besloten af te zien van een viering. Toch willen wij 
u de mogelijkheid bieden een bezoek te brengen aan 
de kerk om in een bijzondere sfeer stil te staan bij het 
overlijden van hem/haar die u zo lief was. Wij willen dit 
doen in de vorm van een inloop. Vóór in de kerk zullen 
de gedachteniskruisjes van degenen die het afgelopen 
jaar zijn overleden een plaats krijgen bij het altaar, met 
passende versiering, de brandende Paaskaars en het boek 
waarin de  namen staan geschreven. 

Tijdens de inloop zal stemmige muziek worden gedraaid 
en zullen de namen van de overledenen zichtbaar worden 
gemaakt m.b.v. een beamer en een scherm. Ook zullen 
deze avond de namen worden vermeld van degenen 
voor wie een misintentie is aangevraagd. Voor een 
bezinningsmoment kunt u gedurende ca. 10 minuten 
plaatsnemen in de banken. 

Bij de uitgang van de kerk krijgt u op deze Allerzielendag 
een gedachtenisplaatje mee met daarop de namen van 
alle overledenen in het afgelopen jaar, voorzien van een 

toepasselijke gedachte. Ook krijgt u van ons een graflicht 
mee (één per familie), welke u kunt plaatsen bij het graf 
op het kerkhof. Het kerkhof zal deze avond verlicht zijn. 

Het graflicht kan natuurlijk ook overdag op een van de 
volgende dagen bij het graf worden neergezet of eventueel 
thuis bij een foto een plaats krijgen, dit naar eigen keuze. 
Het tijdstip waarop u naar de kerk komt bepaalt u dus 
zelf. We hopen op een natuurlijke spreiding, zodat het 
maximum aantal van 30 personen niet overschreden 
wordt.

Een andere opzet dan andere jaren, maar we zijn ervan 
overtuigd dat ook deze vorm van Allerzielen vieren 
u troost kan bieden. Met elkaar staan we stil bij het 
overlijden van degenen van wie wij afscheid hebben 
moeten nemen. U bent van harte welkom in onze kerk.

Wanneer:  Maandag 2 november
Tijd: Tussen 19.00 u en 20.30 uur

Wij hopen u te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet
Parochieraad en Avondwakegroep 
St. Werenfridus

P.S. Als u ervoor kiest de grafkaars een 
plaats op het kerkhof te geven raden wij 
u aan zelf een aansteker of i.d. mee te nemen.
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Zondag 20 september vierde Juan Andrés zijn eerste 
Eucharistieviering in onze parochiekerk. Een klein 
comité was al een aantal weken bezig geweest met de 
voorbereiding hierop. De donderdag voorafgaand aan 
de viering werden alle versierselen aangebracht in de 
kerk en vrijdag maakten de mooie bloemstukken de 
feestelijke aankleding compleet. 

Eindelijk was het dan zover; een moment waar Juan 
Andrés lang naar uitgekeken had. De aanvankelijk 
geplande viering in juni kon immers geen doorgang 
vinden i.v.m. het coronavirus; zijn geduld werd daarmee 
wel op de proef gesteld. Met het luiden van de plechtige 
klokken werden mensen uitgenodigd naar de viering 
te komen en daar werd goed gehoor aan gegeven. 
Na welkom te zijn geheten liep Juan Andrés via het 
middenpad naar voren, vergezeld van pastoor Bruno, 
huisgenoot en administrator van onze regio en Rector 
Luuk die Juan Andrés mede heeft begeleid in zijn 
opleiding tot het priesterschap. 

Wat volgde was een prachtige viering, grotendeels 
gezongen door 4 seminaristen, studiegenoten van Juan 
Andrés, op het orgel begeleid door Jan van der Leek. 
Halverwege de viering, tijdens de vredeswens, was er nog 
een verrassing; het kinderkoor zong, samen met 4 heren 
van het koor, het Dona nobis pacem. De emotie bij de 
mensen in de kerk en bij de voorgangers op het altaar was 
te voelen. Na het uitreiken van de communie was er een 
Mariahulde; 4 heren en 5 dames van het gemengd koor 
zongen daarbij het Ave Maria. 

Aan het einde van de viering was er tijd voor felicitaties 
en cadeaus: een Westfriese mand, gevuld met diverse 
producten uit de streek en een waardecheque. Daar 
bleef het echter niet bij. Voor de duur dat Juan Andrés 
binnen onze regio werkzaam is werd hem de kelk van 
pastor Janssen beschikbaar gesteld, een gebaar waar 
hij zichtbaar vereerd mee was. De feestvreugde werd 
compleet toen de kinderen van het kinderkoor bij het 
verlaten van de kerk een erehaag vormden met prachtig 
versierde bogen. 

De aanwezigen werden na afloop van de viering 
uitgenodigd in de pastorietuin en daar werd massaal 
gehoor aan gegeven. Het zonnetje deed extra zijn best 
om er een sfeervol samenzijn van te maken. Na eerst 
te hebben genoten van een kopje koffie of thee werd er 
een toost uitgebracht op een mooie toekomst voor Juan 
Andrés binnen de regio in het algemeen en onze parochie 
in het bijzonder. Een feestelijke afsluiting van een heel 
bijzondere dag binnen onze parochiekerk. Want zeg nu 
eerlijk: het gebeurt niet alle dagen meer dat er in een 
parochie een eerste eucharistieviering wordt gehouden. 
Wij hebben dat met elkaar mee mogen maken. 

Alle aanwezigen: bedankt voor jullie komst; jullie hebben 
Juan Andrés een moment bezorgd dat diepe indruk op 
hem heeft gemaakt en waar hij nog heel vaak aan zal 
terugdenken. Dank aan iedereen die zijn steentje heeft 
bijgedragen aan deze feestelijke gebeurtenis. Frans, 
Anja en Gerard hebben ervoor gezorgd dat de familie 
van Juan Andrés in Chili en Spanje de viering nog eens 
kunnen herbeleven. Zo blijven ook zij met hun zoon 
en broer Juan Andrés verbonden en daarmee met onze 
gemeenschap. We kijken met elkaar terug op een zeer 
geslaagd feest met heel veel blije mensen.

De Parochieraad 

Eerste eucharistieviering van Juan Andrés
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Wat leven we nu toch in een bijzondere tijd. Dat zullen we 
alle dagen wel even opnoemen. Ook voor ons. Wij zijn al 
een paar keer bij elkaar geweest om te bespreken hoe we 
het gaan afronden met de vormelingen van dit jaar. Leuke 
ideeën bedacht en toch valt alles weer in het water. Met 
dertig mensen een dienst mogen doen betekent dat elke 
vormeling één persoon mag meenemen. 

Hopelijk komen er snel betere tijden, zodat wij onze 
plannen evengoed nog kunnen uitvoeren. Wat in een 
goed vat zit verzuurd immers niet. 

Ondanks alles gaan wij toch starten voor de nieuwe 
groep. In de week na de herfstvakantie zal groep acht van 
de Schelp en de Werenfridus een film te zien krijgen over 
hoe en wat het vormsel en het project inhoudt. Iemand 
van de vormselgroep komt in de klas om één en ander toe 
te lichten en vragen te beantwoorden.

Na meer dan tien jaar in de vormselgroep te hebben 
gezeten, hebben wij afscheid genomen van Edith. Dit 
hebben we helaas niet op de gebruikelijke manier kunnen 
afronden, maar dankzij de mooie woorden van Carlo en 
met een presentje is het toch goed afgesloten.

Janneke Neefjes is onze groep komen versterken en daar 
zijn wij natuurlijk erg blij mee! 

Werkgroep Vormen

Vormselgroep

Werkgroep eerste Heilige Communie
Beste ouders/verzorgers van 
de kinderen in groep 4 en 5

Na een jaar rust pakken we dit jaar de voorbereidingen 
voor Eerste Heilige Communie weer op.
Vorig jaar rond deze tijd heeft u van ons een brief gehad 
met de vraag of u uw kind de Eerste Heilige 
Communie wilt laten doen. We hebben toen al 
heel wat aanmeldingen gehad, deze ouders zullen 
wij binnenkort rechtstreeks benaderen.

Om iedereen de gelegenheid te geven om zijn/
haar kind aan te melden, voor dit waardevolle 
project, hebben we deze brief gestuurd.

Mocht u uw kind vorig jaar niet hebben 
aangemeld, kunt u een mail sturen voor 20 
november naar ecwerenfridus@hotmail.com 
graag onder vermelding van de naam van uw 
kind, de school en de groep waarin uw kind zit.

Daarna zullen wij contact opnemen. In januari geven wij 
een avond voor de ouders, waarbij u informatie krijgt 
over dit project.

Hartelijk groet,
Maaike Botman, Dorien van Diepen, Paulien Langeveld 
en Roselijne Verdonschot
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Bake for life diaconaal weekend
Dienst diaconaal weekend zaterdag 21 november 
om 19.00 uur:
Dit jaar is besloten om wederom een actie te houden 
voor Bake for Life tijdens het diaconale weekend. De 
plannen waren om tijdens de kermisdagen in de tuin 
van de pastorie te staan samen met stichting Auxilia-
ja, maar dit ging om de welbekende reden niet door, 
helaas. Misschien weet u nog wel dat er vorig jaar na 
de mis gevulde tassen werden verkocht met o.a. brood, 
koek, en andere lekkernijen. De tassen waren heel snel 
uitverkocht.
Als u dit jaar opnieuw of alsnog een tas wilt scoren dan 
is dit uw kans. Een tas kost € 5,-- en de opbrengst van de 
tassen is 100% voor Bake for Life. Een donatie is ook van 
harte welkom.
De dienst op zaterdag 21 november begint om 19.00 uur. 
Anja de Graaf vertelt over haar bezoek in Oeganda aan 
de Stichting Bake for life. Ook Marleen Pater van de 
stichting is aanwezig. 
Bake for Life is een Nederlandse stichting, 
opgericht in 1999, met liefde voor het vak 
en hart voor de kansarmen in Afrika. Wij 
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! In Oeganda en Kenia zijn 
vijf bakkerijen gerealiseerd. Alle bakkerijen 
worden zelfstandig gerund door lokale 
organisaties.
De mensen die in onze bakkerijen werken 
zijn zeer divers. Zij zijn gehandicapt of 
wees, alleenstaande moeder of hebben door 
omstandigheden op jonge leeftijd school 
verlaten.  
 
Missie en visie Bake for Life
Onze missie
Bake for Life biedt kwetsbare mensen de 
mogelijkheid om via werk uit de armoede te 
ontsnappen.
Met kennis van het bakkersvak en in 
samenwerking met lokale partners realiseren 
we bakkerijen waarvan het effect verder reikt 
dan de direct betrokkenen.
Onze vrijwilligers delen hun talenten en 
zijn dankbaar en trots op het verschil dat zij 
maken.
 
Onze visie
De Bake for Life bakkerijen werken aan een 
betere toekomst.

Doelstelling Bake for Life
• Organisatie, vestiging en inrichting
 van bakkerijen in derdewereldlanden, 
 waarin bij voorkeur en voornamelijk 
 gehandicapten werkzaam zullen zijn,
 die tevens zullen worden belast met de 
 verkoop van de aldaar gefabriceerde bakkerijproducten; 
•  verzorgen van plaatselijke bakkerijvakopleidingen; 
•  het verrichten van alle verdere handelingen, die met
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
 daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
Naast vijf bakkerijen heeft Bake for Life de afgelopen 
jaren een aantal projecten opgestart.
In 2007 is Bake for Life gestart met een project dat 
gebaseerd is op basis van het microkredietprincipe, het 
BISS-project.

Anja en Marleen voor de kringloop- en kadowinkel SOGGES in 
Avenhorn.
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Met ‘Bake for Life College’ bieden we een volwaardige 
bakkerijopleiding die ervoor moet zorgen dat 
Oegandezen niet alleen weten hoe ze een brood moeten 
bakken, maar ook kennis hebben over de werking van 
grondstoffen, kostprijsberekeningen, boekhouding en 
hygiëne.
 
Het brikettenproject is recent (in 2020) gestart met 
als doel in alle gebieden waar onze bakkerijen en BISS 
bakkerijen gevestigd zijn een briketten-productie op te 
starten.
 
Brikettenproject
Eén van de uitdagingen van Bake for Life is dat we de 
meeste van onze ovens stoken op hout.
Maar stookhout wordt een steeds groter probleem; 
klimaat, ontbossing, hout wordt schaarser en daardoor 
duurder. Om deze reden willen wij ons richten op 
alternatieve brandstoffen.
Een alternatief voor het stoken van onze stoven en ovens 
zijn briketten, gemaakt uit afval.
Dit afval kan uit de community tegen betaling worden 
ingezameld en omgezet worden in groen-brandstof. Net 
houtskool maar gemaakt van afval in plaats van uit hout.
 

Wilt u meer lezen over dit onderwerp, ga dan naar de 
website: www.bakeforlife.nl
 
Tevens heeft Marleen Pater samen met een grote groep 
vrijwilligers een kringloop- en kadowinkel opgestart 
in Avenhorn: SOGGES geopend van di. t/m za. van 
09.00 tot 13.00 uur. Kom een keer lekker struinen! 
Kringloopwinkel SOGGES zorgt voor brood op de plank 
in Afrika en is gevestigd in winkelcentrum Vijverhof te 
Avenhorn.
 
Mocht u nog overtollige huisraad over hebben en 
het goede doel willen steunen dan houden we ons 
aanbevolen! Te denken valt aan keukenspullen, 
serviesgoed, glaswerk, woonaccessoires voor binnen en 
buiten, kleine meubelen, kinder- kook- en stripboeken en 
speelgoed (geen knuffels) Graag schoon en heel inleveren. 
Op zaterdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u 
spullen inleveren op West 49a te Avenhorn.
Maar u kunt het ook op afspraak (06-37359177) inleveren 
bij de Inzet of ik kan het eventueel bij u thuis ophalen.

Graag tot ziens!
Anja de Graaf-Kraakman
06-37359177

Het doel van Bake for Life is om in alle gebieden waar de  bakkerijen en BISS bakkerijen gevestigd zijn een briketten-
productie op te starten.
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Annie Dol-Hetsen
‘Je bent niet meer waar je was, maar overal waar ik 
ben’. Mooie woorden die geschreven stonden boven de 
overlijdensadvertentie van Annie Dol-Hetsen, geboren in 
Zwaagdijk-Oost op 4 januari 1934, als derde dochter van 
Jan Hetsen en Marie Buis, eigenaren van het toenmalige 
Café de Ark in de bocht aan het begin van het Zijdwerk. 
Ze heeft een mooie en zorgeloze jeugd doorgemaakt, 
samen met haar zussen Tiny en Toos die respectievelijk 
twaalf en acht jaar ouder waren dan Annie. 

In haar jonge jaren - ze was ca. 15 jaar - hielp ze haar 
zus Tiny in de huishouding en nam een deel van de zorg 
op zich bij de geboorte van de kinderen. Vanaf haar 18e 
was ze werkzaam als administratief medewerkster bij 
Stumpel/NHD. Het was ook in die tijd dat het gezin 
Hetsen stopte met de caféwerkzaamheden in De Ark 
en verhuisde van het Zijdwerk naar Dorpsstraat 17 in 
Wervershoof. 

Op haar 23e leerde ze tijdens een dansavond Jan Dol 
kennen. Zij trouwden in 1960 en gingen wonen aan 
de Simon Koopmanstraat 85. Samen kregen ze vier 
kinderen: Anja, Jos, Mirjam en Kees. 

Annie kon zich heel goed vermaken; ze naaide graag 
kleding voor zich zelf en zorgde ervoor dat ze er altijd 
tip top uitzag. Naast kleding naaien, fietste en kaartte ze 
graag. Thuis zorgde ze voor 
gezelligheid; Annie was de stabiele factor in het gezin. Ze 
genoot van het samenzijn met mensen en van het kijken 
naar gezellige programma’s op de televisie. Het was de 
eenvoud waar ze van genoot. Ze gebruikte zelfbedachte 
woorden en uitspraken die vaak tot grote hilariteit 
leidden. Humor en belangstelling voor anderen waren 
haar met de paplepel ingegeven. 

Vakanties waren aan Annie niet erg besteed; dagjes uit 
en af en toe een weekend weg, maar daar blijf het bij. 
Naar verre landen hoefde voor haar niet; ‘ik zie het wel 
op televisie’ was één van haar gevatte uitspraken. Met de 
gezondheid van haar man Jan ging het wat minder goed; 
in 2010 hebben ze nog hun 50 jarig huwelijksfeest gevierd. 
Ook volgde een verhuizing naar de Raiffeisenlaan. In 
2012 overleed Jan; ondanks het verdriet en het gemis wist 
ze zich hier goed doorheen te slaan. Ze verhuisde naar de 
Pinxterhof, waar ze ca. 7 jaar heeft gewoond.

Omdat haar geheugen haar af en toe in de steek liet 
en extra verzorging noodzakelijk bleek, maakte de 
seniorenwoning in de Pinxterhof in maart van dit jaar 
plaats voor een kamer in St. Jozef. Daar zat ze goed op 
haar plek en had ze het erg naar haar zin. Voor haar 
medebewoners was ze een prettige noot in het gezelschap. 
Helaas was dit maar van korte duur; na een kortstondig 
ziekbed is zij op 11 september 2020 overleden. Op 16 
september was voor haar een druk bezochte uitvaart, 
waarna crematie in Hoorn. 

Afscheid van ‘een lieve moeder en oma die het leven zo 
liefhad’.

Wij herinneren ons ... 

Familieberichten



Ook Auxili-ja! maakt een vreemde tijd door. Het 
werelds proeven dat we afgelopen februari zouden doen 
in ‘t Fortuin is tot nader order uitgesteld. Het ijsblok in 
de tuin van de pastorie ging ook niet door. Dat hopen 
we volgend jaar tijdens kermis te kunnen neerzetten.

Maar ook in andere opzichten is het een rare tijd. Zoals 
u weet steunen we mensen uit onze regio die projecten 
of goede doelen opstarten of draaien in alle delen van de 
wereld. Maar, er zijn de laatste maanden weinig mensen 
die nog de grens over gaan. We krijgen de laatste tijd 
dan ook weinig aanvragen voor financiële steun voor 
projecten.

We willen echter niet stil blijven zitten. Dat heeft ons aan 
het denken gezet...
Auxili-ja! draait al bijna 34 jaar op giften uit onze eigen 
regio. Zoals u op onze website kunt lezen, hebben we 
daar inmiddels al vele projecten en andere goede doelen 
mee ondersteund. Dat is te danken aan iedereen die 
ons de afgelopen 34 jaar op welke manier dan ook heeft 
ondersteund. Wij danken u daarvoor!!!! Wij bedanken 
ook iedereen die de afgelopen jaren bij ons een aanvraag 
heeft gedaan voor financiële hulp. Zonder u hadden we 
nooit het geld zo zinvol kunnen besteden!

Omdat het de laatste maanden erg rustig is met 
aanvragen, willen we nu de zaken eens omdraaien, en 
daarvoor hebben we uw hulp nodig. Uiteraard blijven 
financiële bijdragen welkom (we gaan er van uit dat 

deze situatie tijdelijk is en we op termijn weer op onze 
gebruikelijke wijze goede doelen kunnen ondersteunen), 
maar we willen nu aan u vragen of u nog projecten 
of andere goede doelen weet waar wij als Auxili-ja! 
(financieel) aan kunnen bijdragen. Dat mogen projecten 
zijn in het buitenland, maar dat hoeft niet. Als u een goed 
doel weet dichter bij huis, wellicht zelfs in onze eigen 
regio, dan horen we dat ook graag. Het zou mooi zijn als 
wij als Auxili-ja! nu eens iets terug kunnen geven aan de 
regio die ons al die tijd heeft gesteund…

Het project of goede doel kan ons niet te klein zijn, alles 
is welkom. Wel hebben we enkele richtlijnen waaraan de 
aanvraag voor het project of goede doel moet voldoen:

• Het geld voor het goede doel mag niet rechtstreeks ten
 goede komen van de aanvrager zelf. U doet de
 aanvraag dus voor iets of iemand anders.
• De aanvrager heeft wel een band met het goede doel
 waarvoor het geld wordt aangevraagd.
• Omschrijf het goede doel waarvoor de aanvraag wordt
 ingediend duidelijk en de reden waarom u de aanvraag
 doet. Omschrijf ook de link die u heeft met het goede
 doel.
• Het goede doel dient iets te maken te hebben met
 armoedebestrijding en/ of gemeenschapsopbouw in
 de breedste zin van het woord (leefbaarheid, meedoen
 in de samenleving, tegengaan van sociale
 ongelijkheid). 

Zoals gezegd, dat kan zowel in het buitenland als in 
Wervershoof en alles wat daar tussen ligt… Het goede 
doel draait dus om groepen mensen of gemeenschap.
Voorbeelden willen we niet geven. We willen niet te 
veel sturen. Mocht u twijfelen, stuur dan uw aanvraag 
gewoon in. Dit kan tot uiterlijk 20 november 2020. U 
hoort zo spoedig mogelijk daarna (tot uiterlijk 2 weken) 
of uw aanvraag wordt gehonoreerd.

Wel is het zo dat onze middelen niet onbeperkt zijn. We 
zullen dus een keuze moeten maken uit de goede doelen 
die ons worden toegestuurd.
Mocht u meer willen weten: www.auxilia-brasili-ja.nl
U kunt uw aanvraag insturen via de website of via 
chooijevaar@quicknet.nl

Auxili-ja! biedt (financiële) steun aan… 
En vraagt om hulp…
Dat behoeft uitleg!

Auxili-ja! 
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Marita Jaeqx, een vertrouwd gezicht binnen de 
parochie, maar eigenlijk is zij ‘import’. We zijn 
benieuwd hoe ze in Wervershoof terecht is gekomen.

Je komt uit Limburg, hoe ben je in Wervershoof 
verzeild geraakt?
Huub en ik komen allebei uit Heerlen, waar ik na het 
gymnasium de apothekersassistentenopleiding heb 
gedaan. Daarna werkte ik bij een apotheek in Heerlen. 
Huub, mijn man woonde in Amsterdam waar hij 
ruimtebouwkunde had gestudeerd en hij had een baan in 
Weesp. Hij woonde daar in een pension, dat was toen zo, 
er waren nog geen studentenhuizen. In het weekend ging 
ik naar Amsterdam of Huub kwam naar Heerlen.

Een huis krijgen was toen ook al erg moeilijk, de Bijlmer 
werd gebouwd en wij zagen ons daar niet wonen. Ook 
buiten Amsterdam was kopen of huren te duur.
Nu wilde het toeval dat de mensen bij wie Huub 
woonde uit Andijk kwamen. Die zeiden, bel naar de 
Woningbouwvereniging in Wervershoof, daar kan je zo 
een huis krijgen want je hoeft niet economisch gebonden 
te zijn om daar te mogen wonen. We hadden nog nooit 
van Wervershoof gehoord, maar ze zeiden, ”het ligt 
tussen Andijk en Onderdijk”. Dus ik dacht, er wonen 
dus mensen aan de dijk en onder de dijk…..” Medemblik 
klonk wel bekend in de oren. Toen ik de Woningbouw 
belde kreeg ik ene Jacques Schaminée aan de telefoon 
en ik hoorde meteen dat hij ook een zuiderling was. Hij 
vroeg wat voor huis we wilden, een hoekhuis of….zeg het 
maar.
Omdat we net samen begonnen, we trouwden in 1971, 
kozen we voor een middenwoning en zo kwamen we op 
de Europasingel te wonen, voor 175 gulden in de maand.

Kon je je draai een beetje vinden tussen de 
Westfriezen?
Het cliché dat Westfriezen stug zijn vind ik niet kloppen. 
Wat taal betreft waren er wel eens misverstanden. Onze 
buren waren echte Westfriezen en in het begin dacht 
ik, wat voor taal is dit? Ze laten letters weg, ze zeggen ik 
heb daan en ik ben weest. En ze wisselen de klinkers, 
tenen zijn tôônen. Zo zei mijn buurvrouw een keer, ik 
heb net een skommel draait. Dus ik dacht mooi mee te 
doen en zei, wij hebben ook een schommel en een wip 
in de achtertuin. Wist ik veel dat ze het over de was had. 
Ook het begrip ‘pittug’ legden we verschillend uit. Wij 
gebruikten het voor gekruid, de Wervershovers voor 
aardig, leuk.

In gesprek met... Marita Jaeqx
Een enthousiaste vrijwilligster en bezige bij
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Misschien grappig om te vertellen. Een oom van Huub 
uit Brabant ging op zijn brommertje toeren en kwam het 
bord Medemblik tegen. Dus hij dacht, ik ga bij Marita 
en Huub langs, maar hij had geen adres dus hij ging 
naar het gemeentehuis. Daar wisten ze te vertellen waar 
ik woonde en ook dat ik nog niet thuis was omdat ik de 
kinderen naar school bracht.

Ook stond ik bij bakker Swart bekend als de Limburgse 
dame “die altijd om brood komt dat we helemaal niet 
hebben”, want hier hadden ze alleen maar witbrood. 
Dat heb je op een dorp en voor ons gevoel kwamen we 
in Wervershoof in een warm bad terecht. Onze families 
vonden het geweldig waar wij woonden, veel viswater, het 
IJsselmeer, en ze kwamen geregeld logeren. We hebben 
op de Europasingel, Bogertje, Bannestraat, Bulledik en de 
Vlietlanden gewoond.

Hoe verliep je leven verder?
Ik vond mijn draai snel want ik stap snel op iets af. Ik 
had al een baan bij een apotheker in Hoorn, wat ik ook 
telefonisch geregeld had. De apotheker van mijn werk 
in Heerlen kende apotheker Kleikamp uit Hoorn, die 
oorspronkelijk uit Limburg kwam en een dochter had 
die ook Marita heette. Vandaar dat ik waarschijnlijk al 
via de telefoon aangenomen werd. We waren daar met 7 
collega’s en ieder kwam uit een andere provincie en sprak 
een ander dialect, dat was heel leuk.  In Wervershoof 
was nog geen apotheek, ik wist toen nog niet dat de 
huisartsen allemaal een apotheek aan huis hadden.

Huub was intussen gaan studeren voor wiskundeleraar 
en werkte eerst in Amsterdam-Zuid en later in Den 
Helder. We kregen 2 dochters dus ik stopte met werken 
en raakte betrokken bij de school. Volgens mij zat ik op 
de kleuterschool al in het bestuur en was ik klassenouder. 
Ook heb ik samen met Arda Koomen en Juul de 
Hoogt rond 1975 de Speel-o-theek opgericht. Pastor 
Berkhout en pastoor Janssen richtten het Jonggehuwden 
koor op en daar werden we meteen lid van. Dit koor 
is later overgegaan in het Regiokoor en het huidige 
Middenkoor. Ook heb ik in diverse werkgroepen van de 
Kerk gezeten: werkgroep eerste Communie, Vormen, 
kindernevendienst en JP, het jongerenpastoraat. Dus we 
integreerden snel.

Ik hield van volleybal en tennis en vanaf 1983 ging ik 
mee als begeleidster van de zesde klas naar de werkweek 
op Texel, met o.a. de kooksters Marth Koomen-Mol en 
Tiny de Vries-van Ophem en daarna met Marth Swart en 
Ria Breg. Dat waren gezellige weken. Ik heb de 25 jaar net 
niet volgemaakt.
Toen de kinderen groter werden, viel ik bij de 
huisartsen in de apotheek in als assistente. Ik deed 
dit bij zwangerschap, ziekte en vakantie. Zo ben ik bij 
dokter Kreutzer, dokter Stam, dokter van Erp en dokter 
Duynhouwer geweest. Nadat hier de centrale apotheek 
kwam ben ik daar gaan werken en in 2015 ben ik daar 
gestopt.

Vervolg op pagina 14
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Dus je had geen tijd om je te vervelen. Hoe is dat nu 
je niet meer werkt?
Eigenlijk is er niet veel veranderd, want ik doe nog steeds 
graag vrijwilligerswerk. Ik heb vier kleinzoons en een 
kleindochter, maar de jongste is 12 dus die gaan hun 
eigen weg. Vrij kort na de komst van “De Wilgenhof” 
ben ik daar vrijwilligerswerk gaan doen. Ik help op de 
koffie-en/of muziekochtend en ik help bij de Tovertafel. 
En verder ga ik daar naartoe waar ze me nodig hebben of 
doe een spelletje met een bewoner. Het is erg dankbaar 
werk.

Ik zit op het Dameskoor waarvan ik ook de penning-
meester ben. Verder zit ik in de bezoekersgroep, ben 
gastvrouw op de koffieochtenden van de kerk en hoor 
ook bij de kerkschoonmaaksters. En ik ben vast nog wel 
iets vergeten.

Daarnaast tennis ik nog steeds graag, houd van lezen 
en kaarten maken. We hebben op “De Vlietlanden” 
gewoond waar het heerlijk was met al dat water, maar 
toch zijn we daar weggegaan. Toen we namelijk allebei 
met pensioen gingen hebben we één auto weggedaan en 
dan was het niet altijd een pretje in het donker op de fiets 
naar Wervershoof.

We wilden graag weer terug naar Wervershoof, maar 
daar waren toen geen huizen te vinden die aan onze 
wensen voldeden. De makelaar wist in Onderdijk wel 
een huis die daaraan voldeed en we wonen nu sinds een 
paar jaar op de Jochems, waar we het erg naar onze zin 
hebben.

Zijn jullie kinderen in Westfriesland blijven 
“hangen”?
Ik dacht, doordat we in Wervershoof zijn gaan wonen 
kunnen onze kinderen later eventueel in Amsterdam 
gaan studeren. Dat is te doen met het openbaar vervoer. 
Onze oudste dochter ging echter in Eindhoven studeren 
aan de TU en ging daar op kamers. Ze woont nu in Zeist 
met haar man en kinderen. Onze jongste dochter heeft in 
Wervershoof op de Driehuizen gewoond en stond voor 
de klas. Sinds een paar jaar woont ze in Hauwert met 
haar man en kinderen, waar ze haar eigen praktijk heeft 
“Je Eigen Stem”.

Marita, een bezige bij en nog lang niet “op rust”. Hartelijk 
dank dat je ons wilde ontvangen. We wensen je nog vele 
mooie en gezonde jaren samen met Huub, je kinderen, 
kleinkinderen, vele hobby’s en vrijwilligerswerk toe.

Gerda en Anneke

In gesprek met... Marita Jaeqx vervolg

 1993 , werkweek op Texel.  Boven: Marita Jaeqx, Jos Reus. 
Onder: Marth Koomen-Mol, Tiny de Vries-van Ophem, Sandra Mol, Ben Droog.



Licht door de ramen
Lieke en Ludo zijn in de herfstvakantie naar de Ardennen 
geweest. Het was prachtig weer. Ze konden elke dag 
zwemmen. Heerlijk was dat. Maar in een vakantie 
doe je ook dingen die je normaal niet doet. Zo stelde 
papa op een dag voor: “Zullen we vanmiddag eens wat 
rondrijden en gaan kijken hoe de omgeving eruitziet?” 
Zo gezegd zo gedaan. Ze zagen smalle weggetjes, heuvels, 
donkere bossen met kaarsrechte bomen, een waterval, 
rotsblokken… en ineens waren ze midden in een klein 
dorp op een plein met een kerkje en een prachtige fontein. 

Ze stopten en keken wat rond in de stalletjes en 
winkeltjes. De herfstzon scheen nog volop en een ijsje 
ging er best in. Toen zei mamma: “ik kijk al de hele tijd 
naar dat kerkje aan de overkant. Ik ben benieuwd wat 
daar binnen te zien is. Gaan jullie mee?” “Als het maar 
niet op slot is”, zei papa, “ zoals in Nederland”. Ze stonden 
op en gingen kijken. In het kerkje was van alles te zien: 
beelden, banken, schilderijen…en prachtige ramen, vol 
kleur, die het zonlicht doorlieten. Lieke bleef staan in het 
licht dat door een raam viel, en wenkte Ludo: “Kijk eens, 
nu heb ik ook alle kleuren.” Ludo kwam bij haar staan, 
keek naar Lieke, naar zichzelf en wees naar de kleuren 
op zijn lijf: rood, blauw, geel, groen, noem maar op. Toen 
keek hij naar het raam: “Wie is dat op dat raam?”

 “Moet ik dat weten?”, zei Lieke, en haar ogen zochten 
papa en mama, want die wisten alles. Papa kwam 
al aanlopen, terwijl mama een foto nam met haar 
mobiel. “Kijk eens goed! Wat zie je?” Papa wees naar 
het raam. Lieke en Ludo keken naar boven, naar het 
glas-in-lood-raam. 

“Ik zie Bambi”, zei Lieke. “Ik zie een man met een geweer”, 
zei Ludo, “en bomen en een eekhoorn.” “Bambi heeft iets 
op zijn hoofd”, zei Lieke. “Er straalt licht”. “Heel goed”, 
zei papa. “En zie je in dat licht ook een kruis?” “Ja”, zeiden 
Lieke en Ludo. “Dan is het Hubertus”, zei mama. Het 
werd heel even stil. “Wie is Hubertus?”, vroeg Lieke. “Een 
heilige”, zei mama. “Wat is een heilige?”, vroeg Lieke 
verder en keek vragend naar mama. “Dat zie je toch”, 
zei Ludo. “Een heilige is iemand waar het licht doorheen 
schijnt.” Papa en mama keken elkaar verbaasd aan en ze 
herhaalden wat Ludo had gezegd: “Een heilige is iemand 
waar het licht doorheen schijnt! Prachtig gezegd!”. Maar 
Lieke snapte het niet. Ongeduldig vroeg ze opnieuw: “Wie 
is Hubertus?”. Papa keek naar mama. Hij trok een gezicht 
van: als jij het weet mag je het vertellen. 

Op dat moment klonk een onbekende stem: “Dat zal 
ik jullie vertellen, als je het goed vindt.” Ze keken om 
en zagen een mijnheer die zich voorstelde als de koster 
van de kerk. Hij vertelde: “Hubertus is in 656 geboren. 
Hubertus was de oudste zoon van hertog Bertrand van 
Toulouse, die…” Ludo moest geeuwen. Dat zag de koster 
en dus begon hij opnieuw: ”Hubertus was een nogal 
verwend jongetje. Zijn ouders waren erg rijk. Hij kreeg 
alles wat hij wilde en had natuurlijk veel vrienden! Elke 
dag was het feest. Op een dag trouwde hij met het mooiste 
meisje; ze heette Floribane. Maar… Floribane stierf 
onverwachts. Hubertus was bedroefd, maar ook kwaad. 
Hij zei: “Hoe kan dat nu, God? Waarom gebeurt mij dat?” 

Hij wilde niets meer van God weten. Elke dag vroeg hij 
vrienden iets met hem te gaan doen. Het liefst ging hij 
jagen, want daar was hij goed in. Op een dag zat hij op 
zijn paard een groot hert achterna. Plotseling stond het 
hert stil. Dit is mijn kans, dacht Hubertus. Hij wilde 
schieten…maar zag een kruis oplichten tussen het gewei 
van het hert. O God, dacht hij in een flits, het is vandaag 
Goede Vrijdag, de sterfdag van Jezus. Wat doe ik hier, 
waar ben ik mee bezig? Hij steeg van zijn paard af, knielde 
neer en bad: “O God, ik ben niet goed bezig. Vergeef me. 
Ik ga anders leven.” Hij ging naar een klooster en even 
later is hij zelfs bisschop geworden!”
 
 Bron: wonderwel, jaargang 17.
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