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Van de redactie
Ook al is corona nog lang niet uit ons land verdwenen, er kan 
gelukkig weer meer worden georganiseerd. In deze Nu en Straks 
kunt u lezen over het straatpastoraat voor dak- en thuislozen 
in Den Haag van Sjaak de Boer. Ten behoeve hiervan wordt er 
op zaterdagavond 20 november na afloop van de viering een 
deurcollecte gehouden door Auxilia. Sjaak is zelf voorganger 
tijdens deze Eucharistieviering. Op zondag 21 november 
wordt er weer een ‘Werelds Proeven’ gehouden in het Fortuin, 
georganiseerd door Auxilia. Ook dit zal ten goede komen aan het 
Straatpastoraat.
Ben doet verslag van het afscheid van drie leden van de 
parochieraad. Gelukkig is er ook weer nieuwe aanwas binnen de 
groep gekomen. Wij zijn in gesprek geweest met Kees Botman, een 
Bekende Wervershover die zich erg betrokken voelt bij de kerk en 
de parochie. Volgens zijn vrouw Anita woont hij zo ongeveer in de 
Werenfriduskerk.

Wij zagen afgelopen weekend dit bord in de tuin staan bij ons 
redactielid Piet Brandsen. Piet en Joop, van harte gefeliciteerd!

De redactie

Voorplaat
De foto laat een aantal onderwerpen zien 
die zomaar aan bod kunnen komen bij een 
‘praatje’ op een bankje ergens op straat.

Op pagina 4 wordt 
verder ingegaan op 
het straatpastoraat 
van de kerk van 
Sjaak de boer in 
Den Haag.
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In het weekend is er één viering in de kerk:
Elke zondag om 9.30 uur is er een viering.
Op zondag is er om 11.30 uur Doopgelegenheid, na afspraak.

Opmerking:
Elke eerste zondag van de maand is er koffiedrinken na afloop 
van de viering van 9.30 uur in ‘De Inzet’. 

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

Om de week  is er op vrijdag om 18.30 uur een viering in verzorgingshuis 
Sint Jozef.

Liturgisch rooster
Liturgierooster tot en met 19 december 2021
31 oktober: Allerheiligen – 31ste zondag door het 
jaar
Zondag 9.30: Woord- en communieviering door 
Ben Droog  en Moniek van Velzen-Neuvel m.m.v. het 
Herenkoor.

Na afloop is er een deurcollecte door de PCI.

2 november: Allerzielen                                           
Dinsdag 19.30: verzorgd door Esther Sjerps-Breg en Ben 
Droog van de Avondwake groep m.m.v. het Herenkoor.

7 november: Heilige Willibrord  – 32ste zondag door 
het jaar 
Zondag 9.30: Woord- en communieviering door pastor 
A. Dekker m.m.v. het Dameskoor.

12 november: 
Vrijdag 18.30: Eucharistieviering in verzorgingstehuis 
Sint Jozef  door pastoor J. van Dril

14 november: 33ste zondag door het jaar
Zondag 9.30: Woord- en communieviering door Esther 
Sjerps-Breg en Ben Droog m.m.v. Ria Aker, Kees Botman 
en Ria Kappelhof.

20 november: Christus Koning
Zaterdag 19.00: Eucharistieviering door Sjaak  de Boer 
m.m.v. het Middenkoor.

Na afloop is er een deurcollecte door Auxilia t.b.v het 
foodproject van Sjaak de Boer.

26 november:
Vrijdag 18.30: Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint 
Jozef door Juan Andrés Correa.

28 november: 1ste zondag van de Advent
Zondag 9.30: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril 
m.m.v. het Middenkoor.

5 december: 2de zondag van de Advent
Zondag 9.30: Eucharistieviering door Juan Andrés 
Correa m.m.v. het Dameskoor. 

10 december:
Vrijdag 18.30: Woord- en communieviering in 
verzorgingshuis Sint Jozef door Moniek van Velzen-
Neuvel en Esther Sjerps-Breg 

12 december: Zondag Gaudette – 3de zondag van de 
Advent
Zondag 9.30: Woord- en communieviering door Moniek 
van Velzen-Neuvel en Esther Sjerps-Breg m.m.v. het 
Herenkoor.

19 december: 4de zondag van de Advent
Zondag 9.30: Woord- en communieviering door pastor 
A. Dekker m.m.v. het Dameskoor.



Op zaterdag avond 20 november is er een dienst waar 
Sjaak de Boer voorgaat. Dit omdat zondag de food fair 
van Auxillia zondag gehouden wordt. Er wordt dan een 
deurcollecte gehouden ten bate van Het Straatpastoraat 
van de kerk van Sjaak in Den Haag.

Zijn parochie heeft tijdens de lockdown meer dan 3000 
afhaalmaaltijden bereid. De voedselverstrekking gaat nog 
steeds elke vrijdag door en daarvoor is alle hulp welkom

Straatpastoraat Den Haag - Vertrouwen op straat
Thema’s als verlangen, verdriet, relaties, (on)geloof of 
verslaving kunnen in ieder mensenleven van belang zijn en 
zeker ook in het bestaan van dak- en thuislozen, gebruikers 
van harddrugs en alcohol, mensen met psychische 
problemen en andere mensen die als ‘sociaal kwetsbaar’ 
worden aangeduid.

Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan mensen die 
een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op 
straat of in de maatschappelijke opvang. Het biedt ruimte 
aan hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, 
of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of 
diepere vragen van geloof en leven. Daarbij is er respect 
en aandacht voor mensen zoals ze zijn en de keuzes die ze 
maken.

Hoewel de boodschap van het christelijk geloof voor ons een 
bron van inspiratie vormt, zijn we er niet op uit deze aan 
anderen op te dringen. In gesprekken over geloofsvragen 
en godsdienstige thema’s gaan we uit van openheid en 
wederzijds respect. Ook bij andere thema’s als onderdak, 
verslaving of financiën dringen wij van onze kant niet aan 
op verandering. Wel proberen we mensen te ondersteunen 
die zélf op zoek zijn naar hulp of naar verandering. Kortom, 
het Straatpastoraat probeert mensen te bieden wat voor de 
meesten in onze samenleving zo vanzelfsprekend is: een 
beetje aandacht en steun bij de kleine en grote vragen van 
het leven.

Als je met ons in gesprek wilt komen, neem dan contact op 
met een van de straatpastors. Wil je (eerst) een breder beeld 
krijgen van wie we zijn en wat we doen, kijk dan verder op 
deze website. Kom gerust binnen!

Voor meer informatie kijk op: 
www.straatpastoraatdenhaag.nl
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Kerk en samenleving
Iedere dag
Iedere dag is waard
om te leven
ook als het ons geen 
zonneschijn kan geven

Iedere dag mag
worden beleefd 
als een geschenk 
dat ons kansen geeft

om te leren
en te werken.
Waardoor we 
later merken

onze ontwikkeling
groeit in de tijd.
Soms is er succes,
soms raken we wat kwijt

Iedere dag kijken,
we terug, vaak voldaan
naar wat we zoal,
hebben beleefd en gedaan

Iedere dag bestaat
uit nieuwe hoop
op beter tijden
in onze levensloop

Arda



Van de Parochieraad
Donderdag 23 september hebben we afscheid genomen 
van drie van onze leden van de parochieraad: Gerda 
van der Gracht, Jacob Neefjes en Theo Hauwert. Het 
afscheid stond al langere tijd in de planning; een 
tochtje met de schuit door de Westfriese wateren. Een 
idee dat al héél lang leefde, maar daarvoor heb je wél de 
medewerking nodig van de weergoden. Om kort te zijn: 
die medewerking kwam er niet. Op de geplande data 
werden we royaal voorzien van heel veel regenwater.

Maar we hebben het goed kunnen maken; onder het 
genot van een drankje en een hapje én met zang en gitaar 
van Kees (Botman) en Piet (Breg) hebben we in De Inzet 
onze dank en waardering uit kunnen spreken aan de drie 
vertrekkende leden. Ook werd het 3-tal nog verrast met 
een optreden van niemand minder dan Juan Andrés. 
Met Spaans temperament bracht ook hij drie prachtige 
liederen ten gehore, waaronder een afscheidslied. Alles 
in het Spaans, maar muziek maakt woorden soms 
overbodig. 

Na de overhandiging van de bloemen en een bijpassende 
bon was er nog een bijzonder moment. Vanwege 
bijzondere verdiensten werden Theo en Jacob extra 
in het zonnetje gezet door hen te decoreren met de 
zilveren parochiespeld, een unieke decoratie die bij hoge 
uitzondering wordt uitgereikt aan mensen die van grote 
betekenis zijn geweest voor onze parochiegemeenschap. 
Beiden hebben een lange staat van dienst achter de rug en 
waren een grote ruggensteun in niet altijd gemakkelijke 
tijden. De parochiespeld met oorkonde komt hen dan 
ook meer dan toe. Nogmaals heel veel dank, ook namens 
alle parochianen, voor jullie inzet. 

Met het vertrek van deze drie leden is er gelukkig ook 
weer nieuwe aanwas binnen de groep gekomen: Marco 
Dudink gaat de taken overnemen van Theo Hauwert 
en Peter de Boer zal, als lid van het overkoepelende 

parochiebestuur, de verbinding vormen met onze lokale 
parochieraad. U zult begrijpen dat we bijzonder blij zijn 
met hun komst. Het invullen van de vacature van Jacob, 
onze penningmeester, bevindt zich in een ver gevorderd 
stadium. Ik hoop u hier te zijner tijd een definitief bericht 
over te kunnen melden.

De koren zijn ook weer begonnen; we bevonden ons in de 
gelukkige omstandigheid dat we in de afgelopen periode 
steeds een beroep konden doen op een vaste kern uit het 
herenkoor en onze 2 duo’s Ria en Kees en Els en Theo, 
waarvoor, behalve onze dank, ook heel veel waardering. 
Met hun aanwezigheid hebben ze heel veel parochianen 
en voorgangers mooie vieringen bezorgd en we hopen 
in de komende periode nog regelmatig een beroep op ze 
te kunnen/mogen doen. Maar, zonder de duo’s tekort te 
willen doen, er gaat natuurlijk niets boven een koor. 

Voor de repetitieruimte op vrijdagavond is na lange 
tijd ook een oplossing gevonden. Met wat aanpassingen 
kunnen zowel het AOW-jongerenkoor én het herenkoor 
tegelijkertijd repeteren; het jongerenkoor boven in één 
van de woonruimtes van de pastorie en het herenkoor 
beneden in De Inzet. Vanaf dit moment repeteren alle 
koren ‘thuis’ in De Inzet en de pastorie. (Met dank aan 
OBS De Dijkwerkers die jarenlang op woensdag- en 
vrijdagavond haar ruimte beschikbaar stelde voor de 
repetities van het dames- en het herenkoor).

U bent weer wat op de hoogte. We gaan langzaamaan 
toewerken naar Kerstmis; de repetities hiervoor zijn 
reeds in volle gang. Hopelijk kunnen we straks weer 
‘ouderwets’ kerst gaan vieren met een volle kerk. Wat zou 
dat fijn zijn!

Namens de parochieraad
Ben
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Beste parochianen,
Rond de tijd dat u dit artikel leest, hebben wij belangrijke 
evenementen in de parochie meegemaakt. De 
Mariamaand loopt bijna ten einde en wij zijn met een 
belangrijk aantal parochianen drie keer samengekomen 
op zondagavond voor het Marialof waar wij met elkaar 
en voor elkaar de rozenkrans mochten bidden voor 
zovele intenties die belangrijk zijn voor ons. De wereld 
heeft zeker ons gebed nodig. Het gebed, en vooral het 
gebed in gemeenschap, zijn de longen van de Kerk en 
van de Wereld. Ik denk aan zoveel zusters, paters en 
kloosterlingen die voortdurend voor ons allemaal bidden, 
die hun leven helemaal toegewijd hebben om voor ons 
altijd te bidden.

We hebben ook de vreugde en de blijdschap van de 
vormselviering op zaterdag 16 oktober met Mgr. Jan 
Hendriks, onze bisschop, kunnen ervaren. Meer dan 
30 jongeren uit onze parochies, uit vrije wil en op een 
verantwoordelijke manier, hebben zelf gekozen om Jezus 
van dichtbij te willen volgen en deel uit willen maken 
van zijn club van leerlingen, de Kerk. Daarom, om deze 
vriendschap te bevestigen en te bezegelen, hebben ze 
de gave van de Heilige Geest gekregen en zijn ze met 
de Chrisma Olie op hun voorhoofd door de bisschop 
gezalfd.

Wat betekent dat eigenlijk? Getekend worden met de 
Heilige Geest? Ik dacht dat het een overgangsfeest was 
van de basis tot de middelbare school met je klasgenoten, 
zou iemand kunnen zeggen.

Een serieuze vriendschap met Jezus op te bouwen is niet 
zo simpel. We hebben Zijn mobiele nummer niet, zijn 
Whatsapp niet, wij hebben Hem niet op Facebook of 
Instagram en Neen! Hij spreekt niet op Twitter. Maar 
als je niet regelmatig met je vriend praat, hoe houd je de 
vriendschap nog levend? Dat is een hele goede vraag. Dit 

is niet alleen op de vormelingen van toepassing, maar 
voor iedereen van ons.

De Heilige Geest is de band die wij met Jezus hebben. 
Het is “Het” middel om met Hem in contact te blijven 
omdat Hijzelf Zijn Geest in ons Hart heeft gestuurd. 
Het is het meest intieme en kostbare dat de Vader en de 
Zoon hebben en dat hebben ze met ons meegedeeld in 
de sacramenten. Wij kunnen naar vele mooie preken, 
overwegingen, mooie woorden of gedachten luisteren 
die ons hart diep raken, maar als de Heilige Geest die 
woorden niet bezegelt in ons binnenste en ons niet 
overtuigt van Gods liefde voor ons, dan zijn al die 
woorden en reflecties waardeloos. Wij kunnen altijd 
overal water gaan halen om onze innerlijke dorst te 
lessen, maar eigenlijk zou Jezus graag willen dat de bron 
van levend water binnen in ons kan opborrelen. De 
Geest is ons innerlijk “Tom-Tom” die ons begeleidt, die 
ons de richting van de liefde en de verzoening aanwijst. 
Bovendien, zonder de Geest van Jezus zouden al onze 
inspanningen nutteloos zijn, waarmee wij de Kerk wat 
leven konden inspuiten, om het geloof in het hart van 
mensen brandend te houden.

Laten wij de Heilige Geest aanroepen met kracht en 
overtuiging! Laten wij de gave die wij als jongeren ooit 
uit de handen van onze bisschop met het chrisma olie 
gekregen hebben, weer wakker schudden!! Wat mooi zou 
het zijn als er een tweede Pinksteren overal in de Kerk 
plaats zou vinden!!

Roep Hem maar aan in jouw dagelijks leven: als jij kookt, 
als jij fietst, wanneer jij wat rust in je luie stoel, op ieder 
moment: 

Kom, Heilige Geest,
vervul mijn hart met de liefde van Jezus,

help mij in de moeilijkheden van mijn leven.

Namens Juan Andrés

Wij geven om elkaar!
Zit u in financiële nood, of heeft u plotseling een grote financiële tegenvaller?
De Parochiële Caritas Instelling (P. C.I.) kan u daar misschien bij helpen. 
U kunt erop rekenen dat uw aanvraag vertrouwelijk besproken wordt en binnen ons 3-koppig bestuur blijft. 

Gelooft u in stille armoede? 
Bel voor Wervershoof : mevrouw A.C.M. Wildoer tel. nr.: 0228-583731
Wilt U helpen dan kunt u ons financieel steunen:
P. C. I. Wervershoof:  IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54

Zodat wij met elkaar om elkaar kunnen blijven geven.

PCI Parochiële Caritas Instelling 



Zo was het ook met het gemeenschapsveiling koopje 
vanuit de Parochieraad St Werenfridus. Afgelopen 
zondag werd dit koopje verzilverd. 
 
We konden (een deel van) de toren beklimmen. Er 
werd ons aangeraden om niet in ons ‘zondagse’ kleding 
aan te komen en voor de dames geen rok of i.d. Dus de 
werkbroek ging aan en met platte schoenen gingen we op 
pad. 
Met koffie/thee en een VOC punt werden we ontvangen 
door Ank Breg en Thea Bakker. Tijdens het nuttigen 
hiervan dook Ben Droog met ons de geschiedenis in; 
147 jaar terug.

Het is bijna niet te geloven, dat deze grote kerk met toren 
(56 meter) in 15 maanden is gebouwd toen onze moderne 
mechanische hulpmiddelen nog niet bekend waren. 
Maar de data stellen het duidelijk vast: begin maart 1874: 
aanvang van de werkzaamheden; pastoor van Maaseland 
metselde de eerste steen in de fundamenten en tenslotte 
28 juli 1875: De kerkconsecratie. 

Na deze les in de geschiedenis begonnen we met een 
rondleiding met medewerking van Leo en Maarten Boos 
in de pastorie. Het bezoek aan de kelder was de moeite 
waard. Verder in het huis spatte de nostalgie er van af; 
lampen, kleedjes en tegeltjes die ons aan onze oma’s 
doen denken. Hierna kregen we een rondleiding in de 
kerk: uitleg bij de preekstoel en in de sacristie. Later via 
het orgel de weg naar boven. Waar we de kans kregen 
om de 3 klokken te luiden: De Johannes-, engelen- en 
angelusklok. 

Vervolgens konden we via plankdelen boven de gewelven 
lopen, erg bijzonder om het ‘gat’ voor de adventskrans 
van bovenaf te zien. 
Na afloop nog even gezellig nazitten onder het genot 
van een borrel en vele lekkere hapjes. Leuke anekdotes 
werden uitgewisseld en namen werden opgezocht in de 
diverse, doop-, communie-, vorm- en trouwboeken. Het 
was een ervaring om niet te vergeten. 

Ank, Thea, Ben, Leo en Maarten; ontzettend bedankt 
voor jullie gastvrijheid en kennis!  

Namens, Michel, Sabine, Antoinette, Paulien, Rob en 
Carolien.

Wat in een goed vat zit….verzuurt niet! 

Koik’s
’k Fiets ’n rondje langs wat weggies.
’k Doen dat gewoôn voor m’n plezier.
’k Koik’r altoid groôt van op weer 
dat ’r veul te koik is hier.

Koik, deer loupt ’n snokker steltje.
Zai kruipt stoif teugen ’m an.
Hai koikt groôskig in de rondte,
voelt ’m puur zô’n booi, die man.

Koik, die boer is an’t werrek,
gooit z’n hêle land vol ier.
Weet ie wel wat ie moin andoet?
Wat ’n fiese lucht hang hier.

Koik, die sportvrouw loupt te pluren
op heur klokkie heêl de toid.

Vort, verrut, je moete deurgaan,
’t duurt te lang zô beste moid.

Koik, bai sloôt deer zit ’n visser
op dut vroege ochend-uur.
’k Vraag an hum hoe ’t ’r voorstaat:
‘Ken de pan al op ’t vuur?’

Koik, deer swaait ’n pittig vrouwtje.
’k Sjoer bloid t’rug. Maar wie is zai?
Den bloikt dat ze nei ’n aar swaait,
dat ik fiets maar gauw verbaai.

Koik’s an, nou fietst ’n dame 
moin met puur zô’n veert verbaai.
Tja, dat valt wel te begroipen
met zô’n beste batteraai.

Koik die wielrenners deer jage,
dink maar niet dat ze je zien.

Skoftig hard zôas ze raaie,
an de kante iederien.

Koik ’s, deerzo komt ’n moeke
dut op met ’n koppel joôs.
Nôh, die joôs doen’ bar uithoinig
en de moeder die is boôs.

Koik, die hond leit z’n gat zakke.
Effies later loit ’r poep.
Maar z’n baas die skopt heêl gnappies
al de drolle van de stoep.

’k Ben an’t end nou van m’n rondje
en’k hew ’t al oftig zoid,
’t Kregt gien tien wat ’r te koik is, 
maar ’t maakt moin altoid bloid.

Tom Wester, Obdam
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Het was ons opgevallen dat we Kees Botman nu wel 
hééél vaak overal in het dorp tegenkwamen op de fiets, 
in zijn blauwe jassie. Nieuwsgierig als we zijn, zijn we 
polshoogte gaan nemen bij Kees.

Maar omdat Kees ook vrijwilliger is bij de parochie 
willen we daar natuurlijk ook meer over weten.

Kees, hoe ben jij bij te parochie betrokken geraakt en 
wat zijn je werkzaamheden?
Ik was en ben een verenigingsmens, ik heb op de 
voetbal gezeten, ik zat bij de carnavalsvereniging en de 
jongeren LTB. Ook begon ik toen met neef Koos onze 
cabaretgroep KaaBee. Daardoor werd ik een beetje een 
Bekende Wervershover.

Toen ik ongeveer 35 was kwam pastoor Janssen langs met 
de vraag of ik Gert Koomen-Bakker wilde opvolgen in 
het kerkbestuur, nu is dat de parochieraad. Dat was mijn 
oom en had als taakveld het onderhoud van de tuin en 
begraafplaats en het contact met de tuinmannen houden. 
En tegen pastoor Janssen kan je geen nee zeggen en dus 
zat ik zomaar tussen de notabelen van het dorp. Dan heb 
ik het over namen als Jan Beemster, Joop Oostenbrink en 
juffrouw Nieuweboer.

Ik was ook betrokken bij Aktie Kerkbalans. Ik had geen 
bemoeienis met de administratie en het vullen van de 
enveloppen maar deed de zaken rond de Communicatie 
en het verzorgen van een artikel in de Binding. Dit doe ik 
trouwens nog steeds.

In het kerkbestuur kon je twee keer een termijn van vier 
jaar volmaken, dan moest je eruit. Dat gold overigens 
niet voor de penningmeester en de onderhoudsman van 
de kerk. Na mij hebben onder meer Gerrit Breg, Hans 
Verlaat en Peter Lakeman deze functie bekleed.

In gesprek met... Kees Botman
“Ik voel me best wel betrokken bij de kerk en de parochie”
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We komen Kees heel vaak tegen op de fiets in zijn blauwe jassie.
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Na de viering van 200-jarig bestaan van de Werenfridus-
kerk in 2017 werd ik benaderd door Theo Hauwert en 
pastor Suidgeest of ik opnieuw mijn eerdere taakveld 
weer op me wilde nemen, het werk zou wat minder zijn. 
En tegen pastoor Suidgeest kan je ook geen nee zeggen.

Theo had gezegd dat er vier à vijf keer per jaar een 
vergadering zou zijn maar het zijn zeker wel negen à 
tien vergaderingen per ‘seizoen’. Ons jaar loopt van 
september tot juli. Ik ben ook nog voorzitter van de 
Kerkhofcommissie maar daar heb ik niet veel werk aan.

Zo te horen ben je wel erg vaak in en rond de kerk te 
vinden, wat vindt Anita, je vrouw daarvan?
Anita zegt wel eens dat ik daar woon. Dat komt ook 
omdat ik sinds een jaar of tien op het Herenkoor zit, 
zingen is mijn lust en leven. En sinds ik met pensioen ben 
kan ik ook door de weeks zingen bij uitvaarten. En zoals 
laatst, met de Open Monumentendag ben ik ook graag 
in de kerk te vinden. Ik vind het mooi om bezoekers wat 
rond te leiden en iets over de geschiedenis te vertellen. 
Maar als ik het zo optel denk ik dat ik gemiddeld tien uur 
per week bezig ben voor de kerk. Je hebt altijd drukke 
en rustige periodes en daar neem ik het gemiddelde 
van. Ik kan sowieso niet stilzitten en ik voel me best wel 
betrokken bij de kerk en de parochie.

De tuinmannen redden zichzelf, er is een vaste groep 
van zo’n negen man en ieder heeft zijn eigen taak. Maar 
ik kom regelmatig langs op de dinsdagochtend, vragen 
hoe het gaat. Natuurlijk altijd rond 10 uur want dan is 
het koppiestijd en vaak staan er dan ook tompoezen op 
tafel. Maar ik trakteer ook op z’n tijd op zelfgebakken 
appeltaart dus dan staat we weer quitte. Adrie Haakman 
is zo’n beetje de voorman en mocht er nieuw materiaal 
nodig zijn of ze willen iets veranderen overlegt Adrie dat 
met mij. Als het om veel geld gaat leg ik het weer voor aan 
de parochieraad.

Hoe verliep je werkzame leven?
Mijn vader was tuinder en ik heb als oudste zoon 
meegewerkt. In 1978 ben ik als zelfstandig groenteteler 
begonnen. In dat jaar ben ik ook met Anita getrouwd, de 
eerste vijf jaar woonden we in een huurwoning op de van 
Maaselandstraat. In 1984 betrokken we een nieuw huis 
op de Liederik bij het bedrijf.

In 1981 begon ik met het telen van broccoli, ik was erg 
nieuwsgierig en dit was iets nieuws en men vond het 
wel iets voor mij. Ik was de één van de eerste hier in de 
omgeving die deze groente ging telen.
Sinds 2008 wonen we op de Simon Koopmanstraat en 
heeft Meindert-Jan, onze oudste zoon het bedrijf in 2015 
weer van mij overgenomen.

Tegen pastoor Janssen kun je geen nee zeggen.
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Vader Meindert leerde vroeger tot en met de 8ste klas. 
Ik heb de lagere tuinbouw- school afgemaakt en ging 
daarna volop mee in het bedrijf.
Meindert-Jan volgde de HAVO  en daarna de HAS 
(Hogere Agrarische School) in Den Bosch.

Even over iets anders. Jij hebt een boek geschreven 
over je vader Meindert. Van waaruit is dat boek er 
gekomen?
Ik mag ook graag schrijven en volgens mij zit dat “in de 
Koomens”. Mijn moeder was namelijk Riek Koomen en 
zij was een dochter van Gert Koomen en Mien Koomen-
Bezuyen. Volgens mij kunnen de Botmannen goed 
redeneren en ouwehoeren, maar kunnen de Koomens 
beter schrijven. Ik heb van allebei wat meegekregen.

In het boek: “In de schoenen van mijn vader”, breng ik 
een ode aan mijn vader Meindert, die in februari 2019 
honderd jaar geworden zou zijn.

 “De schoenen van mijn vader” staan voor “beide benen 
op de grond, contact met de aarde en recht door zee.” 
Het mooie is, dat ik de schoenen van mijn vader letterlijk 
precies pas. Ook figuurlijk ben ik in de voetsporen van 
mijn vader getreden. Ik voel een grote verbondenheid 
met hem en mijn vader blijkt nu nog steeds een goede 
raadgever te zijn.

Kees, nu komen we bij de hamvraag. Ben jij weer op een 
missie?
Nou, dat kan je wel stellen. Zoals iedereen heeft kunnen 
lezen en zien zijn er dit jaar nieuwe leien op een deel 
van het kerkdak gelegd. Dat konden we bekostigen 
omdat we zowel van het Rijk als de Provincie subsidie 
hiervoor hebben gekregen. Maar als voorwaarde dat 

we ook zelf actie ondernemen om geld hiervoor bij 
elkaar te krijgen. Daarom is ruim een jaar geleden 
een Restauratiecommissie opgericht. Daarin zitten 
Wervershovers met verstand van bouwkundige 
zaken die ieder hun eigen taak hebben. Vanuit de 
Restauratiecommissie ben ik gevraagd voor de 
sponsoring. Samen met Nathalie Beerepoot bedenk ik 
acties om geld binnen te halen. De leienactie “Wees een 
kei, koop een lei” is hier een voorbeeld van. Er staan nog 
meer acties te wachten maar dat moet nog uitgewerkt 
worden.

Dat jullie me overal tegenkomen op de fiets komt 
omdat ik bedrijven en bedrijfjes in het dorp benader 
of ze ons willen sponsoren. Persoonlijke benadering 
werkt het best, je kunt meteen uitleg geven en vragen 
beantwoorden. En ik moet zeggen, de respons is groot 
dus voorlopig ga ik hier nog mee door.

Heb jij eigenlijk nog tijd voor hobby’s of is de kerk je 
hobby?
Ik ben met pensioen en heb de tijd aan mezelf. Zoals 
ik al zei, zingen doe ik erg graag, niet alleen in de kerk. 
Samen met Piet Breg vorm ik al een aantal jaren een duo, 
we zingen evergreens. Eens per week oefenen we bij Piet 
op de logeerkamer, Piet op gitaar en ik doe de percussie. 
Prachtuurtjes zijn dat. Ook zing ik af en toe met Ria Aker 
tijdens een Eucharistieviering.

Ik mag ook erg graag biljarten en ik ben vaak bij 
Meindert-Jan te vinden om hand- en spandiensten te 
verrichten. ’s Zomers ga ik er graag met de schuit op 
uit en maak ik fietstochten met Anita. We gaan ook 
regelmatig met de caravan weg, meestal gaan er dan wat 
kleinkinderen mee, dat is ook genieten. Ik heb ook nog 
een moestuin met onder andere sperziebonen, wortelen 
en bieten. Als ik te veel sperziebonen over heb ga ik met 
de kleinkinderen mee als zij langs de deuren gaan om 
ze te verkopen. Omgekeerd Sint-Maarten vieren en dan 
hebben zij weer een extra zakcentje.

Ik mag graag (appeltaarten) bakken en sinds ik 
gepensioneerd ben kook ik thuis, daar is Anita erg blij 
mee. En niet alleen de gewone pot, hoor. Ook voor een 
5-gangen diner voor familie draai ik mijn hand niet om. 
Dat vind ik ook mooi om te doen. Dus zoals je hoort, ik 
ben ook vaak buiten de kerk te vinden.

Kees, hoe zie jij je toekomst?
Ik ben bijna 69 jaar. Ik heb wel wat mankementjes maar 
ik voel me sterk en fit genoeg om zo door te gaan, ik wil 
heel oud worden. Ik ben een gelukkig man, we wonen in 
een mooi huis in een goede buurt. Ik heb een lieve vrouw, 
we hebben 3 kinderen met goede partners en negen 
kleinkinderen. Allemaal gezond en het gaat goed met ze. 
En zolang ik nog kan zingen en biljarten hou ik dit mooie 
leven wel vol.

Kees samen met Adrie Haakman, de voorman van de 
tuinmannen.
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Je bent, met onderbreking, heel lang en heel erg 
betrokken geweest bij de kerk. Je ging om met pastores, 
notabelen, tuinmannen en bloemschiksters. Je hebt 
vast heel veel meegemaakt. Heb je misschien tot slot 
nog een mooie anekdote voor ons?

Ja, vast wel heel veel maar deze is het eerste wat er zo 
bij me op komt. Op een gegeven moment was het bijna 
Pasen en pastoor Suidgeest had hiervoor een nieuwe 
preek gemaakt. Het was wat anders dan gebruikelijk en 
hij vroeg zich af of de parochianen dat op prijs zouden 
stellen. Toentertijd was er nog elke woensdag- morgen 
een viering in ‘De Inzet’ en hij dacht, ik ga het eerst daar 
uittesten. Maar die woensdagochtend  was het heel slecht 
weer, storm en regen en er was maar één parochiaan op 
komen dagen: boer Smit uit De Hoek. 

Pastoor Suidgeest stelde voor om de preek maar af te 
lasten want om nou voor één man een preek te oefenen. 
Maar boer Smit zei, “pastoor, als ik mijn kippen wil 
voeren en er zit er maar één in het hok, dan geef ik hem 
evengoed voer”. Daar had hij wel gelijk in dus pastoor 
Suidgeest begon aan de viering tot hij eindelijk bij de 
preek aankwam. Na tien minuten preken zei boer Smit: 

“Als er één kip in het hok zit hoef je niet de hele emmer 
voer leeg te gooien”. 

Pastoor Suidgeest wist genoeg.

Kees (en Anita), bedankt voor het gezellige gesprek, de 
lekkere koffie en je tijd. Veel succes met je missie en dat 
we je nog maar vaak tegen mogen komen in het dorp.
Voor we weer op huis aangingen, kregen we allebei nog 
een bakje met sperziebonen uit de moestuin mee.

Gerda en Petra

Kees trakteert de tuinmannen op z’n tijd op zelfgebakken appeltaart. 

Kees heeft nog enkele exemplaren van dit boek 
thuis om te verkopen!



Op 10 oktober 2021 is overleden: Nicolaas Cornelis Jozef 
(Nic) Schouten, op de gezegende leeftijd van 95 jaar. Hij is 
geboren op 18 juli 1926 aan de Neuvel in Wervershoof, als 
jongste in een gezin van 9 kinderen: 7 zussen en 1 broer. Al 
op jonge leeftijd – hij was pas 11 jaar – verloor hij zijn beide 
ouders. Vanaf dat moment stond de familie bekend als de 
‘wezen Schouten’. Samen met zijn broer en zussen stond 
hij er alleen voor; het heeft zijn leven blijvend getekend. 
Het gemis van zijn ouders heeft hij zijn hele leven bij zich 
gedragen; het meest miste hij ze, zo vertelde hijzelf,  bij de 
geboorte van zijn kinderen. 

Ondanks de hechte familieband die er heerste was dat 
in die tijd geen garantie dat het gezin niet uit elkaar 
gehaald zou worden en op eigen kracht verder zou kunnen 
gaan. Het gezin ondervond heel veel steun van hun twee 
‘beschermengelen’: Kapelaan de Wit, die bij nacht en 
ontij hun steun en toeverlaat was én Jacob Neefjes die 
veel kennis had op financieel en zakelijk gebied. Samen 
met zijn broer Siemen runde hij in die jonge jaren een 
tuinderij, wat later, met alles wat ze hadden meegemaakt, 
de voedingsbodem bleek voor doorzettingsvermogen, 
rechtsgevoel, sociale gedrevenheid, maar bovenal de 
familieband. De tuinderij was het fundament voor de 
latere bloembollenkwekerijen van de firma’s Nic Schouten 
en Zn. en S. Schouten en Zn. . 

Ondanks zijn drukke werkzaamheden op het bedrijf 
maakte hij, sociaal als hij was, ook tijd vrij voor 
de gemeenschap. Jarenlang heeft hij zich ingezet 
voor o.a. de Scouting, de Gemeenschapsveiling, de 
Vincentiusvereniging, Naastenliefde en het Schoolbestuur. 
Ook de parochie droeg hij een warm hart toe. Hij was 
gul en vrijgevig, maar vrijgevigheid betekende voor hem 
niet dat hij in ruil daarvoor iets terugverwachtte of als 
onderpand voor een tegenprestatie. Het kwam recht uit 
zijn hart. Behalve het bedrijf waren zijn vrouw Trien en zijn 
gezin mét hun (klein) kinderen zijn grote trots. Ze kenden 
met elkaar een warm gezinsleven: samen eten met het 
gezin, vrienden en vriendinnen die altijd welkom waren, 
feesten en partijen en uiteraard de kermis. 

Vader Nic bezat humor, haalde grappen en grollen uit en 
kon daar kostelijk over vertellen. Bij de herinnering alleen 
al kon hij er weer van genieten. Op zijn levensweg heeft hij 
ook moeilijke en zorgvolle tijden doorgemaakt. Behalve 
het verlies van zijn vader en moeder kwam er nog meer 
verdriet op zijn pad; het verlies van Wilma, Anneke, Lisa 
en Pierre, allen overleden op veel te jonge leeftijd, heeft 
hem diep geraakt en deed hem ontzettend veel pijn. Ook 
de hersenbloeding van Jolanda in 2016 heeft bij hem diepe 
wonden geslagen. 

In 2012 werd hij getroffen door een herseninfarct, het 
begin van fysiek langzame achteruitgang. Met het 
overlijden van zijn vrouw Trien – hij noemde haar bij haar 
afscheid: ‘mijn mooiste bloem’- heeft hij het heel moeilijk 
gehad; hij miste haar bijzonder. De laatste 2 jaar werd zijn 
verlangen naar haar steeds sterker en zijn wereld werd 
lichamelijk en geestelijk steeds kleiner. 

Op zondag 3 oktober heeft hij de H. Olie der zieken 
ontvangen, een warm en bijzonder moment te midden 
van zijn kinderen op wie hij zo trots was. 13 Oktober was 
er een indrukwekkende en drukbezochte avondwake met 
vele mooie herinneringen aan een geweldige vader, een 
fantastische opa en een innemend en prachtig mens binnen 
onze gemeenschap. Op 14 oktober vond de plechtige 
uitvaart plaats, muzikaal verzorgd door het herenkoor; 
indrukwekkend was de wijze waarop vader Nic door zijn 6 
zoons de kerk in werd gedragen. 
Als afsluiting van deze plechtigheid was de begrafenis op 
het kerkhof bij haar wie hij zolang had gemist, zijn grote 
liefde: Trien. 

Afscheid van een lieve, zorgzame vader, een trotse opa en 
overgrootvader en een geliefde Wervershover. 
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Wij herinneren ons ... 

Familieberichten
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Kom kennismaken met uw buren uit “verre streken” 
en proef hun gerechten uit o.a.: Guatemala, Thailand,

Kaapverdië, Nederland, Suriname en ………….

Wanneer?
Zondag 21 november van 12.30 uur tot 17.00 uur

Waar?
Het Fortuin in Wervershoof

Zowel de toegang als het proeven is geheel gratis.
Hou wel rekening met de geldende corona maatregelen.

Als u naar huis gaat kunt u een donatie doen in de bus die daarvoor klaar staat.

Doel: 
Straatpastoraat voor dak- en thuislozen in Den Haag

Aan deze actie is een loterij verbonden.
Er zijn leuke prijsjes te winnen en u steunt het Straatpastoraat.

De prijs van een lot is € 3,--. 
U kunt die loten in de zaal kopen, maar ook vooraf.

Als u het bedrag van € 3,-- (of een veelvoud daarvan) overmaakt op
NL16 RABO 0368948870 t.n.v. Auxilia-Brasili-ja o.v.v. loterij 

en daarbij ook uw adres vermeldt zorgen wij dat uw lot op de 
juiste plaats komt en doet u dus automatisch mee met de verloting.

www.auxilia-brasili-ja.nl (kijk ook eens op onze Facebook pagina)
www.straatpastoraatdenhaag.nl 

Zaterdag 20 november om 19.00 uur:
 Deze avond is er in de Werenfriduskerk in Wervershoof een viering waarin 

pastor Sjaak de Boer voor zal gaan. Het Middenkoor zal haar medewerking verlenen. 
In deze viering zullen we stil staan bij het 35 jarig priesterjubileum van Sjaak de Boer

en bij het 35 jarig bestaan van Auxili-ja!

Het is op 21 november niet 
zomaar proeven 
in ’t Fortuin……
het is ‘Werelds proeven’
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Lokale ondernemers steunen
Een paar maanden geleden las ik een stukje tekst onder 
het kopje “In 60 seconden” in “Het Noord Hollands 
Dagblad”. Ik heb dat artikel als uitgangspunt genomen.

Ik zou eigenlijk meer bij de lokale 
middenstand, de lokale ondernemer, 
moeten kopen. Ik weet dat, maar het 
is verleidelijk om iets te bestellen via 
internet. Dat heeft een aantal voordelen: 

je hoeft niet naar de winkel, het bestelde wordt bij je thuis 
gebracht, het is vaak een stuk goedkoper en, als je via 
de website van Auxili-ja! (www.auxilia-brasili-ja.nl) de 
afbeelding Sponsorkliks aanklikt en je winkel zoekt kun 
je ons sponsoren. Het kost je geen cent extra, alleen een 
klein beetje extra moeite.
Ik heb op bovenstaande manier een “universele dimmer” 
besteld. En dan gebeurt het; er komen een aantal mailtjes 
binnen:

1. Bol.com:   Bedankt voor je bestelling.  
   We gaan direct voor u aan de slag.
2. Webwinkel: Dank voor uw bestelling via Bol.com.
3. Bol.com:  Je bestelling is meegegeven aan de 
   bezorgdienst.
4. Postnl:  Je pakket is onderweg.

Misschien wisten ze niet zeker of ze deze al hadden 
verstuurd. Dus nog maar een keertje.

5. Postnl:  Je pakket is onderweg 
6. Bol.com:  De bezorger is onderweg
7. Postnl:  Je pakket is bezorgd

Maar we waren er nog niet. De vraag kwam of het 
contact met de bezorger goed was, of de bestelling naar 
tevredenheid is uitgevoerd en of ik aan kan geven wat ik 
van het product vind. Ik heb eigenlijk nooit de behoefte 
om daarop te antwoorden, maar de bezorger kan er 
voordeel bij hebben: hij/zij moet immers veelvuldig 
worden beoordeeld? Het gebeurt mij ook wel dat ik, als 
ik iets in een winkel koop, vrijwel meteen een berichtje 
krijg met daarin de vraag: “Wat vond u van het bezoek 
aan onze winkel?” of “Hebben ze u in de winkel goed 
geholpen?” 

Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Zij lijken wel 
van alles te moeten weten en wij lijken wel alles te 
moeten beoordelen. Straks wordt ook nog gevraagd 
wat ik van de kleding en uiterlijke verzorging van de 
winkelmedewerk(st)er vind. Het moet echt niet gekker 
worden. Je zou bijna zeggen: maak een lijstje met winkels, 
waar ze niet aan deze gekkigheid meedoen. En dan kom 
ik, denk ik, toch uit bij de kleinere lokale ondernemers. 
Toch maar meer lokaal gaan kopen.

Groet
Kees Ooijevaar

Varkensvlees
Bart is jarig. Hij trakteert op dikke plakken worst in vier 
verschillende soorten, want je mag op zijn school niet 
op snoep trakteren. “Lekker!” zegt Kevin. “Mjamm!”, 
zegt Ine. “Is dat van een varken?”, vraagt Hassan. “Nee,” 
zegt Bart, “van de slager”. De kinderen lachen. “Ik eet 
geen varkensvlees”, zegt Hassan. “Dan niet”, zegt Bart 
en hij loopt naar het volgende groepje. “Ik ook niet”, zegt 
Rashida. “En ik ook niet”, zegt Rammesj. “Mooi zo”, 
grinnikt Sijmen. “Hebben wij des te meer”. Wanneer de 
kinderen na de pauze binnenkomen, zegt meester Wim: 

“Maak maar een kring. We moeten iets bespreken”. 
Als iedereen zit mogen Hassan, Rashida en Rammesj 
vertellen waarom ze geen varkensvlees eten. “Het mag 
niet van mijn vader”, zegt Hassan. “Het mag niet van de 
Koran”, zegt Rashida. “Het mag niet van de islam”, zegt 
Rammesj. Sanne steekt haar vinger op. “Mijn zus mag 
van de dokter geen varkensvlees”, zegt ze. “Anders krijgt 
ze pukkels”. “Mijn broer eet helemaal geen vlees”, zegt 
Tom. “Hij vindt het zielig voor de dieren”. 

Meester Wim knikt. “Zo heeft iedereen zijn eigen 
reden om iets niet te eten”, zegt hij. “Best lastig als je 
wilt trakteren. Hoe lossen we dat op?” Even is het stil. 
Dan zegt Sijmen: “Waarom mag je hier eigenlijk niet 
op worst trakteren? Dit is toch zeker geen islamitische 
school?” “Nee”, zegt meester Wim, en niemand zegt 
hier dat je niet op worst mag trakteren, maar er zitten 
wel islamitische kinderen in de klas”. “Ze hoeven toch 
niks te nemen?”, zegt Ine. “Dat doen ze ook niet”, 
zegt meester Wim, “maar misschien zijn er betere 
oplossingen”. 

Een week later is Sanne jarig. Ze trakteert op stokjes 
met allerlei lekkers eraan. Er zijn stokjes mét en stokjes 
zonder knakworst. Nog een week later is het Hassans 
beurt. Meester Wim kijkt in zijn trommel. “Is dat 
snoep?”, vraagt hij streng. “Nee meester, dat is fruit”, 
antwoordt Hassan. “Turks fruit, heel gezond. Echt waar, 
meester!”
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Ons sponseren?
Donateur, Ambassadeur  of Hoofdsponsor worden?
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Behoud de Werenfriduskerk voor de Skyline van Wervershoof.
De st. Werenfriduskerk in Wervershoof is gebouwd in 1875. Na bijna 150 jaar is het dak echt op; restauratie is nu echt 
nodig.
Wellicht zijn de steigers naast de kerk u al opgevallen. Dit eerste deel van de restauratie van het dak wordt betaald 
vanuit een rijkssubsidie en Brimsubsidie. Onze kerk is namelijk een rijksmonument en heeft een ANBI-status.
Inmiddels is aannemer Pronk uit Warmenhuizen begonnen met de vervanging van de leien aan de achterzijde van 
het kerkdak. De begroting van Pronk is begrensd tot aan het subsidiebedrag. Er is nu niet genoeg geld voor de hele 
restauratie van het hele dak.

Ambassadeur worden van Werenfridus! Hoe kan dat?
Er zijn die verschillende sponsorpakketten beschikbaar: Donateur, Ambassadeur en Hoofdsponsor.
Als donateur kunt u als individuele donateur jaarlijks een minimale bijdrage van 10 euro schenken en ontvang u 
onze nieuwsbrief. 
Als bedrijfsambassadeur wordt uw bedrijfslogo en bedrijfsnaam vermeld op onze website www.werenfriduskerk.nl 
(kijk op de homepage voor het voorbeeld) daarbij wordt uw logo vermeld in onze nieuwsbrief en getoond tijdens de 
toekomstige sponsoractiviteiten in de kerk.

Kiest u om hoofdsponsor te worden dan wordt naast het bovenstaande uw bedrijfslogo ook op een bedrijfsbord in 
de tuin voor de Werenfriduskerk gezet voor de hele periode van de restaurautie (minimaal 2 jaar). 
Voor meer details kijk op: www.werenfriduskerk.nl/sponsor/

DONATEUR WORDEN

€ 10
Jaarlijks

•  Tientjeslid (per jaar)
•  Individuele donateurs
•  Minimale jaarlijkse bijdrage € 10
•  Ontvang onze nieuwbrief 

BEDRIJFSAMBASSADEUR

€ 250
Eenmalige betaling

•  Lokale ondernemers/ZZP’ers
•  Bedrijfsambassadeur (1 jaar)
•  Logo op website / socials etc 
 (1 jaar)
•  Melding bedrijfsnaam bij alle 
 acties

HOOFDSPONSOR

€ 1000
Voor twee jaar

•  (Middel)grote Westfriese 
 bedrijven
•  Hoofdsponsor (2 jaar)
•  Logo op website/socials etc. 
 (2 jaar)
•  Logo op bedrijfsbord (groot)

Alle sponsoring en donaties komen op de rekening van de restauratiecommissie en de sponsoropbrengst wordt 
geheel besteed aan het restaureren en onderhoud van ons kerkgebouw. Bijkomend voordeel, de Werenfriduskerk 
heeft een Anbi-status. Uw sponsoring is daarmee belasting afgrekbaar als schenking.

Voor meer informatie, achtergronden en nieuws check onze website: www.werenfriduskerk.nl

De Restauratiecommissie


