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Van de redactie
De feestdagen zijn in aantocht maar helaas 
zijn er nog geen vooruitzichten dat de 
corona maatregelen kunnen versoepelen. 
Op moment van schrijven weten we ook 
nog niet hoe de uiteindelijke invulling van 
de Kerstdagen eruit zal gaan zien. Wat er in 
ieder geval wel doorgaat kunt u lezen onder 
het kopje Kerk en Samenleving.

In deze Nu en Straks kunt u ook lezen over de Adventsactie. Het 
thema is ‘delen smaakt naar meer’. Anja de Graaf vertelt over 
de actie voor Bake for Life die tijdens het diaconaal weekend in 
de Werenfriduskerk werd gehouden. Onze pastor Juan Andrès 
Correa schrijft over het Hart van Kerstmis. Ook aandacht voor 
de actie Kerkbalans, de folder is inmiddels gedrukt en kunt u half 
januari op de mat verwachten. Theo Hauwert vertelt o.a. over de 
restauratie van de Werenfriduskerk, en aansluitend is er een stukje 
geschiedenis over eerdere restauraties in deze kerk. 
De redactie heeft dit keer zelf haar jeugdherinneringen aan Kerst 
opgeschreven en Piet Brandsen heeft het geheel voorzien van 
fraaie illustraties.

Wij wensen U allen Fijne Feestdagen en een Gelukkig en vooral 
Gezond Nieuwjaar!

De redactie

Verspreiding
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!
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In het weekend is er één viering in de kerk:
Op zondag om 10.00 uur en een keer in de maand dan is op de zater-
dagavond 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 koffie-
drinken na afloop van de viering van 10.00 uur in ‘De Inzet’.

Elke woensdag om 10.00 is er een viering in “De Inzet” door kapelaan 
Juan Andrés Correa.

Het is nog niet bekend wanneer de vieringen in verzorgingshuis Sint 
Jozef beginnen. Hiervoor kunt u elke week de Binding raadplegen.

Liturgisch rooster
Liturgierooster tot en met 4 april 2021 (onder voorbehoud)
18/19/20 december | 4de zondag van de advent -> 
Boeteviering
Vrijdag 18.30: woord- en communieviering in 
verzorgingshuis Sint Joze door Esther Sjerps-Breg en 
Rina Schouten-Jong.
Zondag 10.00: Woord- en communieviering door Esther 
Sjerps-Breg en Rina Schouten-Jong m.m.v. Kees Botman 
en Ria Aker.

24/25/26/27 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 met muzikale ondersteuning van Theo en Els 
Spigt.

31 december/1/3 januari | Oud en Nieuw
Donderdag 19.00: Eucharistieviering door Sjaak de Boer 
m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Zondag 10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés 
Correa m.m.v. Kees Botman en Ria Aker.

8/9/10 januari | Nieuwjaarsreceptie?
Zondag 10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés 
m.m.v. het Gelegenheidskoor.

16 januari Actie Kerkbalans
Zaterdag 19.00: 
Woord-en communieviering door groep Wervershoof.

24 januari
Zondag 10.00: 
Woord- en communieviering door pastor A. Dekker.

31 januari
Zondag 10.00: 
Woord- en communieviering door groep Wervershoof.

7 februari
Zondag 10.00: 
Eucharistieviering door pastor J. Suidgeest.

14 februari
Zondag 10.00: 
Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.

17 februari – Aswoensdag
Woensdag 19.00: 
Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.

20 februari: 
Zaterdag 19.00: 
Eucharistieviering door pastoor J. Van Dril.
28 februari 
Zondag 10.00: Woord- en communieviering door groep 
Wervershoof.

7 maart – Voorstellingsdienst Eerste Heilige 
Communie
Zondag 10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés 
Correa.

14 maart
Zondag 10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés 
Correa.
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Kerstsfeer
Kerstsfeer is iets
waar we naar verlangen
rust, vrede, gezelligheid
even andere belangen.

De sfeer van lichtjes
in huizen, school en kerk
hoopvol aangebracht
doen stralend hun werk.

We kijken er naar uit
juist in deze rare tijd
waar afstand de norm is
tot ieders grote spijt.

Een tijd van onzekerheid
weet ons te raken
Hoe lang duurt dit nog?
Kunnen we er iets van maken?

Laat in de harten
vrede, liefde, licht schijnen
zodat de kerstglans
niet zal verdwijnen.

Het voelt vaak 
wat minder fijn
maar ook op afstand
kunnen we samen zijn.

Arda

Liturgisch rooster (vervolg)

De kaartestroom is weer begonnen
met goeie wense voor de kerst.
Soms is ’t adres met ’t handje skreven,
Maar ok ’n sticker doet ’t best.

D’r komme hêle mooie kaarte,
die benne met veul liefde maakt
met knipwerk, plakke en bordure.
Je snappe dat dat moin wel raakt.

D’r benne ok gekochte kaarte,
dat neemt vezellef minder toid.
’t Ken gerust ’n mooike weze 
as zo’ntje op je deurmat loit.

 wat ik mis bai heêl veul kaarte:
’n beetje andacht voor mekaar.
Weer bloift de echte kerstgedachte,
zo bai ’t end van weer ’n jaar?

Benne de feistdage wel ‘prettig’,
is ’r geluk in ’t nuwe jaar, 
zal die corona oind’lek vortgaan, 
benne ze d’r ok mee klaar?

Krege ze meskien ’n poppie
of was er net weer veul verdriet?
Of konne ze ’n huisie koupe
en lukte dat bai hullie niet?

Was ziek en zeer deer an de orde,
of ging ’t deerô juist heêl goed?
Om zuk ’rs effies an te roeren,
dat beetje andacht doet zo goed.

Gaan deer nou maar d’rs goed voor zitte
en skroif wat pittigs op de kaart.
Je zelle zien hoe bloid ze benne:
’n kaart is zô nag veul meer waard.
Riet 

Kaarte

20/21 maart
Zaterdag 19.00: 
Vormselviering. 
Voorgangers: Mgr. J. Hendriks en 
Juan Andrés.
Zondag 10.00: 
Woord- en communieviering door 
groep Wervershoof.

28 maart – Palmzondag
Zondag 10.00: Eucharistieviering 
door Juan Andrés Correa.

1/2 april – Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag
Donderdag 19.30: 
Eucharistieviering door Juan 
Andrés Correa.
Vrijdag 15.00: Kruisweg.
Vrijdag 19.30: Lijdensverhaal door 
Juan Andrés Correa.

3/4 april – Paaswake/Hoogfeest 
van Pasen
Zaterdag 21.00: Eucharistieviering 
door Juan Andrés Correa.
Zondag 10.00: 
Eucharistieviering door Juan 
Andrés Correa.



Nog een week en het is kerstmis. Op het moment dat u 
dit bericht leest is er nog heel veel onzekerheid over de 
vieringen tijdens de Kerstdagen en dan m.n. het aantal 
bezoekers. Het kinderkoor en een gelegenheidskoor, 
bestaande uit dames en heren van het gemengd koor zijn 
wel bezig met de repetities hiervoor. 

In de Binding heeft u kunnen lezen/kunt u lezen hoe de 
uiteindelijke invulling van de kerstdagen eruit gaat zien. 
Eén ding is zeker: het Kindje wiegen op Eerste Kerstdag 
’s middags zal niet doorgaan, hoe jammer dit ook is. Met 
elkaar maken we een spannende tijd door; wat staat ons 
de komende dagen te wachten en misschien nog wel veel 
belangrijker: de komende weken en maanden? 

We zijn in ieder geval heel blij dat wij de duo’s Theo en 
Els Spigt en Kees Botman en Ria Aker, samen met Ria 
Kappelhof onze organiste, bereid hebben gevonden in de 
afgelopen weken de vieringen een muzikale invulling te 
geven. Ook dank aan het gelegenheidskoor, bestaande uit 
enkele dames en heren van het gemengd koor, voor hun 
inzet. 

Zelden een tijd meegemaakt waar we tot op de dag van 
vandaag met zoveel onzekerheden te maken hadden. 
Laten we met elkaar hopen dat spoedig in het nieuwe 
jaar de draad weer opgepakt kan gaan worden zoals 
we dat graag willen, maar ook hierover bestaan nog 
grote twijfels. We proberen u via de kerkberichten in de 
Binding zoveel mogelijk op de hoogte te houden; meer 
dan dat kunnen we op dit moment niet doen.

Namens de Parochieraad, Ben Droog

Vanuit het taakveld liturgie

Theo en Els Spigt-Dol tijdens de presentatie 
van Skriemer 16 in de oude Schoof
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Missio 
Jaarlijks wordt er tijdens de Wereldmissiemaand (de 
voorlaatste zondag van oktober) een kerkcollecte voor 
MISSIO gehouden. Deze collecte is bestemd voor de 
opleiding van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen 
in nood en parochieopbouw. De collecte heeft in het 
weekend van 17/18 oktober € 92,65 opgebracht. Hartelijk 
dank daarvoor.

Diaconaal weekend 
De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar 
opstellen, oftewel hulp bieden aan hen die dit nodig 
hebben, zowel financieel als sociaal ondersteunend. 
Tijdens de viering van zaterdag 21 november werd hier 
zeker gehoor aan gegeven. Wederom werd gekozen voor 
het thema Bake for life waarin Anja de Graaf en Marleen 
Pater hun ervaringen deelden. Na de viering waren er 
tassen te koop waarvan de gehele opbrengst weer ten 
goede zal komen aan deze stichting.
Verderop in dit blad leest u hier meer over en wat de 
opbrengst is geweest.

Adventsactie
Dit jaar als thema, ‘Delen smaakt naar meer’. 
Ondervoeding is een belangrijke schakel, waardoor met 
name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. Adventsactie 
wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan deze 
vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks 
wordt er daarom campagne gevoerd tijdens de vier weken 
voor Kerstmis: de advent periode. Zij steunen diverse 
projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, 
granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier 
beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Lees 
verder in dit blad hier meer over. Tijdens de kerstdagen 
zal er weer een deurcollecte hiervoor gehouden worden. 

Met ingang van 1 januari 2021 zal Elly Schmidt-Broch 
naast haar eigen taakveld Gemeenschapsopbouw ook het 
taakveld Kerk en Samenleving op zich nemen.

Kerk en samenleving
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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

Ons werkgebied 
beslaat alle dorpen en steden in het gebied tussen Hoorn, Obdam, Medemblik en Enkhuizen. 

Ons doel 
is in crisissituaties adequaat en snel begeleiding en ondersteuning te geven en wegwijzer zijn naar andere 
hulpverlenende instanties.

Zie je het even allemaal niet meer zitten en zou je daar wel eens met iemand over willen praten? 
Heb je verdriet, voel je je eenzaam, verkeer je in financiële nood? We zijn er voor iedereen 
die tussen wal en schip belandt en even niet meer weet welke instantie hulp of steun kan bieden. 

We ontmoeten mensen graag persoonlijk en vellen geen oordeel. 
We bieden je een luisterend oor en nemen de tijd voor onze cliënten. 
In zo’n gesprek worden vaak onderliggende vragen en/of problemen ontdekt. 
Dan gaan we samen kijken naar mogelijkheden voor verbetering. 
Als we daarbij gebruik kunnen maken van reguliere hulpverlening, 
verwijzen we door of gaan samen daarmee in contact. 

Begrip, tact, geduld en praktische hulp zijn de sleutelwoorden. 
De tijd en aandacht die HWK-medewerkers aan mensen besteden, 
geeft hen vaak hun gevoel van eigenwaarde terug.

Allerlei crises worden op professionele manier behandeld.
• Onze hulp is direct en op maat.
• Wij gaan vertrouwelijke om met de informatie.
• De hulp is gratis en professioneel.
• We hebben geen wachtlijst
Je hoeft geen lid van een kerk te zijn, wij helpen iedereen!

Telefooncirkel
 In deze Coronatijd hebben we een telefooncirkel opgezet. 
Zo bieden we mensen die zich alleen voelen, 
een unieke mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen. 
Je wordt gebeld, maar belt zelf ook iemand anders op. 
Je bent dus niet een probleem, maar een deel van de oplossing.

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

Ilse en Wendy
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Juan Andrés Correa
Beste parochianen,
Wat brengt de toekomst ieder van ons? Deze staat voor 
allen gelijk als aan die van een karavaan die door de 
woestijn loopt zonder een waterbron te zien waar wij 
onze dorst kunnen lessen. Wij weten niet hoever wij nog 
moeten lopen voordat wij in de woestijn een waterbron 
kunnen vinden. Dit gevoel kan heel ontmoedigend zijn, 
vooral als wij beseffen dat onze krachten beginnen te 
bezwijken en ons geduld echt op de proef wordt gesteld. 
Zo is het nu bijvoorbeeld gesteld met het Corona-virus 
en met alle maatregelen daar rondom. En wij zien helaas 
nog geen duidelijk einde aan de horizon. Wij bidden en 
hopen dat er zo spoedig mogelijk een goed en afdoende 
geneesmiddel ontwikkeld is. En dan nog is het onzeker 
wanneer wij toegang tot dat medicijn krijgen.

Wat een beproeving voor 
ons allen! Ik persoonlijk heb 
eerder nooit gedacht dat mijn 
priesterwijding zo anders 
zou zijn in een tijd waarin wij 
in duisternis verkeren; waar 
angst en pijn ons vastgrijpen. 
Wij begrijpen nu een stuk 
beter wat het volk van Israël 
veertig jaar lang voelde toen 
het door de woestijn moest 
lopen, iedere dag afhankelijk 
van de voorzienigheid en 
de hulp van God. Geen 
prettig gevoel, maar wel 
noodzakelijk voor ons 
geloofsleven. Misschien voor 
het eerst weerklinken serieus 
de woorden van de profeet 
Jesaja in ons hart: “Het volk 
dat ronddwaalt in het donker, 
ziet dan eenhelder licht; over 
hen die wonen in een land vol duisternis gaat dan een 
stralend lichtop”(Jes 9,1). De profeet vervolgt: “Want het 
drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van 
de drijver, Gij breekt ze stuk ...”(Jes 9,3). Wie anders kan 
werkelijk het Licht van Kerst waarderen dan degenen 
die een lange tijd in het donker hebben moeten lopen? 
Wie anders verlangt vurig de komst van de Redder, de 
Vorst van de Vrede dan degenen die zich door angst, pijn 
en dood bedreigd hebben gevoeld? Wie anders kunnen 
het beste Kerstmis vieren dan wij die zo’n lange tijd 
op de proef zijn gesteld? Kerstmis 2020 zal ongetijfeld 
onvergetelijk zijn!

God is altijd op een of andere wijze in de wereld aanwezig 
geweest. Hij sprak tot Abraham en de aartsvaders; Hij 
bevrijdde Zijn volk uit de slavernij; Hij heeft profeten 
naar het volk gestuurd, vele middelaars. Maar het 

bijzondere van Kerst is dat Hijzelf nu verschenen is 
op aarde. God de onzichtbare, de ontoegankelijke, is 
zichtbaar geworden; Hij is verschenen op aarde; Hij is 
nu onder de tedere gedaante van een pasgeboren kind 
toegankelijk geworden voor iedereen van ons. God die 
zoveel van ons houdt wil ook door ons bemind worden, 
en daarom wordt Hij een klein teder kind zodat wij Hem 
kunnen omarmen, Hem vast kunnen houden, liefkozen 
en kussen.

Dit kind vraagt ook niet geboren te worden in kostbare 
paleizen, maar simpelweg in de stal van ons hart die 
soms stinkt en ongemakkelijk is. Dat maakt Hem niet 
zoveel uit want het enige waar Hij naar verlangt is met 

ons te zijn, in ons geboren te 
worden. Dit kleine, tedere en 
kwetsbare kind van Bethlehem 
doorbreekt ons beeld van 
een strenge, veeleisende en 
wraakzuchtige God. Nee! Hij 
is een liefdevolle, barmhartige 
en tedere God die zich 
vernedert, zich klein maakt 
tot ons niveau. Wij zouden 
kunnen zeggen dat Hij een 
gezellige God is omdat Hij 
van ons gezelschap houdt. Als 
God almachtig is en wij Hem 
zwak en kwetsbaar in een 
kribbe hebben leren kennen, 
dan betekent dat Zijn macht 
de kracht is van de liefde, 
de vergeving, het begrip 
voor en het geduld met alle 
mensen, vooral de zwaksten en 
kleinsten onder allen. 
 

Dit is het hart van Kerstmis! Daarom, laten wij ons klein 
maken met alle eerlijkheid en nederigheid. Laten wij 
ons hart voor het Kind van Betlehem opendoen, ook al 
is het een stinkende en rommelige stal; dat is niet erg 
voor Hem! Beleven wij deze komende feestdagen met 
dankbaarheid voor alles wat wij in ons leven bezitten, 
vooral onze familie. Laten wij ons niet blind staren op 
een gekke koopzucht en alle kerstlichtjes, want het enige 
belangrijke licht is het Licht van het Kind Jezus in ons 
hart.

Ik wens jullie allen Zalig Kerstmis! Ik bid dat het Kindje 
Jezus in ons allen geboren mag worden en ons met Zijn 
vreugde en vrede mag vervullen.

Kapelaan Juan Andrés Correa
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Eén op de zeven baby’s heeft een te laag geboortegewicht!
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden 
honger. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen 
aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, 
ondervoeding en een gebrekkige opleiding. 

Armoedeval
De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar 
greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. 
Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, 
waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn.

Vicieuze cirkel doorbreken
Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen 
ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en 
ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne tijdens de 
vier weken voor Kerstmis: de adventperiode.
We steunen dit jaar vier projecten: in Nicaragua, DR 
Congo, West Bank en Malawi.
Deze projecten zorgen ervoor dat gezinnen zelf groente, 
granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier 
beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.

Hoe kunt u helpen?
Alle steun is welkom: uw bijdrage maakt hoe dan ook 
verschil.

Voor € 18,--  geeft u bijvoorbeeld vijf kippen en/of
   eenden.
Voor € 39,--  helpt u negen gezinnen met ieder twee kilo
   mais- en bonenzaad. 
Voor € 67,--  doneert u drie geiten. 
Voor € 110,--  kan iemand een landbouwcursus volgen.

HELP MEE EN DOE EEN GIFT

Adventsactie: delen smaakt naar meer

Bake for Life
 
Wegens het succes van vorig jaar hadden 
we besloten de actie van Bake for Life dit 
jaar te herhalen.

Daarom was er op 21 november j.l. wederom een 
inzamelingsactie voor dit doel. Marleen Pater en Anja 
de Graaf kwamen in de kerk vertellen over de diverse 
projecten van Bake for Life in Oeganda en Kenia.
Na de dienst kon iedereen een tas kopen voor € 5,- gevuld 
met brood en koek.
De tassen waren binnen een mum van tijd verkocht en er 
is een bedrag opgehaald van € 202,50.
Iedereen weer bedankt voor de bijdrage!
 
Mocht u meer willen weten over de stichting ga dan naar 
www.bakeforlife.nl

Sogges
Wilt u iets doen om te steunen: lever dan spullen in die u 
niet meer gebruikt.

De tweedehands goederen 
worden verkocht in kringloop & 
kadowinkel Sogges in Avenhorn.

De opbrengst is 100% voor Bake for Life: goed voor het 
goede doel maar ook goed voor het milieu!
U kunt bellen naar tel.nr. 06-37359177 om een afspraak 
te maken voor het ophalen van spullen of om ze in te 
leveren in de Inzet.
 
Groeten van Karin, Joanna, Gerda en Anja.
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Nieuws over het kerkhof 
Tjerk Morsch
Onze kerkhofbeheerder Tjerk Morsch is na vele jaren 
dienstbaarheid voor onze parochie gestopt met het 
uitvoeren van zijn taken. Tijdens onze jaarvergadering 
hebben wij Tjerk bedankt voor al zijn inzet en hem 
als blijk van waardering een bloemetje en een attentie 
overhandigd. We wensen hem nog vele jaren toe in goede 
gezondheid. 

Jan Neefjes en Gerard Koopman
Bij de tuinmannengroep heeft, vanwege zijn leeftijd, Jan 
Neefjes afscheid genomen om het stokje over te dragen 
aan een jonger iemand, zoals Jan dat zegt. Jan heeft ook 
een lange staat van dienst meegemaakt als werker in onze 
parochie en als tuinman hebben wij hem ook de gepaste 
waardering gegeven. De opvolger van beide mannen is 
Gerard Koopman van het Talud. Gerard is de nieuwe 
kerkhofbeheerder met tel.nr. 06-22783456 en hij is dus 
tevens actief bij de tuinmannen. 

Buxusmot
Even wat anders. De buxusmot heeft in Wervershoof 
flink schade aangericht in heel veel buxushagen, ook 
op het kerkhof. Bij grote aantasting adviseren wij om 
de buxusstruiken op en om een graf te verwijderen en 
een alternatief te planten, indien men dat wenst. Dit om 
verdere besmetting via schimmel en de populatie van de 
buxusmot in te dammen. 

Voor de tuinmannen is nu een takkenversnipperaar 
aangeschaft. Deze investering is zeker op zijn plaats, 
gezien de vele snoeiwerkzaamheden in de pastorietuin en 
het kerkhof. De tuinmannen hoeven het groenafval niet 
meer af te voeren of op een hoop te slepen om het door 
een professioneel bedrijf te laten versnipperen. 

Nieuwe containers
Op het derde kerkhof (achteraan) zijn per 1 januari twee 
containers geplaatst, een groene en een grijze. Dit om het 
groenafval te scheiden van het plastic, glas en aardewerk. 
Wij hopen dat familie en betrokkenen de uitgebloeide 
versiering van een graf willen opruimen. 
Voor de bezoekers: de toegangspoort van ons kerkhof 
gaat nu, vanwege de wintertijd, om 19.00 uur dicht. 

De kerkhofcommissie 

Een mooi kerst voor iedereen
De feestdagen breken zoals ieder jaar weer aan. Dit jaar zal het er toch anders uit gaan zien, maar blijft het 
hopelijk voor iedereen een periode van warmte en bezinning.

Als PCI zorgen wij ervoor dat in deze periode mensen die het moeilijk hebben een extra bijdrage ontvangen. 
Het is fijn als we echt allemaal mooie feestdagen kunnen hebben. 
Als u mensen kent die hiervoor in aanmerking komen dan kunt u hen vragen contact met ons op te nemen (dat 
kan via 0228-583731).

Als u graag een bijdrage levert aan het werk dat wij doen dan kunt u ons financieel steunen door een bijdrage te 
storten op: IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54 t.n.v. PCI Wervershoof.
In deze periode ontvangen wij vaak ook kerstpakketten. Wij zorgen ervoor dat die bij de juiste gezinnen terecht 
komen. Mocht u een kerstpakket over hebben dan kunt u die bij één van ons brengen:

Ank Deen  Dorpsstraat 68  tel. 0228-582406/0653636281
Carlo van Velzen  De Gouw 32  tel. 02285-84942/0655927724
Afra Wildöer Slotlaan 23  tel. 0228-583731

Namens de PCI wensen wij U mooie feestdagen

PCI Parochiële Caritas Instelling 
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Bijdrage van de voorzitter en onderhoudsman
Behalve parochieraadslid met als taakveld ‘onderhoud’ 
is Theo Hauwert ook tijdelijk voorzitter van de 
parochieraad. Hieronder zijn bijdrage.

Van de voorzitter
We hebben bijna elke 5 à 6 weken een vergadering in de 
grote ruimte van De Inzet 
We kunnen daar coronaproof vergaderen. We hebben 
toch wel een zeer bijzonder jaar meegemaakt. Vele 
vieringen konden niet doorgaan en als er wat was, dan 
moest het coronaproof.
Zoals dit jaar de priesterwijding van Juan Andrés die een 
paar keer werd uitgesteld en uiteindelijk veel soberder 
werd gedaan, zonder zijn ouders en familie. Die konden er 
door de Corona niet bij zijn. Ik was zelf ook bij zijn eerste 
viering in onze kerk aanwezig; heel mooi. Het was jammer 
dat, door de corona, maar een beperkt aantal mensen in 
onze mooie grote kerk aanwezig mochten zijn en dat we 
onze nieuwe wijdeling niet de hand konden schudden om 
hem te feliciteren.

Door corona konden heel veel weekendvieringen, 
avondwaken, uitvaarten en bijzondere vieringen niet 
worden gehouden. Hierdoor missen we als kerk ook veel 
inkomsten; de kosten gaan, net als bij iedereen, gewoon 
door. Financieel hebben we als parochie een jaar met 
een behoorlijk tekort. Het zou heel mooi zijn als we, de 
parochianen, iets extra’s in de bekende enveloppe willen 
doen met de actie Kerkbalans. Als parochieraad hebben 
we veel extra werk door het coronavirus gehad.
Ik bedank de leden van de parochieraad voor hun inzet 
om met elkaar onze parochie in goede banen te leiden in 
deze coronatijd.

Van de onderhoudsman
Hier een update van mij als onderhoudsman van het 
kerkgebouw met de bijbehorende pastorie.
In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor 
de aanvraag van twee verschillende subsidies voor het 
onderhoud van de buitenkant van het kerkgebouw.
Ieder jaar wordt de staat van het kerkgebouw 
geïnspecteerd door de monumentenwacht en die maakt er 
dan een rapport van dat een duidelijk overzicht geeft van 
wat er toe is aan noodzakelijk onderhoud.
In de laatste rapporten van vóór 2017 staat duidelijk dat 
de dakleien van het achterste deel van de kerk, die in het 
bouwjaar van de kerk (1875) zijn aangebracht, heel dun 
zijn geworden en dat de koperhaken waarin ze hangen 
bijna allemaal zijn versleten of gebroken. 

Om lekkage in het kerkgebouw zelf te voorkomen, 
wat meteen grote kosten met zich meebrengt om dit te 
herstellen, hebben we besloten om bij enkele aannemers 
een prijsopgave voor een algehele restauratie van het 
achterste deel van het kerkdak op te vragen. Allereerst 

hebben we een BRIM rijks subsidie aangevraagd; ook 
hebben we een SIM subsidie bij de provincie Noord 
Holland aangevraagd. Het is ons gelukt beide subsidies 
binnen te halen. Dit heeft heel veel tijd gekost aan 
voorbereiding en overleg, zoals ook het verkrijgen van 
toestemming van het bisdom om de subsidie aan te 
vragen, maar ook toestemming van hetzelfde bisdom om 
uiteindelijk de werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren 
door een daarin gespecialiseerd bedrijf.

Op 23 november is het contract getekend en is de opdracht 
om de restauratie uit te laten voeren getekend door het 
regiobestuur en de aannemer.
De restauratie wordt uitgevoerd door Pronk Restauratie 
BV uit Warmenhuizen; dit is een bedrijf dat heel veel 
ervaring heeft in groot onderhoud van monumentale 
gebouwen en we kunnen wel stellen dat ons mooie 
kerkgebouw daar zeker toe behoort.

De planning is dat in de eerste week van december de 
bouwketen worden geplaatst achter de kerk, waarna het 
steigermateriaal wordt aangevoerd vóór de kerstvakantie. 
In de eerste week na de kerstvakantie wordt begonnen met 
het opbouwen van de steigers om het achterste deel van 
de kerk tot goothoogte. Medio januari beginnen ze met 
het vervangen van de zinken goten; deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd door Loodgietersbedrijf Sneeboer. 
Na het aanbrengen van de goten starten ze met het 
vervangen van de leien. Waar nodig wordt ook meteen 
het metselwerk en de glas-in-lood-ramen hersteld. Het 
werk duurt ongeveer tot juli volgend jaar. De totale 
kosten van dit werk zijn iets hoger dan de twee subsidies 
tezamen. Voor dit tekort heeft onze parochieraad een 
restauratiecommissie in het leven geroepen om het nog 
ontbrekende bedrag aan te vullen in de toekomst. Via 
de Binding wordt u de komende tijd daar verder over 
geïnformeerd. 

U bent weer wat op de hoogte. Namens de parochieraad 
wens ik u, ondanks de beperkingen door Covid-19, fijne 
en gezellige kerstdagen en alvast een heel mooi en bovenal 
gezond 2021.

Groeten Theo Hauwert



GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN!

Jaarlijks halen 4000 vrijwilligers in 2000 kerken in 
Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk, om 
kerken actief te laten zijn. 
Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. 
Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Werenfriduskerk
Dorpstraat 71
1693 AC 
Wervershoof
0228 58 12 68

Inspirerende vieringen
Elke week even pauze nemen, even uitstijgen boven de drukte van alledag, om te 

bidden voor alles waar je tegenaan loopt. Aangeraakt worden door God en je geloof 
delen met anderen.

Een zorgzame gemeenschap
Een bezoekje als je ziek bent, een bemoedigende schouderklop, niet zo 

vanzelfsprekend in deze tijd. Maar er zijn andere manieren om een hart onder de 
riem te steken, een goed gesprek, een boodschap doen, een bloemetje brengen. Dat 

is het kloppend hart van kerk-zijn.

Een gastvrije kerk
Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: in de kerk ben je

welkom en vind je een luisterend oor.

Jaarlijks halen talloze vrijwilligers in ons parochie geld op voor onze lokale kerk om 
diverse activiteiten plaats te kunnen laten vinden. Dit doen we middels kerkbalans.

In uw kerk, waar u altijd terecht kunt. Geef voor je kerk, zodat uw kerk kan geven aan 
anderen.

Omzien naar elkaar betekent omzien naar elkaar, steun daarom
Actie Kerkbalans, om activiteiten binnen de kerk financiëel mogelijk te maken.

Wist u dat uw gift aan Actie Kerkbalans (deels) aftrekbaar is
voor de belasting? Info vind u op www.belastingdienst.nl

Avondwakegroep

Al ruim 25 jaar is binnen onze parochie de avondwakegroep actief. Zoals 
de naam al aangeeft, gaat het hier om de verzorging van avondwakes 
voor overleden parochianen. Op dit moment bestaat onze groep uit: 
Esther Sjerps-Breg, Moniek van Velzen-Neuvel, Rina Schouten-Jong en Ben 
Droog.   Bij het overlijden van een parochiaan krijgen wij bericht van de 
Uitvaartverzorging (in de meeste gevallen Barbara) als men er voor kiest 
om op de avond voorafgaand aan een uitvaart een avondwakebijeenkomst 
te houden. In dat geval nemen we zo spoedig mogelijk contact op met 
de betreffende familie om de viering door te spreken. We beschikken 
daarvoor over heel veel materialen, zoals gebeden, gedichten en andere 
toepasselijke teksten; vaak heel belangrijk voor de familie is de keuze van 
de liederen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van cd-muziek met een 
bijzondere herinnering aan het overleden familielid. Met elkaar komen we 
tot een viering waarop veelal met grote voldoening wordt teruggekeken. 
De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat men bij een uitvaart kiest 
voor een herdenkingsviering i.p.v. een eucharistieviering. In geval van 
afwezigheid van een priester kan ook gekozen worden voor een woord- en 
communieviering.       Ook hiervoor zijn we beschikbaar; inmiddels hebben 
we al heel veel van dergelijke vieringen mogen verzorgen. Onze grote 
drive voor het voorgaan in avondwakes en herdenkingsvieringen is de 
steun en de troost die wij kunnen bieden aan de familie bij het overlijden 
van iemand die hen zo dierbaar is en de dankbaarheid die we ervoor 
terugkrijgen. Daar halen we met elkaar de energie uit en we hopen nog 
heel veel jaren die helpende hand te mogen en kunnen bieden.
Esther, Moniek, Rina en Ben.
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De officiële oplevering van kerk en pastorie en de 
finale afrekening had in nov. 1876 plaats en kreeg 
in de kerkbestuursvergadering haar beslag onder 
“ondubbelzinnige tevredenheid met de gunstigen 
afloop der sluiting van de rekening der bouw van kerk 
en pastorie.” En toen architect Asseler een fout in een 
plat-dak op zijn eigen kosten wilde laten herstellen, 
gaf het kerkbestuur te kennen dit zelf te zullen betalen 
“als blijk van tevredenheid over den architect, uit 
erkentelijkheid voor vele bemoeijingen, waartoe hij 
niet verpligt was geweest.” Het lag dan ook voor de 
hand, dat Asseler ’n paar jaar later het zusterhuis en de 
school mocht ontwerpen.

Maar die voorspoed en tevredenheid heeft niet kunnen 
verhinderen, dat al spoedig kleine, later grote gebreken 
vooral aan de toren zichbaar werden en in de loop van ’n 
eeuw schatten gelds zouden kosten.
De sympathieke architect heeft dit niet meer geweten, 
want hij stierf in 1879 nog maar 56 jaren oud, ook 
Pastoor Van Maaseland niet: deze stierf 8 jan. 1880.
De zeer korte bouwperiode – 15 maanden – doet denken 
aan het spreekwoord “haastige spoed is zelden goed.” 
Eigenlijk is de toren pas 25 jaren rustig. Tot 1947-’48 is hij 
nu ’ns meer dan ‘ns minder in beweging geweest.

In 1880
Tijdens een zwaar onweer in de zomer van 1880 trof de 
bliksem niet alleen ’n boerderij (welke?) in de omgeving 
van de kerk, maar ook de toren. De gevolgen daarvan in 
het metselwerk waren van dien aard, dat het kerkbestuur 
zich tot een vriend van de overleden Asseler wendde: de 
zeer bekwame architect A. C. Bleijs (in 1842 te Hoorn 
geboren, waar hij de kerk a.h. Grote Noord bouwde; 
in 1887 werd hij beroemd door de bouw van de St. 
Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam).
Bleijs rapporteert, dat er van de vier zijtorens een geheel 
moest worden afgebroken en opgemetseld en twee 
andere bijgewerkt. De schade was ernstiger dan men 
had gedacht. Nog vóór de winter werd het hoge karwei 
geklaard door Willem Weel van Andijk.

In mei 1893 wordt de parochie opgeschrikt door een 
ongeluk: een stuk cement is van de toren afgevallen 
en heeft een vrouw aan het hoofd gewond. De oorzaak 
van dit evenement wordt zo goed mogelijk opgespoord 
en verholpen. Dan blijft het een kleine 20 jaar rustig. 
Uiterlijk althans, want de toren werkt door, zodat men 
in de winter van 1911-’12 zelf met het blote oog kan 
constateren dat de toren voorover helt. Omdat architect 
Bleijs juist is overleden, wordt Robbers te hulp geroepen. 
Met twee collega’s heeft hij een plan ter versterking van 
de torenfundering uitgewerkt.

Maar om onzekerheden daarin en uit angst voor het 
zware heiwerk, besloot het kerkbestuur (met goedvinden 
van de bisschop) tot uitstel. Wel bleef het de ontwikkeling 
nauwkeurig volgen.

In 1917
Dit gaf in 1917 aanleiding de bouwkundigen Bekkers 
(Amsterdam) en Vlaming (Medemblik) een onderzoek te 
laten instellen. Deze berekenden dat de toren reeds 1.28 
meter voorover uit het lood hing en losgescheurd was van 
de kerk. De oorzaak werd ook ontdekt: uit oude gegevens 
bleek, dat men voor de fundering palen van 9 meter had 
gebruikt die hun stuit vonden op een 9 m diepliggende 
zandplaat. Maar diepere boringen toonden nu aan, dat 
onder dit zand van 1 tot 1½ meter dikte, een slappe klei- 
en veenlaag van wel 4 meter lag, welke de aannemer van 
1874 blijkbaar niet heeft ontdekt.
Men heide 27 houten palen van 16 m. aan de 
buitenhoeken van de toren, hakte gaten door muren 
en steunberen om daar zware ijzeren balken (z.g. 
Differdingers) door te schuiven, daarna werd alles met 
sterke betonspecie aangegoten. Twee jaar later werden 
ook de scheuren tussen toren en kerk gedicht. Maar de 
toren bleef onrustig.

In 1933
In het begin der 30er jaren vielen nu en dan stukken 
steen vlak voor de ingang. Vlaming stelde een onderzoek 
in en bracht onrustbarende berichten ter tafel over 
ingekankerd metselwerk, verscheurde loodbekleding, 
vergane dakbedekking, verdere verzakking en 
muurscheuren ook in de kerk: kortom een alarmsituatie. 
Dit rapport leidde tot een veel uitgebreider onderzoek 
samen met Ir. L. Huydts (Den Haag), waarvan de 
resultaten en adviezen door de ziekte van pastoor Bonnet 
en afwijzende meningen van parochianen grotendeels 
op de lange baan werden geschoven, zodat men slechts 
enige noodvoorzieningen aanbracht, welke 15 jaren het 
enigszins hielden maar de toren zakte verder voorover 
met zijn gewicht van 2 millioen kilo (22.000 kilo per 
paal). Deskundigen begonnen te spreken over afbraak 
van de toren, maar daar kwamen alle parochianen tegen 
op: “Wij willen onze toren houden.”

In 1948-1949
Zo gauw de nieuwe pastoor A. I. M. Busch (benoemd 
in 1943) na de oorlog ’n kans zag, kregen Huydts en 
Vlaming de opdracht met hun diepingrijpend plan de 
toren definitief tot rust te brengen. Wat zij toen met 
aannemer Vertelman en opzichter Th. Koenders tussen 
april 1948 en juli 1949 hebben tot stand gebracht moet 
een “totale kerkherbouw” genoemd worden.
Ze durfden grote onvermijdelijke risico’s te nemen 
en beleefden angstige dagen en nachten bij ernstige 

Eerdere restauraties en andere verbeteringen
Geschiedenis van de Werenfriduskerk
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moeilijkheden onder de toren, toen tijdens het indrukken 
van 58 “Waals”-pulspalen van 17 m. de toren nog 14 cm
voorover kwam, maar bij het vorderen van het werk kwam 
hij weer 32 c.m. terug, zodat een winst was gemaakt van 18 
c.m.! De tien kolommen kregen elk vier palen onder zich 
verbonden met stalen frame balken die ’n betonverlenging 
kregen tot in de buitenmuren. Een betonvloer werd in 
heel de kerk gelegd. Daarna groeide een geweldig woud 
van steigerwerk want alle gescheurde en verziekte muren, 
bogen en gewelven moesten radicaal behandeld worden: 
gestut, opgevangen, gemetseld, soms totaal vernieuwd, 
gereinigd, opnieuw bepleisterd en fijn geschuurd. Vensters 
(behalve de drie heiligenramen) werden vernieuwd, 
een sierlijke tegellambrizering, rode tegelpaden, houten 
dekvloeren voor de nieuwe banken, moderne electrische 
installatie met smeedijzeren lichtkronen werden 
aangebracht. Het werd een gigantische restauratie, 
waardoor de kerk – als de legendarische verbrande 
Phoenix-vogel uit zijn as – verrees uit haar diep verval.

Zaterdag 2 juli 1949 was ’t uit met het krappe 
“noodkerken” in de oude schoollokalen.
Vol verbazing keken de parochianen hun ogen uit 
toen zij tussen 7 en 7.30 uur ’s avonds de “nieuwe” 
kerk binnenstroomden om dankbaar getuige te zijn 
van de inzegening, verricht door Mgr. Ammerlaan, 
vicarisgeneraal van de bisschop, gevolgd door dankbare 
toespraken van pastoor Busch en de Vicaris en een 
feestelijke processie, waarin “Ons Heer” uit de noodkerk 
werd overgebracht naar het Hem nu weer waardige 
Godshuis. Ook de zondag stond in het teken van feest en 
dankbaarheid door de plechtige Hoogmis en het Lof, want 
er was onder Gods zegen en veler gaven en arbeid iets 
groots tot stand gebracht.

In 1958-1961
Na de tragische plotselinge dood van de “herbouw”-
pastoor Aug. Busch 7-3-1958 kwam pastoor 
A. Coelen, wiens activiteiten op geestelijk en materieel 
gebied gedurende 3,5 jaar als een wervelwind door de 
parochie de kerk en de pastorie gingen. Dat deze grote 
hoge kerk zulk een uitstekende verwarming heeft, is 
aan zijn initiatief te danken. De Fa. Vroling plaatste een 
volautomatische olie-stook-inrichting in het omgebouwde 
ketelhuis. Een nieuwe bergplaats en garage kwam tot 
stand. Een voorlopig hoger houten altaar werd midden 
in het priesterkoor geplaatst. Naast de kerk werd het 
parkeerterrein aangelegd. In de 85 jaar oude pastorie was 
in de loop der jaren maar weinig veranderd en verbeterd: 
ze was beslist aan een restauratie toe. Deze werd onder 
leiding van architect Lagrillière door aannemer Th. 
Vertelman en de c.v.-fa. de Vries zo grondig in elf maanden 
uitgevoerd dat pastoor en zijn huisgenoten, toen zij hun 
tijdelijk bivak Dorpsstraat 90 (Marie Bakker) verlieten, 
kwamen in een (zoals hij zelf in het memoriaal-boek 
schreef) “smaakvol en gedistingeerd huis, dat bij iedereen 
een meer dan gewone enthousiaste kritiek ontlokte”!!!

In 1966-1967
Het 2e Vaticaans Concilie (1962-’65) had in heel de 
kerk nieuwe uitzichten geopend, grote verwachtingen 
gewekt en veelbelovende initiatieven losgeslagen, ook in 
Wervershoof.
Pastoor Buurman, die 16-9-’61 hier kwam, maakte in 1962 
een einde aan de discriminerende verkoop en verhuur 
van plaatsen in de kerk. Daarna bezon hij zich op een 
liturgisch en kunstzinnig verantwoorde oplossing van 
de rommelige situatie op het te lage priesterkoor: een 
afbrokkelend oud zandstenen hoofdaltaar, een los houten 
noodaltaar op een verhoging met veel lastige treden.
Een waardige viering van de H. Eucharistie samen met 
de hele gemeenschap eiste een betere en definitieve 
voorziening.
Met architect Overtoom (Alkmaar), die op dit punt reeds 
ervaring had, kwam het kerkbestuur tot een plan, dat 
door aannemer fa. Botman & Zn. werd uitgevoerd: de 
vloer werd een meter verhoogd en naar voren uitgebreid, 
het oude altaar afgebroken en vervangen door een (3 ton 
zware) marmeren offertafel omgeven door een rustige 
ruimte voor de ontplooiing van plechtigheden.
Op de achtergrond, hoog tegen de muur, kreeg het oude 
missiekruis, voorheen achter in ’n kapel en nu ontdaan van 
’n verflaag, een dominerende plaats.
De vloerverhoging bracht consequenties mee voor de 
sacristie en bijsacristie, zodat ook daar ingrijpend werk 
werd verricht.
Toen dit alles voltooid was, moest de kerk weer stofvrij 
gemaakt worden. Het voorstel van velen om dit te 
combineren met een nieuwe behandeling van de na 
18 jaren niet meer zo blanke gewelven, muren en pilaren, 
vond algemene instemming, maar men schrok toch wel 
toen een steigerbedrijf voor aan- en afvoer en opzetten 
f 18.000,— vroeg.
’n Idee van de fa. Botman bracht een prachtige oplossing: 
huur alleen en doe verder alles zelf! Zo gezegd, zo gedaan. 
Zó werd de huur f 4000,—!
Er vormde zich een steigerpatrouille o.l.v. Botman, 
een schilderspatrouille o.l.v. van Rootselaar en een 
schoonmaakpatrouille van vele dames. Allemaal 
enthousiaste “doe ’t zelvers”, die in een maand hun kerk 
weer een metamorphose, een gedaanteverandering deden 
ondergaan: ze stráálde nu weer!
Ondertussen waren de hoge middenramen achter het 
altaar aan restauratie toe, het werd een totale vervanging. 
De Westwoudse kunstenaar Cillekens bracht in zijn 
ontwerp voor het middenraam Vader, Zoon en H. Geest 
tot uitdrukking en in de vier ramen aan weerszijden 
gelovigen afgebeeld als vissen gericht naar de H. 
Drieëenheid, alles in frisse kleuren en vloeiende lijnen. 
Onze drie beschermheiligen uit de oude ramen verdwenen 
zonder elders in de kerk een vervanging te krijgen.

Met Pasen 1967 was alles klaar en op 25 april vierde het 
kerkbestuur met al die verdienstelijke “doe ’t zelvers” een 
daverende feestavond.
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Herinneringen aan 
Kerst en Oud & Nieuw

Anneke 
Ik was zes jaar toen we verhuisden van wat nu nr. 124 
is naar nr. 178 in Zwaagdijk. We waren toen met tien 
kinderen, het huis werd te klein. Het scheelde wel een 
stukje lopen naar school. Ongeveer een week voor 
Kerstmis kwam er een echte boom in huis en werd 
de grot van zolder gehaald en neergezet. De beeldjes 
kwamen tevoorschijn en kregen een mooie plaats. 
De drie koningen met kameel mochten nog net in de 
grot staan, maar wel op grote afstand van de kribbe. 
Die mochten pas op 6 januari bij de kribbe staan. 
Prachtig vonden wij dat, echt feest. Er stonden kaarsjes 
voor de grot en die mochten op bepaalde tijdstippen 
aangestoken worden. 

Ik weet niet meer hoe oud ik was toen ik naar de 
nachtmis mocht. De nachtmis begon elf of twaalf uur 
’s nachts. Daarna gingen we thuis eten. De tafel was 
prachtig gedekt en er was tulband, kerststol en 
heerlijke broodjes, echt een traktatie. Eerste kerstdag 
gaf de Paus de zegen “Urbi et Orbi” via de t.v. Ik kan 
me nog herinneren dat mijn moeder dan bij een stoel 
knielde en bad. We moesten dan muisstil zijn. Met het 
diner (warm eten) aten we rosbief, spinazie, gestoofde 
peertjes en aardappelen en als toetje “flubber” pudding, 
dat was jaarlijks een traditie. 

Op school mocht mijn klas een jaar het kerststuk 
spelen. Bijna iedereen had een rol gekregen, een paar 
bleven over waaronder ik. Toen ik mijn vinger opstak 
en zei dat ik nog niets was, mocht ik een rots spelen. 
Een kleed over me heen en muisstil op de knieën en 
ellebogen, dat lukte wel. In de kerk van Zwaagdijk 
stond elk jaar een hele grote kerststal/grot met 
prachtige beelden. Voor de stal stond een engel, die, als 
je er geld in stopte, knikte met haar hoofd. Daar zijn 
heel wat centen ingegooid. 

Van het vieren van Oud & Nieuw kan ik me niet zoveel 
meer herinneren. De jaarlijkse oudejaarsconference 
van Wim Kan op de t.v. was wel jaren vaste prik. Ik 
snapte er weinig van. Al dat geteut over politiek. Toen 
we vijftien, zestien jaar waren gingen we na twaalf uur 
naar van Rooijen. De volgende dag was het afzien. Mijn 
vader was 1 januari jarig en ’s ochtends was er dan 
al visite. Iedereen had altijd vrij en kon op tijd mooi 
aanzitten. Dat viel niet mee, maar het was wel gezellig 
met de tantes en ooms. 

’s Avonds lag ik in ieder geval op tijd in mijn bed. 

Van de redactie



Arda
Mooiste herinnering was bij mij dat ons 
jongste broertje, Walter, kerstkindje was in de 
kerk van Zwaagdijk-Oost tijdens het kindje 
wiegen. Hij was eind april geboren dus een 
flinke baby. Hij paste net aan in de kribbe op 
het altaar. Maar ik zat vooraan trots te zijn 
op ons kleine broertje. Hij was erg zoet. Vond 
het allemaal reuze interessant. De nachtmis 
maakte ook veel indruk op me. Laat uit de 
kerk, en dan een feestelijke broodmaaltijd 
thuis. Eén of twee keer lag er sneeuw bij 
het verlaten van de kerk, dat maakte het 
kerstplaatje wel compleet. 
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Petra
Wij hadden vroeger thuis een kerststal met van die  
houten zijkanten die je in elkaar kon zetten. Bovenop 
de stal lag een los rieten dakje. Er stonden naar mijn 
beleving stenen beelden in en bovenop de stal hing 
engelenhaar. Volgens mij had iedereen dezelfde 
kerststal die jaar in jaar uit werd neergezet. We hadden 
ook een kleine kunstkerstboom. Dit boompje hadden 
mijn ouders gekocht in 1959 tijdens hun verloving 
en was dus waarschijnlijk net zo oud als de kerststal. 
Het is nog steeds in mijn bezit, de takken laten wel 
wat los maar elk jaar zet ik hem weer op met dezelfde 
oude ballen, pure nostalgie. Achteraf bezien is het best 
bijzonder dat er in 1959 al kunstkerstbomen waren.

Verder weet ik nog dat we bij het kerstontbijt ieder een 
kaarsje in een paddestoeltje naast ons bord hadden 

staan. Op een keer vloog mijn (toen nog lange) haar in 
de brand. Paniek!

Ik was geen acteertalent, en in de 6e klas van de 
lagere school mocht ik zodoende meehelpen met het 
decor. We maakten de verschillende bijbelse dieren 
uit het kerstverhaal van karton en bonden er een stok 
aan vast. Hiermee liepen we gebukt achter een wit 
gespannen doek, waarop licht scheen, heen en weer 
van de ene kant van het podium naar de andere kant. 
Dit moest een achtergronddecor voorstellen, een soort 
schimmenspel. 
Ik was erg creatief en had alle dieren gemaakt, alleen 
struikelde ik toen voorover waardoor de hele mystiek 
was verdwenen en iedereen in een deuk lag. Meester 
Reus kwaad.
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Annie Schoutsen
Zij die mij liefhebben gaat niet weg, ze loopt naast ons 
iedere dag in wat we zien en wat we voelen, in wat we doen 
en laten, ongezien, ongehoord, maar altijd daar. 

Heel mooie en toepasselijke woorden die geschreven 
stonden boven de rouwcirculaire van Anna Maria 
(Annie) Schoutsen, geboren op 23 februari 1927 in 
Medemblik als oudste dochter in een gezin van 8 
kinderen. Toen Annie 9 jaar was stierf haar vader, 
wat betekende dat haar hulp in het gezin, gezien de 
omstandigheden, noodzakelijk was. Ze voedde mede haar 
jongere zussen en broertje op. Graag had ze door willen 
leren, maar door de gezinssituatie was dat niet mogelijk. 

Uiteindelijk volgde ze de naaischool waar ze haar 
Lingerie- en kostuumdiploma haalde. De oorlogsjaren 
heeft Annie heel bewust meegemaakt; ze was 13 toen de 
oorlog begon. Hun huis aan de Turfhoek werd gevorderd 
door de Duitsers, waardoor ze noodgedwongen moesten 
verhuizen naar een bovenwoning elders in Medemblik. 
Na de oorlog probeerde ze het leven te vieren; ze hield erg 
van feesten en kermissen. 

Op de kermis in Wervershoof leerde ze Meindert Dol 
kennen met wie zij in 1953 in het huwelijk trad, waarna 
ze gingen wonen op de Simon Koopmanstraat 48. Samen 
kregen ze 6 kinderen, 4 jongens en 2 meisjes. In haar 
eerste huwelijksjaren bediende ze de benzinepomp die 
voor hun huis stond. Annie was al redelijk geëmancipeerd 
voor die tijd. Ook was ze druk in het tuindersbedrijf 
van haar man, waar de kinderen in de vakanties ook 
ingezet werden om bollen te pellen, te rooien en tulpen te 
koppen; iets waar ze hun vader en moeder nog dankbaar 
voor zijn. Ze hebben er door leren aanpakken en hebben 
daar nog plezier van in hun leven. 

Annie vond het heel belangrijk dat haar kinderen een 
opleiding volgden en werk vonden. Dat wat haar zelf niet 
gegeven was in haar jonge jaren, gunde ze haar kinderen 
volop. Ze stimuleerde hen en vond dat ze hun kansen 
moesten grijpen. Ze was supertrots op wat haar kinderen 
hadden bereikt en dat mocht iedereen weten. 

Annie heeft ook verdrietige tijden gekend; in 1970 verloor 
ze kleine Jeroen die niet meer leefde bij de geboorte, 
Kees die overleed toen hij 26 was en haar man, hij was 
pas 56. Eind jaren ’80 ontmoette ze Jan Schutte met wie 
ze trouwde in 1992; ze betrokken een woning aan de 
Kaagweg. Ineens had ze er 10 kinderen bij; ze bezocht als 
het maar even kon elke verjaardag en met de feestdagen 
was iedereen welkom. Ook was ze heel trots op haar vele 
klein- en achterkleinkinderen. 

In de zomer van 2005 werd Annie heel erg ziek; ze werd 
opgenomen in St. Niek. Langzaam wist ze weer op te 
krabbelen en mocht ze het verpleeghuis verlaten, iets wat 
redelijk uitzonderlijk was. Zo werd ze ‘Het wonder van 
Lutjebroek’, een titel waar ze trots op was en waarmee 
ze de krant haalde. In 2007 overleed Jan Schutte; een 
verdrietige periode brak aan. In 2007 kwam ze in St. Jozef 
terecht waar ze, gedurende 13 bonusjaren, nog een mooie 
oude dag had. 

De coronatijd heeft veel impact op haar gehad in het 
laatste half jaar van haar leven. Voor iemand die zo in het 
leven stond was het heel pijnlijk te zien hoe vaak ze alleen 
zat in haar kamer. Een val werd haar uiteindelijk fataal; 
op 17 oktober kwam er stilte over haar leven, waarna 
begrafenis op het kerkhof. Afscheid van een moeder, oma 
en over-oma met ‘een eeuwig optimisme en een positieve 
levensinstelling’. 

Jan Beemster
Op 17 oktober 2020 is op de gezegende leeftijd van bijna 
94 jaar overleden Johannes, Anthonius (Jan) Beemster, 
geboren op 8 november 1926, als vijfde kind van Dirk 
Beemster en Geertruida Mooij. Zijn eerste levensjaren 
kenden een triest en bijna onvoorstelbaar verloop; zijn 
eerste moeder overleed aan een longontsteking toen hij 
nog geen 4 jaar oud was. Zijn vader hertrouwde met de 
zus van zijn moeder: Catharina Mooij; zij overleed echter 
in het kraambed, 2 jaar na het overlijden van zijn eerste 
moeder. 

In 1935 trouwde zijn vader voor de derde maal, deze keer 
met een Amsterdamse; het noodlot sloeg echter ook hier 
toe. Twee maanden na hun huwelijk overleed zijn vader 
op de leeftijd van 43 jaar. Hij was op dat moment bijna 9 
jaar. Alsof dit alles nog niet genoeg was verliet zijn derde 
moeder het gezin, toen hij nog 13 moest worden. Het 
gezin met 7 kinderen werd vervolgens bijgestaan door 
ooms en tantes, zodat ze het thuis met elkaar konden 
redden. Ondanks dat zijn ouders vroeg overleden waren, 
heeft hij, zoals hijzelf omschrijft in zijn memoires, 
achteraf gezien wel een gezellige en mooie jeugd gehad. 

Wij herinneren ons ... 

Familieberichten
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Hij trok toen al veel op met zijn broer Cor die 2 jaar 
ouder was. Na de ULO te hebben doorlopen behaalde 
hij het Praktijkdiploma Boekhouden, een opleiding 
die zijn verdere carrière in het leven zou bepalen. Het 
ondernemerschap zat er al vroeg in; thuis hadden ze 
konijnen en geiten die hij verkocht; later in de oorlog 
kocht hij sigarettenbonnen die hij met winst van de hand 
deed. 

Zijn werkzame leven begon hij, als 21-jarige bij de 
coöperatieve Zaaizaadvereniging West-Friesland, daarna 
bij de coöperatie Zuivelfabriek, om uiteindelijk in 1948 
terecht te komen bij Transportbedrijf Steltenpool. Daar 
was hij werkzaam als boekhouder en bekwaamde hij 
zich verder in het ondernemerschap. In 1990 werd hij 
mededirecteur van de firma Steltenpool, waarna in 1994 
Koggetransport werd opgericht, het bedrijf waar hij 
mede-eigenaar van was tot aan zijn pensioen. 

Ook maatschappelijk gezien was Jan heel betrokken; zo 
heeft hij jarenlang het penningmeesterschap gedaan voor 
het kerkbestuur en was hij een vakbekwaam bestuurder 
voor de Stichting Katholiek Onderwijs Wervershoof. 
Voor al dit vrijwilligerswerk kreeg hij de pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt. Een 
waardevol en meer dan verdiend eerbetoon. 

Op 5 mei 1954 trouwde hij met zijn Annie, zus van 
zijn schoonzus Vera; samen kregen ze 5 kinderen. 
Na op diverse plekken te hebben gewoond (Simon 
Koopmanstraat en De Hoek) liet de gezondheid van 
Jan het steeds meer afweten. Op hoge leeftijd fietste hij 
nog heel veel, tot die fatale dag in 2016 waarop hij door 
een auto werd geschept. Dat was ook het moment om te 
verhuizen naar een aanleunwoning, geen gemakkelijke 
stap voor hem. Ruim 3 jaar heeft hij daar samen met 
Annie gewoond, totdat voor hem het einde van het aardse 
leven naderde. 

In bijzijn van zijn liefhebbende gezin is hij rustig 
ingeslapen. Op 22 oktober was voor hem een plechtige 
uitvaart waarna begrafenis op de R.K. Begraafplaats. 
Afscheid van een echtgenoot - de laatste tijd noemde hij 
Annie steeds vaker zijn ‘4e moeder’ - en vader bij wie ‘het 
gezin altijd op de eerste plaats stond’.

Truus Mol-Buis
Ik heb mijn moeder niet verloren, daarvoor gaf ze me 
teveel. Wat zij zei dat blijf ik horen, van wat ik ben is zij 
een deel. De eerste zinnen die geschreven stonden boven 
de overlijdensadvertentie van Geertruida Maria (Truus) 
Mol-Buis, geboren op 22 april 1928 in Onderdijk, als 
oudste dochter in een gezin van 10 kinderen. 

Haar moeder leed aan TBC; gedurende langere tijd heeft 
zij in een TBC huisje in de voortuin gelegen. Zij overleed 
tijdens de oorlog op 50-jarige leeftijd. Het betekende dat 
Truus na de 5e klas de lagere school moest verlaten om 
thuis de zware taak op zich te nemen om voor haar jongere 
broers en zussen te zorgen. Ze had heel graag door willen 
leren, maar dat zat er, gezien haar zorgen voor het gezin, 
niet in. In latere jaren heeft ze de opleiding van coupeuse 
gevolgd, een opleiding die het gezin goed van pas zou 
komen. Ze maakte heel veel kleding voor haar broers en 
zussen. 

Begin jaren ’50 ontmoette zij Simon Mol met wie zij 
trouwde in 1957; uit hun huwelijk werden 5 kinderen 
geboren: 2 dochters en 3 zonen. Samen runden ze een 
tuindersbedrijf, waarin zij, naast haar moederrol, een grote 
bijdrage leverde. Ondanks haar drukke werkzaamheden 
maakte ze ook tijd vrij om kleding te maken voor haar 
eigen kinderen. Naaien was haar lust en haar leven; tot 2 
jaar geleden verstelde ze nog haar eigen kleding, of was 
ze aan het breien en haken. Ze was de spil in het gezin; ze 
hield van aanpakken en nam altijd de leiding. Ze regelde 
o.a. zelf de verbouwingen en nam ook de schilderskwast 
ter hand. Nadat alle kinderen ‘de deur uit waren’, is zij 
samen met Simon verhuisd naar Wervershoof, tijd om aan 
zichzelf te denken. Ze maakten regelmatig buitenlandse 
reizen, met als één van de hoogtepunten: de bedevaart 
naar Banneux. 

Begin jaren 2000 kreeg Simon een beroerte, waardoor hij 
halfzijdig verlamd raakte. Truus heeft haar man ongeveer 
drie jaar lang verzorgd, samen met hun zoon Marcel. Hij 
overleed in 2006. Dat was het moment dat ze verhuisde 
naar een aanleunwoning bij St. Jozef. Daar heeft ze nog 
heel veel mooie jaren doorgebracht. Ze maakte elke dag 
haar appartement schoon, kookte zelf haar eten en fietste 
op de hometrainer. Behalve het handwerken, was ze een 
fervent liefhebber van ‘woordzoekers’. 

Trots was ze op haar 14 kleinkinderen en 6 
achterkleinkinderen. Haar jongste zoon Marcel was, na 
het overlijden van Simon, haar steun en toeverlaat. Ze 
ondernamen samen heel veel: een wandeling maken, 
markten bezoeken een terrasje pikken etc. Ca. 1,5 jaar 
terug is zij gevallen; mede hierdoor liet haar gezondheid 
het steeds meer afweten, waardoor zij haar aanleunwoning 
moest verruilen voor een kamer in het verzorgingshuis St. 
Jozef. Ondanks haar broze gezondheid heeft zij met veel 
energie, wilskracht en ondersteuning van Marcel, nog 
ruim een jaar met veel plezier in haar kamer in St. Jozef 
gewoond. 

Op 31 oktober sloot zij voorgoed haar ogen, waarna 
begrafenis op het kerkhof. Afscheid van ‘een hardwerkende 
vrouw die in alles zelf de regie nam’.
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De beeldjes van de kerststal
Arnoud, Joyce en Emily zitten vol spanning op mama te 
wachten. Elk ogenblik kan zij de trap af komen met de 
doos…
Elk jaar een paar dagen voor Kerstmis, is dit het 
spannendste moment. Daar komt ze: mama met de doos 
waarin de kerststal zit. Ze komt heel voorzichtig de vlizo-
trap af, en gaat plechtig naar beneden.

Emily, Joyce en Arnoud volgen elke beweging van 
mama. In de kamer bij de kerstboom zegt Joyce: “En nu 
uitpakken”. Maar mama zegt: “Even wachten, ik wil eerst 
iets zeggen. Om de beurt mag iedereen met de ogen dicht 
een beeldje uit de doos pakken. Probeer dat beeldje te 
pakken wat je zelf zou willen zijn! Voordat je het papier 
eraf doet, moet je zeggen welk beeldje je hoopt dat het is”.
Arnoud steekt als eerste zijn hand in de doos en grabbelt 
wat in het rond. ”knijp ze niet stuk!” roepen de anderen 
als uit één mond. Geschrokken trekt Arnoud zijn hand 
terug met het beeldje dat hij toevallig vast heeft. Hij voelt 
met beide handen, en zegt dan: “Ik denk dat dit Maria is. 
Ik voel het. Zeker weten. Want er zijn nergens uitsteeksels. 
Ja, dit moet Maria zijn, die zit altijd gebogen…

Wat krijg ik als ik het goed heb? “. Mama moet eigenlijk 
lachen, maar ze doet het niet. Ze zegt: “Ik ben benieuwd 
of je het goed hebt, en of dit het beeldje is dat het best bij 
jou past”. Gespannen kijkt iedereen toe terwijl Arnoud 
zijn beeldje uitpakt. “Zie je wel, ’t is blauw. Maria is altijd 
blauw”. En hij heeft gelijk: het is Maria. Joyce vraagt: “Jij 
wilt dus net als Maria zijn?”. “Nee”, zegt Arnoud, “ik ben 

toch geen meisje… Ik kan nooit Maria zijn. Heb ik het nu 
goed of fout?”. Vragend kijkt hij zijn moeder aan. “Nee, jij 
bent geen meisje”, zegt mama, “maar toch heb jij ook wel 
iets van Maria”. 

Arnoud en de anderen kijken mama ongelovig aan. “Wat 
bedoel je?”, vraagt Emily. Mama gaat wat verzitten, legt 
haar hand op Arnoud, kijkt naar de meisjes, en zegt dan: 
“ Maria was altijd heel zorgzaam. Ik vind dat jij dat ook 
bent! Jij zorgt voor je zusjes. Jij let op hen en helpt hen”. 
Dan is het even stil. “Nu mag ik”, zegt Emily. Ze knijpt 
haar ogen dicht, en steekt haar hand in de doos. 

Ook zij graait wat rond, pakt een beeldje, en zegt: “Dit 
is de ezel…of de os”. “De klos zul je bedoelen”, lacht 
Arnoud. Intussen heeft Joyce al een beeldje gepakt: 
“Kijk, ik ben een schaapje”. Ze zet haar beeldje midden 
in de stal: “Hier wil ik zijn, dicht bij jezus, bij de kribbe”. 
“nu ben ik weer”, roept Arnoud, maar Emily en Joyce 
schreeuwen: “Nee mam is aan de beurt”. Mama knijpt 
haar ogen dicht, woelt in de doos, pakt een beeldje, en 
zegt: “Opgelet, hier kom ik”. En wanneer het papier eraf 
is, blijkt het een herder te zijn. “Mama is een herder. Ze 
moet altijd klaar staan, moet zorgen dat er eten is, moet 
troosten bij verdriet, moet verhaaltjes vertellen”. Emily 
zucht, en zegt: “En papa’s dan?”.
 
 Bron: Wonderwel jaargang 11
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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN!

Jaarlijks halen 4000 vrijwilligers in 2000 kerken in 
Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk, om 
kerken actief te laten zijn. 
Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. 
Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Werenfriduskerk
Dorpstraat 71
1693 AC 
Wervershoof
0228 58 12 68

Inspirerende vieringen
Elke week even pauze nemen, even uitstijgen boven de drukte van alledag, om te 

bidden voor alles waar je tegenaan loopt. Aangeraakt worden door God en je geloof 
delen met anderen.

Een zorgzame gemeenschap
Een bezoekje als je ziek bent, een bemoedigende schouderklop, niet zo 

vanzelfsprekend in deze tijd. Maar er zijn andere manieren om een hart onder de 
riem te steken, een goed gesprek, een boodschap doen, een bloemetje brengen. Dat 

is het kloppend hart van kerk-zijn.

Een gastvrije kerk
Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: in de kerk ben je

welkom en vind je een luisterend oor.

Jaarlijks halen talloze vrijwilligers in ons parochie geld op voor onze lokale kerk om 
diverse activiteiten plaats te kunnen laten vinden. Dit doen we middels kerkbalans.

In uw kerk, waar u altijd terecht kunt. Geef voor je kerk, zodat uw kerk kan geven aan 
anderen.

Omzien naar elkaar betekent omzien naar elkaar, steun daarom
Actie Kerkbalans, om activiteiten binnen de kerk financiëel mogelijk te maken.

Wist u dat uw gift aan Actie Kerkbalans (deels) aftrekbaar is
voor de belasting? Info vind u op www.belastingdienst.nl

Avondwakegroep

Al ruim 25 jaar is binnen onze parochie de avondwakegroep actief. Zoals 
de naam al aangeeft, gaat het hier om de verzorging van avondwakes 
voor overleden parochianen. Op dit moment bestaat onze groep uit: 
Esther Sjerps-Breg, Moniek van Velzen-Neuvel, Rina Schouten-Jong en Ben 
Droog.   Bij het overlijden van een parochiaan krijgen wij bericht van de 
Uitvaartverzorging (in de meeste gevallen Barbara) als men er voor kiest 
om op de avond voorafgaand aan een uitvaart een avondwakebijeenkomst 
te houden. In dat geval nemen we zo spoedig mogelijk contact op met 
de betreffende familie om de viering door te spreken. We beschikken 
daarvoor over heel veel materialen, zoals gebeden, gedichten en andere 
toepasselijke teksten; vaak heel belangrijk voor de familie is de keuze van 
de liederen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van cd-muziek met een 
bijzondere herinnering aan het overleden familielid. Met elkaar komen we 
tot een viering waarop veelal met grote voldoening wordt teruggekeken. 
De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat men bij een uitvaart kiest 
voor een herdenkingsviering i.p.v. een eucharistieviering. In geval van 
afwezigheid van een priester kan ook gekozen worden voor een woord- en 
communieviering.       Ook hiervoor zijn we beschikbaar; inmiddels hebben 
we al heel veel van dergelijke vieringen mogen verzorgen. Onze grote 
drive voor het voorgaan in avondwakes en herdenkingsvieringen is de 
steun en de troost die wij kunnen bieden aan de familie bij het overlijden 
van iemand die hen zo dierbaar is en de dankbaarheid die we ervoor 
terugkrijgen. Daar halen we met elkaar de energie uit en we hopen nog 
heel veel jaren die helpende hand te mogen en kunnen bieden.
Esther, Moniek, Rina en Ben.


