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Van de redactie
Het is inmiddels een jaar geleden dat we door het corona-
virus werden verrast en ons land op 15 maart in een lockdown 
terechtkwam. De Nu en Straks verscheen voor het eerst alleen 
digitaal op de website en niet op papier. 
Nu, een jaar later, zijn we inmiddels in de ‘derde golf’ aanbeland. 
Het virus heeft flink toegeslagen en iedereen kent wel iemand in 
zijn kring die corona heeft gehad of er zelfs aan is overleden. Het 
zijn zware tijden en ook het aantal aanwezigen in de kerk mag 
nog steeds maximaal maar 30 personen bedragen. De Nederlandse 
bisschoppen roepen met een speciale website op om toch Pasen te 
vieren. Ook is het mogelijk om van huis uit deel te nemen aan de 
vieringen in de kathedraal van Haarlem via Kathedraal-TV. 

Verder dit keer een interview met ras-vrijwilligster Diana 
Verdonschot-Kraakman en interim voorzitter Theo Hauwert praat 
ons bij over de renovatie van de Werenfriduskerk. Daarnaast zijn 
er de vaste rubrieken, “wij herinneren ons” neemt deze editie veel 
plaats in. Op 28 maart op Palmzondag worden er na afloop van de 
viering bosjes tulpen verkocht. Hierover meer elders in het blad.

Wij hopen dat wij op uw bijdrage kunnen rekenen en voor de 
komende tijd wensen we iedereen veel kracht en gezondheid toe.

De redactie

Verspreiding
De Nu en Straks zal 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 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’.

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 27 juni 2021 (onder voorbehoud)

28 maart: Palmzondag
Zondag 10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés 
Correa m.m.v. Heren van het koor.

Na afloop van de viering worden er bosjes tulpen verkocht. 
De prijs voor een bosje tulpen is € 3,- en 2 bosjes voor 
€ 5,- en de tulpen worden gesponsord Klaas Schouten 
Tulpen (Bloomore) uit Andijk.

1/2 april: Witte Donderdag en Goede Vrijdag
Donderdag 19.30: Eucharistieviering door Juan Andrés 
Correa m.m.v. enkele heren van het koor.
Vrijdag 15.00: Kruisweg door Juan Andrés Correa.
Vrijdag 19.30: Lijdensverhaal door Juan Andrés Correa 
m.m.v. enkele heren van het koor.

3/4 april – Paaswake / Eerste Paasdag
Zaterdag 21.00: 
Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.
Zondag 10.00: 
Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.

Na afloop van beide vieringen is de vastencollecte.

Maandag 5 april: Tweede Paasdag – Geen viering
11 april: 2de zondag van Pasen
Zondag 10.00: Woord- en communieviering door Ben 
Droog en Moniek van Velzen-Neuvel m.m.v. Theo en Els 
Spigt.

17 april: 3de zondag van Pasen
Zaterdag 19.00: Eucharistieviering door Juan Andrés 
Correa m.m.v. het Heren van het koor.

25 april: 4e zondag van Pasen
Zondag 10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van 
Dril m.m.v. Ria Aker en Kees Botman.

2 mei: 5de zondag van Pasen
Zondag 10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés 
Correa m.m.v. Theo en Els Spigt.

9 mei: 6de zondag van Pasen
Zondag 10.00: Woord- en communieviering door Esther 
Sjerps-Breg en Elly Schmidt-Broch m.m.v. Heren van het 
koor.

13 mei: Hemelvaartsdag
Donderdag 10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van 
Dril m.m.v. Ria Aker en Kees Botman.

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. 
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Belofte
Door duisternis heen
brandt stil en bescheiden
de vlam van de kaars,
die ons zal leiden

uit het donker
richting het licht
steeds weer naar 
een nieuwe tijd gericht.

De vlam blijft helder
en wijst ons de weg
over de paden
van welzijn of pech.

Verandering mag komen
voorjaar wordt een feit
de paaskaars is ontstoken,
symbool van eeuwigheid.

De vlam verspreidt het licht
voor ons allemaal,
omlijst de strekking
 van het paasverhaal.

De belofte van nieuw leven
zichtbaar in de natuur,
is een hoopvol gegeven
van blijvende duur.

Arda

Liturgisch rooster (vervolg)

Ik liep nei de tuin, en zat deer te diedéle
’t zontje dat pikkerde al op m’n reg
De Japanse kers sting stikvol met bloempies
Den dodder je zômaar d’rs effies weg.

Dat duurde niet lang, ’r was ’n zoôt te beleven
ik zag moeder gans met ’n hêle zoôt joôs
en vader d ŕ achter, ze gavve ze zwumles
en op ź n toid hapte ze effies in t́ kroôs.

Ze moste de wal op, dat ging heêl sekurig
zo ien-voor-ien klomme ze deer alle tien
t́ Was net ń spoortje die hêle ris pulle

en moe was heêl groôsk, dat kò-je zô zien.

Zundegochend

15 mei: 7de zondag van Pasen
Zaterdag 19.00: Eucharistieviering 
door Juan Andrés Correa m.m.v. 
Theo en Els Spigt.

23 mei: Eerste Pinksterdag
Zondag 10.00: Eucharistieviering 
door Juan Andrés Correa m.m.v. 
Heren van het koor.

24 mei: Tweede Pinksterdag geen 
viering

30 mei: Feest van Heilige 
Drie-eenheid
Zondag 10.00: Woord- en 
communieviering door Moniek 
van Velzen-Neuvel en Esther 
Sjerps-Breg m.m.v. Ria Aker en 
Kees Botman.

6 juni: Feest van het Heilige 
Sacrament / 10de zondag door het 
jaar
Zondag 10.00: Eucharistieviering 
door Juan Andrés Correa m.m.v. 
Theo en Els Spigt.

13 juni: 11de zondag door het jaar
Zondag 10.00: Woord- en 
communieviering door pastor 
A. Dekker m.m.v. Heren van het  
koor.

19 juni: 12de zondag door het jaar
Zaterdag 19.00: Eucharistieviering 
door Juan Andrés Correa m.m.v. 
Ria Aker en Kees Botman.

27 juni: 13de zondag door het jaar
Zondag 10.00: Woord- en 
communieviering door Ben Droog 
en Moniek van Velzen-Neuvel 
m.m.v. Heren van het koor.

D ŕ ware ok haasies die rende deur t́ woiland
en t́ koôlmeisie bouwde zôvoors an ź n nest.
De windmôlen draaide gestadig ź n rondjes
houg boven de bome, dat lukte-ń m best.

Op d’ rand van de skuit sting ń roiger te plure,
vigelêre op vissies, stokstoif as ń plank.
Wat zag ‘k veul moois onder moin blauwe regen
Toeda ‘k in ’t zontje deer zat, op die bank.

Groete
Riet
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Beste parochianen,

Hier een stukje in mijn functie van interim voorzitter 
van de parochieraad en mijn taakveld onderhoud van 
het gebouw. 

Namens de parochieraad wil ik alle gulle gevers van het 
prachtige bedrag van € 60.000,-- dat is opgehaald tijdens 
de Actie Kerkbalans 2021 van harte bedanken. Dit mooie 
bedrag hebben we hard nodig om onze kerkgemeenschap 
draaiende te houden in deze moeilijke coronatijd.
Doordat we bijna geen bijzondere vieringen en andere 
activiteiten in ons fraaie kerkgebouw hebben, missen we 
veel inkomsten. Maar de kosten gaan wél gewoon door, 
zoals bij iedereen.

Zoals waarschijnlijk de meeste 
Wervershovers wel hebben gezien ging 
de verlichting van de kerkklokken ’s 
avonds niet aan. Dit probleem is als 
het goed is dinsdag 9 maart hersteld 
door de fa. Vellema, het bedrijf dat het 
uurwerk van de kerktoren anderhalf 
jaar geleden heeft vernieuwd. 

Hiervoor was een heel grote 
hoogwerker nodig die voor de kerk 
werd geplaatst. Het was noodzakelijk 
om het uurwerk vanaf de buitenkant 
te bereiken, om de bedrading van de 
buitenverlichting die naar binnen gaat 
te vervangen. Het blijkt in de praktijk 
dat die verbinding niet UV bestendig 
is, hierdoor ontstaan geregeld storingen 
waardoor de verlichting uitvalt. We 
hopen dat het euvel hiermee voorlopig 
is verholpen, zodat u in het vervolg 
steeds goed ‘bij de tijd bent’. 

Mogelijk heeft u al gezien dat de 
achterkant van de kerk in de steigers 
staat en dat de eerste dakvlakken al 
voorzien zijn van nieuwe zinken goten 
en nieuwe leien.
Ik heb enkele oude dakleien gezien en 
in mijn handen gehad; ze zijn nog heel 
dun, slechts enkele millimeters dik 
maar en zijn ook zeer bros . 
De nieuwe dakleien zijn Spaanse leien 
met een dikte van 5 à 6 millimeter en 
heel erg hard.

Er gaan ongeveer 18000 nieuwe leien op het dak. 
In de maand mei staat er nog een ‘leienactie’ op 
het programma; via de Binding wordt u hierover 
geïnformeerd.

Nu de steigers er toch staan is de metselaar ook begonnen 
met het herstellen van plaatselijk metsel- en voegwerk 
aan de gevels. De werkzaamheden duren tot juni of juli; 
dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. Na deze 
herstelwerkzaamheden is onze kerk weer voorzien van 
een nieuwe ‘jas’ waar we hopelijk nog heel lang plezier 
van mogen hebben. 

Met vriendelijke groeten 
Theo Hauwert

Bijdrage van de voorzitter en onderhoudsman
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Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel 
groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen 
gelden in verband met de coronapandemie, roepen 
de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee 
te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen 
dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op 
Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt 
links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen 
ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap 
van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig 
dagen lang naar toe’, zo opent de website www.vierpasen.
nl. De website helpt bezoekers om de eigen parochie 
te vinden en om zo op de parochiewebsite te kunnen 
checken of er plek is bij een van de vieringen. Als de 
beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak 
mogelijk om thuis mee te vieren via een livestream. 
Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend een 
eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.

Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en 
downloads. Zo is er een link naar www.vastenactie.nl om 

in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets 
te kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is 
het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven 
in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar 
liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle 
zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. Parochies 
vinden er bovendien een link naar gratis fotomateriaal 
over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aandacht 
te geven aan Pasen op de website en in het parochieblad.

De bisschoppen geven uitleg
In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op 
de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de 
bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke 
onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op 
de site ook de boodschap van paus Franciscus voor de 
Veertigdagentijd te vinden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te 
brengen aan www.vierpasen.nl en te kijken hoe de 
website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 
2021 zo bewust mogelijk te beleven. Doe mee, Vier Pasen!

Secretariaat van het Rooms-Katholiek 
Kerkgenootschap in Nederland
Afdeling Pers & Communicatie

Persbericht 
t.a.v. Nieuwsdienst / redactie GLV / redactie Binnenland  

Nederlandse bisschoppen roepen met speciale website iedereen op: Vier Pasen!

Goede Week en Pasen met Kathedraal-TV
Wilt u van huis uit deelnemen aan de dagelijkse 
vieringen in de Haarlemse kathedraal? Schakel dan 
Kathedraal-TV in op uw computer, iPad, telefoon 
of via internet op uw TV. Neem digitaal deel aan 
de zondagse vieringen met de fraaie zang van 
het kathedrale koor. Kathedraal-TV zendt alle 
plechtigheden online uit, maar biedt daarnaast 
reportages over diverse kerkelijke onderwerpen. 
Kijk op www.kathedraaltv.nl

Vieringen in de Goede Week en Pasen vanuit de 
kathedraal:
• Palmzondag, 28 maart, om 10.00 uur
• Chrismamis/oliewijding, 31 maart, om 19.30 uur
• Witte Donderdag, 1 april, om 19.30 uur
• Goede Vrijdag (Kruisweg), 2 april, om 15.00 uur 
• Goede Vrijdag, 2 april, om 19.30 uur
• Paaswake, 3 april, om 21.00 uur
• Eerste Paasdag, 4 april, om 10.00 uur
• Tweede Paasdag, 5 april, om 10.00 uur
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Terug naar de vader
Beste parochianen,
Wij beginnen onze weg in deze Veertigdagentijd. Het 
is een weg, zegt Paus Franciscus, die ons allen terug 
leidt naar de Vader, naar God, want wij hebben ons 
van Hem afgezonderd. Terug naar de Vader, zoals 
de verloren zoon die tot bezinning kwam en op weg 
terug ging naar het huis van zijn vader. Dit geldt ook 
voor ieder van ons; voor de één meer als voor de ander. 
Wij allen zijn met onze eigen plannen en gedachten 
ver weggegaan van God door niet naar Zijn stem te 
luisteren.

Wanneer moeten wij dan terug naar God? Nu! Vandaag! 
Er is geen tijd te verliezen om ons met heel ons hart tot 
Hem te bekeren, want morgen 
kan het te laat zijn en zijn we 
er misschien niet meer. Dat 
hebben wij allen inmiddels na 
één jaar corona-pandemie wel 
goed geleerd.
Het is nu een gunstige tijd 
om het eigen hart te peilen. 
Waarop is mijn hart eigenlijk  
gericht? Op God of op 
mijzelf? Waarmee ben ik nu 
eigenlijk bezig? Doe ik het 
voor de anderen, voor God 
of zoek ik eigenlijk alleen 
maar mijn éigen voordeel? 
Wij zijn uitgenodigd deze 
vragen in volle eerlijkheid te 
beantwoorden. Het is geen 
tentamen, we krijgen geen 
cijfer. Het is om eerlijk en 
zonder angst naar ons hart te kijken, naar onze realiteit, 
naar onze kleinheid en kwetsbaarheid om te beseffen dat 
wij het niet alleen kunnen; dat wij niet zelfgenoegzaam 
kunnen zijn en dat wij een God nodig hebben die ons 
helpt en bemint. Alleen zó zullen wij de kracht krijgen 
om de weg terug naar de Vader te begaan.

Veertig is ook een belangrijk getal: Veertig jaar stond het 
volk van Israël in de woestijn op weg naar het beloofde 
land nadat het uit de slavernij van Egypte was bevrijd. 
Als wij op Google kijken, zien wij dat een man deze route 
in ongeveer 8 tot 10 dagen kan afleggen;een dubbele tijd 
misschien met een grote menigte. Waarom dan veertig 
jaar om van Egypte naar het beloofde land te gaan? Een 
korte tijd was nodig om het volk van Israël uit Egypte te 
halen, maar een lange tijd was nodig om Egypte uit het 
hart van de Israëlieten te verwijderen.

Zo vast zit ons hart af en toe aan onze ideeën en 
projecten, aan ons eigen beeld van een gelukkig en 
volkomen leven, aan onze afgoden. Daar kan God weinig 
met ons doen. Daar krijgt Hij geen ruimte om in ons te 
komen wonen. Hij is bijna verplicht om onze eigen wil te 
doen, want anders worden wij boos op Hem en keren wij 
ons van Hem af.

Als wij naar de Vader terugkeren, doen wij dat niet 
alleen om de oplossing voor onze problemen te vragen, 
maar om mét Hem te zijn, met Hem samen te lopen 
op ons levenspad, Hem te beminnen zoals wij door 
Hém bemind worden. Laten wij niet doen zoals de tien 
melaatsen die bij Jezus kwamen om genezing te vragen. 

Ze werden allen genezen van 
hun melaatsheid, maar daarna 
ging ieder weer weg en volgde 
zijn eigen pad. Slechts één, een 
Samaritaan, kwam bij Jezus 
terug om Hem te bedanken en 
Hem te volgen. Alleen híj werd 
gered (vlg. Lc 17,12-19). Laten 
wij aan Jezus onze wonden, 
onze melaatsheid zien, zodat 
Hij ons met Zijn liefde en 
barmhartigheid kan genezen.
Ieder van ons heeft zeker 
wonden en blauwe plekken in 
het hart na de lange periode 
van beproeving, isolement, 
eenzaamheid en verdriet 
als gevolg van het corona-
gebeuren. Denken wij aan 
alle broeders en zusters 

in Wervershoof en omgeving die hun leven verloren 
hebben tijdens deze crisis. Af en toe redden wij het niet 
meer; we raken moedeloos. Eén ding is echt zeker: wij 
kunnen het niet alleen; wij zijn niet zelfgenoegzaam; WIJ 
HEBBEN GOD NODIG! Laten wij dan meer dan ooit 
in deze tijd teruggaan naar Hem, de bron van ons leven, 
van ons geluk; terug naar de bron waar wij troost en 
geborgenheid vinden. Hij wacht op ons met open armen 
in het kruis van Zijn Zoon, als een Barmhartige Vader.

Laten wij dan TERUG GAAN NAAR DE VADER !
Gods Zegen en Bescherming voor jullie allen in deze 
Veertigdagentijd.

Kapelaan Juan Andrés Correa
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Diana Verdonschot-Kraakman 
“Als vrijwilligster kan ze nog mooi een heel tijdje mee”
Als ik haar bel voor een afspraak, vraagt ze zich 
af waarom wij haar willen interviewen. Als ik 
verschillende vrijwilligerstaken van haar opnoem die 
ze heeft gedaan en nog doet voor de gemeenschap gaat 
ze overstag. Ondertussen loopt ze even weg, met de 
telefoon, bij het sjoelen met haar kleinkinderen, want 
dat geeft tocht wel een hels kabaal.

Wanneer ben je begonnen met vrijwilligerswerk?
Toen ik zestien jaar was ben ik gaan zingen bij het 
AOW-jongerenkoor. Ik zat toen ook in de tekstgroep 
en het bestuur, maar dat hoorde erbij. Dat heeft niet 
zo lang geduurd, tot mijn 19e, want ik kreeg verkering 
met Dick Verdonschot. Hij zat in dienst en kwam 
vrijdagavond thuis. Hij vond het niet leuk als ik dan die 
avond wegging om te repeteren. Maar het jongerenkoor 
vind ik eigenlijk geen vrijwilligerswerk. Dat begon echt 
bij de kindernevendiensten eenmaal per maand in de 
kerk. Dick, mijn man, was begonnen, maar had het 
hartstikke druk. Hij vroeg of ik zin had om het over te 
nemen. Samen met Ina Smit, Jos Reus, Carla Pannekeet 
en Joanna Neefjes-Fletcher. We stonden soms voor 
60 kinderen. Ik was heel blij dat Jos wist hoe of je met 

kinderen om moest gaan, hij gaf les op de Pinxterschool. 
Wij zaten in twee ruimtes van de oude Inzet. Er kwamen 
later gelukkig wel meer vrijwilligers bij en we kregen heel 
veel hulp van juffrouw Nieuweboer.

Parochiebestuur
Dick werd gevraagd voor lector. Dat heeft hij ongeveer 
tien jaar gedaan. Pastor Suidgeest kwam een keer 
langs en vroeg hem voor het parochiebestuur. Hij had 
genoeg te doen op zijn werk als leraar op de school De 
Bangert, maar hij zou erover nadenken. Toen pastoor 
weg was vroeg ik aan Dick: “mag een vrouw dat niet 
doen?” Uiteraard kon dat, maar het had ook met de 
samenstelling van het bestuur te maken, maar het mocht. 
Ik kreeg het taakveld liturgie en dat was leuk om te doen. 
Dat hield o.a. in, de contacten van de koren met het 
parochiebestuur onderhouden. Het afscheidsfeest van 
pastor Suidgeest viel daar ook onder. Gelukkig kon ik 
dat samen doen met Karin Gitzels-Grent en Irene Duin-
Warnaar, Gerda van der Gracht-Rinkel en uiteraard de 
overige bestuursleden. Ik heb daardoor negen jaar in het 
bestuur gezeten, een jaar langer dan gepland, maar dat 
kwam dus door pastor Suidgeest zijn afscheid.

Sjoelen met de kleinkinderen.
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Aktie Kerkbalans
Jacob (Neefjes) heeft Diana gevraagd voor werk-
zaamheden van de Aktie Kerkbalans. Voor haar heeft 
Peter Lakenman dat gedaan en daarvoor Ger (en Ank) 
Breg. In september/oktober komt een klein groepje bij 
elkaar om een en ander door te praten. Sinds Diana 
het heeft opgepakt zorgt ze dat drie werkgroepen in 
de bijgaande folder van de Aktie Kerkbalans in het 
“zonnetje” worden gezet. Retourenveloppen worden 
besteld bij Lieneke van de parochie Andijk. Voor 
lopers die stoppen zorgt ze voor een bloemetje en 
mag ze “nieuwe” mensen zoeken. Voor de “ophaal” 
maandagavond nodigt ze de koster uit die de klok 
mag luiden bij elke tienduizend euro, de dames die de 
bedragen bij elkaar tellen en tot een eindtotaal komen, 
iemand die de vlag ophangt en weer binnenhaalt en 
zorgt ze voor koffie met wat lekkers. Dit jaar kon dat 
niet voor de lopers, maar daar had ze een leuke attentie 
voor bedacht. Dit jaar bracht de Aktie Kerkbalans het 
prachtige bedrag van € 60.000,-- op. Dat geeft iedereen 
dan een geweldig gevoel en dan weet je weer waar je het 
voor doet.

Oud Wervershoof
Ze sprak Nel Rustenburg een keer in de kerk bij de 
wereldwinkel. Nel zat ook bij Oud Wervershoof en 
Diana leek het wel leuk om daar vrijwilligerswerk voor 
te doen. Dat was nog voor ze bij het parochiebestuur 

kwam. Voor het archiveren zocht de werkgroep iemand, 
want Dora (Mol-Commandeur) zou stoppen. Ze is nog 
steeds niet gestopt, dus Diana en Dora ‘werken’ af en toe 
gezellig met elkaar. Voor de expositiecommissie zochten 
ze nog iemand en daar heeft ze zich ook voor opgegeven. 
Heel leuk om te doen. Voor een bepaald onderwerp 
zoekt ze dan in het archief stukken en foto’s voor een 
tentoonstelling. Helaas is het door corona heel rustig. Er 
liggen een paar projecten te wachten op expositie.
Diana heeft ook vijf jaar de kroniek verzorgd voor 
de Skriemer, een jaarlijks overzicht van belangrijke/
opvallende gebeurtenissen in Wervershoof. Dat heeft ze 
overgedragen aan Rini Karsten.

KBO
Nadat Diana gestopt was bij de parochieraad kreeg ze een 
vraag van Riet Kuin. Riet wilde stoppen als bestuurslid 
bij de KBO. Diana heeft ongeveer een jaar met haar mee 
kunnen lopen. Ze begon als secretaris. Diana vertelt dat 
het bestuur van de KBO heel blij met haar was, want 
ze dachten: “die kan nog mooi een heel tijdje mee.” De 
voorzitter, Simon Steltenpool, overleed anderhalf jaar 
terug. Diana werd in overleg met overige bestuursleden 
voorzitster en Marja Ridder secretaris. 
Jammer dat het afgelopen jaar niets door kon gaan. Met 
kerst hebben ze alle leden daarom getrakteerd om een 
mooi kerststukje. De KBO was eerst landelijk en dat is 
overgegaan in regionaal. De afdeling van Wervershoof 

Diana samen met Dora aan het ‘werk’ in het archief van Oud Wervershoof.
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gaat nu samen met Onderdijk en Zwaagdijk (WOZ) en 
dat bevalt goed. Wervershoof heeft 190 leden. Sinds kort 
zijn ze samenwerking aangegaan met de Zonnebloem. 
Dat is bijvoorbeeld handig met de Dag van de Ouderen.

Werk
“Ik begon met werken bij Bruka Service Data-entry. 
Ik leerde van alles op de computer. Er werd werk voor 
banken gedaan en we moesten b.v. mailings typen. 
Daarna heb ik ongeveer een jaar bij accountantskantoor 
Commandeur gewerkt in Medemblik. Dat was niet mijn 
ding. Mijn moeder heeft mijn vorige werkgever gebeld 
en gevraagd of ik weer aan het werk kon. Gelukkig kon 
dat. Daarna heb ik nog elf jaar bij de veiling in Zwaagdijk 
gewerkt. Alles wat de agrariërs binnen brachten moest 
administratief verwerkt worden. Ik werkte ’s avonds van 
zes tot tien uur, soms twaalf uur en met vakanties en op 
zaterdag. Daarna heb ik zeven jaar bij verzorgingshuis 
Sorghvliet in Andijk in de keuken gewerkt. ”

Dick is 38 jaar terug op de school De Bangert in 
Andijk begonnen maar tussendoor heeft hij 9 jaar in 
Middenmeer les gegeven. Hij zit dus al bijna 40 jaar in het 
onderwijs.

Gezin
In 1983 is Diana met Dick getrouwd en in 2023 hopen ze 
hun Robijnen huwelijk te kunnen vieren. Ze kregen drie 
kinderen, Stefan, Roos en Suzanne. Stefan is getrouwd 
met Ilona en ze hebben twee kinderen Gijs en Yinthe. 
Roos heeft een dochter, Floor en Suzanne woont samen 
met Arjan. 

Twee dagen in de week past ze op haar kleinkinderen Gijs 
en Yinthe. Op Floor past ze wanneer het nodig is. Heel 
leuk om te doen. Wel jammer dat ze nog nergens naar toe 
konden tijdens de voorjaarsvakantie, zoals de dierentuin. 
Sjoelen met ze blijft wel een gezellige en fanatieke 
wekelijkse bezigheid. Prachtig vinden ze dat. 

Als we denken dat al het vrijwilligerswerk voorbij is 
gekomen, noemt Diana nog op dat ze ook nog in de 
werkgroep 1e Communie en daarna de werkgroep 
Vormsel heeft gezeten. Daarnaast was ze nog vijf jaar 
klassenouder op de Werenfridusschool. 
Ook is ze nog oppasmoeder geweest bij Berend Botje.

Diana hoopt nog heel lang vrijwilligerswerk voor de 
gemeenschap te kunnen blijven doen. Het geeft veel 
voldoening en zo blijft ze onder de mensen.

Anneke

Het bestuur van de KBO is blij met Diana, want “die kan nog mooi een heel tijdje mee”.
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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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Vastenactie: 
Goed onderwijs biedt toekomstperspectief
Het belang van doorleren  
In 2020 en 2021 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. We 
laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool 
kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat 
vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen 
verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit 
Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil 
worden. 

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. 
Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het 
maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je 
daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt 
verdienen.  

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school 
kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, 
bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. 

Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld 
hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en 
begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze 
voor zichzelf zorgen. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan 
en door kunnen leren! 
 
• 63 miljoen kinderen volgen geen onderwijs
• 250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven

Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan
Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun 
waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen 
voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld 
binnen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat 
wil Vastenactie ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische 
achtergrond, hun sekse of afkomst. 

Wat ons beweegt
Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, 
een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun 
waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. 
Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat 
de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen. 

Even minderen voor een ander.
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen we 
als Vastenactie aan werken. En daar kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk door 
te doneren aan een van onze projecten, maar u kunt ook op andere manieren 
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bijdragen aan een waardig bestaan voor iedereen. Door 
soberder te leven bijvoorbeeld. Niet alleen bespaart u 
daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op kostbare 
hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas. Daarmee 
werkt u gewoon thuis mee aan een rechtvaardige 
verdeling van welvaart over alle mensen.

Wat we doen
Om ons doel te bereiken, werven we fondsen in 
Nederland waarmee we wereldwijd jaarlijks vele 
kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. Deze 
projecten zijn voor iedereen, ongeacht religie, sekse of 
afkomst.

We vragen in Nederland ook aandacht voor de 
omstandigheden waarin mensen ver weg leven. Door 
iets van onze overvloed te delen, kunnen we het leven 
van andere mensen verbeteren: even minderen voor een 
ander.

Wat hebben wij samen bereikt in 2020?
In 2020 hebben we in 76 projecten gesteund voor in 
totaal € 1.777. 000 (voorlopige cijfers, de definitieve cijfers 
zijn na het eerste kwartaal bekend).
Hiermee hebben we samen meer dan 100.000 mensen 
kunnen helpen.

Zo hebben 22.000 indianen, kleine boeren en andere 
mensen strijd kunnen leveren om hun landrechten veilig 
te stellen. Drie klinieken kregen toegang tot duurzame 
energie, meer dan 16.000 mensen volgden een opleiding, 
een landbouwtraining of konden een eigen bedrijfje 
starten en meer dan 2.800 mensen kregen toegang tot 
schoon water en betere sanitaire voorzieningen. 

• Opleiding en training: 16.165 mensen
• Schoon water en sanitatie: 2.855 mensen
• Gezondheidszorg: 21.287 mensen
• Covid-19 noodhulp: 18.530 mensen
• Land- en mensenrechten: 27.920 mensen
• Welzijn en rehabilitatie: 8.169 mensen
• Duurzame energie: 5.557 mensen

Doe ook mee!
Bent u enthousiast geworden en wilt u samen met ons 
bijdragen aan een wereld waar iedereen, waar dan ook, 
een goed leven kan leiden? Kijk dan wat u kunt doen.

Gift overmaken?
Gebruik ons IBAN-nummer: NL21 INGB 0000 0058 50 
t.n.v. Vastenactie, Den Haag



Op 18 december 2020 is overleden: Johannes Antonius 
(Jan) de Moel, geboren op 20 augustus 1936 in 
Wervershoof als tweede zoon in een gezin van tien 
kinderen. Jan de Moel, wie kent hem niet; alom bekend 
in het dorp en een gemeenschapsmens ten top. Op zeer 
jonge leeftijd werd Jan ziek; hij had een vorm van Polio, 
waardoor de ledematen aan de linkerzijde van zijn 
lichaam minder ontwikkeld waren. Zijn herkenbare 
loopje staat ons allen helder voor de geest. 

Jan was bijzonder actief bij diverse verenigingen binnen 
onze gemeenschap. Zijn grote passie waren de voetbal en 
de handbal; daar zette hij zich voor de volle 100 % voor 
in. Velen hebben hem gekend als begeleider en bovenal 
als coach. Zijn liefde en passie voor de handbal heeft hij  
overgebracht op zijn zoons Johan en Kees. De jongens 
kregen na afloop van een wedstrijd nog vaak wat tips 
en tricks mee. Johan trad later in de voetsporen van zijn 
vader en werd hoofdtrainer van het eerste van Handbal 
VVW. Ook hier gaf Jan, vaker ongevraagd dan gevraagd, 
zijn visie en vertelde hij Johan wat hij beter en misschien 
anders had kunnen doen. Maar wat was hij trots toen 
het handbalteam, onder leiding van zíjn zoon Johan, 
nationaal kampioen werd en dat mocht iedereen weten.

In de jaren ’80 was Jan heel wat jaren voorzitter van de 
Ouderraad van De Kiem. Ooit zei hij eens: ‘Ik voel me de 
burgemeester van De Kiem’. Het geeft aan hoe betrokken 
hij zich voelde. Ook is hij een aantal jaren actief geweest 
als wijkloper voor de Gemeenschapsveiling. Tussen 
zijn vrijwilligerstaken door vond hij nog de tijd om te 
klaverjassen – er is wat af gekaart in huize de Moel, zelfs 
tijdens de lunchpauzes – en zijn grote hobby biljarten, 
aanvankelijk in Sarto en later in De Ark. Verliezen vond 
ie maar niks en dat liet ie thuis soms merken ook. 

In 2006 kreeg Jan een hartstilstand; na een lang verblijf 
in het ziekenhuis werd de keuze gemaakt om te verhuizen 
van het Zijdwerk naar De Wilskracht. Samen met Truda 
heeft hij daar nog mooie jaren beleefd. Nadat Truda 
overleed in november 2017 heeft Jan een flinke klap 

gehad; het kostte hem heel veel moeite dit verlies een 
plek te geven. Doordat Jan steeds meer moest inleveren 
aan gezondheid en zijn vrouw Truda hem niet meer 
terzijde kon staan, werd zijn wereld steeds kleiner. Na 
een beroerte in 2018 was een verhuizing naar St. Jozef 
noodzakelijk. Weer een nieuwe start en hij bloeide 
zowaar weer wat op. Hij had een mooie kamer waar 
hij nog twee keer zijn verjaardag heeft kunnen vieren, 
totdat het volgende noodlot toesloeg. Hij ging steeds 
slechter lopen en had behoorlijk pijn aan zijn rechtervoet, 
wat uiteindelijk resulteerde in de amputatie van zijn 
onderbeen. 

Na revalidatie in Sint Niek mocht hij in november weer 
terug naar zijn vertrouwde plek in St. Jozef. Doordat St. 
Jozef ‘op slot’ zat vanwege Corona konden zijn zoons hem 
niet bezoeken, iets waar Jan veel moeite mee had. Na een 
aanvankelijk negatieve uitslag op Covid 19 volgde bij een 
tweede test een positieve uitslag. De gezondheid van Jan 
ging ineens héél snel achteruit; op 18 december kwam er 
stilte over zijn leven, waarna op 23 december crematie in 
Hoorn. 

Afscheid van ‘een hardwerkende vader die nog één grote 
wens had: verenigd worden met zijn vrouw Truda’. Dat 
hij rust in vrede. 

‘Nu moet ik verder zonder jou. De mooiste herinnering zal 
zijn mijn leven met jou, dat was fijn’. 

Mooie en veelzeggende woorden die geschreven stonden 
boven de rouwcirculaire van Maria Margaretha (Riet) 
Bank-Lindeboom, geboren op 21 december 1933 in 
Onderdijk. Zij groeide op als tweede kind van Cornelis 
Lindeboom en Guurtje Haakman in een gezin met drie 
broers en drie zussen. Als oudste dochter werd vaak 
een beroep op Riet gedaan door haar moeder. Haar 
vriendinnen waren Truus (Kuin-)Haakman en Tiny 
(Brandhoff-)Vlugt. Met haar zussen Truus en Annie 
vormde Riet een drie-eenheid. Ze deden veel samen, 
hadden later veel steun aan elkaar. 

In haar jeugdjaren heeft Riet gewerkt in de elektrozaak 
van Hil de Haan te Wervershoof. Haar man Tinus heeft 
ze leren kennen in de bus; dat was tijdens een rit toen 
Tinus vanuit militaire dienst op weekendverlof ging. 
Zo eenvoudig kon dat gaan; de klik was er en de vonk 
sloeg over. Ze trouwden op 12 februari 1960 en gingen 

Wij herinneren ons ... 

Familieberichten
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wonen aan het einde van de Simon Koopmanstraat (226), 
waarna ze verhuisden naar nummer 144, waar ze het 
grootste deel van hun leven hebben doorgebracht. Samen 
kregen ze twee kinderen: Wim en Gulinda. In de jaren 
‘70 trokken ze er tijdens vakanties met hun vouwwagen 
op uit richting Hongarije en Roemenië, voor die tijd, 
op ontwikkelingsniveau, een vrij onontgonnen gebied. 
Ze deden dat samen met hun zwager en zus en hun 
kinderen. Heel veel armoe hebben ze daar gezien; sociaal 
en liefdevol als ze waren werden schrijfgerei en nylons 
meegenomen, omdat dit voor de inwoners daar niet voor 
handen was. 

Riet hield van zwemmen en van zingen; een aantal jaren 
heeft ze, samen met Bets Kootstra, deel uitgemaakt van 
het Regiokoor. Ook volgde ze af en toe workshops, o.a. 
schilderen en boetseren. In 2000 hadden Riet en Tinus 
een groot verdriet te verwerken bij het overlijden van hun 
tweede kleinkind Manon (bij haar geboorte). In die tijd 
waren ze een extra steun en toeverlaat voor het gezin. 

Maar het bleef niet bij dat verdriet: in 2010 moesten ze, 
na een langdurige en moeilijke periode van een ernstige 
ziekte, afscheid nemen van hun dochter Gulinda. Een 
intens verdriet maakte zich van hen meester, een verlies 
waar ze nooit meer echt overheen zijn gekomen. 

Na een valpartij op de fiets – hartfalen bleek hiervan de 
oorzaak te zijn – moest Riet steeds meer inleveren aan 
gezondheid. Ca. anderhalf jaar terug bleek verhuizing 
naar een aanleunwoning noodzakelijk. Maar o, wat 
was dat moeilijk voor Riet. Ze wou het huis, waar ze 
zoveel herinneringen had aan Gulinda, niet verlaten. 
Het duurde enige maanden - nadat ze de sleutel hadden 
gekregen – voordat Riet zover was dat ze echt de overstap 
maakten. 

In februari 2020 hebben Riet en Tinus nog hun 60-jarig 
huwelijksfeest met familie en vrienden mogen vieren, 
met een waardevolle en dankbare herinnering aan 
een mooie dag. Eind december belandde Riet in het 
ziekenhuis, waarna haar lichaam zo verzwakt was dat 
ze overleed op 4 januari. Op 9 januari was voor haar 
een indrukwekkende afscheidsviering met daarop 
aansluitend crematie in Hoorn. 

Afscheid van ‘een vrouw uit duizenden met een groot 
hart van liefdadigheid’.

Elf dagen na het overlijden van haar zus Cathrien – zij 
hadden tot die tijd dagelijks telefonisch contact met 
elkaar - is op 90-jarige leeftijd overleden Maria Theresia 
(Riet) Neefjes, geboren op 8 april 1930. Bijna haar hele 
leven heeft zij, samen met haar zus Toos, gewoond op de 
Dorpsstraat 110 tegenover de kerk en de school. Dé plek 
waar je altijd terecht kon om je verhaal te vertellen. 

Riet was jarenlang werkzaam op de plaatselijke 
huishoudschool St. Immaculata aan de Olympiaweg. Zij 
was administratief medewerkster en viel ook regelmatig 
in voor de klas, onder andere om kooklessen te geven. 
Zij was voor velen hét gezicht van de school; ze had 
altijd een luisterend oor voor de leerlingen die met hun 
problemen bij ‘juf Riet’ kwamen. Zelfs nu nog vertellen 
oud-leerlingen over haar betrokkenheid in die tijd. 
In de jaren ’50 en ’60 waren Riet en haar zus Cunera 
leidster bij de gidsen; voor hun zomerkamp logeerden 
zij o.a. op de boerderij van haar broer en schoonzus op 
Texel. 

Riet was het liefst thuis in haar huis aan de Dorpsstraat; 
daar ontving ze graag bezoek. Vakanties en weekendjes 
weg waren aan haar niet echt besteed. Enkele 
‘uitspattingen’ waren een weekendje met Toos naar 
Bergen en de weekendjes naar haar goede vriendin Mart 
Koopman in Wateringen. Haar ‘wereldreis’ was naar 
Bulgarije, samen met Arie en Mien Vriend. De meeste 
korte uitjes ondernam ze samen met haar zus Toos; 
samen boodschappen doen in De Streekhof en naar van 
der Valk in Katwoude of Wieringerwerf. Dat vond ze 
gezellig en daar genoot ze intens van. 

Eenmaal per jaar gaf ‘tante Riet’, samen met haar zussen 
Toos en Cathrien, een feest voor haar neven en nichten 
en hun kinderen. Allemaal samen, dat vond zij belangrijk 
en daar genoot ze van. Voor sommigen van hen was 
het huis van ‘tante Riet’ hun tweede huis waar je altijd 
welkom was. Het was er altijd gezellig en ze vonden bij 
haar een luisterend oor. Ze was altijd geïnteresseerd in 
en betrokken bij het wel en wee van hun kinderen. Toen 
haar zus Toos ziek was – Toos leidde geen gemakkelijk 
leven - nam Riet de zorg voor haar op zich; voor haar 
was Riet een rots in de branding. Zij heeft haar jarenlang 
bijna elke dag bezocht in het verpleeghuis. Ze had alles 
over voor haar zus. 

De kinderen van de neven en nichten hielden zielsveel 
van oma Riet en oma Toos en andersom was dit ook het 
geval. Een bijzonder band had Riet met Frank en Cindy 
en hun kinderen; Cindy heeft haar als mantelzorgster 
heel lang bezocht en verzorgd. Tante Riet voelde als een 
tweede moeder voor haar. De laatste drie jaar van haar 
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leven waren zeker niet de jaren die ze had gewenst. Ze 
kreeg een aantal tia’s en hersenbloedingen en moest 
uiteindelijk haar huis aan de Dorpsstraat verlaten. Via 
Lutjebroek en Midwoud kwam ze in De Wilgenhof 
terecht. Ondanks de vele bezoekjes en de liefdevolle zorg 
van de zorgmedewerkers waren het zware jaren voor 
haar. Op 5 januari sloot ze voorgoed haar ogen, waarna 
op 11 januari een mooie uitvaart en begrafenis op het 
kerkhof. 

Afscheid van een ‘heel lieve vrouw, een mooi mens, 
iemand met humor, altijd een grapje makend en die 
ondeugende blik in haar ogen’. 

Op 10 januari 2021 is overleden, op de gezegende 
leeftijd van 96 jaar, Johannes (Jan) Mol, geboren op 
23 mei 1924 in Wervershoof. Hij groeide op in een 
gezin met zes broers en twee zussen. Het meest trok hij 
op met zijn jongere broer Jaap die elkaar als vrienden 
beschouwden. Zijn vader was tuinder; het was in die tijd 
bijna vanzelfsprekend dat ook hij koos voor hetzelfde 
beroep. Op zijn 14e ging hij van school om bij zijn vader 
op het land te werken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werkte hij twee jaar als dwangarbeider in Duitsland; hij 
onderhield de sportterreinen bij de Volkswagenfabrieken. 
Gek genoeg heeft hij dit niet als een onaangename tijd 
ervaren, behoudens de bombardementen die werden 
uitgevoerd. Als Nederlanders werden ze goed behandeld. 
Aan deze tijd heeft hij nog vriendschappen met andere 
dwangarbeiders uit Hengelo en België overgehouden. 

Eind jaren ’40 ontmoette hij tijdens een dansavond in 
Westwoud een jonge vrouw, afkomstig uit Friesland: 
Sibbelina, door vader Jan en familie later liefkozend 
afgekort tot Sip. Ze trouwden in 1953 en kochten een 
woning aan de Kalverstraat. Samen kregen ze negen 

kinderen. Omdat het huis te klein werd verhuisde het 
gezin in 1967 naar de Burg. Raatlaan. Aan het begin 
van zijn huwelijksjaren kreeg hij een stuk land. Eigen 
baas, dat wilde hij zijn. Het bracht echter te weinig 
op, zodat hij hier noodgedwongen na een aantal jaar 
mee moest stoppen. Hij ging als opperman werken bij 
een aannemingsbedrijf en later als grondwerker bij 
een telefoonmaatschappij om kabels te leggen. Fysiek 
dusdanig zwaar werk, dat hij vlak voor zijn 50e levensjaar 
werd afgekeurd. 

Heel veel verdriet was er om het verlies van hun dochter 
Tiny in 1962. Met grote steun aan hun diepe geloof 
wisten ze deze enorme schok enigszins een plekje te 
geven. Het geloof speelde een belangrijke rol in zijn 
leven. Hij zal wat kaarsjes hebben opgestoken bij Maria 
en Theresia, vooral voor zijn kinderen voor wie hij 
extra bezorgd was na het overlijden van Tiny. In 2011 
overleed zijn vrouw Sip, een groot gemis. Toch heeft 
hij zich in de jaren die hem nog restten aardig weten te 
redden. Hij bracht heel veel tijd door op zijn bouwtje; 
eerst samen met broer Jaap aan de Liederik en later 
aan de Vok Koomenweg nabij het bedrijf van Tiny en 
Hans. Hij zal wat groente hebben weggebracht naar zijn 
kinderen; we kennen allemaal het beeld van vader Jan 
op de fiets, met achterop fietstassen die uitpuilden van 
boerenkool, andijvie, prei en andere groenten. Het liefst 
deelde hij alles uit. Een andere grote hobby van hem 
waren zijn vogels en konijnen waar hij bijzonder van kon 
genieten. Zelfs in zijn laatste levensjaar kocht hij nog 
twee sierduiven; het lukte hem echter niet meer voor hen 
te zorgen ... . 

Tot november 2020 woonde hij nog zelfstandig aan de 
Burg. Raatlaan. Omdat zijn gezondheid het echter steeds 
meer af liet weten is uiteindelijk besloten over te gaan 
tot verhuizing naar verzorgingshuis St. Jozef, een stap 
die niet zonder slag of stoot is gegaan. ‘Ach, het moet 
een keer gebeuren’, was uiteindelijk zijn reactie en dan 
ben je 96 ... . Nog geen twee maanden later raakte zijn 
lichaam zo verzwakt dat een afscheid onvermijdelijk 
bleek. Na gezalfd te zijn met de olie der zieken – vanwege 
corona een bediening via beeldbellen - is hij op 10 
januari overleden. Op 14 januari was voor hem een 
indrukwekkende uitvaartviering, waarna begrafenis op 
het kerkhof bij zijn vrouw Sip en hun dochter Tiny. 

Afscheid van een ‘man die het leven nam zoals het 
kwam’.  

Wij herinneren ons ... 

Familieberichten
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Op de leeftijd van 76 jaar is overleden: Tecla, Martha, 
Anna, Maria (Thea) Steltenpool, geboren in Onderdijk 
op 22 mei 1944. Zij groeide op als het middelste kind 
in een gezin van negen kinderen, samen met haar drie 
broers en vijf zussen. Muziek speelde een belangrijke 
rol in huize Steltenpool; het merendeel van het gezin 
zat bij Jong Leven. Thea hield van dansen, kon prachtig 
zingen met haar tweede altstem en bespeelde samen met 
haar zusjes de mandoline; af en toe traden ze op met 
hun ‘bandje’ voor de missie. Een mooie, zorgeloze en 
onbevangen tijd waar ze zichtbaar van genoot. 

Thea was iemand met een bijzondere uitstraling, maar 
ook iemand met een sterke eigen wil; ze stippelde graag 
haar eigen pad uit. Ze was een enthousiast en levenslustig 
kind dat de hele wereld wilde veroveren, een bruisende 
persoonlijkheid die alles uit het leven wilde halen. een 
jonge vrouw met ambitie en bezocht samen met haar 
schoonzus Bep de moedermavo in Middenmeer. Ze 
las graag boeken en vond werk bij de bibliotheek in 
Wervershoof. Ook trok ze er als vrijwilligster op uit met 
gehandicapten, iets waar ze van kon genieten. 

In de jaren ’60 ontmoette ze haar eerste grote liefde: 
Pieter van Velzen. Samen kregen ze drie kinderen 
en runden ze een groot en voor die tijd modern 
bloembollenbedrijf. Daar voelde ze zich helemaal in haar 
element; tijdens bollenpellerstijd – als iedereen naar huis 
was – was ze vaak ’s avonds in haar eentje te vinden in 
de schuur om bollen te pellen; dat moment had ze even 
nodig; even het hoofd leeg maken, want dat zat vaak vol 
met gedachten. Het leven met Pieter op het bedrijf en het 
groot brengen van haar gezin vond ze de mooiste tijd van 
haar leven. Het overlijden van Pieter in 1980 – hij was 
nog héél jong - kwam als een grote schok. Een bijzonder 
moeilijke tijd brak aan voor Thea. Niet alleen het enorme 
verlies van Pieter, maar ook een bedrijf dat losgelaten 
moest worden en drie kinderen in de (pre)puberteit. 

Niet heel lang daarna ontmoette ze Siem Schutte, 
een oude jeugdvriend. Samen hebben ze veel beleefd, 
maakten ze veel reizen en genoten ze van hetgeen op hun 
pad kwam. In 2007 kreeg ze een tweede groot verdriet te 
verwerken; Siem overleed aan de ziekte ALS. Thea was 
geïnteresseerd in spiritualiteit, ze was op zoek naar meer 
verdieping, ze filosofeerde over het leven, had behoefte 
aan diepgang…..De diepere zín van het leven! De laatste 
vier jaar waren moeilijk voor haar. Haar gezondheid 
liet haar in de steek, haar lichaam kwam in opstand, 
na het jarenlang wegstoppen van emoties en verdriet, 
zij “moest” tenslotte dóór én sterk zijn! Het nu zó 
afhankelijk worden van anderen, ging tegen haar natuur 
in…Zij voerde daarin een strijd, maar Thea mocht zich 

getroost weten met veel liefdevolle zorg van de mensen 
om haar heen. Ze moest echter de strijd opgeven. Op 14 
januari nam ze afscheid van het leven, verlost van alle 
pijn. 

Op 16 januari was voor haar een indrukwekkende 
afscheidsviering, waarna begrafenis bij haar grote liefdes 
Pieter en Siem. 

Met een hart vol van ‘niet begrijpen’ hebben we afscheid 
moeten nemen van Joris Adrianus (Joris) Boon, 
geboren op 11 augustus 1988 als tweede zoon van Gerrit 
en Ria Boon-Schaper en overleden op de veel te jonge 
leeftijd van 32 jaar. Joris groeide op aan het Dokter 
Pinxterplantsoen. Joris, een lieve en zachtaardige jongen 
die zich graag terugtrok bij zijn kippen in het kippenhok 
en gek was op zijn kat Wouter. Een ‘flegmatieke goeierd’ 
zo werd hij omschreven in de advertentie die was 
opgesteld door zijn ooms en tantes en neven en nichten 
Boon. Joris was, zoals we dat noemen, een vroege 
leerling, toch slaagde hij er elk jaar weer in naar de 
volgende klas te gaan, hij bleef daarmee wel steeds één 
van de jongsten. Zijn middelbare schoolopleiding volgde 
hij aanvankelijk op het Oscar Romero, maar bij nader 
inzien leek de technische school een betere keuze te zijn. 
Daar bloeide hij op en vond hij aansluiting, helaas niet 
altijd met de ‘goede’ vrienden. 

Al op jonge leeftijd kwam hij in aanraking met drugs. 
De eerste zorgen waren kenbaar. Na deze opleiding 
ging hij leren en werken; hij specialiseerde zich in 
voertuigentechniek en leerde later ook over allerlei 
lastechnieken. In de periode tussen 2008 en 2015 leefde 
Joris vrij afgezonderd van zijn omgeving en was het 
moeilijk om tot hem door te dringen. Na die tijd begon 
er, tot geluk van zijn ouders en zijn broer Martin, weer 
licht te gloren en toonde Joris zich weer een betrokken 
zoon, broer, neef en vriend. Hij leefde weer op en 
bekwaamde zich verder in de verkoop en het onderhoud 
van buitenboordmotoren. 

Begin 2020 kocht hij zijn eigen woning aan de 
Burgemeester Raatlaan 31; hij verheugde zich op de 
verhuizing. Het leek allemaal de goede kant op te gaan. 
In april 2020 ging het echter mis; hij maakte bijzonder 
moeilijke tijden door. Nadien was hij soms helemaal 
de weg kwijt; met de hulp van de GGZ en zijn familie 
probeerde hij de juiste weg weer terug te vinden. 
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Het lukte hem zelfs weer om werk te vinden; door de 
onstabiele situatie lukte het hem echter niet om het vol 
te houden. Door het medicijngebruik had hij daar de 
energie niet meer voor. In de decembermaand beleefde 
de familie nog gezellige Sinterklaas- en Kerstdagen met 
hem en wees op dat moment nog niets op het onheil dat 
hen overkomen zou. 

Donderdag 14 januari zag Joris geen mogelijkheden meer 
om verder te leven en heeft hij zijn keuze gemaakt. Een 
zeer onverwachte en intrieste stap voor zijn ouders, broer 
en familie. Tijdens een druk bezochte afscheidsviering 
heeft broer Martin een indrukwekkende herinnering 
uitgesproken met aan het einde een indringende 
boodschap namens zijn ouders Gerrit en Ria: ‘Lieve 
mensen, dat drugsgebruik hier een negatieve rol in heeft 
gespeeld, zult u wel begrijpen. Ook namens mijn vader en 
moeder vraag ik u om die rotzooi zover mogelijk buiten 
de deur te houden.’ 

Met dit afscheid beseffen we eens en temeer hoe broos en 
kwetsbaar het leven is. Joris, we hopen dat je nu je rust 
hebt gevonden.

‘Wij hebben onze moeder niet verloren, daarvoor gaf zij 
ons teveel. Wat zij zei blijven wij horen, van wat wij zijn is 
zij een deel.’ 

Mooie woorden die stonden geschreven boven de 
overlijdensadvertentie van Toos van Ophem-Buis, 
geboren op 25 mei 1938 als tweede kind in een groot 
gezin van twaalf kinderen in een klein huisje aan de 
Leige Dik. Als één van de oudsten werd vaak een beroep 
op haar gedaan en heeft ze veel voor het gezin betekend. 
Toos was in haar jonge jaren al heel actief; ze zat op  
handbal en maakte deel uit van de toneelvereniging. 

Hobby’s die zij prachtig vond om te doen. 
Eind jaren ’50 ontmoette ze Frans van Ophem, met wie 
ze trouwde op 6 april 1961. Dit jaar zouden ze in april 60 
jaar getrouwd zijn geweest. Frans was haar grote liefde 
en is dat tot op de laatste dag van haar leven gebleven en 
andersom. Samen kregen ze twee kinderen: Margreth 
en Astrid. Hun eerste woonadres was Dorpsstraat 31, 
waarna ze verhuisden naar een paar huizen verderop 
op nummer 19. Hier hebben ze met elkaar als gezin heel 
gelukkige tijden meegemaakt; ze hield van haar gezin en 
het thuis zijn. Ze kon echter ook genieten van de uitjes 
met de kaartclub, kaartavonden met vrienden, fietsen en 
treinreizen. 

Heel mooie en dierbare herinneringen bewaart het gezin 
aan de vele kermissen aan de Dorpsstraat 19, samen 
met familie en vrienden in de tuin, in het hart van het 
kermisgedruis. Met een grote pan soep en lekkere slaatjes 
zat iedereen ‘mooi an’. Ook kon Toos bijzonder genieten 
van de gezellige gastdagen met haar zussen. Ze was een 
echte Westfriese in hart en nieren, maar ook met haar 
‘praat’. Als de familie mooi aan zat was een gevleugelde 
uitspraak van haar: ‘hij deugt’. In 2004 werd ze oma van 
haar kleindochter Aysha; zij was alles voor haar en kon 
bijzonder van haar genieten. 

Na 53 jaar op de Dorpsstraat te hebben gewoond 
verhuisden Frans en Toos naar het Raadhuisplein; dat 
heeft veel met haar gedaan. Het was ook in die tijd dat 
er een ommekeer in haar leven kwam; ze was zichzelf 
niet meer, ze kon het niet meer vinden. Na tweeënhalf 
jaar kwam de diagnose vasculaire dementie. Ondanks 
de intensieve zorg van haar echtgenoot, kinderen en 
de thuiszorg van de Omring was een verhuizing naar 
zorginstelling De Wilgenhof noodzakelijk. 

Frans bezocht haar elke dag en haar kinderen deden 
dat de laatste maanden om en om vanwege de 
coronamaatregelen; het kan niet anders dan dat zij die 
liefde en zorgzaamheid tot in haar vezels moet hebben 
gevoeld. Ze hield ervan om er op en top uit te zien, niet 
in de laatste plaats haar mooie witte kapsel en daar heeft 
men tot op haar laatste levensdag voor gezorgd. Op 18 
januari 2021 sloot zij voorgoed haar ogen in het bijzijn 
van haar familie. 

Afscheid van een ‘lieve vrouw, een lieve, zorgzame 
moeder en een trotse oma’. 

Wij herinneren ons ... 

Familieberichten



Bezige handen, nu gevouwen en stil, een leven lang 
gegeven, dat was je wil. Je strijd is gestreden vol zorgen en 
moed, verbazingwekkend krachtig, het is op, zo is het goed. 

Mooie en veelzeggende woorden die geschreven stonden 
boven de overlijdenscirculaire van Petronella Maria 
(Nel) Zwart-van den Berg, geboren op 26 januari 1929 
in Breezand als zesde kind van Gerardus van den Berg en 
Geertruida Vroone. Zij groeide op in een gezin van acht 
kinderen: vijf jongens en drie meisjes. Haar jeugd heeft 
ze doorgebracht in Breezand waar ze de lagere school 
heeft doorlopen. In haar jonge jaren heeft ze gebakerd 
bij heel veel gezinnen in Breezand en omgeving. Tijdens 
een dansavond in Breezand leerde ze haar toekomstige 
echtgenoot kennen: Nic Zwart. Ze trouwden in 1951 en 
vonden een onderkomen op een zoldertje bij moeder 
Zwart. 

Samen kregen ze negen kinderen; groot was het verdriet 
toen hun oudste kind Piet, op weg naar ‘kerststalletjes 
kijken’ op Tweede Kerstdag in Zwaagdijk door een 
ongeval om het leven kwam. Een heel moeilijke 
periode in hun leven. In de beginjaren runde ze, samen 
met haar man Nic, een tuindersbedrijf; later werd 
dat omgezet in Loonbedrijf Nic Zwart, inmiddels 
omgedoopt tot de naam Infracare. ‘Moeder Zwart’, 
zo noemde het personeel haar, had een groot aandeel 
in het bedrijf. Ze regelde o.a. de boekhouding, maar 
onderhield ook de contacten met de bedrijven voor wie 
de werkzaamheden werden uitgevoerd. Ondanks haar 
drukke werkzaamheden binnen haar gezin en het bedrijf 
vond ze ook tijd om taarten te bakken en kleding te 
maken. Bezige handen ... . Haar grootste hobby binnen de 
gemeenschap was zingen; maar liefst 50 jaar heeft ze deel 
uitgemaakt van het dameskoor. 

Voor velen was huize Zwart een zoete inval. Iedereen 
was er altijd van harte welkom; alles kon en alles mocht. 
Vooral met kermis was het een gezellige boel: ‘In de 
hooiberg slapen en eieren eten bij moeder Zwart’, dat 
was voor velen een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. 
Haar klein- en achterkleinkinderen waren haar grote 
trots. Met haar mooie verhalen over vroeger wist ze 
hun aandacht te vangen. Ze kende al hun namen en was 
altijd belangstellend naar hoe het met hen ging. Nic en 
Nel waren niet erg ‘honkvast’; maar liefst elf keer zijn 
ze verhuisd. In de jaren ’90 woonden ze samen op het 
Dokter Pinxterplantsoen, tot in 1998 haar man Nic 
overleed. 

I.v.m. gezondheidsproblemen heeft ze In 2015 haar intrek 
genomen in St. Jozef. Voor iemand die zo gesteld was 
op haar vrijheid, zelfstandigheid en een kleurrijke tuin 
was dit aanvankelijk geen gemakkelijke overstap. Met 
name het laatste jaar nam haar gezondheid steeds meer 
af. Op 11 februari – zij was 92 jaar - sloot zij voorgoed 
haar ogen. Op 16 februari was voor haar de uitvaart, 
waarna begrafenis bij haar man Nic op het kerkhof. 
Indrukwekkend was al het materieel van het loonbedrijf 
Zwart (Infracare) dat langs de route naar de kerk stond 
opgesteld, met als eindpunt twee grote kranen die haar 
in de vorm van een hart verwelkomden als een laatste 
eerbetoon. 

Afscheid van een moeder en oma ‘die hard heeft gewerkt 
en gestreden, haar hele leven’.  
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Op 14 februari 2021 is op 84-jarige leeftijd overleden: 
Johannes Maria (Jan) Nieuweboer. Jan was de oudste 
zoon van Jan Nieuweboer en Gré Nieuweboer-Koomen.. 
Hij groeide op in een gezin van 4 kinderen in ‘het kleine 
huisje’ in de bocht op het Zijdwerk. Hij volgde zijn lagere 
schooltijd op de Werenfridusschool en volgde later een 
opleiding aan de Land- en Tuinbouwschool aan de Simon 
Koopmanstraat. Al vanaf zijn 14e levensjaar – hij heeft de 
tuinbouwschool niet afgemaakt – werkte hij veel samen 
met zijn vader op de bouw; het waren harde werkers die 
graag door anderen werden ingehuurd. 

Begin jaren ’60 ontmoette hij Annie met wie hij in het 
huwelijk trad op 11 februari 1964; ze gingen wonen aan 
de Neuvel. Samen kregen ze 3 dochters: Marjon, Anja en 
Vera. Jan was geen prater, maar aan zijn ogen kon je zien 
hoe trots hij op ze was. Anderzijds was Jan iemand die 
gewoon zijn eigen zin deed en die sowieso de indruk gaf 
met niemand iets te maken te hebben; de ruwe bolster 
met de blanke pit. 

Op jonge leeftijd – hij was pas 40 jaar – kwam hij thuis 
te zitten omdat z’n knieën niet meer functioneerden. Na 
die tijd vond hij zijn vertier met wat klussen bij anderen, 
maar bovenal op zijn bouwtje; zo hield hij het ritme in 
zijn leven. Heel wat groente en piepers heeft hij daarvan 
afgehaald om uit te delen aan zijn kinderen, familie 
en bekenden. Ook kweekte Jan er bloemen; Engelse 
rozen waren zijn favoriet. Regelmatig ging hij via zijn 
schoonzoon Sjaak naar de bloemenvaktentoonstelling 
in Aalsmeer. Vroeger trok hij er diverse keren met zijn 
‘meiden’ op uit naar Amsterdam; hij deed dat op jonge 
leeftijd al met zijn vader, dus wilde hij hun ook kennis 
laten maken met die grote stad.. 

Met het gezin gingen ze al vroeg op vakantie met 
de vouwwagen naar Frankrijk; maar ook naar verre 
landen als de Dominicaanse republiek, Turkije en 
zelfs een riviercruise werd gemaakt. Jan was een echt 
gezelligheidsmens; kermis met paling was één van de 
hoogtepunten. Van het schoonmaken, pekelen en roken 

van de paling werd een heel spektakel gemaakt en dat 
terwijl hij zelf niet eens paling lustte .... . 

Jan is jarenlang actief geweest als jeugdtrainer bij 
VVW; daar had hij bijzonder veel plezier in. Hij heeft 
heel wat jonge voetballertjes getraind en begeleid. Jan 
zei daarover: ‘Wat heet getraind? Vetertje strikken, 
snotbriebeltje afvege, traantje drouge, koik joje, je skoene 
moete aarsom en are kant op manje en zuks wat ...’. Jan 
ten voeten uit. 

Op zijn 72e kreeg hij een Tia; zijn scootmobiel was 
daarna zijn ‘vriend’. Hij hield van zijn vrijheid; we 
kennen allemaal het beeld van Jan op zijn scootmobiel in 
het dorp - sigaar in het hoofd - met steeds weer die zwaai, 
want iedereen kende hem. Andere afleiding vond Jan 
bij De Tulp in Andijk; hij vond het prachtig en voor zijn 
vrouw Annie was het een mooi moment voor haar zelf. 
De onrust en de ongemakken namen echter toe en de 
zorg werd te zwaar, waardoor verhuizing in maart vorig 
jaar naar De Wilgenhof noodzakelijk bleek; een moeilijke 
stap en een niet gemakkelijke periode brak aan. 

Op 14 februari waren zijn krachten op, waarna crematie 
op 18 februari in Schagen plaatsvond. Afscheid van 
alweer een bekende Wervershover en ‘man, vader en opa 
van GOUD’. 

Op 20 februari 2021 is overleden - op de relatief veel te 
jonge leeftijd van 69 jaar - Lambertus Nicolaas Jozef 
(Bert) van der Gulik. Bert is geboren op 14 januari 
1952 als tweede zoon van Nic van der Gulik en Bets van 
der Gulik-Schouten en groeide op in een gezin van 8 
kinderen; werken werd hem van jongs af aan bij gebracht. 
Na het behalen van zijn Mulodiploma ging hij bij zijn 
vader werken op de Dorpsstraat 104. Gedurende deze tijd 
ontstond de liefde voor de tulpen en de bollen; daar lag 
zijn hart. Door de verkaveling deed zich de mogelijkheid 
voor een modern bedrijf op te starten aan de Kibbel 14; 
alle nieuwe ontwikkelingen daarin werden gevolgd en 
uitgevoerd. Bert was een harde werker; zeven dagen in 
de week van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat was hij op 
zijn bedrijf te vinden; daar lag zijn grote passie. 

In 1976 leerde hij Marian kennen met wie hij in 1979 
trouwde; samen kregen ze vier dochters: Nicolette, Petra, 
Marieke en Mariska. In 2008 werd het bedrijf aan de 

Wij herinneren ons ... 

Familieberichten
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Kibbel verkocht en verhuisden Bert en Marian naar de 
Olympiaweg. Dat was een hele verandering in hun leven. 
’s Ochtends was er ‘gewoon’ tijd voor een kopje koffie en 
de krant; het jachtige leven behoorde tot het verleden. 
Bert genoot, samen met Marian, bijzonder van deze 
‘luxe’. Eindelijk tijd en aandacht voor zichzelf. Hij ging 
nog wel drie keer per jaar naar Nieuw Zeeland om het 
bollenbedrijf Kiwi Tulips, dat hij op afstand begeleidde, 
goed op poten te zetten; hij noemde Nieuw Zeeland niet 
voor niets zijn tweede vaderland. 
In september 2017 werd een ernstige ziekte bij hem 
vastgesteld; al heel snel daarna waren er uitzaaiingen 
gevonden. Ondanks diverse operaties, pijn en 
chemo bleef hij positief en strijdbaar; zijn dagelijkse 
wandelingen en fietstochtjes heeft hij nog tot januari 
van dit jaar volgehouden. Woorden van respect en 
bewondering zijn hier zeker op zijn plaats. 

Het jaar 2019 was bijzonder; in dat jaar vierden Bert en 
Marian hun 40-jarig huwelijksfeest, een feest met een 
lach en een traan, maar wel één waar het gezin met heel 
mooie herinneringen op terug kan kijken. Ook is Bert 
in dat jaar samen met zijn vier dochters afgereisd naar 

Nieuw Zeeland om hun vol trots het bedrijf te laten zien, 
een belevenis die zijn dochters altijd bij zal blijven. Bert 
was een echt familiemens en hield van gezelligheid; 
verjaardagen werden trouw bezocht. Daarnaast vond hij 
o.a. zijn ontspanning in de vele fietstochtjes met Hans 
en Marja en het kaartersrondje met Floor, Dirk, Arie en 
Jan. Ook de harddraverij in Medemblik en de kermis in 
Wervershoof waren bij Bert favoriet; hij was een groot 
fan van muziek uit de jaren ’60, met een grote voorliefde 
voor The Cats. 

Zijn vijf kleinkinderen waren zijn grote trots; oppassen 
en spelletjes met ze doen, daar genoot hij van. Wat had 
hij een verdriet om het feit die niet meer te mogen en 
kunnen zien opgroeien. Half januari kwam het bericht 
dat de chemo zijn werk niet meer deed; in de weken 
daarna ging het snel bergafwaarts. Op 25 februari was 
voor Bert een herdenkingsdienst thuis en begrafenis op 
het kerkhof. 

Afscheid van een ‘lieve, zorgzame, humorvolle man, lieve 
sterke, stoere pap en trotse grapjesopa’. In liefde en rust 
losgelaten.

Naar het voorjaar
We gaan met elkaar naar het voorjaar, een tijd van licht en hoop. Langzaam komen we uit de coronacrisis die 
ook in ons dorp zijn sporen na laat, zorgt voor verdriet en soms ook wanhoop.

We hopen met elkaar toe te kunnen leven naar een periode met verlichting, meer mogelijkheden en snelle 
vaccinatie.

Voor een aantal van ons zorgt de crisis ook voor financiële nood. Als PCI springen we bij waar dat kan, om een 
beetje lucht te geven aan de mensen die dat nodig hebben. 

Mede dankzij uw financiële hulp, is de PCI in staat om mensen te helpen.
Mogen we op u rekenen?

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54
t.n.v PCI Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,namens het bestuur van de PCI
secretaris mevrouw A. Wildöer
telefoon: 0228-581039

PCI Parochiële Caritas Instelling 
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De boomgaard

De 66e de gemeenschapsveiling van 2021 ging dit jaar digitaal. Voorzitter Ben Droog sprak de inwoners toe 
via een speciale livestream vanuit basisschool de Schelp. Vorig jaar is er (vlak voor de lockdown) 93.114 euro 
opgehaald. Een rondgang langs de huizen bracht dit jaar reeds 25.972,37 euro op. Dit bedrag is bij elkaar 
gebracht door maar liefst 553 huishoudens. Onder hen werden tijdens de livestream 10 prijzen verloot. 
Op 21 maart is om 17:00 uur de definitieve eindstand bekend gemaakt.

“Jochem, kom op, de appels zijn rijp! Wie de grootste 
vindt, heeft gewonnen!” Jochem rent de boomgaard in 
op zoek naar de grootste appel. Maar hoe hij ook zoekt, 
appels vindt hij niet. Heel de boomgaard staat vol roze 
bloesem. Overal vliegen zoemende bijen, nu de imker 
zijn kasten heeft neergezet. Kevertjes en torretjes kruipen 
over de takken, achternagezeten door een vogel. Ergens 
verderop, aan de voet van een boom, ligt nog een appel. 

Bruin en zacht koestert hij zich in de lentezon. Nog wat 
verderop, lachend, zit Hannah. Ze rent weg zodra ze ziet 
dat Jochem erin getrapt is. Even later rollen ze samen door 
het gras dat tussen de bomen groeit. Opa roept de twee 
tot de orde. Ze zijn met hem op stap. Een uitstapje met 
opa, zo een waarvan niemand weet waar het naar toe gaat. 
En hier zijn ze dan. “Onkruid wieden en dode takken 
snoeien”, zegt de tuinder. Dat mogen ze vandaag doen. 
Jochem en Hannah werken een middag lang. Een berg 
dood hout en een berg onkruid zijn het resultaat. 

Het lijkt heel wat maar wanneer ze even later tussen 
de bomen lopen, zien ze hoeveel er nog gedaan moet 
worden. “Dat is nog voor weken werk”, zegt de tuinder. 
“En wanneer ik klaar ben kan ik van voren af beginnen. 
Die appels groeien vanzelf, zolang er maar goed voor de 
bomen gezorgd wordt. Was jij niet op zoek naar een appel, 
Jochem?”, vraagt hij dan. “Hier is er een!” En uit zijn zak 
haalt hij een appel die van de vorige herfst bewaard is.
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Vastenactie
Op zondag 28 maart is het Palmzondag.

Na de viering in de kerk is er de mogelijkheid 
om één of meerdere bosjes tulpen te kopen.

De opbrengst daarvan is bestemd voor de vastenactie.

 De prijs voor een bosje tulpen is €€ 3,- en 2 bosjes 
voor € 5,- en de tulpen worden gesponsord door 

Klaas Schouten Tulpen (Bloomore) uit Andijk.

Op zaterdag 3 april is de Paaswake en op zondagmorgen 
4 april is er een viering vanwege Eerste Paasdag. 

Beide vieringen worden verzorgd door 
Juan Andrés Correa.

Na deze vieringen is er een deurcollecte 
voor de vastenactie.

 


