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De redactie heeft de vrijheid om ingekomen 
kopij eventueel aan te passen.

Van de redactie
De kortste dag en de herfst zitten erop. Hopelijk kunnen 
we deze winter weer schaatsen, want wat was het gezellig 
dit jaar op het ijs tijdens de lockdown. We zijn nog lang 
niet van alle maatregelen af en hopen er maar het beste 
van, het is niet anders. 

Gerda en Petra zijn op bezoek geweest bij het 60-jarige 
bruidspaar Theo en Els Spigt en hebben er een mooi 
en leuk verslag van gedaan, geïllustreerd met prachtige 
tekeningen van Piet (Brandsen). Wat heeft dit echtpaar al 
veel (en nog steeds) “betakt”. 

Verder in het blad een verslag van het 35-jarig bestaan 
van pastor Sjaak de Boer en Auxili-ja! De parochieraad 
houdt u op de hoogte van het wel wee in de parochie en u
kunt onder andere over de naderende Actie Kerkbalans
op maandag 17 januari 2022 lezen. Arda heeft weer een 
mooi toepasselijk gedicht gemaakt en van Riet mochten 
we weer een westfries gedicht gebruiken.
 
Rest ons nog iedereen goede en saamhorige kerstdagen 
en een gezond nieuwjaar te wensen en uiteraard veel 
leesplezier! Tot volgend jaar!
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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 t/m 18 april 2022 (onder voorbehoud) 
19 december: 4de zondag van de Advent
Zondag 9.30: Woord- en communieviering door pastor 
A. Dekker m.m.v. het Dameskoor.

24 december: Kerstavond
Vrijdag 16.00:  (Kerstnacht)viering in verzorginghuis 
St. Jozef door Juan Andrés Correa m.m.v. het Herenkoor.
Vrijdag 19.00: Groep Wervershoof m.m.v. het  kinderkoor 
‘Weereenlied’
Vrijdag 21.30: Eucharistieviering door Juan Andrés 
Correa m.m.v. het A.O.W. jongerenkoor.

25 december: Eerste Kerstdag
Zaterdag10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés 
Correa m.m.v. het Herenkoor.

Zondag 26 december: Tweede Kerstdag
GEEN VIERING

31 december: Oudjaarsavond
Vrijdag 19.00: Eucharistieviering door Sjaak de Boer 
m.m.v. het Herenkoor.

Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag GEEN VIERING

Zondag 2 januari: 
Maria Moeder van God Openbaring aan de Heer
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Dameskoor.
Nieuwjaarsreceptie 

Na afloop is er gelegenheid om koffie en thee te 
drinken in ‘De Inzet’.

Vrijdag 7 januari 18.30: Geen viering

Zondag 9 januari: Doop van de Heer
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril m.m.v. 
het Herenkoor.

Vrijdag 14 januari 18.30: Eucharistieviering in 
verzorgingshuis Sint Jozef door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Herenkoor.
Zondag 16 januari 10.00: Geen viering

Vrijdag 21 januari 18.30: Geen viering
Zondag 23 januari 10.00: Eucharistieviering door Juan 
Andrés Correa m.m.v. het Herenkoor.
Vrijdag 28 januari 18.30: Eucharistieviering in 
verzorgingshuis Sint Jozef door pastoor J. van Dril m.m.v. 
het Herenkoor.
Zondag 30 januari 10.00: Eucharistieviering door Juan 
Andrés Correa m.m.v. het Middenkoor.
Vrijdag 4 februari 18.30: Geen viering
Zondag 6 februari 10.00: Eucharistieviering door 
pastoor J. van Dril m.m.v. het Dameskoor.
Vrijdag 11 februari 18.30: Woord-en communieviering 
door groep Wervershoof m.m.v. het AOW-jongerenkoor.
Zondag 13 februari 10.00: Eucharistieviering door Juan 
Andrés Correa m.m.v. het Herenkoor.
Vrijdag 18 februari 18.30: Geen viering
Zondag 20 februari 10.00: Geen viering
Vrijdag 25 februari 18.30: Woord- en communieviering 
door pastor A. Dekker m.m.v. het Middenkoor.
Zondag 27 februari 10.00: Woord- en communieviering 
door groep Wervershoof m.m.v het Herenkoor.

Woensdag 2 maart: Aswoensdag
19.30: Gebedsdienst door Juan Andrés Correa m.m.v. het 
Herenkoor en Ria Kappelhof.
Vrijdag 4 maart 18.30: Geen viering

Zondag 6 maart: 1ste zondag van de 40-dagentijd
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Dameskoor.

Vrijdag 11 maart 18.30: Eucharistieviering door Juan 
Andrés Correa.
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December
Maand van geschenken,
van lichtjes en een boom
waarin we aan elkaar denken
een mooie decemberdroom

We zoeken een vorm,
om tijdens de pandemie
samen te zijn, het is helaas
nog niet onder de knie

Mensen willen veilig feesten,
in deze moeilijke tijd
het lijkt of duisternis
zich over ons uitspreidt

Negatief nieuws en kritiek
is er overal genoeg
in diverse media,
of in de kroeg.

Wat we nodig hebben 
is een bemoedigend woord
laten we samen zorgen,
dat dit wordt gehoord

Warmte en een positieve sfeer
geeft iedereen kracht.
Zo brengen we licht
In de donkerste nacht

Arda 

Zondag13 maart: 2de zondag van veertigdagentijd /  
Voorstellingsdienst Eerste Communie
10.00: Woord- en communieviering door pastor A. Dekker m.m.v. 
het kinderkoor.

Vrijdag 18 maart 18.30: Geen viering
Zondag 20 maart 10.00: Geen viering
Vrijdag 25 maart 18.30: Woord-en en communieviering door 
groep Wervershoof m.m.v. het Gemengde koor uit Andijk.

Zondag 27 maart: 4de zondag van de veertigdagentijd / 
Boeteviering
10.00: Woco door groep Wervershoof met het gemengd koor van 
Andijk

Vrijdag 1 april: Geen viering.

Zondag 3 april: 5de zondag van de veertigdagentijd
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril m.m.v. het 
Dameskoor.

Vrijdag 8 april 18.30: Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint 
Jozef door pastoor J. van Dril m.m.v. het Herenkoor.

Zondag 10 april: Palm- of Passiezondag
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa m.m.v. het 
Herenkoor.

Donderdag 14 april: Witte Donderdag
19.30: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa m.m.v. het 
Herenkoor.

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag
Geen viering in verzorgingshuis Sint Jozef.
15.00: Kruisweg door Juan Andrés Correa.
19.30: Gebedsdienst door Juan Andrés Correa m.m.v. het 
Herenkoor.

Zaterdag 16 april: Paaswake
21.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa m.m.v. het 
AOW-jongerenkoor.

Zondag 17 april: Paaszondag 
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril m.m.v.het 
Middenkoor.

Maandag 18 april: Tweede Paasdag 
10.30: Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef door Juan 
Andrés Correa m.m.v. het Herenkoor.

Vervolg
Liturgierooster t/m 18 april 2022 
(onder voorbehoud) 



 13 december 2021 | Nu en Straks 5      

Tijdens het diaconale weekend op zaterdag 20 
november jl. vierde Sjaak de Boer zijn 35-jarig 
priesterschap in Wervershoof. Het was een mooie mis 
waarin hij voorging samen met pastor Juan Andrės.

Sjaak vertelde tijdens de mis over het straatpastoraat 
in Den Haag. 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. Tevens worden er maaltijden uitgedeeld aan deze 
mensen. 

Deze maaltijden kosten geld dus daarom was de 
deurcollecte na de viering ten behoeve van het 
straatpastoraat in Den Haag.
De collecte bracht maar liefst € 421,90 op, een mooi 
bedrag dus iedereen weer bedankt!

Ook de leden van stichting Auxili-ja werden nog even 
trots toegesproken:  

“Dat ze met zo’n kleine stichting toch zulke grootse 
dingen kunnen realiseren!”

Gelukkig kon de mis doorgaan maar de foodfair die 
gepland stond voor 21 november kwam door corona 
maatregelen helaas te vervallen. We hopen met z’n allen 
op betere tijden!

Groeten van Karin, Joanna, Elly & Anja

Kindje wiegen
Lieve kinderen,
Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag, gaan we - als 
de coronamaatregelen het toelaten - weer Kindje 
wiegen met de allerjongsten onder ons; het afgelopen 
jaar hebben we dit altijd sfeervolle samenzijn moeten 
missen. Laten we hopen dat het dit jaar weer door kan 
gaan. In dat geval nodig ik jullie allen uit om die dag 
naar onze kerk te komen.

Kom verkleed, als één van de figuren uit de kerststal, 
naar de kerk: Maria, Jozef, herder, engel, koning, schaap, 
os, ezel… het maakt niet uit. Je bent van harte welkom in 
de stal van Betlehem: groot of klein, dik of dun, donker of 
licht getint; de stal is er voor iedereen. Als je het niet leuk 
vindt om je te verkleden, is dat helemaal geen probleem; 
ook dan zien we je graag. 

Tijdens het Kindje wiegen vertel ik het aloude 
kerstverhaal en nodig vervolgens alle Maria’s, Jozefen, 
herders, engelen, koningen, schapen, ossen en ezels uit 

om naar voren te komen. Samen gaan we, onder het 
zingen van een aantal bekende kerstliederen, de kerststal 
‘vullen’. En wat is er nu mooier dan een stal vol (verklede) 
kinderen uit ons eigen Wervershoof.

Aan het einde van de viering roepen we alle kinderen, 
ook degenen die niet verkleed zijn, naar voren om plaats 
te nemen op de trappen van het altaar. Een tafereel dat 
steeds weer de ooh’s en de aah’s oproept.

Jongens en meisjes: het Kindje wiegen begint om 14.00 
uur; zeg maar tegen papa of mama dat het tot ongeveer 
half 3 duurt.
Enne  …… als je oom of tante, grote broer of zus, 
buurvrouw of buurman, oma of opa mee willen komen, 
dan vinden we dit gezellig natuurlijk.
Aan het einde van het Kindje wiegen staan de mandjes 
met snoepgoed weer klaar, want bij een geboorte hoort 
natuurlijk een traktatie. Kom jij ook? Gezellig; ik zie je 
graag.

Tot 25 december. 

De meest actuele informatie over het Kindje wiegen 
vermelden we in de Binding van woensdag 22 december. 
(Meester)  Ben

P.S. Wat zou het mooi zijn om een ‘echt’ Kindje Jezus in 
de kribbe te hebben. Een pas geboren baby is van harte 
welkom. Je hoeft je hiervoor niet op te geven; het Kindje 
wiegen is immers een spontane aangelegenheid waarbij wij 
ons, als ieder jaar, graag laten verrassen. 

35 jaar priesterschap Sjaak de boer en 35 jaar Auxili-ja
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Van de Parochieraad
Mijn kopij ‘Van de Parochieraad’ in de Nu en Straks 
van 29 oktober 2021 eindigde ik als volgt: ‘We gaan 
langzaamaan toewerken naar Kerstmis; de repetities 
hiervoor zijn in volle gang. Hopelijk kunnen we straks 
weer ‘ouderwets’ Kerst gaan vieren met een volle kerk. 
Wat zou dat fijn zijn.’

Gezien de huidige ontwikkelingen – het is 28 november 
dat ik deze kopij schrijf – heb ik mijn grote twijfels 
of die wens in vervulling zal gaan. Zowel het dames- 
als het herenkoor heeft besloten voorlopig geen 
repetities/vieringen te houden en dat geldt ook voor 
het Middenkoor. Het Top-2000 concert van het AOW-
jongerenkoor op 19 december is gecanceld i.v.m. alle 
maatregelen en onzekerheden. Zelfs de 1,5 meter wordt 
weer een verplichting, terwijl we de groene stickers en 
linten net verwijderd hadden ... .  

Het is al eerder gezegd: we leven in bizarre tijden en niets 
lijkt meer onbezorgd gepland te kunnen worden. We 
kunnen weinig anders doen dan de ontwikkelingen en 

berichtgeving vanuit de overheid te volgen; dat houdt 
in dat we u per week op de hoogte zullen houden via 
onze berichtgeving in de Binding. Het is niet anders. 
Dat betekent ook dat alle vieringen die op dit moment 
staan opgenomen in het Liturgisch rooster in deze Nu en 
Straks onder voorbehoud zijn. 

We hebben echter ook positief nieuws te melden. 
In de laatste Nu en Straks kon ik u melden dat we, 
wat betreft de invulling van de vacature van het 
penningmeesterschap binnen onze parochieraad, in 
een ver gevorderd stadium waren. Per 1 januari 2022 
wordt Martijn Bakker, voor ‘intimi’: de zoon van John 
en Franneke, de opvolger van Jacob Neefjes. Martijn 
heeft al een vergadering meegemaakt en is enthousiast. 
We zijn heel blij met zijn komst. Jacob had eerder al de 
Parochieraad verlaten, maar was bereid het jaar 2021 af 
te ronden, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. We 
zijn dus weer helemaal compleet en proberen zo goed als 
mogelijk is de belangen van alle parochianen  binnen de 
St. Werenfridusparochie te behartigen. 

Zoals u weet werden vanaf 4 juli 2021 de aanvangstijden 
van de kerkvieringen aangepast; voor onze parochie 
09.30 u en voor bv. Onderdijk om 11.00 u. Tevens was de 
afspraak gemaakt dat de opzet van het nieuwe liturgisch 
rooster na een half jaar zou worden geëvalueerd. 
Na een enquête onder de leden van de verschillende 
werkgroepen/koren, heeft die evaluatie plaatsgevonden 
met vertegenwoordigers van de 5 parochies binnen ons 
samenwerkingsverband die Liturgie in hun takenpakket 
hebben. 

Gezien de ervaringen die zijn gedeeld heeft het er toe 
geleid dat we per 2 januari 2022 weer teruggaan naar 
een aanvangstijd van 10.00 u voor alle kerken. Ook 
is afgesproken dat er in alle kerken minimaal 1 x per 
maand géén viering zal zijn; voor Wervershoof zal dit 
het 3e weekend van de maand zijn. In het komend half 
jaar komt het 2 x voor dat er 5 zondagen in de maand 
zijn. Op die 5e zondag zal er alleen een viering zijn 
in Wervershoof en Onderdijk. Een hele verandering, 
waarbij geluisterd is naar de meningen vanuit ‘het veld’. 
Gezien de huidige ontwikkelingen geen onlogische 
stap en ik kan u nu al aangeven dat het hier op termijn 
waarschijnlijk niet bij zal blijven. 

Ondanks een wat sombere berichtgeving deze keer 
wens ik u, namens de parochieraad, fijne en sfeervolle 
kerstdagen en alvast een vooral gezond 2022.

Namens de parochieraad
Ben   
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Juan Andrés Correa
Beste Parochianen,
Wij zijn alweer een nieuw liturgisch jaar begonnen. Bij 
de tijd dat u dit artikel leest hebben wij waarschijnlijk 
al de tweede zondag van Advent achter de rug. Ik ben 
al drie weken terug uit Chili, na bijna 4 weken met 
mijn familie en vrienden te hebben doorgebracht. Een 
heel mooie periode, ook met veel “werk” als priester 
natuurlijk, want dat houdt nooit op. 

Terug op Nederlandse bodem merkte ik als eerste het 
sterke verschil van temperatuur (het kan een harde klap 
zijn) en met verbazing hoorde ik het nieuws over het 
hoge aantal besmettingen in heel het land. Mijn eerste 
reactie was net als die van jullie allen, denk ik, van grote 
telleurstelling en verdriet. Weer 
een Corona-Kerstmis!!! Hadden 
wij dit gedoe niet allemaal 
achter de rug?! De grootste 
bekoring die op de loer ligt is 
te denken dat het kindje Jezus 
niet zal komen met Kerstmis, 
dat het Kerstgevoel helemaal 
verpest is. Wij weten niet hoe het 
Kerstfeest dit jaar zal zijn, maar 
zulke berichten ontmoedigen 
ons en dreigen ons de geest van 
Kerstmis weg te roven.

Niet voor niets zijn wij deze 
Adventtijd begonnen met een 
grote waarschuwing van Jezus 
zelf: “Weest waakzaam en bidt” 
want “Gij weet niet op welk 
moment de Mensenzoon komen 
zal”. Niet alleen weten wij het 
moment niet, maar ook niet de 
manier waarop Hij in ons leven 
zal komen.

Onverwachte veranderingen van plannen. 
Copernicaanse omwenteling van programmá s. Hoe 
kan het geloof daarin passen? Het geloof zelf is een 
verandering van programmá s, van plannen en van 
mentaliteit. Te beginnen met Abraham krijgen wij in 
de Heilige Schrift te horen: “Trek weg uit uw land, uw 
stam en uw zekerheden en ga naar het land dat Ik u zal 
aanwijzen”. Wat zullen wij zeggen over Jozef en Maria 
zelfs in deze tijd vóór Kerstmis. Een decreet van Keizer 
Augustus verplicht Jozef met zijn zwangere vrouw om 
een gevaarlijke en moeizame reis te ondernemen naar 
Bethlehem in Judea waar Hij zich in zijn geboortestad 
moest inschrijven. Buiten hun plannen vertrekt het 
Heilige stel naar Judea ten zuiden van Israel. Als het 
zover is en Maria het kind moet baren, hebben zij geen 
waardige plek om te overnachten. De arme Jozef moet 

een plek met haast en angst zoeken en ze vinden niets 
anders dan een stal. 

Zo heeft de Schepper van het heelal onze wereld met 
menselijke ogen voor het eerst willen zien. Hij koos niet 
onze paleizen, onze super georganiseerde economische 
en sociale structuren om geboren te worden maar de 
eenvoud en de armoede van een stal. Zo waren de 
herders, die in de omgeving zich bevonden, de eersten die 
zich verheugden om de blijde boodschap van de engelen. 
Zo zijn wij allen, als wij onze armoede, onze beperkingen 
en fouten met liefde weten te aanvaarden, uitgenodigd 
om dit Kindje te ontvangen en ons te verheugen in 
eenvoud van hart.

Dit jaar hebben wij weer de 
kans om wat wezenlijk en 
belangrijk is in dit Kerstfeest 
voor ogen te houden en de 
minder belangrijke zaken aan 
de kant te zetten. Dit feest is 
zo belangrijk voor iedere mens 
dat zelfs tijdens oorlogen een 
wapenstilstand tussen vijanden 
plaatsvindt. Iedere mens beseft 
dat op die Heilige Nacht de ware 
vrede voor iedere mens geboren 
wordt. Vrede in de wereld, 
vrede in ons hart, dat is wat 
wij verlangen. Vrede betekent 
echter niet de afwezigheid van 
problemen en moeilijkheden, 
maar het diepe besef dat wij in 
de armen van God onze Vader 
gedragen worden, een God die 
ons zoveel heeft liefgehad dat 
Hij ons lot tot het einde toe heeft 
willen delen, met ons samen 
heeft willen lopen.

Wat wij in de kribbe van Bethlehem aanschouwen is 
niet een machtige en onoverwinnelijke God, maar één 
die huilt, die het koud heeft, die zijn moeder nodig heeft, 
die gevoed moet worden. De tederheid van deze feesten 
kan ons absoluut niet onverschillig laten. Laten wij toe 
dat dit feest ons hart aanraakt en verzacht en laten wij 
van vreugde samen met de engelen zingen: “Eer aan God 
in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij 
liefheeft”.

Ik wens jullie allen van harte een Zalig Kerstfeest en een 
gelukkig Nieuwjaar!!

Kapelaan Juan Andrés Correa
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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN!

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

Werenfriduskerk
Dorpstraat 71
1693 AC 
Wervershoof
0228 58 12 68

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

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

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

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

is het kloppend hart van kerk-zijn.

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

welkom en vind je een luisterend oor.

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

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

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

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

Avondwakegroep

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

Jaarlijks halen 4000 vrijwilligers in 2000 kerken in
Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk, om
kerken actief te laten zijn.
Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk.
Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.
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Nieuws over de komende kerkbalans
De tijd gaat snel. En er gebeurt ook veel rondom onze 
Werenfriduskerk. Heel Wervershoof is intussen wel 
op de hoogte van wat er gebeurt op het dak van ons 
kerkgebouw. De sponsoractiviteiten om het dak te 
financieren gaan gewoon door… Doch! 

De kerkbalans dient zich weer aan!

De jaarlijks terugkerende actie in het 3e weekend 
van januari is al jaren een begrip in onze 
parochiegemeenschap. Ook nu weer krijgen alle leden 
van onze parochie weer een envelop in de brievenbus 
met informatie over het financieel reilen en zeilen van 
onze parochie en wordt uw steun gevraagd voor het hele 
kerk- en parochiegebeuren. Het is een vertrouwde actie 
wat nog steeds op veel sympathie kan rekenen vanuit de 
parochianen.

De kerkbalans actie staat helemaal los van de acties 
t.b.v. de restauratie, zoals  de leienverkoop en de 
bedrijfssponsoring voor het dak van de kerk. Het gaat 
zoals elk jaar om de kosten te dekken van het openstellen 
van de kerk met alle vieringen, de verwarming, het licht, 
het dagelijkse onderhoud, de administratie etc. etc.

Zodoende komen er weer vele werkers in hun wijk bij 
u aan de deur voor een bijdrage. Wij hopen op ieders 
financiële steun, groot of klein, wel of niet al sponsor 
van het dak, voor de steun aan ons parochie gebeuren. 
Zo’n 300 vrijwilligers, zoals kosters en bestuurders, 
administratieve krachten, koren en organisten, 
werkgroepen, tuin- en kerkhofonderhoud  zijn actief in 
hun vrije tijd voor de parochie. En tijd is ook geld!  Het 
komt uit het hart, vanuit geloof en betrokkenheid, passie 
en trots en vanuit wat iedereen heeft meegemaakt in lief 
en leed waarin onze Werenfriedkerk van betekenis is 
geweest.

Wij hopen op u te mogen rekenen met het vertrouwen in 
elkaar als parochiaan. Hele fijne kerstdagen toegewenst 
en een gezond en optimistisch begin van het nieuwe jaar.
De parochieraad

Nieuws van de restauratiecommissie
De meeste informatie wordt regelmatig verteld via de 
Binding en ook op onze website werenfriduskerk.nl 
kan iedereen kijken en lezen hoe het allemaal met de 
sponsoractiviteiten gaat. Hoe is nu de stand van zaken 
op ons kerkdak!

Vanaf de achterkant (het koor) tot en met de transepten 
(het dwarse gedeelte, oftewel middenschip) is het dak 
gerestaureerd met nieuwe leien. Ook het metselwerk, 
gootwerk, schilderwerk is aangepakt en ook een groot 
glas-in loodraam wat lekkage had is gerenoveerd. Want 
ja, de steigers stonden er toch!

De subsidiepot is hieraan helemaal opgegaan, want de 
totale kosten van wat nu allemaal is gerestaureerd is een 
bedrag van vier ton, € 400.000,--! Dit bedrag was met een 
begroting, een bestek en aanbesteding goed voorbereid 
door onze bouwcommissie en is niet overschreden. Maar 
het resultaat mag er zijn, want we hebben op steiger 
alles gezien wat er is gepresteerd door Pronk Bouw, 
loodgieter Sneeboer, schilder Grooteman, metselaars en 
steigerbouwers etc. etc. 

De volgende fase, het voorschip naar de toren toe is 
globaal begroot met een geschat bedrag van zo’n 

€ 200.000,--. Als R.C. gaan wij over drie jaar weer een 
subsidieaanvraag doen o.a. bij Rijk en provincie en wat 
belangrijk is dat wij als Wervershover gemeenschap zelf 
ook een bijdrage leveren. Het doel is € 100.000,-- om het 
dak en de begroting dicht te krijgen!

Sinds wij begin van de zomer actief zijn met de 
leienverkoop en bedrijfsbezoek voor sponsoring, staat de 
teller eind november op zo’n € 25.000,--, wat best al een 
positief begin is. Het hele restauratiegebeuren van het 
dak van onze Werenfriduskerk zal dus nog enige jaren 
duren. Eerst de financiën bijeen gehaald en dan pas weer 
het dak op. In 2025 bestaat onze kerk 150 jaar…Het zou 
mooi zijn als de volledige restauratie van het dak dan 
voltooid is! 

Beste lezers, kerkbetrokkenen, dorpsgenoten, er moet 
nog veel gebeuren maar weten ondertussen dat de trots 
van Wervershoof, onze Werenfriduskerk, bij velen in het 
hart zit en dat het Werverhover hart zich mag blijven 
spreken in woord en daad! Geef u op via de website; 
werenfriduskerk.nl.

De R.C.: Clemens Deen, Theo Breg, Gerard Slagter, Theo 
Hauwert, Natalie Beerepoot en Kees Botman
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Zoals inmiddels bekend, is de redactie overal te vinden 
en hoort veel. Zo kwam ons ook ter ore dat Theo en Els 
Spigt-Dol 30 december dit jaar 60 jaar getrouwd zijn. 
We hebben de archieven er nog even op nageslagen en 
ze zijn nooit eerder gevraagd voor een interview in de 
Nu en Straks. Reden te meer om een afspraak te maken 
op de Simon Koopmanstraat 49.

We kwamen met licht, gingen weg in het donker en ze 
waren nog lang niet uitgepraat. Vragen stellen lukte maar 
half want ze vertelden zelf hun verhaal, elkaar steeds 
aanvullend. We hebben geprobeerd het een beetje op een 
rij te zetten

Hoe het is gelukt om de 60 jaar met elkaar vol te 
maken?

Els: “Eigenlijk was ik op mijn twaalfde al verliefd op 
Theo, we keken toen in de kerk al naar elkaar. En dat zijn 
we nog steeds.
We deden alles samen. Theo had de witlofbouwerij achter 
ons huis en ik hielp altijd mee. We hebben en hadden 
tijd voor één hobby, dat is zingen en muziek maken. We 
hebben altijd samen op een koor gezeten, we hebben 
het altijd heel goed met elkaar kunnen rooien. Vroeger 
werd letterlijk tegen ons gezegd, “jullie sporen niet”. Wij 
waren nogal doenig, deden dingen die we leuk vonden en 
anderen blijkbaar raar. Wij hebben ervaren dat je daar je 
energie uit haalt. En dan zijn die 60 jaar zomaar om”.

Op welk koor hebben jullie gezeten?

Theo: “Je kunt beter vragen op welk koor we niet hebben 
gezeten. We zongen thuis al heel veel. Ik zat eerst op 
het knapenkoor en al op mijn 16de mocht ik op het 
Herenkoor als bas. Toen we vijf jaar getrouwd waren 
vroeg kapelaan Vincent Breed of wij geen jongerenkoor 
wilden oprichten. Overal in de regio ontstonden 
jongerenkoren, het was in de hippiestijd. Ik gaf al een 
paar jaar na de zondagmis gitaarles aan twee jongens 
en vier meiden die ik weer had ‘meegenomen’ van de 
scouting. Ik zei, als jullie nou volgende week iemand 
anders meenemen die ook wel wil zingen. Dat herhaalde 
ik een paar keer dus op slot hadden we een flink koor. We 
hielden toen beatmissen. 

Onderdijk had ook een jongerenkoor maar ze kwamen 
veel liever in Wervershoof oefenen want wij repeteerden 
in de Schoof en daarna gingen we mooi aan de bar zitten. 
En hun dirigente kon het niet aan dus kwamen ze bij ons 
koor. Dat is dus het AOW-jongerenkoor geworden, wat 
sinds 1967 bestaat, want ook Andijkers kwamen erbij.

Maar de Herenkoren uit Wervershoof en Onderdijk 
waren hier fel tegen. Dus op een dag kwam één van de 
bestuurders bij ons langs en ging nogal tekeer. Want je 
kunt niet in twee koren tegelijk zingen, oftewel, je kon 
geen twee heren dienen. Ze voelden het jongerenkoor als 
een bedreiging, het was nieuw, hippies waren goddeloos 
en meer van die kreten kwamen voorbij en ik werd 
ontslagen. De tijd met het jongerenkoor zijn de mooiste 
jaren van mijn leven geweest. Er waren uitwisselingen 
met andere dorpen, er werden strandwandelingen 
gehouden en daaruit ontstonden weer ontmoetingen. Zo 
zijn er heel wat stelletjes bij het koor ontstaan. 

De avonden van de Tekstgroep werden hij ons thuis 
gehouden, er werd een oppascentrale opgericht en we 
sloten ons aan bij de jongerenhulppost in Hoorn. We 
hadden een druk sociaal leven en inmiddels hadden we 
ook drie kinderen rondlopen.

In gesprek met... Theo en Els Spigt
“Wij halen energie uit de dingen die we doen”
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Na vijf jaar heb ik het stokje weer overgegeven, de cyclus 
begon steeds opnieuw. Tot pastor Berkhout kwam vragen 
of wij niet een jonggehuwdenkoor wilden oprichten. Er 
ontstond een nieuwe, modernere stroming met liederen 
van Huub Oosterhuis. Na afloop van een viering riep 
pastor Berkhout mensen op om zich op te geven voor het 
koor. 

Er meldde zich één stel. Toen hebben we de doopceel 
van de inwoners gelicht en zijn persoonlijk langsgegaan 
bij jonge stellen die nog niet lang getrouwd waren. 
Zo van, doe eens mee, als je het niets vindt, mag je 
weer gaan. Dus zo hadden we toch flink wat leden 
geworven, dit werd het Regiokoor. We repeteerden 
in de tuinbouwschool en burgemeester Vlaar ging 
dirigeren. Maar dat hoorde eigenlijk niet, dat deed een 
burgemeester niet.

Het Regiokoor is later door omstandigheden uit elkaar 
gegaan maar het is later weer opgepakt en dat is nu het 
Middenkoor.

We hebben ook nog met ons gezin een Dickenskoor 
gevormd. Verkleed in Dickensstijl hebben we vijf jaar met 
Kerst opgetreden in het MCA-ziekenhuis in Alkmaar. 
Toen werden de kinderen te groot en stopten we daar 
mee.

Toen ze in Medemblik begonnen met de Dickensmarkt 
werden wij daar weer voor gevraagd, maar we wilden 
alleen zingen in een groep. Binnen drie dagen hadden we 
een koor van 25 mensen. Het waren prachtige optredens 
maar de laatste 2 jaren kon het niet doorgaan, vanwege 
slecht weer en later corona.

Ook hebben we tien jaar gezongen bij het 
cabaret van KaaBee. En al 17 jaar 
verzorgen we één keer in de vier weken 
een kleine viering voor de dementerende 
bewoners van Sint-Nicolaas in Lutjebroek. 
We zingen dan ook Westfriese liedjes die 
ze vaak zo kunnen meezingen.
Dit doen we ook al minstens 20 jaar in het 
verzorgingstehuis in Wervershoof. We 
zingen samen met de bewoners liedjes uit 
boeken die speciaal voor deze middagen 
zijn gemaakt. 

Verder zingen we in operakoor Westfrisia 
Cantat, in dit koor kunnen we goed onze 
keel oefenen en de stem smeren.

Sinds er door de corona geen koren 
mochten optreden in de kerk zingen 
en spelen wij samen één à twee keer per 
maand op zondag in de kerk.

Jullie leven is wel heel erg verweven met de kerk, of zien 
jullie dat niet zo?

Els: “Wij zijn kinderen van de oorlog. Na de oorlog 
bestond het leven uit werk en de kerk dus je groeide 
er vanzelf mee op. Je mocht op gym, op voetbal of de 
jeugdbeweging/scouting, wij kozen voor het laatste. Wij 
begonnen als kabouters, dan werd je gids en welp en als je 
daar te groot voor werd, werd je zelf leidster of verkenner. 
Daarvoor ging je op cursus, maar ik mocht niet van mijn 
ouders. Dus dan zei ik dat ik meeging als kookster op het 
kamp en dan genoot ik van het spelen met de kinderen. 
Ik wilde graag lerares worden en volgens de nonnen op 
school had ik daar ook de capaciteiten voor. Maar het 
mocht niet van mijn ouders, zelfs voor onderwijzeres 
leren mocht niet. ‘Je bent geboren om moeder te helpen’ 
was het antwoord.”

In 1958 ontstond de Club van Acht, Theo en Els maakten 
hier ook deel van uit. Tijdens de viering van het 10-jarig 
bestaan van de padvinderij, was er nog wat tijd over 
om de avond te vullen. Dus acht van de leiders en 
leidsters verzorgden een optreden. Jan Dol had net het 
Wervershover volkslied geschreven en dat werd ook 
gezongen. Die avond was erg succesvol. De Club van 
Acht werd overal gevraagd voor optredens, ze stopten in 
1963 toen de meiden gingen trouwen en kinderen kregen.

Vanuit de verkenners werd er een paar jaar later door de 
rowans en gidsen ook een groep van 6 personen gevormd 
dat de Rigoletto’s ging heten. Hun eerste optreden was 
in 1967 en ze werden muzikaal begeleid door Theo. Zij 
traden zeg maar in de voetsporen van de Club van Acht 
en uit de Rigoletto’s is uiteindelijk het jongerenkoor 
ontstaan waarvan Theo dirigent werd.

De club van Acht.  
Vlnr.: Corrie Meester, Els Dol, Vera Spigt, Mart Nugter en Tiny Ruiter. 
Voor: Wim Verdonschot, Theo Spigt en Jan Dol.
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Theo en Els trouwden 30 december 1961 en toen ze 
hun eigen huis hadden, zeiden ze tegen elkaar: “we 
doen alleen nog dingen die we zelf leuk vinden”. En 
dat doen ze nog steeds.

We hobbelen een beetje achter jullie verhaal aan, 
vertel eens over jullie kinderen.

Els: “We hebben twee zoons en twee dochters. 
Peter kwam een dag na mijn verjaardag in 1962. 
Ik had mijn 24ste verjaardag gevierd voor familie 
en vrienden en buren, volop in de weer. Ik kon 
’s nachts niet slapen dus ik ben beneden de boel 
maar aan het opruimen gegaan. De volgende 
dag kwamen er nog allemaal neefjes en nichtjes 
langs maar ik voelde me een beetje raar. Op een 
gegeven moment zeg ik tegen Theo, ik denk dat 
de baby komt dus Theo naar Teek van Eik, de 
verpleegkundige en daarna de kroost de deur 
uitgewerkt. Toen bleek dat Peter al onderweg was, 
hij was een maand te vroeg maar toch acht pond zwaar.

Ron was februari 1964 uitgerekend maar die liet juist een 
maand op zich wachten. Sylvia kwam eind mei 1967 zoals 
verwacht en Pauline is van februari 1975, die was in april 
uitgerekend. Ze zijn alle vier getrouwd, hebben allemaal 
drie kinderen en inmiddels is het eerste achterkleinkind 
er.”

Ergens hebben jullie het erover dat jullie je hadden 
aangesloten bij de jongerenhulppost in Hoorn ten
tijde van het jongerenkoor. Wat hield dat in?

Els en Theo: “Dat was een opvangpost voor weglopers, 
jongeren met problemen, die ontspoord waren. We 
hadden ons aangemeld als gastgezin. Dan werd je gebeld 
of je tijd had om zo’n jongere op te vangen, je wist dat je 
ze minimaal voor zes weken in huis en gezin had. Op de 
achtergrond gingen instanties met de ouders en andere 
vormen van hulp in overleg en de jongere kon even tot 
rust komen. We hebben zeker wel 15 van deze jongeren 
opgevangen. Van één van hen, Ab Verra, noemen zijn 
kleinkinderen ons ook opa en oma. We zijn ermee 

gestopt toen Bas in ons gezin kwam, hij bleef van zijn 
7de tot zijn 21ste bij ons wonen. Daar hebben we mooie 
verhalen over.

Bas kwam uit een asociaal gezin en zijn vader was een 
crimineel. Op een dag ontvoerde die vader Bas uit een 
tehuis in Limburg waar hij toen doordeweeks zat, in de 
weekenden was hij bij ons. Niemand durfde hem terug te 
halen, zelfs de politie niet. Maar op een dag besloten wij 
om er zelf op aan te gaan en het gesprek met die vader 
aan te gaan. We vonden het adres en gingen er opaan. We 
werden redelijk goed ontvangen en kregen zelfs koffie. 
Ook al had vader een pistool in zijn broekzak en mocht 
Bas niet mee, we zijn nooit bang geweest. Uiteindelijk is 
Bas, in overleg met de kinderen, toch voorgoed bij ons 
gekomen.

Toen Bas gortig werd, was hij zeer benieuwd wie of dan 
altijd Sinterklaas speelde en wie er dan op het raam 
bomde. Nou, zei Theo, dat ben ik. Dus Bas vroeg of hij 
dat dan mocht doen. Theo zei “dat doen we dan mooi 
samen”. Dus op Sinterklaasavond, zij naar buiten en Bas 
bomt in volle overgave op het raam. Met als gevolg dat 
het raam aan gruzelementen ging. Het gordijn bolde zo 
naar binnen! Gelukkig kon Theo al snel een noodraam 
plaatsen, maar we hebben er met zijn allen gruwelijk om 
gelachen, nu nog hebben we het er over.

Optreden in de Bavo Kerk in Haarlem samen met 
Gon Kaijer en Koos Zwan van de Rigoletto’s.

Optreden van cabaretgroep Kaabee tijdens het 50 jarig 
bevrijdingsweekend. Vlnr.: Koos Botman, Kees Botman, 
Daphne Franquinet, Kees Appelman, Els Spigt-Dol, Theo Spigt. 

Westfries Duo

Theo en Els Spigt
Simon Koopmanstraat 49

1693 BB Wervershoof
0228 - 581200
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Tot slot nog een laatste anekdote over Bas. Omdat hij niet 
was gedoopt mocht hij ook niet mee te communie. We 
probeerden pastor Jansen ervan te overtuigen dat dit niet 
goed was voor een kind dat toch al zo achtergesteld was 
om als enige in de bank te moeten blijven zitten. Maar 
Jansen die hield zich aan de regels en het is zelfs tot aan 
de Bisschop gegaan, maar het mocht niet. 

Wij kunnen nog veel meer verhalen vertellen over de 
starheid van de Katholieke Kerk, die helaas niet mee is 
gegaan met de tijd, maar we laten het hier maar bij.”

Els: “In 1978 volgden wij een weekend van Encounter.nl. 
Om te leren hoe je in het dagelijkse leven kon 
communiceren met elkaar. Tot op dit moment is het 
voor ons nog steeds heel belangrijk. Wij hebben daar 
ontzettend veel baat bij gehad, om je gevoelens met 
elkaar te delen. Denk maar aan het gezegde: wie schrijft 
die blijft”.

Jullie waren min of meer bekend in Wervershoof en 
omstreken. Hoe werden jullie landelijk bekend?

Els: “Wij werden op een zondagochtend gebeld door een 
kennis van ons, Lia Kolenberg, zij werkte in verpleeghuis 
Zuyderwaard in Heerhugowaard. Ze hadden daar een 
open dag maar de geboekte artiesten hadden afgezegd. 
Zij was bekend met ons repertoire en vroeg of wij niet 
konden optreden. Het was wel kort dag, maar Theo en ik 
keken mekaar aan, en we sprongen in de auto. We kregen 
zoveel positieve reacties op dat optreden dat het vanzelf 
begon te rollen en we werden al vaker gevraagd. Toen 
hebben we kaartjes laten drukken en dat ging een eigen 
leven leiden. Het was mooi dat we het met z’n tweetjes 
deden. Als er een aanvraag voor een optreden kwam, 
pakten we de agenda en die zei of we die dag wel of niet 
konden optreden.”

Hoe zag jullie leven eruit nadat de kinderen het huis 
uit waren?

Theo: “Toen ik de bouwerij nog had werkten we door de 
week en in het weekend traden we op. In 1998 viel ik van 
het dak van de schuur en brak een paar rugwervels en het 
werk in de witlof werd te zwaar. Maar optreden ging nog 

Bas bomt in volle overgave op het raam.

Verkleed in Dickens stijl optreden in het MCA ziekenhuis in Alkmaar.
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best en vanaf toen gingen we ook door de weeks op pad. 
Meestal treden/traden we drie of vier keer in de week. 
We hadden een busje en daar pasten net twee matrasjes 
in, een opklaptafel en twee opklapstoelen en we konden 
koffiezetten. We traden regelmatig op Texel op en als 
de laatste boot al was vertrokken bleven we daar in de 
bus slapen. Of als we er ‘s ochtends op tijd moesten zijn 
gingen we ’s avonds al naar Den Helder. 

We hebben een keer gehad dat we in Den Helder 
aankwamen en de boot leeg terugging met alleen de 
kapitein aan boord. We mochten mee en hebben toen 
in het donker een plekje gezocht. Wij waren altijd aan 
het wild kamperen. Ik was vroeg wakker en ik deed 
het gordijn open en keek recht in de ogen van een koe. 
Stonden we aan de rand van een weiland met achter het 
prikkeldraad een kudde koeien.

Theo en Els, jullie krijgen vast ook de krant langs voor 
een interview. Er wordt altijd gevraagd, wat is het 
geheim van 60 jaar huwelijk. Dan wordt er meestal 
gezegd, veel geven en nog meer nemen. We nemen aan 
dat dit niet jullie antwoord zal zijn?

Theo en Els: “We hebben al een paar keer aangegeven 
dat doen wat je zelf leuk vindt voor ons het uitgangspunt 
is. Wij waren/zijn ook vrijwel altijd samen, wij hadden 
geen behoefte om ieder ons eigen ‘ding’ te hebben. Wij 
hebben ook ons portie verdriet gehad maar wij hadden de 
muziek, onze optredens. Daar haalden we onze energie 
vandaan. 

Wat is er mooier dan dat je mensen blij maakt met iets 
dat je zelf leuk vindt om te doen. Wij genieten er net zo 
veel van.

We planden onze optredens altijd zo dat we niet optraden 
als één van de kinderen jarig was. Maar een uitvaart 
komt altijd onverwachts. Als we dan een optreden 
hadden wilden we niet afzeggen omdat er mensen 
kwamen om ons te zien optreden en daar naar uit keken. 
Dus dan werd de uitvaart vervroegd of we gingen voor 
de koffie weg. Bij het optreden parkeerden (dus niet 
blokkeerden) we onze gevoelens en we genoten net zoveel 
van het optreden als de bezoekers. Als we thuiskwamen 
konden we het weer toelaten. Zo heeft de muziek ons 
kracht gegeven en het heeft ons ook gevormd.”

Ons rest niets meer om te vragen. Het diamanten echtpaar 
heeft zo ontzettend veel verhalen en anekdotes dat we er 
wel een boek over kunnen schrijven.

Theo en Els, bedankt voor de koffie, appeltaart, de 
gezelligheid, jullie tijd en de mooie (en persoonlijke) 
verhalen. We wensen jullie een hele mooie 60-jarige 
trouwdag toe met jullie gezin en komen vast nog een keer 
langs om ‘bij te praten’.

Gerda en Petra

Ik deed het gordijn open en keek recht in de ogen van een koe!
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19 november 2021. Theo en Els krijgen de 25e Skriemer 
uitgereikt door Gidus van de Swaluw.

30 december 2021. Theo en Els zijn 60 jaar getrouwd.

“Gert en Hermien ‘Spigt’ 
gaan nooit uit elkaar”

Echtpaar uit Wervershoof 
drie keer per week op toneel 

 “Het geheim van het succes is eigenlijk helemaal  
geen geheim. We zijn gewoon onszelf. 

Zonder poeha, zonder toestanden.”

“Er zit beslist muziek in Witlof”

Theo en Els en hun hond Lars 
tussen de witlof achter het huis

“Maandag, dinsdag en woensdag  
wordt er geoogst en donderdag  

en vrijdag zetten we op. 
En ondertussen reperteren we onze  

Westfriese liederen.”
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Skaase op de Ringsloôt in de winter van 2020 - 2021

Zommaar is ’t nag winter worren,
gnientje die dat had verwacht.
Heêl de wirreld ’n wit kleidje,
wat ’n ouwerwisse pracht!

En je voele, ’t moet beure.
Skaasesloipers hewwe ’t drok.
Nuwe skaase worre anskaft
en nag houpe sleetjes ok.

Voor oôs huis loit op de Ringsloôt
puur zô’n breie, gladde baan.
Dat oôs joôs, kè-je begroipe,
wulle hier graag skaase gaan.

Deervan komme ze die middeg
met ’t jongvolk opperdan.
Tjee, wat heww’ ze luxe skaase,
w’ hewwe ’t ’r van op an.

Eerst worre de kloinste purkies
mooi in huis bai oma brocht.
‘Nou tot strakkies, ’oor,’ zoit oma,
die zôvoors wat speulgoed zocht.

Op ’t ois zien’ ze bekende,
zôas dat vezellef gaat.
Endjes worre d’r wel skaast, ’oor,
maar d’r wort nag veul meer praat.

D’opa- en de omazeggers
skaase zommaar pittig goed.
’t Komt, ze hewwe thuis ok skeelers,
dat ze wete hoe of ’t moet.

Later zit ’t spul an tafel
met ’n zoôt gezonde trek.
Oma heb de snert al klaar staan
en de roggebroôd met spek.

Tussen al de mensebiene
kruipe den de klointjes deur.
Rommele wat an je broekspoip,
da’s vezellef gien meleur.

Maar as den ’t volkie vort is,
den is oma ok weer bloid.
‘Wat ken rust toch zalig weze,’
is wat ze den lachend zoit.

Tom Wester
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We hadden de koelkast op een kiertje gezet voor zondag 
21 november: het “Werelds Proeven”. Maar helaas was 
het onverantwoord om daarmee door te gaan. Het 
aantal besmettingen liep op. We hadden 8 mensen 
bereid gevonden om heerlijke gerechten te maken en die 
mensen hebben we jammer genoeg allemaal af moeten 
zeggen. 

Het had in theorie misschien wel mogelijk geweest, maar 
zie je het al voor je: 
•  Bij binnenkomst QR code laten zien, mondkapje op en 
 handen desinfecteren.
•  Aan tafel zitten met voldoende afstand
•  Mocht je iets willen halen moet het mondkapje weer op
•  Blijf wel steeds je handen desinfecteren. 

Buiten het feit dat het onverantwoord is en een heel gedoe 
is, zouden we, denk ik, niet op veel bezoekers kunnen 
rekenen.

Wel hebben we zaterdag 20 november een bijzondere 
viering in de Werenfriduskerk mogen houden.
Pastor Sjaak de Boer 35 jaar priester en Auxili-ja! 35 jaren 
jong. Wie had op 26 oktober 1986 kunnen denken dat, 
toen burgemeester Meijer voor de kerk in gesprek raakte 
met juffrouw Nieuweboer, wij nu, 35 jaar later, nog steeds 
actief zijn. 

Ik kan nu wel gaan opnoemen wat we allemaal gedaan 
hebben, maar we kijken liever naar de toekomst, hoe 
onzeker die op dit moment ook is. We hebben nog 
plannen en ideetjes genoeg. Daarover straks iets meer. 
Toch even over het verleden: vanaf 2010 hebben wij, 
dankzij uw hulp, uw steun, ruim 50 projecten mogen 
ondersteunen voor een bedrag van een kleine 100.000 
euro.

En daar zijn we best wel trots op.

Ik zei het al: we hebben plannen en ideeën genoeg. 
•  We blijven ons inzetten om eens in de 2 jaar een 
 Werelds Proeven te organiseren. 
•  We blijven ons inzetten om eens in de 5 jaar een 
  IJsblok in de tuin van de pastorie neer te zetten. 
•  We gaan komend jaar proberen in het weekend van  
 10, 11 en 12 juni een fiets en wandel gebeuren op te 
  zetten: de beklimming van La Grand Ballon. 
•  En, zo gauw we alles hebben geregeld, roepen we 
 “Vrienden van Auxili-ja!” in het leven. 

U hoort hier allemaal nog over.

Manon, Marco, Hans, Martijn, Peter, Sjaak, Piet en 
ondergetekende vormen al een behoorlijk aantal jaren 
“het hart” van Auxili-ja! en ik hoop, nee, weet eigenlijk 
wel zeker dat wij dat nog wel een tijdje vol zullen gaan 
houden. Tijdens een evaluatie hebben wij een keer aan 
elkaar gevraagd waarom je “lid bent van deze club”. 
Martijn heeft dat vervolgens meer dan goed verwoord.

“Wat ik stiekem altijd al dacht is gisteravond bevestigd: 
we zijn een unieke, hechte en bonte verzameling mensen 
met bevlogenheid en betrokkenheid die het belangrijk 
vindt op enige wijze iets te betekenen voor de mensen om 
ons heen. 

AMEN

Ik wil u allen hele fijne 
kerstdagen wensen en alle 
goeds voor 2022.

Auxili-ja! 35 jaren jong

Auxili-ja ondersteunt wereldwijd kleinschalige 
projecten die ten goede komen aan de lokale bevolking
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Op 7 november 2021, is, sneller dan verwacht, overleden: 
Gerardus Nicolaas (Gerrit) Boon. Hij is geboren op 2 
oktober 1947 als tweede zoon van Cees Boon en Marie 
Mes in een gezin van 14 kinderen. Hij groeide op als 
tuinderszoon aan de Kalverstraat. Het was al vroeg 
hard werken en Gerrit heeft daar een flinke bijdrage aan 
geleverd, want, zoals in elk gezin in die tijd, moesten 
in de wederopbouw alle eindjes aan elkaar worden 
geknoopt. 

Dat heeft hem gevormd voor de rest van zijn leven: hard 
werken, een gezonde dosis humor, inspirerend, zijn lust 
om in het leven te staan en van aanpakken weten. Het 
waren lange dagen op de bouw; hard werken en vele 
keren in weer en wind met de schuit naar Bovenkarspel. 
Maar Gerrit deed dat altijd vol overgave. Tegen de tijd 
van de verkaveling leerde hij  Ria kennen met wie hij 
verkering kreeg. Nadat de verkaveling een feit was 
trouwden Gerrit en Ria en betrokken zij een woning aan 
de Vok Koomenweg. 

Zoals gebruikelijk zette hij als één van de oudste 
zonen het bedrijf van zijn vader voort. De veiling in 
Bovenkarspel werd verruild voor die van Zwaagdijk en 
de schuit maakte plaats voor een trekker en wagen; zo 
ging hij met z’n tijd mee. Samen kregen ze twee zoons: 
Martin en Joris. De verkaveling voltrok zich, maar de 
bijna onvermijdelijke stap naar grootschaligheid was 
niet zijn ding. De tuinderij werd verkocht en Gerrit is 
vervolgens tot zijn pensioen gaan werken bij Enza Zaden, 
een zaadveredelingsbedrijf in Enkhuizen. 

Bij het bedrijf stond hij bekend als een markante man 
die met zijn humor en Westfriese mentaliteit veel 
gedaan kreeg en met iedereen goed overweg kon. Zijn 
vindingrijkheid om met simpele dingen problemen 
op te lossen was voor het bedrijf altijd een genot om 
mee te maken. De overstap vanuit de verkaveling 
naar een huis in de nieuwbouw kende echter ook zijn 
schaduwkanten; er brak een moeilijke tijd aan. Hij 
was zijn zelfstandigheid kwijt en kwam in een vacuüm 
terecht. 

Gelukkig had hij zijn afleiding in de contacten met 
zijn broers en zussen, gezellige praatjes op straat, 
klaverjassen, biljarten, vele vrienden en kennissen en niet 
in de laatste plaats zijn nuchterheid en humor. Ook was 
hij een groot liefhebber van muziek; alle soorten, maar 
met een grote voorkeur voor de blues. De laatste 5 jaar 

begon zijn gezondheid hem parten te spelen; een zware 
bypass operatie volgde en later werd bij hem leukemie 
geconstateerd. 

In januari van dit jaar kregen Gerrit en Ria een enorme 
dreun te verwerken: het intens verdrietige afscheid van 
hun zoon Joris. Het afhandelen van alle administratie 
die dit met zich meebracht en het verwerken van dit 
immense verdriet heeft heel veel moed en energie van 
hem gevergd om het leven weer op te pakken. In zijn 
laatste levensfase werd hij opgenomen in het VUmc 
in Amsterdam, waar hij, na het oplopen van een 
longontsteking, overleed. 

Afscheid van ‘een rechtschapen persoon, recht door zee, 
trots’, echtgenoot van zijn Ria en vader van zijn zonen 
Martin en Joris. Een man die - waar hij kwam - reuring 
en gezelligheid bracht. 

‘Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als 
een moedig mens gedaan’.

Op 21 november 2021 is – op de veel te jonge leeftijd 
van 41 jaar – overleden: Wendy Koopman, geboren 
in Middenmeer op 7 juli 1980 als tweede dochter 
van Gerard en Ada Koopman-Smit. De dag na haar 
geboorte ontstonden er al meteen ernstige zorgen over 
de gezondheid van Wendy en was er zelfs de angst dat ze 
het niet zou halen. In de eerste paar dagen van haar prille 
leven werden twee hartoperaties uitgevoerd en er zouden 
er nog vele volgen ... 

Ondanks alle zorgen die hun ouders om Wendy hadden 
waren haar kinderjaren, samen met haar zus Simone, 
leuk en in de ogen van de kinderen onbezorgd. In de 
jaren ’80 verhuisde het gezin naar de Koggestraat in 
Wervershoof. Haar basisschoolperiode volgde ze op de 
Dokter Pinxterschool en later op De Schelp. Gezien haar 
hartproblemen waren er fysieke beperkingen, maar met 
haar leercapaciteiten zat het wel goed. 

Na de basisschool deed zij de HAVO-opleiding op 
het Oscar Romero; weliswaar niet op de fiets, zoals 
haar leeftijdgenootjes en ook geen deelname aan de 
gymlessen, maar met haar doorzettingsvermogen en 
wilskracht doorliep ze de opleiding zonder problemen. 
Na de HAVO had zij nog een korte tussenstop op het 
MBO-plus om vervolgens te kiezen voor een studie 
Bedrijfskundige informatica aan de Hogeschool 
Alkmaar. De ambitie om vooruit te kijken en te denken 
was volop aanwezig. 

Wij herinneren ons
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Begin jaren 2000 kreeg Wendy een relatie en verhuisde 
ze naar Doetinchem, waar ze mooie jaren heeft 
doorgemaakt. Ze had daar een baan als roosterplanner 
op een Scholengemeenschap in Lichtenvoorde. Totdat 
in 2008 het volgende noodlot toesloeg. Ze kreeg een 
herseninfarct waardoor ze aangewezen was op een 
rolstoel en later een booster. 

Mede door haar verslechterde gezondheidssituatie kwam 
er een einde aan haar relatie. Rond 2010 keerde ze weer 
terug naar Wervershoof en kreeg uiteindelijk – alsof 
het zo moest wezen – een woning toegewezen aan de 
Wilskracht, een eigenschap die onlosmakelijk verbonden 
was met Wendy en die zij gedurende haar hele leven met 
zich mee heeft gedragen. Ze behaalde haar rijbewijs en 
kreeg vanuit het UWV een auto tot haar beschikking, die 
haar een enorme hoeveelheid vrijheid gaf en waardoor 
ze haar vleugels uit kon slaan. Ze vond een baan bij de 
ING in Amsterdam. Vele malen per week heeft ze in haar 
Yaris het traject van Wervershoof naar Amsterdam v.v. 
gereden en was daar een graag geziene collega. 

Naast haar werk had Wendy veel hobby’s: haar grootste 
hobby was muziek en dan in het bijzonder het afdraaien 
van en luisteren naar muziek op vinylplaten. Daarnaast 
kon ze er bijzonder van genieten om luxe uit eten te gaan. 
Ook het koken en bakken was een liefhebberij van haar 
en dat moest allemaal tot in de puntjes zijn verzorgd. 

Alsof ze nog niet genoeg op haar bordje had gekregen 
werd de kwaliteit van haar nieren steeds slechter 
waarvoor ze in 2019 aan de nierdialyse ging. Ze koos 
voor de nachtdialyse, zodat ze op de dag ‘gewoon’ haar 
werk kon doen, over doorzettingsvermogen gesproken. 
Veel bewondering en waardering ook voor haar ouders 
Ada en Gerard; bij nacht en ontij werden ze opgeroepen 
als het weer eens niet zo lekker ging. Zo ook in de nacht 
van donderdag op vrijdag vóór de dag dat ze overleed. 
Deze keer leek er geen weg terug. In bijzin van haar 
ouders en haar zus is ze rustig heengegaan. 

Afscheid van een vrouw, ‘vol humor, zelfspot, levenslustig, 
positief en wilskrachtig tot het einde.

‘Onverwachts weg gevlogen’. Op 24 november 2021 is 
overleden: Jacobus Petrus Henri Maria (Sjaak) Mol, 
geboren op 9 maart 1943 als jongste zoon in een gezin 
van 16 kinderen. Hij groeide op in een kruideniersgezin 
aan de Zeeweg. Door het grote gezin en de drukte met 
de winkel lag het overgrote deel van de opvoeding in 
de handen van zijn oudere zussen. Na de lagere school 
volgde hij een opleiding aan de technische school. 

Eind jaren ’50 ontmoette hij in Enkhuizen Nel met wie 
hij in 1960 trouwde. Samen kregen ze twee kinderen: 
Peter en Marc. Sjaak is zijn arbeidzame leven begonnen 
als metselaar. Hij heeft zijn eigen huis gebouwd aan de 
Mendelstraat. Omdat hij zich verder wilde ontwikkelen, 
ging hij zich steeds meer verdiepen in de huizenbouw en 
werd uiteindelijk uitvoerder. Heel wat huizen in Lelystad 
zijn onder zijn toezicht tot stand gekomen. Ook was 
hij een getalenteerd tegelzetter; veel van de badkamers 
en toiletten in de omgeving sieren nog steeds zijn 
vakmanschap. Ook konden zijn kinderen altijd op hem 
rekenen bij de bouw van hun huizen. Naast het werken in 
de bouw kluste Sjaak ook bij in het café. Achter de bar of 
als ober was hij in zijn element; gezellig en altijd in voor 
een praatje. 

Sjaak had heel veel hobby’s. Een grote passie van hem 
was het maken van vogelhuisjes; menige tuin is voorzien 
van een ‘Sjaak Mol’ vogelhuisje. Ook bezat hij een grote 
volière; heel veel prijzen heeft ie met zijn vogels in de 
wacht gesleept. Hij was lid van de vrijwillige brandweer 
in Wervershoof waar hij grote branden heeft bestreden; 
zijn zoon Peter is hem daarin opgevolgd. In zijn jeugd 
zat Sjaak op de drumband; ook heeft hij nog een poging 
gedaan om een orgel te bespelen. Veel verder dan 
‘Rode rozen van Jantje Koopmans’ is hij niet gekomen. 
‘Gelukkig maar’, aldus Marc in de herinnering aan zijn 
vader tijdens de uitvaart; humor hebben zijn kinderen 
van geen vreemde. 

Op zijn 24e is hij bij het herenkoor gegaan waar hij 54 
jaar trouw lid van is geweest. Bij afwezigheid van de ‘huis’ 
dirigent nam Sjaak het stokje vaak over. Hij hield ook 
van het goede leven; hij was een echte Bourgondiër. Lang 
tafelen en favoriet daarbij waren de lekkere desserts, hij 
liet het zich allemaal goed smaken. Hij zag er dan ook 
‘goed uit’, aldus Peter. Een grote liefhebberij van hem was 
de BBQ; als BBQ-master heeft hij heel wat mensen van 
heerlijk vlees voorzien. 

Sjaak kon, samen met zijn vrouw en kinderen, ook 
bijzonder genieten van vakanties; kamperen was daarbij 
favoriet: Duitsland, Frankrijk en later Spanje aan zijn 
geliefde Costa Brava. Ook hebben ze vele verre reizen 
gemaakt naar o.a. Indonesië, Australië, Maleisië en 
Thailand, totdat het vliegen steeds meer een probleem 
werd.  ‘Maar Nederland was ook mooi; op de fiets hebben 
ze veel mooie plekken bezocht. Sjaak ging met zijn tijd 
mee; ook op social media was hij actief. Dat dat niet 
altijd evengoed lukte heeft bij de kinderen vaak tot grote 
hilariteit geleid. Toen kwam corona .... . Daar was zijn 
lichaam niet tegen opgewassen. In het bijzijn van zijn 
vrouw Nel en zijn kinderen heeft hij liefdevol afscheid 
genomen.

Afscheid van een levensgenieter, ‘een lieve man, een trotse 
vader, schoonvader en opa.’ Zoals zijn kinderen bij het 
afscheid zeiden: ‘M’n vader, dat was pas een kerel!!!’.
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PCI Parochiële Caritas Instelling 
Een fijne kerst voor iedereen

De feestdagen breken zoals ieder jaar weer aan. Waar we hoopten dat we deze kerst met veel 
familie en vrienden konden vieren blijft dat ook dit jaar onzeker. Toch kunnen we de kerst in 
kleine kring ongetwijfeld wel vieren. En dat geeft soms meer ruimte voor goede gesprekken. 

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

Als u graag een bijdrage levert aan het werk dat wij doen dan kunt u ons financieel steunen door een bijdrage te 
storten op: IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54 t.n.v.  PCI Wervershoof.

We zijn ontzettend blij met de dorpsgenoten/bedrijven die ons werk mogelijk maken. Hartelijk dank voor de steun 
die we dit jaar weer mochten ontvangen. 
In deze periode ontvangen wij vaak ook kerstpakketten, wij zorgen ervoor dat die bij de juiste gezinnen terecht 
komen. Mocht u een kerstpakket over hebben dan kunt u die bij één van ons brengen:

Ank Deen,  Dorpsstraat 68   tel. 0228-582406/0653636281
Carlo van Velzen,  De Gouw 32  tel. 0228-594942/0655927724
Afra Wildöer,  Slotlaan 23  tel. 0228-583731

Namens de PCI wensen wij mooie feestdagen.

Al geruime tijd hadden wij het idee om een Bake 
for Life kringloopwinkel te willen openen. Het heeft 
nogal wat voeten in de aarde gehad, maar hier zijn 
we dan met onze eigen kringloop & kadowinkel!! 
De opbrengst van de winkel gaat voor 100% naar 
Bake for Life. Bij het hele proces (inname goederen, 
sorteren, schoonmaken en prijzen van de artikelen 
én de bezetting in de winkel) zijn zo’n 40 vrijwilligers 
betrokken.

Buiten de winkel hebben we onze volgeladen 
ambulante kar staan. Kom bij ons langs en maak je 
keuze uit het enorme aanbod!

Mocht u nog overtollige huisraad over hebben en 
tegelijk het goede doel willen steunen dan houden we 
ons aanbevolen! Te denken valt aan keukenspullen, 
serviesgoed, glaswerk, woon accessoires voor 
binnen en buiten, kleine meubelen, kinder- kook- en 
stripboeken en speelgoed (geen knuffels aub en graag 
alles schoon en heel aub).

U kunt het op afspraak naar Avenhorn West 49A 
brengen maar ik kan het ook bij u thuis ophalen en 
dan neem ik het mee naar Sogges te Avenhorn.

Namens
Stichting Bake for Life
Marleen Pater

Anja de Graaf-Kraakman
Neuvel 29, 1693 BN Wervershoof
06-37359177

Kijk voor meer informatie  op www.sogges.nl

Kringloop & Kadowinkel Sogges
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Tijdens de adventsperiode 
– de periode van vier 
weken voorafgaand aan 
Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht 
voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop 
op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in 
overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig 
leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. 
Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun 
toewijding en hun liefde een verschil maken.

Helpen helpt
Hoopvolle ontwikkelingen 
rond de zorg voor moeders en jonge kinderen: in 2019 
was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij 
moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan 
een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze 
belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete 
hulp en dat geeft hoop! 

Effecten corona-crisis 
Hoewel dit natuurlijk geweldige ontwikkelingen zijn, 
zijn we er nog niet. We weten nog niet wat de corona-
crisis wereldwijd voor invloed heeft op de cijfers, maar 
ook als we die buiten beschouwing laten, halen er 
jaarlijks nog altijd ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun 
vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld longontsteking, 
malaria of diarree. En overlijdt er nog altijd iedere twee 
minuten een moeder. 

Meeste kinderen overlijden in eerste maand
De meeste kinderen die overlijden, sterven al in de eerste 
maand na hun geboorte. Veel kinderen sterven door 
ondervoeding of door ziektes die door vaccinatie of 
goede hygiëne voorkomen hadden kunnen worden. 
Kraamvrouwen overlijden veelal aan bloedingen, 
hoge bloeddruk of infecties. Vrouwen die zorg krijgen 
van professionele verloskundigen, hebben volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent minder kans 
om hun baby te verliezen en 24 procent minder kans op 
een vroeggeboorte. 

Hoe helpt Adventsactie? Adventsactie steunt dit jaar vier 
projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor 
moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling 
en de periode erna. 

Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe: 
Op het platteland van Zimbabwe sterven veel moeders en 
baby’s tijdens en vlak na de bevalling. De grote afstanden 
naar kraamklinieken met gedwongen bevallingen 
langs de weg zijn vaak de oorzaak. Een goed toegerust 
opvanghuis bij de kraamkliniek biedt uitkomst.

Zorg tijdens de zwangerschap in de Gazastrook: 
Veel zwangere vrouwen in de Gazastrook hebben 
dringend behoefte aan goede zorg rondom hun 
zwangerschap en bevalling. Voor veel van hen is een 
medisch centrum echter onbereikbaar. 
Dit project geeft ze toegang tot goede zorg en begeleiding 
tijdens en na hun zwangerschap.

Verbeteren van de geboortezorg in Somalië: 
Goede geboortezorg is in Somalië nauwelijks beschik-
baar, met als gevolg dat de moeder- en kindersterfte tot 
de hoogste van de wereld behoren. Dit project heeft tot 
doel de toegang tot deze zorg te verbeteren.

Extra zorg voor kinderen in El Salvador: 
In de plattelandsgemeente Guarjila is veel achterstand en 
armoede. Dit project geeft aandacht aan de emotionele 
en fysieke ontwikkeling van jonge kinderen zodat ze een 
betere start in het leven kunnen maken.

Op www.vastenactie.nl/adventsactie kunt u meer lezen 
over de 4 projecten.
Hoe kunt u helpen? Alle steun is welkom: uw bijdrage 
maakt hoe dan ook verschil.

Adventsactie: een campagne van vastenactie
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Als God dit ziet...

Westfriese Lourdes Vliegreis 2022
“Wat hebben we het geweldig 
gehad, uitstekend verzorgd, 
een prachtig programma, 
en een geweldige groep 
mensen die met ons mee was.” 
(Deelnemer Westfriese Lourdes 
Vliegreis 2018).

 
Wereldwijd heeft het coronavirus in 2020 en 2021 tot 
veel beperkingen en afgelastingen geleid, zo ook m.b.t. 
Lourdes. In 2022 hoopt Groep Westfriesland weer naar 
Frankrijk te kunnen afreizen. Helaas niet met VNB die 
na honderdachtendertig jaar de crises niet overleefde, 
maar met het Huis voor de Pelgrim, dat al honderd jaar 
reizen naar Lourdes organiseert.
    
Groep Westfriesland gaat in 2022 tweemaal naar 
Lourdes. 
28 april t/m 3 mei met het ‘Lourdeskoor’, een projectkoor 
speciaal voor deze reis samengesteld o.l.v. dirigent 
Margreet Drijver met muzikale ondersteuning van 
organist Ina Sijm. Ook partners en familieleden van 
koorleden zijn/worden uitgenodigd om mee te gaan! 
De reis van 22 t/m 27 september is voor de ‘reguliere’ 
pelgrims. Met degenen die hun belangstelling voor de 
septemberreis al eerder kenbaar maakten, wordt in 
januari 2022 contact opgenomen. 
In beide groepsreizen, met Westfriese pastorale 
begeleiding, kunnen nog deelnemers geplaatst worden.   

Via opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn brengt 
de touringcar u naar Maastricht Aachen Airport. Na 
ongeveer anderhalf uur vliegen, landt het chartertoestel 
op Tarbes. De gereedstaande bus zet u in ca. vijftien 
minuten voor uw hotel in Lourdes af. Twee informatie- 
en kennismakingsavonden voorafgaand aan de reis 
dragen bij aan een versneld warm groepsgevoel. Op 
de reünie krijgt u het herinneringsboekje van deze 
betekenisvolle reis! Wilt u in 2022 met ons mee? 
Meld u nu al aan bij Harry Vet ham.vet@quicknet.
nl / 0228-514040 of bij een van de 22 plaatselijke 
inschrijfadressen. Eind december ligt de brochure bij hen 
en in de plaatselijke/regionale kerk. Inschrijfadres voor 
Wervershoof: Vera en Kees Ooijevaar, Raiffeisenlaan 
81, 1693EP Wervershoof. Tel: 0228582203. Mail: 
chooijevaar@quicknet.nl

De pelgrims verblijven in beide reizen in groepshotel 
Croix des Bretons. Degenen voor wie (enige tijd) lopen 
en/of staan (te) vermoeiend is en van een rolstoel gebruik 
(willen) maken -welke kosteloos kan worden geleend- 
dienen zelf een rolstoelbegeleider mee te nemen. De 
rolstoelbegeleider dient de rolstoeler de hele reis 
te kunnen duwen! Beschikt men niet over (rolstoel)
begeleiding, dan is in september zorghotel Padoue 
de aangewezen locatie. Hier verblijven de pelgrims 
die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben. 
De begeleiding (1 op 1) wordt 24 uur verleend door 
vrijwilligers onder wie Westfriezen. Alle vrijwilligers 
worden door het Huis voor de Pelgrim aangesteld!

Al een week staat de kerstboom in de kamer. Iedere 
dag heeft Hannah hem water gegeven. Iedere dag 
heeft ze tegen hem gepraat. En iedere keer wanneer 
Jochem haar dat zag doen, legde hij even zijn hand op 
haar voorhoofd om te voelen of ze koorts had. ‘Nee, 
gewoon gek’, was iedere keer zijn oordeel. Vandaag is 
het eerste kerstdag. Vandaag is het feest en de boom is 
omringd met dozen vol versiering. Hoelang hebben ze 
hier niet op moeten wachten? In andere huizen staan 
al wekenlang de mooiste bomen, maar die van hen was 
alleen maar groen. 

‘Leer maar wachten’, zei vader dan. ‘Dat moesten Jozef 
en Maria ook.’ Het is niet altijd leuk, maar misschien 
heeft vader wel gelijk. Pieter, een vriendje van Jochem, 
komt ieder jaar helpen met het optuigen van de boom. 
‘Omdat het bij jullie dan zo gezellig is’, zegt hij. 
Wanneer de boom uiteindelijk in al zijn glorie staat 
en moeder officieel de piek erop heeft gezet, beginnen 

ze met z’n allen te zingen. Zomaar omdat ze blij zijn. 
De tafel staat nog steeds vol met lekkers. Er worden 
broodjes bij gezet en nieuwe beschuiten gepakt. En al 
snel zit iedereen gezellig te kletsen en te eten. ‘Feest 
vieren is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk,’ zegt 
Hannah. ‘Maar hoe deden jullie dat, toen ik geboren 
werd?’ 

‘Eigenlijk precies hetzelfde’, zegt moeder. ‘Alleen was 
toen de kersenboom in de tuin helemaal versierd. Vol 
met bloesem.’ ‘Nou, er is wel een verschil’, verbetert 
vader. ‘Dat kindje in de kribbe heb ik nog niet één keer 
horen huilen! 

Met kleine plagerijtjes en veel gelach vult de dag zich. 
Dit is vrede op aarde, denkt moeder. Als God dit ziet, 
zal Hij vast glimlachen.
                                                                                                           
Bron: wonderwel jaargang 25.
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K E R S T W E N S

E N

N I E U W J A A R S W E N S

DE PAROCHIERAAD EN DE KAPELAAN
VAN DE SINT WERENFRIDUSPAROCHIE

WENSEN U ALLEN EEN
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR TOE 

In het bijzonder en met grote dank aan:
de leden van de koren:
- dameskoor
- herenkoor
- AOW-jongerenkoor
- kinder/jeugdkoor Weereenlied
- Middenkoor
hun dirigenten en organisten,
lectoren en lectrices,
voorgangers in Woord-Communievieringen
en Avondwaken,
misdienettes,
liturgische assistenten,
leden van de liturgische werkgroepen,
van de werkgroepen:
Eerste Communie
en Vormsel,
gezinsvieringen,
van het jongerenpastoraat,
de contactpersonen,
de bezoekersgroep,
de redactie, DTP-er, drukkers,
rapers en nieters en van ‘Nu en Straks’,
de webmasters,
de medewerkers en
medewerksters van de ‘Actie Kerkbalans’,
de leden van de PCI,
de Zonnebloem,
de missionaire werkgroep,
medewerkers Wereldwinkel,
Auxili-ja,
de kosters en medewerksters,
de leden van de versiergroep,
de bloemschiksters,
de collectanten,

de kerkhofcommissie,
makers van gedenkkruisjes,
verzorgers van kerkhofadministratie,
bestuur en dragers van Sint Barbara,
bestuur en leden van de gemeenschapsveiling,
bestuur en redactie van Binding,
directie en personeel van Verzorgingshuis 
Sint Jozef,
leden van de Raad van Kerken,
kerkschoonmaaksters
gastvrouwen koffieochtenden
de tuin- en kerkhofverzorgers,
de administratieve hulpen,
de helpsters in de
kerk- en pastoriehuishouding
en alle medeparochianen,
die met woord en daad,
met hun trouw en met hun medeleven,
met hun onmisbare financiële bijdragen
ook het afgelopen jaar onze kerk
en parochie steunden.

Naast de wens voor u allen:
een ZALIG KERSTFEEST
en een ZALIG NIEUWJAAR
hopen wij op de vervulling van onze wens:
moge het meeleven
en meewerken zo blijven,
ook in 2022

Namens de parochieraad, 
Ben Droog


