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Van de redactie
We gaan alweer de 44e jaargang in van Nu en Straks. De 
scholen zijn weer begonnen en de zomer is bijna voorbij. 
Op naar de herfst, een “Nieuw Seizoen”. De redactie heeft 
gelukkig weer kopij binnengekregen. Dat is toch wel heel 
belangrijk om het blad samen te stellen.
Wij zijn deze keer, vanwege zijn afscheid van de 
parochieraad, in gesprek geweest met Theo Hauwert, 
de onderhoudsman van de parochie. En daar komt heel 
wat bij kijken en gaat veel tijd inzitten, vooral voor en 
tijdens de laatste restauratie van de kerk. Oktober is de 
Wereldmissiemaand, waar u een en ander over kunt lezen. 
Ook een verslag met foto’s van het uitje van de tuinmannen. 
Zo te zien hebben ze genoten.

Wij wensen u weer veel leesplezier!

De redactie

Verspreiding
De Nu en Straks zal alleen nog verspreid 
worden in verzorgingshuis Sint Jozef, de 
aanleunwoningen en ‘de Wilgenhof ’. Er 
worden exemplaren achter in de kerk 
neergelegd en bij de DEKAmarkt. 

Mocht u toch graag een papieren versie 
ontvangen, kunt u dat doorgeven 
via parochieblad.
nuenstraks@gmail.com. 
Of via een brie� e met 
uw naam en adres 
bij de pastorie in de 
brievenbus Wij wensen 
u veel leesplezier en 
blijf gezond!
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In het weekend is er één viering in de kerk
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 koffi  edrinken na afl oop 
van de viering van 9.30 uur in ‘De Inzet’.

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

Elke eerste vrijdag van de maand is er om 18.30 een viering in verzorgingshuis 
Sint Jozef.

Liturgisch rooster
Liturgierooster tot 31 oktober 2021
19 september: 
Vredesweek – 25ste zondag door het jaar
Zondag 9.30: Woord- en communieviering door Moniek 
van Velzen-Neuvel en Esther Sjerps-Breg m.m.v. � eo en 
Els Spigt.

26 september:  
Vredeszondag – 26ste zondag door het jaar
Zondag 9.30: Woord- en communieviering door pastor 
A. Dekker m.m.v. het Herenkoor.

1/3 oktober: 
27ste zondag door het jaar
Vrijdag 18.30: Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint 
Jozef door Juan Andrés Correa m.m.v. � eo en Els Spigt.
Zondag 9.30: Eucharistieviering door Juan Andrés 
Correa m.m.v. het Dameskoor.

10 oktober: 
28ste zondag door het jaar
Zondag 9.30: Eucharistieviering door Juan Andrés 
Correa m.m.v. � eo en Els Spigt.

17 oktober: 
29ste zondag door het jaar
Zondag 9.30: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril 
m.m.v. Ria Aker en Kees Botman.

24 oktober: 
Wereldmissiedag – 30ste zondag door het jaar
Zondag 9.30: Eucharistieviering door Juan Andrés 
Correa m.m.v. het Middenkoor.

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.

Theo en Els Spigt-Dol tijdens de presentatie 
van Skriemer 16 in de oude Schoof.



 4 Nu en Straks | 13 september 2021

Blijf jezelf
 
Verander niet te veel,
m’n lieve kind
zorg dat je steeds
jezelf terug vind.

Verander niet te veel
nu ben je klein
zorg dat je telkens
authentiek zult zijn.

We kunnen van elkaar leren
jong, oud, groot, klein
zolang we daarbij
onszelf mogen zijn.

Verander niet te veel,
neem het kind in je mee
dan ben je met je zelf,
in ieder geval te vree.

Verander niet te veel,
wat men soms graag wil,
blijf je zelf, ga niet mee,
met iedere modegril.

Goedbedoelde wijze raad,
kunnen we overdenken,
en zolang het ons niet schaadt,
waardevolle inzicht schenken.

Arda

Schuitentocht met de tuinmannen
Op 17 juni j.l., op een mooie zonnige donderdagmiddag ging Kees Botman 
namens de parochieraad met de grote Botmannenschuit de polder in 
met de complete groep tuinmannen van de Werenfriduskerk. Na die 
vele dinsdagochtenden dat de mannen het kerkhof en de pastorietuin 
onderhouden, werd het tijd om deze werkers op een ontspannen manier 
zelf te onderhouden. 

Zo voeren we de Grote Vliet op en werd het direct tijd voor koffi  e met 
appeltaart. Al verder varend via de Braken, Opperdoes en Medemblik 
kwam snel het bier uit de koelkast met een happie en een snappie, 
vergezeld van enige voordracht van KaaBee evergreens, zoals het blauwe 
jassie. Dit alles ging er in als koek bij de tuinmannen, die van deze er-vaar-
ing zeker hebben genoten. De 9 mannen hebben het uitje dik verdiend en 
als parochieraad zijn we zeer begaan met dit stel, die toch een onmisbare 
rol vervullen voor en achter de kerk.



 13 september 2021 | Nu en Straks 5    

Binnen de samenstelling van onze parochieraad zijn 
in het laatste jaar wat wisselingen geweest; het lijkt 
ons goed om u hiervan op de hoogte te brengen. Onze 
parochieraad bestond tot afgelopen jaar uit zeven leden, 
ieder met een eigen taakveld: fi nanciën, secretariaat, 
onderhoud en huisvesting, tuin- en begraafplaats, 
gemeenschapsopbouw, kerk en samenleving en catechese 
en liturgie. 

Aan het begin van dit jaar hebben twee leden 
van de raad hun functie beschikbaar gesteld: 
Gerda van der Gracht (Kerk en Samenleving) en 
Jacob Nee� es (penningmeester). De taakvelden 
gemeenschapsopbouw en kerk en samenleving zijn 
samengevoegd en overgenomen door één van de 
huidige leden van de parochieraad. De vacature voor 
het penningmeesterschap moet nog worden ingevuld. 
Gezien het specialistische karakter ervan valt het niet 
mee om een vervang(st)er te vinden. We hebben Jacob 
bereid gevonden als ‘technisch penningmeester’ aan 
te blijven voor de periode dat er nog geen opvolging is 
gerealiseerd. Zijn toezegging hebben we uiteraard met 
beide handen aangegrepen, waarvoor heel veel dank en 
waardering. 

Ook � eo Hauwert, met als taakveld onderhoud en 
huisvesting en sinds het vertrek van pastor Suidgeest als 
interim voorzitter, hee�  aangegeven zijn werkzaamheden 
per 1 september neer te leggen. 

Na 15 jaar ‘dienstverband’ is dat een stap waar je 
weliswaar rekening mee houdt, maar we vinden het 
wel heel jammer dat hij onze groep gaat verlaten. 
Dat geldt uiteraard ook voor Gerda en Jacob, maar 
gezien zijn aantal ‘dienstjaren’ mag dit extra worden 
vermeld. Vertrek van leden betekent ook een welkom 
aan nieuwe leden van de parochieraad: Marco Dudink 
die het taakveld onderhoud en huisvesting voor zijn 
rekening neemt en Peter de Boer, vooralsnog belast 
met algemene zaken en tevens als contactpersoon met 
het overkoepelende parochiebestuur waarin hij zitting 
hee�  met als taakveld communicatie. U zult begrijpen 
dat we heel blij zijn met hun komst en heten ze dan ook 
van harte welkom binnen onze groep; beiden alvast veel 
succes gewenst. 

Zoals u in de Binding al hee�  kunnen lezen laten we 
onze vertrekkende leden niet zomaar gaan; 
op 22 augustus stond een afscheidsuitje gepland met 
de schuit. Maar zoals gezegd; zegen van boven is mooi, 
maar het kan natuurlijk ook te gek. We hopen in de 
tweede hel�  van september een tweede poging te kunnen 
doen, want ze verdienen alle drie een mooi afscheid. 

U bent weer wat op de hoogte.

Namens de 
parochieraad
Ben

Vanuit de parochieraad

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

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

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

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

PCI Parochiële Caritas Instelling 
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Beste mede-parochianen,
Voor u ligt de 2e nieuwsbrief vanuit het parochiebestuur 
RK Regio Wervershoof. De meeste volwassenen hebben 
inmiddels wel 1 vaccinatie gehad en we durven weer 
te denken aan een buitenlandse vakantie. Ook het 
kerkbezoek is weer in grotere groepen mogelijk. Zo zien 
we dat we langzamerhand weer terugkeren naar het oude 
normaal…. 

In de vorige nieuwsbrief hee�  u al kunnen lezen waar 
we als bestuur op dit moment mee bezig zijn. Ter 
herinnering noem ik u nogmaals de 3 punten:  
1. Bouwen aan een sterk bestuur
2. Toekomstbestendig maken van de regio/ parochie
3. Voortgang van de dagelijkse gang van zaken
Inmiddels is het bestuur samengesteld en zijn 
de taakgebieden vastgesteld en verdeeld. In het 
parochiebestuur zijn parochieraden van 3 verschillende 
parochies vertegenwoordigd. We kijken nog naar een 
manier hoe we  ook de andere 2 parochies bij het bestuur 
kunnen betrekken en informeren.

Het parochiebestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter:  Pastoor Bruno Sestito
Vice voorzitter:  Erna van der Lee
Secretaris:  Trudy Nieuweboer- Kuip
Financiën:  Nico van der Gulik
Onroerend goed:  Ietsen Bakker
Communicatie:  Peter de Boer
Overige zaken:  Angela Stavenuiter

De volgende stap is dat we ons nu gaan buigen over hoe 
we met elkaar willen samenwerken. Dus hoe willen de 
parochies samenwerken met het bestuur (en andersom) 
en hoe willen de parochies onderling samenwerken? 
Hiervoor willen we binnenkort in overleg met de 
parochieraden zodat we samen wensen en verwachtingen 
naar elkaar toe kunnen uitspreken. Dit zal dan 
ook moeten leiden tot een duidelijke taakverdeling 
tussen het parochiebestuur en de parochieraden. We 
zullen hiervoor met iedere parochieraad afzonderlijk 
een afspraak maken. Daarnaast zal er in oktober 
2021 een bijeenkomst georganiseerd worden met 
parochianen, parochieraden en parochiebestuur om deze 
taakverdeling tegen het licht te houden en ook samen 
verder in te gaan op de toekomstvisie van de regio. 

Dat is dan meteen ook de brug naar punt 2: 
Toekomstbestendig maken van de Regio. 
De rol van de kerk in de samenleving is sterk veranderd. 
We zien al jaren dat het aantal gelovigen terug loopt 
en dat mensen die wel geloven hun geloof anders 

invullen. Het vormgeven van caritas en catechese blijkt 
een enorme uitdaging. Daarnaast neemt het aantal 
kerkbezoekers al jaren af. Door corona is het kerkbezoek 
nog verder teruggelopen en is het nog maar zeer de vraag 
of alle voorheen frequente bezoekers nog met dezelfde 
regelmaat terug gaan komen in de kerk. Dat geldt ook 
voor het aantal begrafenissen, huwelijken, vormelingen 
en dopelingen. Minder mensen betekent ook minder 
inkomsten. Dat leidt inmiddels tot een zorgelijke 
fi nanciële situatie, waarvan het nu wel duidelijk is dat 
we in onze regio zo niet nog decennialang door kunnen 
gaan. We zijn daarom als bestuur aan het verkennen hoe 
wij in onze regio ons Rooms-katholieke geloof ook op 
langere termijn nog kunnen vormgeven en uitoefenen. 
Dat willen we samenvatten in een toekomstvisie, die we 
samen met de parochies op willen stellen. U hoort hier in 
de volgende nieuwsbrieven meer over.

Eén van de eerste concrete gevolgen van dit nadenken 
over de toekomst is inmiddels zichtbaar geworden. Het 
pastoresteam hee�  zich gebogen over het liturgisch 
rooster en dat hee�  geresulteerd in een nieuw rooster, dat 
u kunt vinden op onze website: www.rkregiowh.nl en op 
de websites van de parochies.
 
Het meest opvallende aan het rooster is de wijziging 
van de aanvangstijden van de vieringen. In Andijk, 
Medemblik en Wervershoof zullen de vieringen vanaf 
zondag 4 juli 2021 om 09.30 uur beginnen in plaats van 
10 uur. In Onderdijk is de aanvangstijd gesteld op 11 uur 
in plaats van 10 uur. En in Zwaagdijk-Oost beginnen de 
vieringen op de tweede en laatste zondag van de maand 
om 11.00 uur. Dan is daar de eucharistieviering. En op de 
andere zondagen in de maand is daar in Zwaagdijk-Oost 
om 10.00 uur de woord- en communieviering. 

Nieuwsbrief Regiobestuur 
Juni 2021
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Beste parochianen
Augustus is voorbij en de meeste mensen zijn terug 
van vakantie, terug naar hun leven van alle dag. Het is 
een algemeen begin van een nieuw arbeidsseizoen, van 
bijvoorbeeld ook een nieuw academisch jaar, maar alles 
niet zoals wij gewend zijn. Het is ook een nieuw begin “na 
corona”, en dat is heel wat anders dan wat wij normaal 
gesproken gewend zijn.

Vele trouwe parochianen zijn meer dan anderhalf 
jaar niet meer in onze kerk geweest uit vrees voor het 
coronavirus. Anderen die niet zo stevig in hun geloof 
staan komen nu helemaal niet meer terug in de kerk. 
Om de waarheid te zeggen, het kerkbezoek is enorm 
afgenomen, alsof we de R.K. Kerk tien jaar verder waren. 
Niet alleen de Kerk hee�  een zeer onzekere toekomst, 
maar ook onze economie, onze gezondheid. Wie weet of 
er in de toekomst nog iets anders de wereld rondwaart. 
Hoe moeilijk kan het zijn om weer te beginnen, weer 
opnieuw te starten met veel minder zekerheden. Hoe 
zal het verder gaan met de Kerk over de hele wereld, met 
name ook in Nederland, maar vooral met mijn eigen 
parochiekerk? Deze vragen wekken natuurlijk angst en 
onzekerheid in ons binnenste. Deze kwesties maken ons 
bezorgd; dat herken ik ook innerlijk.

Het is niet gemakkelijk opnieuw te beginnen. Het kost 
veel moeite maar het is noodzakelijk en het biedt nieuwe 
kansen. Om opnieuw te starten moeten wij weer voor 
de geest halen wat voor ons geloof fundamenteel is. Wat 
brengt ons eingenlijk bij elkaar; wat maakt van ons een 
geloofsgemeenschap rond Jezus Christus, en waar gaan 
wij naartoe op het pad van dit leven. 

� omas S. Eliot schreef: 
Wat wij het begin noemen bevindt zich aan het einde,
eindigen is eigenlijk beginnen.
Ons doel is waar wij eigenlijk starten.
Voor ons gelovigen is God de oorsprong en het doel van 
ons leven. Hij hee�  ons geschapen uit liefde en om lief te 

hebben. Hij hee�  ons verlost en herschapen in Zijn Zoon 
Jezus, aan het kruis genageld vol met liefde. Hij hee�  
ons bijeengebracht in de Kerk door de Sacramenten die 
we hebben gekregen, en naar Zijn Rijk lopen we samen 
met elkaar in deze pelgrimstocht die ons leven is. God is 
aan het begin, Hij loopt met ons mee en Hij staat aan het 
einde. Dat is de enige garantie die wij hebben en dat moet 
voor ons zeker meer dan genoeg zijn. Laten wij ons niet 
door angst, vrees en onbegrip in beslag nemen.

God vraagt ons niet om helemaal vanaf nul te starten, 
want de fundamenten zijn er al. Ons geloof is de schat 
waaruit wij kracht en inspiratie putten voor de toekomst. 
Daarom zullen wij ook in de Regio een geloofscursus 
starten onder de naam “Alpha-cursus”; niet meer dan 
een kleine introductie, onderverdeeld in verschillende 
bijeenkomsten over de kracht en de schoonheid van ons 
mooie geloof. Iedereen is van harte welkom om hieraan 
deel te nemen. De cursus wordt iedere dinsdagavond 
in “Sarto” in Andijk gegeven van 18.00 tot 20.15 uur, 
startend op dinsdag 21 september. Gratis toegang! U 
kunt zich bij mij aan te melden d.m.v. een telefoontje of 
een e-mail. Mijn mobiel-nummer en e-mailadres staan in 
“de Binding”. Indien u vervoersproblemen hee� , kunt u 
mij altijd bereiken en ik zorg voor een oplossing.

Onze Lieve Heer is op zoek 
naar eenieder van ons. Laten 
wij Hem de kans geven om 
ons met een open hart te 
vinden want Hij verlangt 
niets anders dan ons hart 
met Zijn liefde te vullen.
Moge Maria, onze Moeder, 
de Sterre der Zee ons in dit 
nieuwe begin begeleiden, de 
toekomst tegemoet.

Kapelaan Juan Andrés 
Correa

Namens Juan Andrés

De vieringen In het verzorgingshuis Sint Jozef te 
Wervershoof blijven ongewijzigd staan op vrijdagavond 
om 18.30 uur. De zaterdagavondviering (in Andijk, 
Wervershoof, Zwaagdijk-Oost) en de donderdagmorgen 
viering (in Onderdijk) komen te vervallen.
Belangrijk is dat door het aanpassen van de 
aanvangstijden er voldoende mogelijkheid is om op alle 
vijf de locaties zondagmorgen een eucharistieviering en 
een woord- en communieviering te houden, zonder een 
grotere druk te leggen op schouders van de parochiële 
voorgangers. 

De mogelijkheid tot koffi  edrinken na de viering blij�  
gehandhaafd en wel op iedere 1e zondag van de maand. 
Voor de parochie in Onderdijk zal dat die zondag vooraf 
aan de viering zijn.
Mocht u naar aanleiding van deze 2e nieuwsbrief vragen 
of opmerkingen hebben, dan kunt u die sturen naar ons 
email adres: regiowervershoof@ziggo.nl. Wij zullen ons 
best doen om u zo snel mogelijk antwoord te geven. We 
zien uw reacties graag tegemoet.

Parochiebestuur RK regio Wervershoof
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In gesprek met... � eo Hauwert
Na vijftien jaar in de parochieraad/bestuur vond Theo 
dat het tijd werd om het stokje door te geven. Reden 
voor ons om naar het eind van Andijk te rijden, waar 
hij sinds drie jaar met zijn vrouw Ciska woont.

Theo, hoe ben jij in de parochieraad terecht gekomen 
en wat was jouw taak?
In 2000 werd ik door pastor Suidgeest benaderd of ik 
misschien � eo Breg wilde opvolgen voor het taakveld 
Onderhoud en Huisvesting. En tegen pastor Suidgeest 
kan je eigenlijk geen nee zeggen.

Mijn eerste klus was de restauratie van de buitenkant 
van de pastorie. Toen werd je nog aangesteld voor het 
bestuur en na twee maal vier jaar moest je eruit. Ik ben er 
in 2006 mee gestopt. Ik werkte als uitvoerder in de bouw 
in Amsterdam en maakte lange dagen. Ik had er gewoon 
geen tijd meer voor, naast mijn andere hobby’s.
Van 2013 tot halverwege 2015 zat ik in de WW. Op 
een feestje hoorde ik dat Kees Rinkel, die toen voor het 
taakveld in het bestuur zat er mee zou stoppen. Toen 
maakte ik voorzichtig de opmerking, als ze me vragen, 
wil ik het wel weer doen. Ik ging ervan uit dat ik niet 
meer aan het werk zou raken. En wie kwam er weer 
langs……… pastor Suidgeest met de bekende vraag. Dus 
ik zit er nu weer bij sinds 2013.

Mijn taakveld is dus Onderhoud en Huisvesting. Dat 
laatste betre�  de pastorie maar die staat sinds april 2020 
leeg. Onder onderhoud vallen heel veel ‘kleine’ taakjes 
en contact met veel mensen. Ik noem de zorg voor de 
poort van het kerkhof, de tuinmannen, de pastoor, 
de dragers. Ik beheer de sleutels, weet precies wie een 
sleutel waarvan hee� . We werken met vaste contracten 
voor het onderhoud van de brandblussers en de (nood) 
verlichting, maar je moet wel zorgen dat ze naar binnen 
kunnen. Ook komt de Monumentenwacht elk jaar 
langs om de kerk van de binnenkant en buitenkant te 
inspecteren. 

Ik vergeet vast nog iets, maar wat ik mooi vind om te 
doen is geld tellen tijdens Aktie Kerkbalans. Dat doet de 
parochieraad en dat zou ik graag blijven doe.
Oh ja, de afgelopen vier jaar was ik ook nog interim-
voorzitter van de parochieraad en ik zit nog in de 
Restauratie Commissie.

De restauratie van het kerkdak was ook een grote 
uitdaging. We kregen het idee in 2015 en zijn er in 2016 
mee gestart. Dat begint met het aanvragen van subsidies, 
er moet goedkeuring komen van het Bisdom, er moet een 
aannemer gezocht worden dus je bent zo een paar jaar 
verder.

Nu deze restauratie af is vind ik het een mooi moment 
om afscheid te nemen en meer tijd te hebben voor mijn 
andere hobby’s. Gelukkig is er al een opvolger gevonden 
en ik blijf hem begeleiden zolang het nodig is.

� eo, je was bang niet meer aan het werk te raken, is 
dat toch weer gelukt?
Sinds mijn 60ste werk ik vier dagen per week via 
uitzendbureau Baanbereik als timmerman en dat bevalt 
goed. Ik begin mijn lichaam wel te voelen na 46 jaar in de 
bouw maar ik moet nog een paar jaartjes volmaken.

Jij bent een echte Wervershover, hoe komen jullie 
zomaar in Andijk verzeild?
Ciska en ik zijn in 1979 getrouwd en hebben eerst 3 jaar 
in een huurhuis in de Bannestraat gewoond. Daarna 
zijn we verhuisd naar de Simon Koopmanstraat, daar 
hebben we 35 jaar gewoond. We hebben twee dochters en 
een zoon gekregen en onze oudste dochter en haar man 
hebben ook twee dochters en een zoon.

De reden dat we nu zo’n drie jaar in Andijk wonen hee�  
met de plek te maken. Een mooi vrijstaand huis, met 
grote tuin aan het water, voor ons een mooie plek met 
licht, lucht en ruimte, het was gewoon voor ons gemaakt.
Maar ik blijf wel een echte Wervershover, hoor. 

En wie kwam er weer langs.....pastor Suidgeest met de 
bekende vraag.
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Toen ik hier pas woonde werd er al aan mij gevraagd of 
ik het onderhoud wilde doen voor een vereniging. Ik heb 
meteen de boot maar afgehouden.

Je hebt het al een paar keer over je hobby’s gehad, wat 
doe je in je vrije tijd?
Ik ben een echte boerenzoon en dacht altijd, als ik ga 
trouwen neem ik een paar kippen. Dat was dus in 1979, 
ik had zelf een hok getimmerd en de bedoeling was 
gewoon een paar stuks. Samen met mijn zwager hebben 
we een koppeltje opgehaald maar het is een beetje uit 
de hand gelopen. Ik kweek nu al ruim 40 jaar ‘Sebright’ 
sierkippen en verder heb ik allerlei soorten ras- en kriel-

kippen en legkippen voor de verkoop. Van oktober tot 
januari zijn er tentoonstellingen door het hele land. 
Ik ben 16 jaar voorzitter geweest van de Nederlandse 
Sebright Club en vier september jl. was ik daar 40 jaar 
erelid. Ik heb in veel besturen gezeten, als voorzitter en 
secretaris.
Een ander ‘hobby’, eigenlijk kan je dit zo niet noemen, 
zijn de kleinkinderen. Ik ben gek op ze en vind het heer-
lijk als ze hier zijn.

Tot slot krijgen we een rondleiding door de tuin en bij de 
kippen en kipjes, alle hokken hee�  � eo zelf gemaakt. 
Het ziet er indrukwekkend uit en je merkt meteen dat 
het echt een passie van � eo is, zoals hij er over praat en 
de trotse blik op zijn gezicht zegt genoeg.

Restte ons nog de vraag: � eo, wat doe je met al die 
eieren? 
Hij doet niet aan verkoop want de ene dag hee�  hij er 
veel en dan weer weinig, ook zitten er hele kleine eitjes 
tussen. Zelf eten ze ook weinig eieren. Maar wij gingen 
wel mooi op huis aan met ieder een doos eitjes van � eo 
zijn kippen.

� eo, bedankt voor de koffi  e, de rondleiding, het gezel-
lige gesprek en natuurlijk je eitjes. En veel succes verder 
met alles waar je mee bezig bent en wie zien je vast nog 
vaak terug op het dorp.

Gerda en Anneke

Tot slot krijgen we een rondleiding door de tuin en bij de kippen en kipjes.
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Wij herinneren ons ... 

Familieberichten

Je weet, eens zal het gebeuren, je weet, eens zal zij er niet 
meer zijn, je weet, de lee� ijd is er naar, maar toch ... Een 
periode is voorbij, komt nooit meer terug, je weet het, 
maar toch .... 
Mooie woorden die geschreven stonden boven de 
overlijdensadvertentie van Thecla Ruiter-de Haan, 
geboren op 19 november 1930 als dochter van Dirk en 
Trien de Haan-van Ophem. Haar lagere schoolperiode 
hee�  ze doorgebracht in Wervershoof. Vanaf 
haar twaalfde hee�  ze aldoor gewerkt, eerst in het 
bejaardenhuis en later hee�  ze nog heel veel ‘werkhuizen’ 
gehad. Ze werd vaak ingezet bij grote gezinnen; die 
konden een paar extra handen goed gebruiken. Vanaf 
haar jeugdjaren trok zij op met haar hartsvriendin 
Truus, een vriendschap die tot op haar laatste levensdag 
is gebleven. Samen kwamen ze op een dansavond de 
vrienden Vok en Piet tegen. Vanaf dat moment was het 
duidelijk: met Vok wilde ze verder haar leven delen. 

Omdat Vok bij de (toen nog) Hoogovens werkte was 
het noodzakelijk op zoek te gaan naar een woning. 
Maar ook in die tijd was het niet gemakkelijk om aan 
een huis te komen. Het concern van de Hoogovens liet 
uiteindelijk fl ats bouwen in Heemskerk, speciaal voor 
haar werknemers. Dat betekende dat Vok en � ecla, na 
6 jaar verkering, in 1958 in het huwelijk traden en in 
Heemskerk gingen wonen. Samen kregen ze 4 kinderen: 
Lia, Tiny, Piet en Marian. Vervolgens sloeg het noodlot 
toe. Hun jongste dochter was pas 8 weken oud toen Vok 
betrokken raakte bij een bedrijfsongeval dat hij niet 
overleefde. Hij was nog maar 34 en ze waren slechts 6 jaar 
getrouwd. Voor � ecla betekende het dat zij al héél jong – 
ook zij was pas 34 jaar - weduwe werd. Een heel moeilijke 
tijd lag vóór haar; de volledige zorg van 4 kinderen in de 
lee� ijd van 8 weken tot 5 jaar rustte op haar schouders. 

Met heel van steun van lieve buren en familie om 
haar heen wist ze zich staande te houden. De afstand 
Wervershoof - Heemskerk bleek voor de familie echter 
te groot om die zorg op een goede manier te kunnen 
blijven bieden; maar een verhuizing had niet direct de 
voorkeur van � ecla. Dat was ook niet zo vreemd met 
zulke geweldige buren naast je; 6 jaar na het overlijden 
van Vok hee�  zij alsnog het besluit genomen om samen 
met haar gezin te verhuizen naar Wervershoof. Ze was 
weer ‘thuis’; omdat het moeilijk was om te leven van 
alleen haar uitkering, hee�  � ecla tot haar 60e nog 
diverse werkhuizen gehad. Werken zat haar in het bloed; 

tot een half jaar terug dweilde ze nog de gang op haar 
knieën ... Toen de oudste en de twee jongste kinderen 
het huis verlieten, bleef Tiny bij haar moeder wonen. 
Samen hebben ze nog heel veel mooie jaren beleefd. Het 
laatste jaar ging de gezondheid van � ecla ineens snel 
achteruit; het lichaam was op en moegestreden. Na een 
ziekenhuisopname van een aantal weken kwam er op 28 
juni voorgoed stilte over haar leven.  

Afscheid van een lieve en hardwerkende moeder, een 
‘vader en moeder in één’.  

Op 3 juli 2021 is overleden: Petrus Gregorius (Piet) Buis, 
geboren op 28 april 1932 als oudste kind van Willem 
Buis en Afra Buis-Schipper. Samen met zijn 3 broers en 2 
zussen groeide hij op in de boerderij aan de Dorpsstraat 
in Zwaag.  Je moet niet denken aan wat je niet kenne, 
maar aan wat je wel ken! En  Het slechte moet je vergete, 
het goeie moet je onthouwe en deer ken je verder op 
bouwe! Twee uitspraken van Piet die typerend zijn voor 
hoe hij in het leven stond. Een man die altijd het positieve 
zag en naar mogelijkheden zocht. 

In de beginjaren ’50 leerde hij op de kermis van 
Wervershoof zijn vrouw Hannie (Bakker) kennen met 
wie hij trouwde in 1955. Zijn vader had graag gewild 
dat Piet hem op zou volgen op de boerderij, maar hij 
koos voor de tuinbouw. De eerste jaren hadden ze hun 
stek gevonden in Zwaag en uiteindelijk belandden 
ze in Zwaagdijk-Oost. Daar begon Piet zijn eigen 
tuindersbedrijf. Behalve piepers en diverse soorten 
groente, was het de witlo� eelt waar het voornamelijk 
om draaide. Hierin hee�  hij veel gepionierd en zocht 
hij naar mogelijkheden om de teelt gemakkelijker te 
maken. Naast zijn witlof verbouwde hij ook aardbeien en 
tulpen. Kortom een tuinder met een grote variëteit aan 
gewassen. Samen kregen ze 6 kinderen, 19 kleinkinderen, 
7 achterkleinkinderen en nog 4 ‘in de bonus’.  

Als zoon van een boer kreeg hij, naast ‘het groen’, de 
liefde voor dieren met de paplepel ingegoten. Achter 
de kas had hij een groot ‘assortiment’ aan dieren lopen 
op het land. Behalve tuinderskwaliteiten bleek Piet ook 
handelsgeest te bezitten; hij verkocht, zoals zijn kinderen 
dat vertelden, datgene wat de klant wilde hebben. Zo kon 
het gebeuren dat eigenheimers ineens bintjes werden (of 
andersom) en winterpeen werd van het ene op het andere 
moment waspeen. 

Een keerpunt in het leven van Piet was zijn auto-ongeluk 
in 1976. Zeven maanden lang hee�  hij in het ziekenhuis 
gelegen waarmee ook zijn ‘eigen ik’ veranderde. Voor de 
medepatiënten was hij als een soort sociaal werker en 
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soms was hij zelfs hun therapeut. Hij kon namelijk heel 
goed luisteren en deed als ‘luisterend oor’ niet onder voor 
de ziekenhuispastor. 

Een grote hobby van hem was de EHBO. Als volleerd 
EHBO-er hee�  hij menig slachtoff er eerste hulp geboden, 
niet wetende dat hij uiteindelijk zelf hulp nodig zou 
hebben tijdens zijn laatste rit op de Easy-rider. Doordat 
de gezondheid van zijn vrouw te wensen overliet, 
verhuisden Piet en Hannie in 2014 vanuit Zwaagdijk-
Oost naar De Wilskracht in Wervershoof. Slechts één 
jaar hebben ze daar samen mogen wonen; toen al moest 
hij Hannie langzaam loslaten die uiteindelijk in 2015 
overleed. Na haar overlijden pakte hij de draad weer op 
en maakte het met de buren op De Wilskracht gezellig. 
Hij kreeg – zoals ze dat noemen – weer kleur op de 
wangen. Hij pakte de auto, reed in de scootmobiel en 
tot op zijn laatste levensdag stapte hij nog op de fi ets. 
Toen kwam dat onverwachte telefoontje: jullie vader is 
overleden. De schok was he� ig! Op 7 juli was voor hem 
een druk bezochte en indrukwekkende avondwake. 

Afscheid van een harde werker, een gezellige prater, een 
lieve vader, opa en overgrootvader.

Op donderdag 8 juli 2021 is overleden op de veel te jonge 
lee� ijd van 54 jaar: Peter (Petrus Anthonius) van der 
Velde, geboren in Alkmaar als oudste zoon van Klaas 
van der Velde en Riet van der Velde-Buis. Op 9-jarige 
lee� ijd verhuisde het gezin vanuit Alkmaar naar de 
Bannestraat in Wervershoof. Zijn middelbare schooltijd 
hee�  Peter doorgebracht in het lager beroepsonderwijs, 
nog niet wetende welke richting hij op wilde. Toen 
hij 16 jaar was ging Peter vervroegd in dienst. Na zijn 
diensttijd is hij werkzaam geweest als dakdekker en later 
als schilder bij zijn vriend Sjaak. In 1987 ontmoette hij 
Paulien; het was een stralende dag in het Nesbos en liefde 
op het eerste gezicht. Samen kregen ze 4 kinderen: Aron, 
Sven, Ruben en Steven. Minne die te maken had met een 
verontrustende thuissituatie werd later als pleegzoon 
opgenomen in het gezin. ‘Als je voor vier kinderen kunt 
zorgen, kun je dat ook voor vijf ’,  aldus Peter en Paulien. 

Een grote passie van Peter was koken; de keuken in 
het huis aan de Bannestraat was zijn domein. Vooral 
Indonesische gerechten waren favoriet. De eettafel in 
huize van der Velde nam (neemt) altijd een centrale 
plaats in en was – behalve een plek van ontmoeting 
- altijd rijkelijk gevuld met allerlei etenswaren, veelal 
bereid door Peter. Regelmatig kwam hun grote 
vriendenschaar bij elkaar om te genieten van de 
kookkunsten van Peter; het ging er, om het zomaar te 
zeggen, bourgondisch aan toe.  

In de jaren ’90 volgde Peter een schri� elijke 
opleiding voor beveiligingsbeambte, waarna hij zijn 
werkzaamheden voortzette bij de politie. Via opleidingen 
bij de politie Amsterdam is hij doorgegroeid van 
surveillant naar hoofdagent in de hoofdstad. Vervolgens 
kwam hij bij de Bratra (Brand en traangas) afdeling 
terecht. Als ME-er werd hij regelmatig ingezet bij 
ontruimingen en voetbalwedstrijden; vreemd genoeg 
sprak hij met anderen weinig over zijn enerverende en 
intensieve baan. Zodra hij vanuit Amsterdam de snelweg 
op reed kon hij zijn werk achter zich laten. 
In de laatste jaren was Peter actief bij de afdeling 
Vreemdelingenpolitie, Identifi catie en Mensenhandel. 
Daar hebben ze hem leren kennen als een hardwerkende, 
nuchtere en goedlachse collega, met altijd een luisterend 
oor voor de ander. 

In december 2015 openden Paulien, Peter, Antoinet en 
Joost Hèt Café. Het was vanzelfsprekend dat Peter, naast 
zijn werk bij de politie, de scepter zwaaide in de keuken. 
Na een jaar bleek de keuken in het caféwezen toch niet 
helemaal te zijn wat hij ervan had verwacht en richtte hij 
zich weer volledig op zijn werk in Amsterdam. 

In november 2017 kwam het bericht dat Peter een 
ernstige ziekte onder de leden had; een tijd van 
chemokuren en bestralingen volgde. Vorig jaar juli 
kreeg het gezin te horen dat hij niet meer geopereerd 
kon worden. Wat restte was een chemokuur die, zo 
bleek achteraf, slechts levensverlengend was. Alsof dit 
allemaal niet genoeg was werd in februari van dit jaar 
de hele familie geveld door het Coronavirus. Voor Peter 
was dit de genadeslag; zijn lichaam was hier niet tegen 
opgewassen. Ondanks heel veel pijn en ongemakken 
hoorde je hem echter nooit klagen. 

In de week vóór zijn overlijden was er nog een 
indrukwekkende afscheidsgroet van zijn collega’s uit 
Amsterdam. Met Bratra-wagens, politiewagens en 
motoren (incl. sirene) op de Bannestraat, zwaaiden zij 
Peter uit. Een intens en heel warm afscheid van collega’s 
met wie hij zoveel jaren had samengewerkt.  Op 8 juli is 
Peter, omringd door Paulien, zijn kinderen en familie 
overleden. Een emotioneel, maar tegelijkertijd ook een 
heel waardevol moment waarop met grote dankbaarheid 
en met een warm gevoel wordt teruggekeken. Op 13 
juli vond er een indrukwekkend afscheid plaats; in een 
lange stoet werd Peter onder politie-escorte en door een 
straat vol met ‘vlaggen halfstok’ begeleid naar zijn laatste 
rustplek op de begraafplaats.  

Afscheid van ‘Mijn Pé, onze kanjer van een vader, mijn 
broer, zwager, oom en schoonzoon’.   
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Wereldmissiemaand 2021 Guinee
Onder de titel ‘We moeten immers wel spreken over 
wat we gezien en gehoord hebben’ (Handelingen 
4,20) voert Missio dit jaar de campagne voor de 
Wereldmissiemaand. Missio laat u kennismaken met 
het bij ons relatief onbekende Guinee.

Missio steunt het pastorale werk van de kerk in Guinee, 
in het bijzonder het werk van de zusters Servantes de 
Marie Vierge et Mère (Dienaressen van Maria Maagd en 
Moeder) in het bisdom N’Zérékoré.

Nieuw Guinee
De Republiek Guinee ligt aan de Atlantische Oceaan 
tussen Guinee-Bissau en Sierra Leone en hee�  ongeveer 
12 miljoen inwoners. Het land is zes zo groot als 
Nederland. In de hoofdstad Conakry wonen zo’n 
2,5 miljoen mensen. De offi  ciële taal is Frans; tot de 
ona� ankelijkheid in 1958 was Guinee een Franse 
kolonie. Ongeveer 85 à 90 procent van de bevolking 
is moslim, er zijn circa 7 procent christenen. De 
Guineeërs leven voornamelijk van de landbouw, veeteelt, 
ambachtswerk of kleine bedrij� es. In bepaalde regio’s is 
het winnen van rode palmolie een bron van inkomsten. 
Aan de kust is de visserij belangrijk.

Waterrijk
Guinee hee�  als bijnaam: het waterkasteel van West-
Afrika. Veel rivieren, zoals de Niger, de Senegal en de 
Gambia hebben hun bron in Guinee. Het landschap 
is per streek heel verschillend. Er zijn vier natuurlijke 
regio’s: Guinee maritiem of Beneden-Guinee, dat is de 
kustzone; Midden-Guinee is de bergregio; Hoog-Guinee 
is de savanne in het noordoosten en Guinee Forestière is 
de streek met de bossen in het zuidoosten.
De overvloed aan water maakt het mogelijk om veel 
gewassen te verbouwen: koffi  e, ananas, citrusvruchten, 
bananen, appels, peren, druiven, granaatappels, 
aardappels, tomaten, komkommers, paprika’s. Gierst 
en graan zijn de belangrijkste producten van Hoog-
Guinee en de aardnoten van Midden-Guinee. Rijst wordt 
verbouwd aan de rand van de rivieren, maar het land 
moet desondanks Aziatische rijst importeren.

Het land trekt nog maar weinig buitenlandse toeristen 
hoewel de diversiteit aan landschappen adembenemend 
is. De mooie watervallen, de paradijselijke kust, 
de wonderschone eilanden, de beschermde 
natuurgebieden, een beperkte industrialisatie en een 
kleine bevolkingsdichtheid; dat alles draagt bij aan de 
schoonheid van het land.

Projecten 2021
Uitbreiding basisschool in Macenta  
Macenta is een plaats in het bisdom N’Zérékoré, 
in de regio Guinee Forestière in het zuiden van het 
land. Het gebied is niet erg ontwikkeld. De mensen 
leven voornamelijk van de landbouw, die vaak nog 
ambachtelijk en met ouderwetse methodes wordt 
bedreven. Het leven is er primitief en er is veel 
analfabetisme, met name onder vrouwen en meisjes. De 
zusters Servantes de Marie Vierge et Mère (Dienaressen 
van Maria Maagd en Moeder) willen daar verandering in 
brengen door voorlichting, bewustwording en onderwijs.

Het huidige schoolgebouw
De basisschool in Macenta bestaat op dit moment uit 
anderhalf klaslokaal. Toen het eerste klaslokaal klaar 
was, hebben veel ouders hun kinderen ingeschreven. 
Het schoolgeld wordt afgestemd op de mogelijkheden 
van de ouders. Men kan bijvoorbeeld in natura betalen. 
Het onderwijs wordt verzorgd door de zusters zelf, 
die daarvoor een opleiding hebben gevolgd. Er zijn nu 
ongeveer 40 leerlingen. Daarom begon men met de bouw 
van een tweede klaslokaal. Echter, omdat het geld op was 
moest de bouw stil gelegd worden. Dat betekent dat de 
kinderen allemaal in een lokaal zitten en les krijgen op 
verschillende niveaus. Die situatie is niet ideaal.

Een complete basisschool
De zusters willen graag het tweede klaslokaal verder af 
laten bouwen en vervolgens nog vier andere klaslokalen 
er bij laten bouwen. Op deze manier is er een volledige 
basisschool en hoeven de kinderen niet meer allemaal bij 
elkaar in een lokaal te zitten. Dan kan ieder leerjaar in 
een eigen lokaal op het gepaste niveau lessen volgen.

De school in Macenta.
Foto: Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère.
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De zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder 
willen op deze manier zo veel mogelijk kinderen een 
basisopleiding geven en daarmee het analfabetisme 
bestrijden. Immers, onderwijs is de sleutel tot 
ontwikkeling en een menswaardige toekomst. “We 
moeten immers wel spreken over wat we gezien en 
gehoord hebben.” 

Help mee de kinderen in Macenta een betere toekomst te 
geven.

Nieuwe bedden voor de kinderen in Huize St. Rita
Macenta is een plaats in het bisdom N’Zérékoré, 
in de regio Guinee Forestière in het zuiden van het 
land. Het gebied is niet erg ontwikkeld. De mensen 
leven voornamelijk van de landbouw, die vaak nog 
ambachtelijk en met ouderwetse methodes wordt 
bedreven. Het leven is er primitief en er is veel 
analfabetisme, met name onder vrouwen en meisjes. De 
zusters Servantes de Marie Vierge et Mère (Dienaressen 
van Maria Maagd en Moeder) willen daar verandering in 
brengen door voorlichting, bewustwording en onderwijs.

Weeshuis Sainte Rita
Het begin van het weeshuis ligt in het jaar 2000 toen 
Guinee te maken kreeg met aanvallen van rebellen aan de 
grens met Liberia en Sierra Leone. Doden, vluchtelingen, 
kinderen die hun ouders voor hun ogen vermoord zagen 
worden. De zusters konden niet afzijdig blijven en namen 
het initiatief om de gevluchte en achtergelaten kinderen 
op te vangen in een oud huis. Vervolgens namen de 
zusters ook kinderen op uit zeer arme gezinnen uit 
verafgelegen dorpen in het oerwoud waar geen school is. 
Op dit moment hee�  het weeshuis 45 kinderen, van wie 
25 meisjes, in de lee� ijd van 6 tot 16 jaar.
Foto: Missio Zwitserland/Brunner

Varkens houden
Het meubilair van het huis Sainte Rita is dringend aan 
vervanging toe. De bedden vallen bijna uit elkaar. Maar 
de zusters kijken ook naar langdurige oplossingen. 
Zo willen ze varkens gaan houden en een oliepers 
aanschaff en. Vruchten van de rode palm kan men 
bijna het hele jaar door oogsten. De rode palmolie kan 
verkocht worden en de inkomsten zorgen voor eten voor 
de kinderen. Het vruchtvlees van de palm is voedsel 
voor de varkens. Door varkens te houden kan men ook 
biogas opwekken en hoe�  er geen duur hout gekocht te 
worden. Met dit citaat uit het boek Handelingen van de 
apostelen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor 
de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om 
datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen 
te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in 
de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het 
voetlicht.

Help mee om het voortgaande werk van de zusters 
mogelijk te maken.

Weeshuis St. Kisito in Gouécké 
Gouécké ligt in het bisdom N’Zérékoré, in de regio 
Guinee Forestière in het zuiden van het land. Het gebied 
is niet erg ontwikkeld. De mensen leven voornamelijk 
van de landbouw, die vaak nog ambachtelijk en met 
ouderwetse methodes wordt bedreven. Het leven is 
er primitief en er is veel analfabetisme, met name 
onder vrouwen en meisjes. De zusters Servantes de 
Marie Vierge et Mère (Dienaressen van Maria Maagd 
en Moeder) willen daar verandering in brengen door 
voorlichting, bewustwording en onderwijs.

Baby’s
In het weeshuis St. Kisito worden kinderen opgevangen 
en verzorgd in de lee� ijd van 0 tot 4 jaar. De baby’s zijn 
vaak pas enkele weken oud. Hun moeders zijn vaak nog 
maar tieners en kunnen het niet aan. Maar er komen ook 
baby’s van wie de moeder in het kraambed is gestorven. 
Direct of indirect krijgt het kindje daar de schuld van. 
Het kindje brengt ongeluk en men neemt het niet graag 
in een andere familie op. Het contact met de families 
wordt voor zover mogelijk door de zusters onderhouden 
en na vier jaar wordt geprobeerd de kinderen weer bij 
hun families te integreren.

Gebrek aan alles
De zusters, die ondersteund worden door enkele 
grootmoeders en een verpleegkundige, hebben een 
schrijnend gebrek aan alles. Het gebouw is oud, de daken 
lekken, de wiegjes en bedjes voor de kinderen zijn in 
een deplorabele staat. Maar wat de zusters het meest 
aan het hart gaat, is het feit dat men de kinderen maar 
een maaltijd per dag kan geven en dan ook nog van zeer 
eenzijdig voedsel. 

Help mee om deze baby’s een goede start in het leven te 
geven.

Zuster Marguerite met een van haar beschermelingen. 
Foto: Missio Zwitserland/Brunner.
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“Het zal zo’n vaart niet lopen”, was mijn eerste 
gedachte en we zijn rustig doorgegaan met de laatste 
voorbereidingen van een huiskamerconcert op 13 maart 
en het “Werelds Proeven” dat plaats zou gaan vinden op 5 
april 2020: fl yers laten drukken, laatste afspraken maken 
met de kokers, enz. Alles zou in een paar weken worden 
afgerond. In de week van 13 maart belden Anne en 
Annah af, ze vonden het te riskant om op de 13e te komen 
spelen. Onze groep is toen die avond bij elkaar gekomen 
voor “een soort van spoedoverleg“. Besloten is om Frank 
Bot van ‘t Fortuin af te bellen: het “Werelds Proeven” zou 
geen doorgang vinden. (De handbalvereniging had bij de 
eerstvolgende ophaalronde oud papier een hele goeie aan 
die ruim 5000 fl yers.)

“Het zal zo’n vaart niet lopen”. Deze gedachte bleek verre 
van juist te zijn. We kregen allemaal de ene na de andere 
beperking opgelegd. “Maar als we eenmaal een jaar 
verder zouden zijn dan ……” 

En nu, nu zijn we ruim anderhalf jaar verder. De ideeën, 
de plannen die wij hadden, hebben we in de koelkast 
moeten zetten: het plan voor het “Werelds Proeven” in 
april 2021, het plan om wederom een IJsblok in de tuin 

van de pastorie neer te zetten tijdens de kermis van 2021. 
Maar ook dit was en is helaas niet mogelijk. 

Werelds proeven
We hebben intussen wel de koelkast op een kiertje 
gezet voor het “Werelds Proeven”. De datum, zondag 21 
november, is in onze agenda geschreven. Hopelijk kan en 
mag het gewoon doorgaan. Het “Werelds Proeven” is ook 
een mooie gelegenheid om ons 35 jarig bestaan te vieren. 
Het is iets om echt naar uit te zien: we mogen weer iets 
gaan ondernemen, we mogen weer iets gaan organiseren. 
Dat laatste hebben we enorm gemist. Dat gevoel was heel 
duidelijk te merken bij het begin van onze vergadering 
van 13 juli. Een beetje het gevoel van een “half leeg glas”. 

Nu heb ik laatst een keer ergens gelezen dat, als je dat 
gevoel hebt, je een iets kleiner glas moet nemen. Met 
andere woorden: je moet anders gaan denken, positiever, 
en dat heb ik me dan ook voorgenomen. We gaan er vol 
enthousiasme tegenaan om van het “Werelds Proeven” 
een grandioos feest te maken.

Met vriendelijke groet
Kees Ooijevaar

Ik heb de datum even op moeten zoeken maar wat er op 28 februari 2020 
gebeurde tijdens een tv uitzending weet ik nog als de dag van gister: minister 
Bruno Bruins kreeg een brie� e in zijn handen geduwd met daarop de 
mededeling dat in ons land iemand besmet was geraakt met het Corona Virus. 

Het zal zo’n vaart niet lopen

Auxili-ja! 

Licht geven
Merel mocht voor het eerst naar school. Ze was al 4 
jaar. Ze hee�  er naar uitgekeken. Toch was de vakantie 
ook heel leuk. Op de camping was van alles te doen. Er 
stond zelfs een circustent in de buurt. Daar mochten 
ze naar toe.  Ook hebben ze opgetreden. Merel en haar 
zusje: Fiene. Allebei zongen ze een bekend liedje, en 
ze kregen applaus. Leuk was dat. Daar denkt Merel 
weleens aan terug. En lekker veel buiten spelen. Maar 
nu is ze groot. Al vier jaar geworden en brengt mama 
haar naar school. 

Ook haar grotere zus Fien gaat mee. Ze vertelt haar 
van alles over de school. Merel wacht het wel af. De juf 
is in ieder geval heel lief. Ze mogen vertellen over de 
vakantie en juf zegt ook waar alles is en dat je alles mag 
vragen. Juf kan ook mooi voorlezen. Het is een grappig 
verhaal en in de pauze drinken ze wat en eten fruit wat 
in de rugtas mee genomen is. Daarna mogen ze lekker 
lang buiten spelen. Merel hee�  al een vriendinnetje 
waar ze

mee speelt op het schoolplein. Katja heet ze. Ze fi etsen 
samen op de driewielers. Dat gaat snel zeg. Merel en 
Katja lachen en doen een wedstrijdje. Dan hoort Merel 
opeens een huilende jongen. De juf hoort het misschien 
niet, dus gaat Merel er naar toe. Ze ziet een snikkend 
jongetje staan, niet uit haar klas. “Wat is er?”, vraagt ze. 
Het jongetje snikt: “ik wil naar m’n mama toe.” Hij is 
heel verdrietig. “Vind je het dan niet leuk op school?”, 
vraagt Merel. 

Het jongetje blij�  huilen. “Ik mis mijn moeder”. Merel 
hee�  met hem te doen en vraagt naar zijn naam. 
Hij heet Cas. “Weet je wat Cas? We spelen vader en 
moedertje en dan ben ik je moeder! Cas, je mag wel op 
m’n driewieler rijden.” Cas snikt nog even en kijkt dan 
naar Merel. Op de driewieler rijden vindt hij eigenlijk 
wel leuk. Dat deed hij thuis ook vaak. Hij droogt z’n 
tranen.  En wordt al een beetje blij. Over het schoolplein 
fi etst hij nu. En voor de verandering speelt Merel 
politieagent. Ze staat het verkeer te regelen. 

Zo brengt  Merel de eerste dag  een beetje licht op 
school.
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