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Van de redactie
Buiten is het heerlijk weer, niet te koud, niet te warm en het 
zonnetje schijnt. Voor u ligt de laatste Nu en Straks voor de 
vakantie, de volgende verschijnt pas weer in september. 

We waren nieuwsgierig hoe het met pastor Suidgeest is en hebben 
hem via de mail een aantal vragen gesteld. Gelukkig heeft hij 
hierop gereageerd en is het mooi om te lezen hoe het met hem gaat 
en nog steeds geniet van de mensen om hem heen. Piet Brandsen 
heeft er weer een paar mooie tekeningen bij gemaakt. Van 15 t/m 
23 mei is de week van de Nederlandse missionaris (WNM). 
Verderop in het blad kunt u hierover lezen. 

Arda en Riet hebben weer een mooi gedicht gemaakt en er zijn 
bijdrages van Juan Andrés Correa, Kees Botman, Theo Hauwert 
en Auxili-ja. We wensen u fijne Pinksterdagen, alvast een mooie 
vakantie en veel leesplezier 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)

22/23/24 mei Pinksteren
Zondag 23 mei
Eerste Pinksterdag: 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. Heren van het koor.

Deze zondag is de collecte bestemd voor de 
Nederlandse missionarissen

Maandag 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.

Zondag 30 mei is er een deurcollecte voor de PCI.

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 zaterdag 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.

Het bisdom volgt het advies van het RIVM om het aantal aanwezigen tijdens een kerkviering te beperken. 
Sinds de laatste versoepelingen mag er 10% van het aantal zitplaatsen bezet zijn dus mogen er 80 bezoekers 
komen. Daarnaast geldt nog steeds 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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Eens
Eens komen we samen
en vieren we feest
alsof het nooit 
anders is geweest.

Eens mogen we werken
bij en met elkaar.
Dit wordt op een dag,
weer werkelijk waar.

Nu vieren we onze
vakantie in eigen land
op het water of in de tuin,
op gepaste afstand.

Eens zullen we vergeten
wat we hebben gemist,
het sociale leven,
zeer beslist!

Eens beseffen de mensen,
er is iets wat ons schaadt,
en leren we samen te werken
aan een beter klimaat.

Nu wensen we elkaar
een fijne vakantietijd,
prachtig weer en
even van zorgen bevrijd.

Arda

Een lintje voor Ben
Zoals iedereen inmiddels heeft kunnen lezen, heeft het de koning 
behaagd om Ben - achternaam niet nodig - op 26 april een lintje te geven. 
Oftewel hij is benoemd als lid in de orde van Oranje-Nassau.

Veel mensen dachten dat Ben allang 
een lintje heeft. Hij is jaren geleden wel 
benoemd als vrijwilliger van het jaar door 
Oranjevereniging Maxima’al. Eigenlijk 
komt dat op hetzelfde neer, alleen is het nu 
(eindelijk) officieel.

Voor onze parochie is Ben inmiddels 
onmisbaar, in de wandelgangen wordt hij 
al ‘pastoor Ben’ genoemd. Waar hij de tijd 
vandaan haalt om ook nog klaar te staan 
voor de Gemeenschapsveiling, de (beach)
volleybal, de Wilgenhof, Leekerweide 
en wat we nog vergeten is een raadsel. 
Daarnaast heeft hij natuurlijk ook nog tijd 
voor Ellie, de kinderen en kleinkinderen.

Ben heeft aangegeven dat hij blij en erg 
trots is met de onderscheiding maar, 
bescheiden als hij is, wil hij deze delen met 
alle vrijwilligers in het dorp.
Bij deze willen wij hem nogmaals 
feliciteren en hopen dat hij zich nog lang 
blijft inzetten voor onze parochie (en 
natuurlijk heel Wervershoof).

De redactie

Ome Piet, hai’s honderd worren,
maakte moin verlegen bloid, 
as ie ’n verhaal vertelde
van zoin goeie ouwe toid:

Pietje vond as ’n heêl kloin jochie
toch ’n kwartje, hai was bloid!
Zou ’t met kermis verkoupe,
had niks an z’n moeder zoid.

Hai liep eerst nag wat te drulen,
bleef bai ’t kraampie effies staan.
‘Is zuks dagelijkse zonde,
moe’k deervoor te biechte gaan?’

Dorst
In ’t kraampie lokte zuurtjeswater,
’t ware flessies voor ién cent.
‘Doen moin maar ién van die flessies,’
zee Piet, as ’n grôte vent.

Ientje zal zô erg niet weze, 
kreeg nag ’n zoôt geld veròm. 
Op ’n end ’n slokkie nomen.
‘Skoftig lekker,’ hai was om.

Dat hai het toch maar beslôten,
goed of fout? Hai vond ’t best. 
Kocht ’r nag ’rs vierentwuntig,
dat toe was z’n dorst wel lest.

Riet Kuin-Ooijevaar 
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Na een lange tijd vanaf 18 november konden we als 
parochieraad weer normaal vergaderen op 29 april in 
‘De Inzet’. In de tussentijd hadden we wel overleg, maar 
dat ging bijna altijd per telefoon en soms even met 
enkele leden van de parochieraad overdag of aan het 
begin van de avond in ‘De Inzet’.

In deze merkwaardige tijd werden er wel vieringen 
gehouden, maar met een aangepast aantal kerkgangers en 
met de belangrijke feestdagen zoals met Kerst en Pasen 
konden mensen ook thuis de vieringen meemaken. Dit 
gebeurde via een livestreamverbinding dat werd verzorgd 
door de ‘mannen’ van DML Sound. Er werd door een 
behoorlijk aantal mensen naar gekeken. In deze periode 
waarin er door corona ook bijna geen uitvaarten of ander 
bijzondere vieringen plaatsvonden waren de inkomsten 
veel lager dan we gewend zijn aangezien onze kosten 
gewoon doorgingen.

Enkele weken geleden is de verlichting van de kerkklok 
weer gemaakt; de monteur van het bedrijf dat de 
kerkklok heeft gerestaureerd, de firma Vellema uit 
Friesland, heeft dit gedaan vanuit een werkbak van 
een hoogwerker. Hij heeft er ook fotò s van gemaakt. 
Nu blijkt dat er door een, ik noem het maar een idioot, 
geschoten is met een zwaar kaliber geweer op de 
wijzerplaat aan de voorkant van de kerk en de wijzerplaat 
aan de pastoriezijde van de kerk. Aan de voorkant zitten 
allemaal deuken in de wijzerplaat en aan de pastoriezijde 
is ook een grote deuk zichtbaar. Van de minutenwijzer 
is een behoorlijk stuk bladgoud af en er zijn meerdere 
kleine deuken en een hele grote deuk waar zelfs de verf 
vanaf is op de wijzerplaat.

De restauratie heeft de parochie veel geld gekost en dat 
is mede mogelijk gemaakt door een behoorlijke gift van 
de Gemeenschapsveiling. Het is voor de parochieraad 
wel een behoorlijke tegenvaller dat er idioten zijn die 
dit doen. Ik heb er veel tijd in gestoken om het te laten 
restaureren. Nu kan ik bijna weer opnieuw beginnen; 
eerst aangifte doen bij de politie en dan met de 
verzekering en de klokkenfirma Vellema om tafel. De 
kosten worden geschat op een bedrag tussen de tien- en 
vijftienduizend euro; als de verzekering het vergoedt is er 
voor ons een eigen risico van € 2500,00 per schadegeval .

Mijn andere taakveld is het onderhoud van het 
kerkgebouw. Mede doordat we al meerdere subsidies in 
de loop der jaren hebben binnengehaald is de staat van 
onze kerk redelijk tot goed. Het gebouw is in 1875 in 
gebruik genomen; ze hebben de kerk in anderhalf jaar 
tijd gebouwd. Wat zullen er toen veel bouwvakkers aan 
mee hebben gebouwd. In die tijd was het allermeeste toch 
echt wel zwaar handwerk.

Maar als een gebouw zo oud is krijg je uiteraard te maken 
met groot onderhoud. De dakleien van de kerk zijn van 
de bouw, 146 jaar terug; normaal gesproken wordt er op 
dakleien 80 jaar garantie gegeven, dus ze waren toen al 
van zeer goede kwaliteit. Ik ben zelf naar Zuid Limburg 
geweest om te zien hoe zwaar de leien worden gekeurd op 
dikte (4 tot 6 millimeter dik) op het geluid en dat er geen 
onzichtbare breuklijnen te zien zijn op de oppervlakte 
van de leisteen. Er zitten per pallet 1050 leien in en 
dan weegt dat ongeveer 1200 kilo; er worden per pallet 
minimaal 50 leien gekeurd. Voor de vernieuwing zijn 18 
pallets met leien aangevoerd. Inmiddels zijn bijna alle 
dakvlakken voorzien van nieuwe leien. 

Daar waar de steiger omheen staat wordt van dat deel 
van het gebouw ook het metsel- en voegwerk, waar 
nodig, hersteld. De zinken goten worden vernieuwd door 
loodgietersbedrijf Sneeboer en het schilderwerk wordt 
ook gelijk gedaan door schildersbedrijf Grooteman. De 
glas in lood ramen worden, waar nodig, hersteld. Aan 
twee zijden worden de kleine ramen links en rechts hoog 
boven het priesterkoor eruit gehaald en in de werkplaats 
voorzien van nieuw loodstrippen. Het oude glas wordt 
daar vervolgens weer tussen geplaatst. Het totale werk 
dat wordt uitgevoerd door Pronk Bouw loopt heel goed 
op schema, mede doordat we de laatste weken heel goed 
weer hebben gehad. 

Om de veertien dagen is er ‘s middags bouwoverleg in 
‘De Inzet’. Vóór die tijd hebben we eerst een bezoek 
aan het werk op steiger om te kijken hoe het met de 
vorderingen staat en wat we zoal tegen komen. Het 
meerwerk van het totale project valt tot nu toe mee. We 
zijn geen rare dingen tegengekomen die we vooraf niet 
konden zien of weten. Zoals het er nu voorstaat wordt de 
steiger in de maand juni weer afgevoerd.

Met de vriendelijke groeten, Theo Hauwert

Bijdrage van de interim voorzitter en onderhoudsman

Vervanging van de dakleien door Pronk Bouw
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Beste mede-parochianen,
Het is alweer april. Wie had vorig jaar gedacht dat 
we nu nog steeds te maken zouden hebben met het 
corona virus? Velen van ons hebben gedacht dat het 
met een paar maanden en een beetje mooi weer wel 
zou overwaaien. Maar helaas, niets is minder waar. 
Op vele gebieden worden we nog steeds dagelijks 
geconfronteerd met de beperkingen en gevolgen van 
corona.

Dat is ook de reden voor ons als Regiobestuur om een 
nieuwsbrief op te stellen. We merken dat er behoefte is 
om vanuit het bestuur regelmatig op de hoogte te worden 
gehouden over actualiteiten en wat er nog meer gaande is. 
We zitten als bestuur niet stil, en hopen u op deze manier 
te kunnen betrekken en informeren. 

Waar zijn we als bestuur nu mee bezig?
Dat kan worden samengevat in 3 punten:  
1.  Bouwen aan een sterk bestuur
2.  Toekomstbestendig maken van de regio/ parochie
3.  Voortgang van de dagelijkse gang van zaken

In deze nieuwsbrief gaan we in op het eerste punt. De 
overige punten komen in volgende nieuwsbrieven aan 
bod. 

1. Bouwen aan een sterk bestuur!
 In 2015 zijn de parochies Wervershoof, Medemblik, 
Onderdijk, Zwaagdijk-Oost en Andijk op papier 
samengevoegd in een personele unie tot RK regio 
Wervershoof, met aan het hoofd een regiobestuur.  Het 
eigene aan een personele unie is dat het regiobestuur 
het parochiebestuur is van elk van de vijf aangesloten 
parochies. Iedere afzonderlijke parochie heeft nog wel 
een parochieraad, wat in de juridische zin een locatieraad 
wordt genoemd. Een locatieraad (parochieraad) is 
als het ware een adviesraad voor het parochiebestuur 
(regiobestuur). Verder coördineert de locatieraad het 
lokale pastoraat in goede samenwerking met de pastores.

Volgens de statuten bestaat het parochiebestuur 
(regiobestuur) uit afgevaardigde leden van de 
locatieraden (parochieraden). Op die manier heeft iedere 
afzonderlijke parochie een stem in het parochiebestuur. 

Er is destijds dus veel veranderd. Misschien wel meer 
dan iedereen dacht… Maar in de praktijk zijn we 
allemaal op de oude voet door gegaan en probeerden 
we zo veel mogelijk alles bij het oude te laten. Daardoor 
is bij veel mensen het idee ontstaan dat de invoering 
van de personele unie eigenlijk niet zo veel verandering 
teweegbracht. 

Het regiobestuur wordt nu echter van verschillende 
kanten met zijn neus op de feiten gedrukt. Het 
regiobestuur komt er niet meer onderuit om meer zijn 
verantwoordelijkheden als parochiebestuur voor de vijf 
parochies op te pakken en vorm te geven, zoals dat bij 
de invoering van een personele unie hoort. Ook voor 
het regiobestuur, wat nu dus parochiebestuur is, is dit 
uitdagend. We moeten nu meer nadenken over zaken als: 

Welke verantwoordelijkheden liggen er bij de 
locatieraden en welke bij het parochiebestuur? 
Hoe geven we de samenwerking met de locatieraden 
vorm?

Hoe wordt de samenstelling van het parochiebestuur?
Wat zijn de taakgebieden van het parochiebestuur?
Wie is waarvoor verantwoordelijk? etc… 
Het komt erop neer dat wij ons als parochiebestuur 
opnieuw aan het vormen zijn, met de personele unie als 
uitgangspunt. We zijn daar nu volop mee bezig en hopen 
ergens eind mei/begin juni het “nieuwe parochiebestuur” 
te kunnen presenteren.

Daarna zullen we verder werken aan de taakverdeling 
tussen locatieraad en parochiebestuur, werkvormen, 
communicatievormen, etc. Uiteraard zullen we daarbij 
nauw samenwerken met de locatieraden. 

Mocht u naar aanleiding van de eerste nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die sturen 
naar ons email adres: regiowervershoof@ziggo.nl. Wij 
zullen ons best doen om u zo snel mogelijk antwoord te 
geven. We zien uw reacties graag tegemoet.

Parochiebestuur RK regio Wervershoof

Nieuwsbrief Regiobestuur 
April 2021
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Beste parochianen,
Het is weer Pinksteren! De tijd gaat snel voorbij. Wij 
hebben, dank zij God, het Paasfeest kunnen vieren 
met iets meer dan dertig personen in de kerk en ook 
waren andere mensen thuis via livestream met ons 
verbonden. Het is toch een mooie viering geweest. Mijn 
eerste Paaswake als priester! Erg bijzonder.

Inmiddels heeft de blijde boodschap van de Verrijzenis 
van onze Heer Jezus ons allen bereikt en met hoop 
vervult. Ook danken wij God dat de vaccinatie van de 
Nederlandse bevolking langzaam maar goed verloopt. 
Tot vandaag, denk ik, zijn de meeste parochianen wel 
twee keer ingeënt. Dat geeft natuurlijk een stukje rust en 
zekerheid als wij in de kerk komen om ons geloof samen 
met elkaar te vieren. Het duurt nog wel even voordat 
jullie jonge kapelaan nog zijn eerste prik krijgt!

Jezus heeft ons de gave van de Heilige Geest beloofd. Hij 
zegt tegen ons dat het beter is als Hij naar de Vader, naar 
de hemel opstijgt want alleen  zo zal de Heilige Geest 
over ons komen. Dit betekent echter dat Jezus niet meer 
voor ons wil staan, maar Hij wil zelfs in onze binnenste 
wonen.

Een vraag komt misschien bij ons: Waarom heb ik de 
Heilige Geest nodig? Wat doet de Heilige Geest in mij? 
Hebben wij toch niet alles bereikt en opgelost d.m.v. 
techniek en onze goede wil? Heb ik niet genoeg aan mijn 
eigen kwaliteiten dat ik een Helper van boven nodig heb? 
Zo kunnen wij redeneren wanneer wij niet helemaal de 
kwetsbaarheid van ons leven beseffen. De bekoring van 
iedere mens is altijd geweest zich almachtig te voelen, 
alles in staat, onbegrensd. Gelukkig heeft iedereen van 
ons een “kruisje”(of niet zo klein!) in het leven; iets dat 
ons doet herinneren dat wij maar schepsels zijn
. 
De Heilige Geest komt binnen in ons, d.w.z. dat wij 
kinderen van God zijn, dat ons leven in Zijn handen ligt, 
dat Hij van ons houdt zoals wij zijn. De Heilige Geest 
doet namelijk dat datgene wat wij op Pasen hebben 
gevierd ook persoonlijk kunnen ervaren. Dit nieuwe 
leven van Jezus komt in ons door de Heilige Geest in ons 
binnenste te ontvangen. Duizend mensen kunnen het 
jouw vertellen op velerlei manieren maar als jij dat zelf 
niet ervaart, dan geloof jij niet daarin. 

Het christendom is geen lijst van waarheden dat wij 
uit ons hoofd moeten leren en blind erin geloven. Het 
christendom is vooral een ervaring, de ervaring van een 
ontmoeting met de levende Jezus. Deze ontmoeting vindt 
plaats in het hart van iedere mens door de Heilige Geest.

De Heilige Geest is als een duif. Duiven zijn zacht, 
respectvol, verlegen, schrikken makkelijk af en gaan 
weg. Zo is de Geest met ons, nooit opdringend, nooit 
opleggend. De Heilige Geest kan ook een vuur zijn als 
toen in de dag van Pinksteren. Als wij de deur van ons 
hart openen, dan is Hij het vuur dat ons hart verbrand 
met zijn liefde.

De Geest biedt ook bijzondere hulp bij moeilijkheden 
of uitdagingen. Toen ik elf jaar terug hier in Nederland 
kwam, op mijn eerste dag deed ik een gebedsboek open. 
Toen schrok ik van de taal dat ik daar vond. Ik dacht dat 
het onmogelijk zou zijn om deze taal te leren. Ik heb vóór 
iedere les de hulp van de Heilige Geest aangeroepen. 
Dankzij Zijn hulp heb ik mijn filosofische en theologische 
studies in het nederlands met goede cijfers kunnen 
afronden.
Waarom probeer jij dat niet eens om Zijn hulp aan te 
roepen. Je zou je verbazen van wat de Geest tot stand 
brengt.

Zalig Pinksterfeest aan iedereen en blijf gezond!
Kapelaan Juan Andrés Correa

Met vriendelijke groet,
Kapelaan Juan Andrés Correa

Namens Juan Andrés
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Een groet uit Voorhout door Pastor Suidgeest
In het septembernummer van ‘Nu en Straks’ in 2017 
heb ik iets geschreven over mijn aanstaande vertrek 
uit Wervershoof en regio en de verhuizing toen naar 
Voorhout. Het vertrekmoment was op de datum van 
mijn verjaardag, 16 oktober 2017. 

In Voorhout kon ik een huurappartement betrekken in 
een woonservicecentrum, aan de rand van Voorhout. 
Er is een Hoofdhuis met een aantal bewoners, vooral 
broeders van een Congregatie, met in het huis 
verschillende voorzieningen. Er is een park met een 
groot aantal huisjes. Er wonen ongeveer 150 mensen, 
waaronder een aantal oud-pastores (emeriti). Conclusie: 
het is een aangenaam verblijf en wonen gewórden! Van 
de redactie van ‘Nu en Straks’ kreeg ik het verzoek om 
in het Pinksternummer eens te vertellen hoe het gaat: 
invulling van de dagen, gezondheid, Coronavirus, 
liturgische assistenties, contact met Wervershoof, enz. 
Op dit verzoek heb ik ‘ja’ gezegd, met hierna volgend 
een verdeling in enkele herkenbare onderdelen, graag 
gedaan.

Hoofdhuis en parkbewoners
Vanaf het begin was mijn broer Jaap natuurlijk een goede 
gids om de weg te wijzen, voor mij welkom om gewend 
te raken. Ik noem daarbij graag om te beginnen: het 

Hoofdhuis. Het Hoofdhuis heeft naast bewoning heel wat 
te bieden aan voorzieningen, om eventueel gebruik van te 
maken: restaurant, wasgoedverzorging, spel-activiteiten, 
bloemenwinkeltje op vrijdag- en zaterdagmiddag, 
kapperskamer, huisartskamer, luisterkamer voor 
klassieke muziek (een ochtend in de week). Er is een 
kleine zaal, met de naam ‘verjaardags-kamer’, met smaak 
ingericht, een belangrijke kamer! (zie verder). Verjaardag 
vieren met familie en anderen gebeurt meestal overdag, 
in eigen huisje, zelf te regelen. ’s Avonds is de familie weg. 
Dan komt de ‘verjaardags-kamer’ in beeld! Op een daar 
aanwezige verjaardagskalender kun je (tevoren) je naam 
en datum noteren. Het is als uitnodiging bedoeld om er 
eventueel heen te gaan. En dat lukt! 

Het is een samenkomen van collega’s, de broeders en 
enkele anderen uit het park. Aantal: rond 20 personen. 
Kop koffie, gebakje of plakje cake, hapje, drankje,… Ik 
ga er regelmatig en graag heen: als een gezellig moment! 
De tijd is: 20.30 tot 22.00 uur. Tegen 22.00 uur gaat ieder 
weer naar zijn of haar eigen kamer of huisje terug, mooi 
even samen geweest. Aparte opmerking: de broeders 
vinden het prachtig, dat wij als pastores-van-buiten 
aansluiting zoeken en vinden. Het is voor hen ook 
weer eens andere praat, variatie en nieuwe gezichten, 
waardevol genoeg.

Broer Jaap was vanaf het begin een goede gids.
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Coronavirus
Het virus heeft een aantal belemmeringen gegeven, 
vanuit het Bestuur is een strenge aanpak opgelegd. 
Vanaf het begin werd het Hoofdhuis afgesloten voor de 
bewoners uit het park en voor al degenen die van buiten 
kwamen. Dit werd gedaan om het virus buiten de deur 
te houden, ver weg van de bewoners. In het Hoofdhuis 
is ook een gesloten afdeling vanwege o.a. mensen met 
dementie, met goede verzorging en aandacht voor hen. 
Dat vrij houden van besmetting is bijna een jaar gelukt. 
De leiding was er trots op en was er dankbaar voor, 
terecht. Toen liep het mis, eind januari van dit jaar: het 
virus was van buitenaf toch binnengeslopen. In één week 
tijd was er het overlijden van drie broeders, een aantal 
was behoorlijk ziek, dus in quarantaine voor enkele 
weken. Bedrukte, droevige stemming. Van twaalf naar 
negen broeders. 

De maatregelen werden aangescherpt, alles op slot op 
weg naar betere tijden.  De tijd ging daarna komen 
van vaccinatie, op weg naar beter. Vanaf het begin 
konden wij als mensen-van-buiten niet terecht in het 
restaurant voor de middagmaaltijd. De oplossing: 
wij konden elke middag, rond 12.00 uur, voor ons 
zelf een middagmaaltijd ophalen bij de hoofdingang 
van het Huis. In eigen thuis (in het park) dan met de 
magnetron in de weer. Dat was goed te doen in de 
gegeven omstandigheden. Nog weer beter: de laatste 
vier maanden konden we met acht personen, rond 12.00 
uur, de maaltijd gezamenlijk gebruiken in genoemde 
‘verjaardags-kamer’. Nog weer beter nieuws: in de 
komende juni-maand zijn we weer welkom in het 
restaurant! Dan zal ieder wel zeker gevaccineerd zijn. 

Zelf heb ik de vaccinatie (Pfizer) in Leiden ontvangen, 
op 13 februari en op 20 maart 2021. Het was daarna 
zonder klachten. De bekende maatregelen, zoals afstand 
bewaren, mond-kapje, enz. blijven van kracht. Maar er 
kan gelukkig wat meer.

Liturgische assistenties
1) In het liturgisch rooster van Wervershoof ben ik – op 
verzoek van pastor André Dekker en in overleg met 
elkaar – verschillende keren ingedeeld in de parochies 
Andijk, Onderdijk en Wervershoof, met goede zin en 
welkome herkenning. Met de auto de rit maken, dat vind 
ik geen probleem. Op zondagmorgen is het heel rustig op 
de weg. In de weekdagen vermijd ik zoveel mogelijk de 
spitsuren en in de wintermaanden de donkere avond. Het 
is overigens een gemakkelijke en bekende route: West-
friesland, Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Amsterdam 
(Coentunnel), A5, A4, A44… Voorhout. 
Het is precies 90 km. 

2) Na mijn komst hier in oktober 2017 ben ik in de jaren 
2018 en 2019 benaderd voor af en toe een beurt in de 
regio Voorhout. Het gaat om de plaatsen Noordwijk (2 
kerken), Noordwijkerhout (2 kerken), Sassenheim (1 
kerk), Warmond (1 kerk), Voorhout (1 kerk, in het dorp). 
In deze regio heb ik in de 7 kerken meer dan eens een 
beurt gehad. Ik vond het een aangenaam contact, zeker 
ook met de kostersgroepen en lectoren. Het had iets van 
een bekend dorpsgebeuren, met gewóne mensen. 
En dat gaat altijd goed, ook bij het koffiedrinken na 
afloop voelbaar. Overigens was er in de periode van 2018 
en 2019 voor de regio een onderbezetting wat betreft 
pastores. Vandaar een beroep op ons. In het najaar van 
2019 is er aanvulling van twee pastores gekomen. Het 
zou kunnen, dat zij nu weer genoeg menskracht hebben. 
Dan nog het bijzondere: met de onverwachte komst van 
het Coronavirus in februari/maart 2020 was er de grote 
verandering: alle kerken voorlopig dicht, geen vieringen 
meer.

3) Met vijf of zes collega’s verdelen we tenslotte de 
beurten in de kapel hier binnen het Hoofdhuis. Het 
gaat om twee vieringen in de week, dinsdag- en 
donderdagavond. De weekendviering is steeds op 
zaterdagavond, 19.00 uur. Binnen deze groep ben ik 
ook beschikbaar. Het is een betrekkelijk nieuwe groep. 
Anderen zijn ons voorgegaan en hebben afscheid 
genomen vanwege hoge leeftijd of overlijden. We 
proberen het met elkaar zo goed mogelijk in te vullen. 
De Broeders hebben ook zelf met elkaar in de kapel 
hun eigen Getijden- en Gebedsmomenten, met eigen 
aanwezigheid.

Invulling van de dagen
Het Coronavirus geeft natuurlijk beperkingen. Ze zijn er 
om rekening mee te houden, er goed en verstandig mee 
om te gaan, uiteindelijk op weg naar betere tijden. En die 
gaan er echt wel weer komen. Het vaccineren is daarbij 

Om 12:00 kon de middagmaaltijd worden opgehaald bij de 
hoofdingang van het huis.
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heel belangrijk. Als alles weer normaal is, dan kan er 
weer een heleboel, daar zien we allemaal naar uit. In extra 
tijd komt voor mij meer leeswerk aan bod, een mooie 
bezigheid. Ik heb nog genoeg in de boekenkast staan. 
Dat kan elk moment van de dag. Met goed weer maak 
ik graag in de middag een fietstocht, in verschillende 
richtingen. Het is hier een mooie omgeving. Op dit 
moment: bollenvelden-pracht! Ik heb laatst trouwens in 
het dorp hier een andere fiets gekocht, een goede tweede 
hands. Het is een verhaal apart. Ik kon niet zo goed 
meer op de fiets met mijn voeten op de grond komen, 
bijvoorbeeld bij het wachten voor de spoorbomen. Ben ik 
aan het krimpen? 

Het lukte bij de fietsenzaak er een uit te kiezen, een 
goede tweede hands, met lager zadel. Perfect! Ik vroeg 
voorzichtig: is mijn oude fiets nog wat waard? De man 
zei: daar krijgt u niets voor! (Hij moest er zelf om lachen 
zoals het klonk!) Hij zei: ik zal het uitleggen. Eenmaal in 
de maand komt een goede kennis langs om te horen of 
er nog fietsen zijn om mee te nemen…voor Afrika! Hij 
geeft de fietsen een goede beurt, voor dit mooie doel! Ik 
jubelde: wat een goed idee! Mijn fiets, een twééde leven, 
in Afrika!!! Ik zie het helemaal voor me!!! Ik wil zelfs 
die opknapbeurt wel betalen! Maar dat hoefde niet. Ik 
ging weg met een vrolijke zwaai. De fietsenmaker deed 
hetzelfde, met een lach op zijn snoet! 

Ik hoop, dat die Afrikaanse medemens er blij mee is, 
en dat zal hij zeker zijn! Over reizen gesproken, de stad 
Leiden is vanuit Voorhout subliem te bereiken…met de 
trein. Op het station in Voorhout tik je een retourkaartje 
tevoorschijn bij een loket. Kosten: € 6,--. Reisduur: vijf 
minuten. Vanuit het station in Leiden stap je zo de stad 

binnen… Elk half uur is er een treinverbinding. Daar kan 
geen autorit tegenop, met parkeerruimte zoeken, enz.

Contact met Wervershoof en regio
Ik blijf met dankbaarheid en veel herinneringen met de 
parochie en de gemeenschap van Wervershoof en de regio 
verbonden, denkend aan de periode vanaf maart 1979 
t/m half oktober 2017. Waar blijft de tijd, dat zéggen we 
wel eens! Even de Coronatijd wegdenkend ben ik heel wat 
keren vanuit Voorhout in de afgelopen paar jaar heen en 
weer gereden, vooral denkend aan de weekendvieringen, 
maar zeker ook bij soms bijzondere momenten. De auto 
staat nu dágen stil, wánt Coronatijd! 

Ik ben blij met de toezending van ‘Nu en Straks’, eenmaal 
in de zes weken, met genoeg herkenning en invulling. 
Hetzelfde geldt voor de toezending van het parochieblad 
‘Kontakt’ uit Andijk, met genoeg herinneringen. 
Ik denk aan de post, die mooie verbindingslijn met 
groeten, hartelijke woorden, familie-nieuws en ander 
nieuws. Ik denk aan telefoon, aan emailbericht of een 
bezoekje. Het is met heel veel goede wensen voor u 
allen! Daarbij denkend aan een zinvolle voortgang van 
parochiepastoraat en regio-samenwerking, met creatieve 
invulling en welkome inzet van velen, vanuit de basis. 
Er is zoveel moois en de moeite waard te bedenken en 
uit te voeren, ook in veranderende tijden, zeker ook in 
meer normale tijd voorbij de Corona-beperkingen van dit 
moment. Op weg naar het Pinksterfeest in de komende 
dagen, als afsluiting gezegd: een heilzame, flonkerende, 
warme Pinkstergroet! Laat de Pinkstergeest maar 
neerdalen en binnenkomen, van harte!

Pastor J. Suidgeest, Voorhout.

Ik kon niet goed meer met mijn voeten bij de grond komen.
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Woonservicecentrum 
Buitenplaats Nieuw Schoonoord 

Voorhout

Drie broeders naast elkaar bij de vijver.

Dezelfde beeldjes, met op de achtergrond een aantal 
kamers van het Hoofdhuis, een deel van de vijver en 
één van de bewoners.

Het woonzorgcentrum in Voorhout, met vierkante 
vijver, groen grasveld en enkele woningen in het park, 
een prachtig geheel.

De Woning van Jaap Suidgeest.

Woonservicecentrum “Buitenplaats Nieuw Schoonoord” is landelijk gelegen en gesitueerd op een prachtige 
ruime parkachtige locatie nabij de dorpskern en het winkelcentrum van Voorhout. Op de locatie zijn gehuisvest: 

17 appartementen voor pensionbewoners, 78 seniorenwoningen, 12 appartementen voor senioren, 12 
koopwoningen voor senioren, dokterspost en dienstapotheekpost (avond/weekenddienst), ontmoetingsruimte 

met restaurant, kapel, kapsalon, manicure en pedicure en Woonzorgcentrum Gerto-Marente.

De huisvesting voldoet aan de uitgangspunten voor “levensloop bestendig wonen”. De bewoners kunnen 
zelfstandig wonen dan wel gebruik maken van zorgpakketten zoals maaltijden, wasverzorging, huishouding, 

verpleging en persoonlijke verzorging e.d. (al dan niet in volpension).

Woonservicecentrum BNS baseert zich op katholieke beginselen en christelijke naastenliefde waardoor niet 
alleen voorzieningen worden getroffen voor huisvesting, verzorging, verpleging, diensten en begeleiding van 

lichamelijke en psychische problematiek maar ook geestelijk welbevinden van mensen.
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Pinksteractie 15 t/m 23 mei 2021:
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) 

Wat we doen
Werken aan een rechtvaardige wereld.
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt 
Nederlandse missionarissen en missionair werkers 
financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen 
inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen 
zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens 
telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar! Ook in 
deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep 
houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers 
zich wereldwijd inzetten voor hun medemens.
 

Ieder mens telt mee
De financiële ondersteuning bestaat er ondermeer uit dat 
de WNM de ziektekostenverzekering betaalt of de AOW-
premie aanvult, en draagt bij aan een welverdiend verlof 
in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending 
mogelijk van de missionair werkers. Bevlogen mensen 
die in de voetsporen treden van de missionarissen: onze 
missionarissen 2.0. Missionair werkers ontvangen een 
maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen, 
een vliegticket en voorbereidingskosten zoals een 
veiligheidstraining.

Pinksteractie 2021
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en 
missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij 
altijd en overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen 
werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij 

zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en andere 
kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder 
zijn hoede. Missionair werker Susanne Beentjes werkt in 
Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn 
geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. 
Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun 
kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is. 
Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en 
missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn 
er – samen met u – voor hen.
 

Jaarlijkse actie voor de missie
Het belang van missie.
Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse 
missionarissen en missionair werkers wereldwijd de 
strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij 
rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse 
Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven 
inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze 
uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave 
in voor anderen. In een jaarlijkse campagne rond 
Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht 
bij de parochies en andere belangstellenden. Met het 
organiseren van de Pinksteractie in uw parochie maakt u 
het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen 
en missionair werkers mede mogelijk. Uw steun is 
onmisbaar. De WNM hoopt van harte op uw inzet en 
betrokkenheid en ondersteunt u graag waar nodig. 
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Vastenactie 
Dit jaar hadden we tijdens de vastenactie een nieuwe actie, namelijk de verkoop 
van tulpen en dat viel bij veel mensen in de smaak. Deze actie werd gesponsord 

door Bloomore van Klaas Schouten, waarvoor onze hartelijke dank. 
De opbrengst was  in totaal€ 1.489,40 euro, met daarbij één hele gulle gever.

Iedereen weer bedankt voor zijn of haar bijdrage, samen weer een mooi resultaat!
 

Groeten van de werkgroep
Karin, Joanna, Gerda, Elly en Anja

We leven in een periode van onzekerheid en voor een aantal mensen kan dit ook inkomensachteruitgang zijn. 
Bijna overal zijn regelingen voor. Toch kan het voor komen dat mensen in financiële nood raken. Waar die 
acuut en éénmalig is kan de PCI een rol spelen.

Voor gezinnen en alleenstaanden in onze omgeving die in grote financiële nood verkeren. Voor alleenstaanden 
met opgroeiende kinderen. Gezinnen met veel ziek en zeer en zo zijn er nog veel situaties te noemen.
Voor deze gezinnen en alleenstaanden willen wij zoveel mogelijk een hulp zijn door hen financieel te steunen. 

Wilt u of uw bedrijf ook helpen?
Dat kan!
Uw bijdrage kunt u overmaken op ons IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54
ten name van: PCI Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,
Namens het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) 
Secretaris : Afra Wildöer tel. 0228-583731 

PCI Parochiële Caritas Instelling 
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Allemaal anders
Toen de slak op een morgen uit zijn huisje kroop stond 
ze oog in oog met de mier. Het was haar nooit zo 
opgevallen, maar opeens vond ze dat de mier er vreemd 
uitzag .”Goedemorgen mier”, zei de slak. “Ik vind het 
vervelend te moeten zeggen, maar je ziet er vreemd uit.”  
”Vreemd”, zei de mier. “Laat ik nou precies hetzelfde 
van jou vinden.” “O ja?”, zei de slak, “wat is er dan zo 
vreemd aan mij?” “Laat ik het zo zeggen”, zei de mier 
voorzichtig. “Ik vind het vreemd dat jij je huis overal mee 
naar toe neemt.” “Daar heb ik nu nooit erg in gehad”, zei 
de slak, “maar ik vind jou opeens zo vreemd klein. En 
dan die wriemelpoten”. “Jij hebt niet eens poten”, zei de 
mier beledigd. “Daarom ben je natuurlijk niet vooruit te 
branden.” “Gaan we elkaar beledigen?”, vroeg de slak. 

Op dat moment kwamen de eekhoorn en de olifant de 
hoek om. Ze waren druk in gesprek. Ze bleven voor 
de slak en de mier staan. “Ik weet niet of jullie dat ook 
hebben, maar we vinden elkaar zo vreemd”, zei de 
eekhoorn. “De olifant met die staart aan zijn kop. Dat is 
toch geen gezicht?” 

“Dat moet jij zeggen”, zei de olifant. “Heb je dat ding van 
jou wel eens gezien?” “Vreemd”, zei de slak bedachtzaam. 
“Nu ik er nog eens goed over nadenk, zijn we allemaal 
vreemdelingen voor elkaar. We zien er allemaal anders 
uit. We praten allemaal anders. We wonen allemaal 
anders. We eten allemaal anders. We slapen allemaal 
anders…” 

Ze gingen onder een boom naast elkaar zitten om 
daarover na te denken. “Ik vind het helemaal niet 
vreemd”, zei de eekhoorn na een lange stilte. “Het is juist 
leuk dat we allemaal anders zijn. Wat zou het saai zijn als 
er op de hele wereld alleen maar eekhoorns zouden zijn. 
We zijn allemaal anders, en toch horen we bij elkaar.” 

Op dat moment stak de mol haar kop boven de grond. 
“Waar kom jij vandaan?”, vroeg de olifant. “Van onder 
de grond”, zei de mol. “Mag ik erbij?” “Vreemd,” zei 
de olifant, “van onder de grond. Daar ben ik nog nooit 
geweest. Ik moet er niet aan denken.” “Ben je anders, dan 
hoor je erbij”, zuchtte de mier. “Een vreemde gedachte, 
maar wel mooi.”

Over het algemeen ben ik toch iemand wiens glas “half 
vol” is. Ik heb laatst eens een keer gehoord dat, als je 
dat gevoel hebt, je dan gewoon een iets kleiner glas 
moet nemen. Met andere woorden: je moet anders 
gaan denken, positiever, en dat heb ik me dan ook 
voorgenomen. Mede daarom, en natuurlijk omdat het 
weer mag, zijn we donderdag 7 mei, na zeer lange tijd, 
weer fysiek bij elkaar gekomen en dat voelde heel goed. 
Er is meteen een afspraak gemaakt voor een bijeenkomst 
in juni. 

De plannen die we voor dit jaar hebben, staan op een heel 
laag pitje. We zouden gaan voor een IJsblok in de tuin 
van de pastorie tijdens de kermis van 2020 en hebben 
nu een heel klein beetje hoop op augustus 2021. Dit jaar 
bestaan wij in oktober 35 jaar. 

We willen daar graag groots aandacht aan gaan besteden, 
maar we moeten afwachten hoe groots dat kan gaan 
worden. Verder zijn we bezig met het uitwerken van 
“Word vriend van Auxili-ja!”. Ook daar hoort u meer 
van. Binnen zeer korte tijd kunt u de jaarverslagen over 
2020, en nog veel ander nieuws, gaan inzien op onze 
website: www.auxilia-brasili-ja.nl 

Ik wens u, ook namens de andere leden van Auxili-ja!, 
alle goeds

Kees Ooijevaar, secretaris

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

U hebt al enige tijd niets van ons gehoord, maar dat betekent niet 
dat wij niet meer zouden bestaan. Het lijkt wel zo te zijn dat, als 
we niet bij elkaar komen, elkaar zien en spreken, het allemaal veel 
moeizamer gaat. Misschien ietwat negatief gedacht, maar het blijkt, 
in ieder geval bij mij, zo te zijn. 

Het glas is weer ‘half vol’

Auxili-ja! 
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Restauratiewerkzaamheden aan de Werenfriduskerk, verricht door Pronk Bouw uit Warmenhuizen. 

Wees een kei
koop een lei

Nadat het dak van de St. Werenfriduskerk al voor een flink gedeelte is vernieuwd 
staan de enthousiaste leden van de sponsorafdeling te popelen.
Kees Botman, Natalie Beerepoot en Petra Grooteman wachten de 

coronaversoepelingen van het kabinet af om de eerste activiteiten te kunnen 
gaan organiseren.

Zoals een ieder in de Binding kon lezen verplicht het Rijk de dorpsgemeenschap om, 
naast de subsidies voor de restauratie, zelf ook een financiële bijdrage te leveren 

om de totale restauratie van de  St. Werenfriduskerk te kunnen bekostigen.

De sponsorcommissie wil als eerste een leien actie organiseren. 
We hebben een beperkte oplage van oude leien van het kerkdak, die nog in goede 
staat zijn, uitgeselecteerd, schoongemaakt en bedrukt met een beschildering van 

onze Werenfriduskerk.  
Deze leien kan iedereen kopen, parochiaan, dorpsgenoot of ex-dorpsgenoot, als 

aandenken aan de restauratie 2021, met als motto: 

Wees een kei, koop ’n lei!!
De kerk hoort bij de skyline van Wervershoof, maar is ook een aandenken aan alle 

vieringen die een ieder in deze kerk heeft meegemaakt. 
Van doop, vormsel, huwelijksjubilea en afscheid, van Kerstnachten tot 

Paasvieringen en van oogstdankdagen tot priesterwijding. 
Als de pilaren van de kerk eens konden praten!  

Het betreft 145 jaar geschiedenis wat niet meer weg te denken is.

Beste lezers, volg de Binding en het NHD, wanneer we tot actie overgaan en kijk 
alvast op de website WERENFRIDUSKERK.NL voor de mogelijkheden van sponsoring, 

van groot tot klein, want alle beetjes helpen.

De restauratiecommissie van de Werenfriduskerk


