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Voorplaat
De Nederlandse priester en oorlogsheld 
Titus Brandsma wordt heilig verklaard op 
15 mei, bijna tachtig jaar na zijn dood. Dat 
is bekendgemaakt door paus Franciscus 
na een vergadering met kardinalen.

Brandsma zal heilig worden verklaard 
samen met negen anderen. Dat gebeurt in 
een mis op het Sint-Pietersplein.

Eind vorig jaar kondigde de paus al 
aan dat Brandsma heilig zou worden 
verklaard. Het Vaticaan zegt dat er op 
zijn voorspraak een wonder gebeurde: 
een Amerikaanse pater zou in 2004 
zijn genezen van kanker nadat hij tot 
Brandsma had gebeden.

Van de redactie
Voor u ligt de extra dikke Paaseditie van de Nu en Straks. 
Inmiddels lijkt de coronapandemie achter de rug maar kregen 
we meteen daarop te maken met de volgende crisis, namelijk 
de oorlog in Oekraïne. Vastenactie steunt diverse projecten, 
waaronder ook de vluchtelingen uit Oekraïne. Op de website 
www.vastenactie.nl kunt u er meer over lezen. 
In dit nummer meer over ‘Nieuwe Adem’, het overkoepelend 
parochiebestuur dat zich buigt over een toekomstgerichte visie 
voor de vijf parochies in onze regio. U kunt u zich opgeven voor 
een bedevaart naar de heiligverklaring van Titus Brandsma via 
de website van het Bisdom van Haarlem. Verder een interview 
met Meindert Warnaar die samen met enkele dorpsgenoten 
lopend naar de Stille Omgang in Amsterdam ging, heen en terug 
welteverstaan. Het geheel is fraai omlijst met tekeningen van Piet 
Brandsen. Auxili-Ja! daagt u uit om een berg te beklimmen en op 
Palmzondag worden er na afloop van de dienst weer bosjes tulpen 
verkocht, bestemd voor de vastenactie. 

Veel leesplezier!
De redactie
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Liturgisch rooster
Liturgierooster tot en met 26 juni 2022 (onder voorbehoud)

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.
Na afloop van de dienst worden er bosjes tulpen verkocht. 
De opbrengst daarvan is bestemd voor de vastenactie.
De prijs voor een bosje tulpen is € 3,- en voor twee bosjes 
€ 5,- . De tulpen worden gesponsord door Klaas Schouten 
Tulpen (Bloomore) uit Andijk.

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.

Vrijdag 22 april 18.30: Woord-en communieviering in 
verzorgingshuis St. Jozef door groep Wervershoof m.m.v. 
Theo en Els Spigt.
Zondag 24 april: 2de zondag van Pasen
10.00: Woord-en communieviering door groep 
Wervershoof m.m.v. het kinderkoor.

Vrijdag 29 april 18.30: Geen viering 
Zondag 1 mei: 3e zondag van Pasen
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril m.m.v. 
het Dameskoor.

Vrijdag 6 mei 18.30: Eucharistieviering in 
verzorgingshuis St. Jozef door pastoor J. van Dril.
Zondag 8 mei: 4e zondag van Pasen / Moederdag
10.00: Woord- en communieviering door groep 
Wervershoof m.m.v. het Herenkoor.

Vrijdag 13 mei 18.30 Geen viering 
Zondag 15 mei 10.00: Geen viering

Vrijdag 20 mei 18.30: Woord-en en communieviering in 
verzorgingshuis Sint Jozef door pastor A. Dekker m.m.v. 
het Herenkoor.
Zondag 22 mei: 6de zondag van Pasen
10.00: Woord- en communieviering door pastor A. 
Dekker m.m.v.het Middenkoor.

Donderdag 26 mei: Hemelvaart van de Heer
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Herenkoor.

In het weekend is er één viering in de kerk.

Elke zondag om 10.00 uur is er een viering, behalve de derde zondag van de maand.
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 is er een viering in “De Inzet” door kapelaan Juan Andrés Correa. 
Om de week  is er op vrijdag om 18.30 een viering in verzorgingshuis Sint Jozef.
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Vredeswens
Stoppen van oorlog en geweld,
is het belangrijkste wat telt.
Daar dienen we samen aan te werken,
door onze krachten te versterken.

Ook al valt dit lang niet mee,
door foute leiders ver over zee.
Bedreiging van de vrede,
brengt ze niet tot rede.

Het menselijk lijden is een feit,
helaas nog steeds in deze tijd.
Jezus ging ons voor hierin,
heeft het leven zo nog zin?

Vragen velen zich terecht af,
dan is het toch een straf.
We moeten het antwoord schuldig blijven
en weer een geschiedenisbladzij schrijven.

Die voor velen een zwarte blijkt te zijn.
Een dictator veroorzaakt leed en pijn.
Samen horen we op te staan,
om geweld tegen te gaan.

Tijdens het voorjaar vol nieuw leven,
mogen we er toch naar streven,
dat er vrede komt in ons midden,
laten we daar samen voor bidden.

Arda

Liturgisch rooster 
(vervolg)

As de wirreld nag in sleip loit,
loup ik deur ’t paredois,
roip die skinstert op de velde,
in een wik een vlusie ois.

’t Zontje begint of te stiemen,
een eendepaar zit zai an zai,
’t voorjaar is bedat te voelen,
de eerste fietser komt verbai.

Zachies-an wort ’t nou drokker,
nag effies houw ik ’t gevoel,
’k ben allienig op de wirreld,
zommaar loupe zonder doel.

Dilly Koetsier-Speets

Kloin Geluk

Vrijdag 27 mei 18.30: Geen viering 
Zondag 29 mei: 7de zondag van Pasen 
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril m.m.v.  
Ria Aker, Kees Botman en Ria Kappelhof.

Vrijdag 3 juni 18.30: 
Woord- en communieviering in verzorgingshuis Sint Jozef  
door groep Wervershoof m.m.v. het AOW-jongerenkoor.

Zondag 5 juni 10.00: Pinksteren
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa m.m.v.  
het Dameskoor.

Vrijdag 10 juni 18.30: Geen viering 
Zondag 12 juni: Feest van de Heilige Drie-eenheid/
vaderdag
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. Van Dril m.m.v. 
het Herenkoor.

Vrijdag 17 juni 18.30: 
Eucharistie-viering in verzorgingstehuis door Juan Andrés 
Correa m.m.v. het Kinderkoor.
Zondag 19 juni 10.00: Geen viering 

Vrijdag 24 juni 18.30: Geen viering 
Zondag 26 juni 10.00: 
Woord- en communieviering door groep Wervershoof 
m.m.v. het AOW-jongerenkoor.
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Beste parochianen,

Het zal u niet ontgaan zijn dat het overkoepelend 
parochiebestuur al enige tijd bezig is zich te 
buigen over een toekomstgerichte visie voor de vijf 
parochies binnen onze regio, t.w. de parochies in 
Andijk, Onderdijk, Medemblik, Zwaagdijk-Oost en 
Wervershoof. 

Redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn het sterk 
afnemende kerkbezoek in de afzonderlijke parochies 
en de niet rooskleurige financiële situatie waarmee alle 
parochies te kampen hebben. Het lag in de bedoeling 
om op 22 januari jl. een regiodag te organiseren voor 
afvaardigingen van de 5 parochies. Door corona kon 
dit helaas niet doorgaan. In plaats daarvan heeft het 
Parochiebestuur een video-boodschap uitgebracht 
en een document ‘Nieuwe adem’ opgesteld met de 
bedoeling deze te bespreken binnen de afzonderlijke 
parochies. 

Samen met een afvaardiging van 5 personen vanuit 
de werkgroepen/koren binnen onze parochie is dit 
document ook binnen onze parochieraad besproken. 
Er staat ons nogal wat te wachten; wij begrijpen 
dat er iets moet gebeuren en dat veranderingen 
onontkoombaar zijn. Maar toch hebben we ook 
onze zorgen en aandachtspunten uitgesproken. Voor 
degenen die geïnteresseerd zijn in de videoboodschap: 
klik op de link 

https://www.youtube.com/watch?v=ppce8bMjgHI.  

De boodschap duurt 26 minuten, maar dan heeft u wel 
een duidelijk beeld van de zorgen die er spelen binnen 
onze regio. Voor het document ‘Nieuwe adem’, waarin 
een verdere uitwerking wordt weergegeven van de 
videoboodschap, verwijzen wij u naar onze website: 
https://wervershoof.rkregiowh.nl onder het kopje  
RK Regio Wervershoof. 

Laten we hopen dat we met elkaar op een 
constructieve wijze kunnen toegroeien naar een voor 
allen bevredigende toekomst van ‘kerk zijn’ binnen 
onze regio.

Namens de Parochieraad
Ben

Nieuwe Adem

Erna van der Lee

Juan Andres Correo Del Rio

Peter de Boer

Nico van der Gulik

Angela Stavenuiter

Trudy Nieuweboer

https://www.youtube.com/watch?v=ppce8bMjgHI.   
https://wervershoof.rkregiowh.nl
https://wervershoof.rkregiowh.nl/rk-regio-wervershoof/
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Gaarne bij correspondentie onze referentie vermelden 

                      
                    Bisdom Haarlem - Amsterdam 

 
  

 Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang 
Postbus 1053, 2001 BB Haarlem 
telefoon 023 – 511 26 60 

  
Aan de pastores en parochies 
in het bisdom Haarlem-Amsterdam 
 
Vogelenzang, 17 maart 2022. 
 
 
 
 
Geachte pastores en parochiebesturen, 
 
Zondag 15 mei 2022, de vijfde zondag van Pasen, zal paus Franciscus tijdens een plechtig-
heid op het Sint-Pietersplein in totaal tien personen heilig verklaren, waaronder Charles 
de Foucaud en de zalige Friese karmelietenpater Titus Brandsma. 
 
Het bisdom Haarlem-Amsterdam biedt, net als andere bisdommen en Karmel Nederland, 
een bedevaart aan naar de heiligverklaring van Titus Brandsma. Voor deze reis zijn vijftig 
plekken beschikbaar en wordt verzorgd door bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. 
De reisleiding is in handen van mevrouw Dea Broersen en ondergetekende. We vertrek-
ken vrijdagmiddag 13 mei en keren dinsdagmorgen 17 mei terug op Schiphol. Meer infor-
matie vindt u op de bisdomwebsite: Bisdom Haarlem-Amsterdam - Nieuws.  
 
Namens de bisschop verzoek ik dit reisaanbod bekend te maken via uw parochiële web-
site of nieuwsbrief en parochianen aanstaand weekend attent te maken op deze bijzondere 
bedevaart naar Rome. Als tekstsuggestie bied ik u deze tekst aan: 
 

Op zondag 15 mei zal paus Franciscus Titus Brandsma heilig verklaren. 
Ons bisdom organiseert een speciale bedevaart om deze plechtigheid in 
Rome bij te wonen. Wilt u mee, kijk op de website van het bisdom (of kijk 
op onze parochiewebsite). Er zijn slechts vijftig plekken beschikbaar.  

 
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens Dea Broersen, 

 
Eric van Teijlingen 
bisschoppelijk gedelegeerde voor de bedevaart 
 

Met vriendelijke groet,  
mede namens Dea Broersen,

Eric van Teijlingen 
bisschoppelijk gedelegeerde voor de bedevaart

Aan de pastores en parochies  
in het bisdom Haarlem-Amsterdam 
Vogelenzang, 17 maart 2022.

 
Zondag 15 mei 2022, de vijfde zondag van Pasen, zal paus Franciscus tijdens een 
plechtigheid op het Sint-Pietersplein in totaal tien personen heilig verklaren, waaronder 
Charles de Foucaud en de zalige Friese karmelietenpater Titus Brandsma. 

Het bisdom Haarlem-Amsterdam biedt, net als andere bisdommen en Karmel Nederland, 
een bedevaart aan naar de heiligverklaring van Titus Brandsma. Voor deze reis zijn vijftig 
plekken beschikbaar en wordt verzorgd door bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. 
De reisleiding is in handen van mevrouw Dea Broersen en ondergetekende. 
We vertrekken vrijdagmiddag 13 mei en keren dinsdagmorgen 17 mei terug op Schiphol. 

Wilt u mee, kijk op de website van het bisdom: Bisdom Haarlem-Amsterdam - Nieuws.
(of kijk op onze parochiewebsite). 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=5043
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Juan Andrés
Beste parochianen,
We zijn in de laatste week van de vastentijd, aan de 
poorten van de Goede Week en het hoogfeest van Pasen 
van onze Heer Jezus Christus. Het is ongetwijfeld een 
tijd van beproeving en onzekerheid. Twee zware jaren 
van de pandemie worden nu gevolgd door een triest 
en gevaarlijk gewapend conflict tussen Rusland en 
Oekraïne. Het is een verschrikkelijk conflict dat ons 
niet onverschillig laat aangezien het zich afspeelt in het 
oosten van ons continent. De kans op een wereldwijd 
conflict kan helaas niet worden uitgesloten.

Het kwaad lijkt in onze tijd grenzeloos te zijn. Ondanks 
zoveel ellende en lijden in het verleden van onze 
mensheid, denk maar aan de twee wereldoorlogen, 
genociden in communistische landen en zoveel andere 
conflicten, lijkt het alsof we nooit helemaal daarvan 
leren. Het is de kracht van de 
farao, van de onderdrukker die 
vandaag de dag nog steeds sterk 
voelbaar is. Hoeveel mensen 
lijden onder enorme stress 
als gevolg van de conflicten 
en spanningen die ons leven 
bedreigen. We zouden graag 
een goocheltruc hebben om 
alles waardoor we lijden te laten 
verdwijnen, maar de waarheid 
is dat we die niet hebben. Hoe 
graag we ook zouden willen, we 
kunnen lijden niet vermijden.

Jezus is niet gekomen om 
het lijden uit ons leven te 
verwijderen. Hij is gekomen 
om diepe betekenis aan het lijden te geven. Een heilzame 
betekenis. Daarom gaat Hij naar Jeruzalem om het lijden 
van elke mens, van elk volk, van elke generatie binnen te 
gaan. We zullen zien hoe Jezus, vrijwillig lijden en dood 
binnentredend, vol van Gods liefde en vol liefde voor ons 
allen, de dood zal overwinnen en opstaan tot een nieuw 
leven waar lijden en ellende niets meer te zeggen hebben.

We zullen blijven bidden voor vrede tussen Rusland en 
Oekraïne en vrede voor de hele wereld, maar vanaf nu 
met de vaste hoop dat liefde sterker is dan haat en geweld. 
Christus heeft ons met zijn verrijzenis tot broeders van 
elkaar gemaakt. Laten we deze hoop niet verliezen.

Samen met de parochies Andijk en Onderdijk vieren 
we de Paaswake. Tijdens de heilige nacht zullen we de 
drie paaskaarsen inwijden die de paasvieringen in de 
respectieve parochies zullen verlichten. Het licht van 
de verrezen Christus vernietigt de duisternis waarin de 
mensen leven.
Zeven dagen na het feest van Pasen, op zondag “In 
Albis”, vieren we het feest van de Eerste Heilige 
Communie van veel kinderen van onze parochies. Een 
grote vreugde na zo lang dit feest niet te hebben kunnen 
vieren. Ik vraag u om voor al deze kinderen te bidden, 
zodat hun vriendschap met Jezus mag groeien en hun 
geloof een steun voor de rest van hun leven mag zijn.

Op zondag 15 mei van dit jaar zullen we de grote 
vreugde hebben getuige te zijn van de heiligverklaring 

van een Nederlandse karmeliet, 
Titus Brandsma. Een nieuwe 
Nederlandse heilige getuigt van 
onze cultuur die sterk geworteld is 
in het geloof. Pater Titus Brandsma 
getuigde van de waarheid van het 
Evangelie en van de menselijke 
waardigheid in tijden van 
nationaal-socialisme. Dit kostte 
hem letterlijk het leven in het 
concentratiekamp Dachau. Voordat 
hij stierf, beloofde hij zijn beul dat 
hij voor hem zou bidden. Wat een 
prachtig Paasgetuigenis voor onze 
Nederlandse Kerk. Dit spreekt van 
onze voorouderlijke identiteit als 
een volk van diep geloof.

Wat ons als parochies van de Regio voor de komende 
tijd te wachten staat is moeilijk en pijnlijk maar ook 
uitdagend. Laten we niet bang zijn om de toekomst 
met vreugde en hoop tegemoet te treden. Hoewel de 
Kerk haar uiterlijk verandert in termen van territoriale 
aanwezigheid, zal de Kerk, als levende gemeenschap rond 
de verrezen Jezus, nooit verdwijnen. Ons katholieke en 
universele geloof overschrijdt alle barrières en verenigt 
ons met de hemelse Vader. Dit is Pasen. Dit is de Kerk.
Ik wens jullie allemaal een Zalig Pasen en moge de 
vreugde van de verrezen Heer onze kracht zijn te midden 
van zoveel beproevingen en tegenslagen.

Kapelaan Juan Andrés Correa
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Toch nog een gemeenschapsveiling 2022?
Jazeker! De oorspronkelijk geplande datum van 4 maart ligt alweer even achter ons; we weten 
allemaal waarom deze niet kon plaatsvinden. Toen dat duidelijk was is meteen een alternatieve 
datum vastgesteld: vrijdag 20 mei en het heeft er alle schijn van dat deze ‘gewoon’ dóór kan gaan, 
zelfs zonder rekening te hoeven houden met mondkapjes en de 1,5 meter afstand; wie had dat 
kunnen bedenken? We hebben er zin in; de voorbereidingen zijn in volle gang. U bent allen van 
harte welkom op onze 67e gemeenschapsveiling in Café Restaurant ’t Fortuin. De eerste kavels 
gaan om 19.00 u van de hand. Vóór 20.00 u is de koffie met wat lekkers erbij gratis; dus alle 
reden om onze veiling vroeg te bezoeken. U weet het: de opbrengst komt ten goede aan heel veel 
verenigingen en stichtingen binnen onze dorpsgemeenschap die daartoe een verzoek hebben 
gedaan. U bent van harte uitgenodigd om onze veiling te bezoeken. Onze afslagers Peter en 
Richard staan weer borg voor een gezellige avond met een vleugje entertainment. Zien we u ook? 
Graag tot ziens op vrijdag 20 mei!

Namens de Gemeenschapsveiling Wervershoof
Ben Droog, voorzitter

Ben tijdens de ‘digitale’ gemeenschapsveiling van 2021
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Eerste Communie 
Door Corona heeft de Eerste Communie twee jaar 
lang geen doorgang kunnen vinden. Gelukkig zijn we 
weer gestart! 
Dit jaar zijn er 29 communicanten. We hebben een 
heel leuke voorstellingsdienst gehad in de kerk. De 
kinderen bereiden nu de Communie voor in hun 
projectmap. Ze lezen over Jezus, leren wie hij was, wat 
hij deed en wat hij nog steeds voor mensen betekent. 
Ook leren de kinderen over bidden, de kerk en wat 
Communie doen eigenlijk is. Ook bezoeken we met de 
kinderen de molen en eten gezamenlijk een maaltijd. 
We nodigen u van harte uit om de Eerste Communie 
met ons mee te vieren op zondag 24 april om 10 uur in 
de Werenfriduskerk.

Werkgroep Eerste Communie

 40 MM

DIT JAAR MOGEN WE WEER!
Sinds jaar en dag is het een feit: op de zaterdag na 
Hemelvaartsdag vindt de sponsorwandeltocht van 
de 40MM plaats. Alle 40MM wandelaars lopen 
geld bijeen om alle 40MM projecten te kunnen 
ondersteunen.

Dit betreft vele kleinschalige projecten in de 
minder ontwikkelde landen. De wandeltocht wordt 
gekenmerkt door de gezellige sfeer.
Zowel de wandelaars als de talloze vrijwilligers 
stralen plezier uit en maken er een geslaagd 
evenement van.

Begin april is er een vernieuwde website www.40mm.
nl voor meer informatie. Ook in de huis aan huis 
blaadjes kunt u t.z.t. over de 40MM lezen.

We zien jullie graag op 28 mei. 
Anneke Breg

Vastenactie
Na de voorstellingsdienst van zondag 13 maart j.l. hebben we potjes met 
narcissen verkocht voor vastenactie.

Vastenactie 2022: je land is je leven. De jaarlijkse vastenactie campagne staat 
dit keer in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse 
volken. Hun rechten op land raakt aan grote uitdagingen als voedsel-
zekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat. Vastenactie steunt diverse 
projecten, waaronder ook de vluchtelingen uit Oekraïne, op de website 
www.vastenactie.nl kunt u er meer over lezen. 

De narcissen actie is gesponsord door de firma G.P. Rood uit Andijk 
waarvoor we ze hartelijk willen bedanken! Het was een vrolijk gezicht al die 
narcissen bij elkaar en dat kunnen we juist nu wel gebruiken in deze roerige 
en verdrietige tijden… De narcissen actie heeft € 270,- opgebracht, een mooi 
resultaat!
Op zondag 10 april 10.00 uur is er na de mis een tulpen actie voor vastenactie, 
gesponsord door de firma Bloomore uit Andijk van Klaas Schouten & zn.
Gele tulpen: leuk voor Pasen, we hopen dat u de vastenactie weer steunt! 

Groeten van Karin, Joanna, Elly en Anja
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De Stille Omgang is een door katholieken uitgevoerde 
devotionele nabootsing in stilte en zonder uiterlijk 
vertoon van de middeleeuwse processie ter herdenking 
van het Amsterdamse hostiewonder uit 1345. Deze 
stille tocht wordt elk jaar in de nacht van zaterdag op 
zondag na de 15e maart gelopen in de oude binnenstad 
van Amsterdam.

Mirakel van Amsterdam
De Stille Omgang herdenkt het Mirakel van Amsterdam 
van 15 maart 1345. Een stervende man in de Kalverstraat 
braakte, nadat hem het viaticum (ziekencommunie) 
was gegeven, de heilige hostie uit tezamen met voedsel 
dat hij ervoor had genuttigd. Het braaksel, inclusief de 
heilige hostie, werd conform kerkelijk voorschrift in het 
haardvuur geworpen, maar de volgende ochtend werd 
de hostie ongeschonden in de as gevonden. Een vrouw 
bracht de hostie naar de pastoor, maar de volgende 
dag keerde de heilige hostie terug naar de woning 
in de Kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer. Dit 
vervolgwonder met de hostie werd gezien als een teken 
dat hier speciale verering aan de hostie en Christus 
diende te geschieden. De pastoor ging nu zelf de heilige 
hostie halen in het huis en bracht deze in plechtige 
processie naar de kerk. Het nieuws verspreidde zich 

snel en bedevaartgangers kwamen in groten getale naar 
Amsterdam. Op de plaats waar de woning had gestaan 
werd daarom een grote bedevaartkapel (Heilige Stede) 
gebouwd, die na 1578 als protestantse kerk (Nieuwezijds 
Kapel) ging dienen totdat het monument in 1908 werd 
afgebroken.

Om het mirakel te herdenken, lopen katholieke 
Amsterdammers en gelovigen van buiten de stad elk 
jaar een stille omgang, waarbij geen enkel woord wordt 
gesproken, dit vanwege het tot de grondwetsherziening 
in 1983 geldende grondwettelijke processieverbod in 
Nederland (waar sinds de Reformatie de protestantse 
overheid deze plechtigheden had verboden en de 
katholieke bedienaren vervolgd). De omgang volgt het 
parcours van de middeleeuwse processie: vanaf het Spui, 
de Kalverstraat, de Nieuwendijk, de Warmoesstraat en de 
Nes. 

Jubileum
Op 18 maart 2006 werd het 125-jarig jubileum van 
de Stille Omgang gevierd. Het was de eerste keer dat 
de Omgang live op televisie werd uitgezonden. De 
opkomst was hoog: circa 9.000 pelgrims liepen mee. 
De organisatie denkt dat dit verband houdt met het 
jubileum. In 2007 was de opkomst volgens de voorzitter 
van het Gezelschap van de Stille Omgang inderdaad 
weer lager: naar schatting namen in dat jaar ruim 
8.000 pelgrims deel. In 2008 en 2009 deden tegen de 
8000 gelovigen mee aan de tocht. De laatste jaren staat 
het aantal deelnemers redelijk stabiel op 5000. Het is 
gewoonte dat de burgerlijke gemeente Amsterdam 
met name de exploitanten van cafés en andere 
horecabedrijven langs de route per brief vraagt tijdens de 
Ommegang gordijnen te sluiten en muziek te beperken. 

De echte ‘die hard’ wandelaars lopen niet alleen De Stille 
Omgang in Amsterdam, maar vertrekken lopend vanaf 
hun huis of vanaf een bepaald punt naar Amsterdam.

Bedevaartprentje van Jacob Cornelisz van Oostsanen uit 
1518

De geschiedenis van de Stille Omgang
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We kennen Meindert natuurlijk vanwege het vele werk 
dat hij voor de parochie heeft verricht. Naar aanleiding 
van zijn 90e verjaardag is hier al uitgebreid over 
geschreven in de Binding van 25 oktober 2021.  
Zo zong hij 75 jaar in het herenkoor, waarvan hij de 
laatste 25 jaar voorzitter was. Ook stuurde hij  
17 jaar de tuinmannen van de kerkhoftuin aan.  
Voor al deze werkzaamheden kreeg hij een kerkelijke 
onderscheiding, de ‘Pro Ecclesia et Pontifice’.

Maar Meindert was ook een echte wandelaar. Tijdens 
zijn diensttijd in de jaren vijftig heeft hij één keer de 
Nijmeegse Vierdaagse gelopen en daarnaast een mars 
heen en weer van Den Haag naar Wassenaar. Hierbij 
werd zijn peleton tweede van het geheel en werden 
ze door de Garnizoenscommandant beloond met de 
gouden speld. Bovendien liep hij maar liefst vier keer de 
Stille Omgang vanaf zijn huis in Zwaagdijk-West naar 
Amsterdam en weer terug. Dit deed hij samen met zijn 
kameraad Gerard Spigt. 

In die tijd was het de gewoonte om op en neer naar 
Amsterdam te fietsen, om daar dan vervolgens de Stille 
Omgang te lopen. Vanuit heel West-Friesland fietste men 

er in colonnes naartoe. Meindert en Gerard bedachten 
zelf om niet meer te gaan fietsen maar om te gaan lopen. 
Ze startten om 12:00 uur op zaterdag en waren om 
12:00 uur op zondag weer terug. Binnen 24 uur waren 
ze uit en thuis en liepen dan totaal maar liefst 120 km. 
Op de terugweg liepen ze ook hele stukken hard. Er 
werd onderweg alleen opgestoken in Purmerend op de 
Koemarkt en in het Centrum van Amsterdam in een 
cafeetje. In de Basiliek van de Heilige Nicolaas was dan 
de mis. 

Hiervoor moest natuurlijk getraind worden. Meindert 
trainde in de avonduren samen met Gerard en ze liepen 
dan soms helemaal naar Enkhuizen en weer terug. Dit 
deden ze naast hun werk op de bouw, maar ze waren jong 
en sterk. Hun uitrusting bestond uit hun legerkleding- 
en schoenen, deze mochten ze houden zolang ze bij de 
reserves zaten. Vanwege de ‘Koude Oorlog’ moesten ze 
nog een paar keer op herhaling. 

De lichtgewicht wandelkleding- en schoenen van nu 
bestonden natuurlijk nog niet. Toen het gezinsleven zich 
aandiende zijn ze met deze lange afstandswandelingen 
gestopt. 

Meindert Warnaar en de Stille Omgang

Beloond door de Garnizoenscommandant met de gouden speld.
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1954
Bovenstaande foto vond ik in het archief van mijn 
vader, Piet Koomen. Toen herinnerde ik me dat hij mij 
in 2014 vertelde dat hij ook een keer vanaf huis aan de 
Stille Omgang had meegedaan. Hij ging die bewuste 
zaterdag eerst gewoon te werk op de bouw en pas aan het 
begin van de middag begon hij aan deze barre tocht. Hij 
vertelde me ook dat er die dag natte sneeuw lag en dat 
zijn schoenen al doorweekt waren nog voordat hij het 
Zijdwerk over was.

Tijd om eens aan Meindert te vragen of hij zich de 
deelname van mijn vader nog kon herinneren.
Meindert: “Af en toe liep er iemand anders met ons mee, 
zoals je vader en Arie Mol. Arie was getrouwd aan Bets 
Spigt en een zwager van Gerard. Je vader was gerust een 
goede wandelaar, maar toch kon hij het niet volhouden. 
Hij zat er nog voor Amsterdam al flink doorheen. We 
gingen daarom op het pontje van Amsterdam-Noord 
naar Amsterdam steeds heen en weer varen zodat hij 
wat kon uitrusten. Maar het mocht niet baten, en op de 
terugweg is hij in Purmerend op de bus naar huis gestapt. 

Voor zover ik weet heeft hij maar één keer meegedaan. 
Ook Arie Mol hield het niet vol. Ja je moest echt wel goed 
getraind zijn om dit te kunnen doen”. 

Zwaagdijk-West, 1954. Meindert Warnaar, Piet Koomen en Gerard Spigt te voet op weg naar Amsterdam  
voor deelname aan de Stille Omgang.

Piet Koomen begint aan de barre tocht.
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2014
Mijn eerste en enige deelname aan de Stille Omgang was 
dus in 2014 en was er ook eentje van afzien. Ik wilde het 
wel eens meemaken, met in mijn achterhoofd de gedachte 
om 60 jaar later in de voetsporen van mijn vader te lopen. 
Op een zaterdag in maart vertrok ik om 11:00 uur samen 
met een groep wandelaars vanaf de Cunera kerk in 
Nibbixwoud naar Amsterdam-Noord.

Het was een koude en gure dag en onze eerste stop was 
eveneens in Purmerend.  Toen we eindelijk bij de kerk in 
Amsterdam-Noord aankwamen stond er 44 kilometer 
op de teller. In deze kerk was een mis en ik zag vele 
bekende gezichten uit Wervershoof. Zij waren met de 
bus gekomen. Ik was zo ontzettend ‘rozig’ dat ik tijdens 
de mis in slaap ben gevallen. Het was dan ook erg zwaar 
om opnieuw naar buiten de kou in te moeten en alsnog 
de zes kilometer ‘Stille Omgang’ in het centrum van 
Amsterdam te moeten volbrengen. Wat was ik blij toen 
ik eindelijk de warme bus in kon stappen terug richting 
Nibbixwoud. Dat was eens, maar nooit meer. Ik was na 
50 kilometer gesloopt. 

Achteraf blijkt dat Irene, een dochter van Meindert, 
ook twee keer heeft meegelopen met deze groep 
uit Nibbixwoud. Zij vond het ook bijzonder om in 
ieder geval een gedeelte -de heenweg- in haar vaders 
voetsporen te gaan. En ook zij had er niet aan moeten 
denken om dezelfde weg nog eens terug te moeten gaan 
lopen.

Eigenlijk waren Meindert en Gerard als lange 
afstandswandelaars hun tijd ver vooruit en leverden ze 
een uitzonderlijke prestatie. Tegenwoordig noem je het 
fenomeen waarbij je 80 km in 20 uur loopt een ‘Kennedy 
Mars’. Maar zij liepen 120 km in 24 uur.

Petra 

Aankomst bij de kerk in Amsterdam Noord.



Op 28 november 2021 is overleden op de gezegende 
leeftijd van 92 jaar: Anthonius Maria (Toon) Mathôt, 
geboren op 10 januari 1929. Hij groeide op in een gezin 
met 3 broers en een zus. Begin jaren ’50 ontmoette hij in 
De Roode Leeuw Anny Wijnker, met wie hij trouwde in 
1954. Samen kregen ze drie kinderen: Jos, Erik en Ingrid. 
Vanaf dat moment namen ze de bakkerij van Simon 
Oudejans over, samen met knecht Arie. De zaken liepen 
goed; hij was een graag geziene bakker bij zijn klanten. 

Vanwege zijn ‘rijmkunde’ heeft hij rond Sinterklaastijd 
menige rijm voor diverse klanten gemaakt. Het bakker 
zijn was een zwaar beroep; zo moesten er regelmatig 
zware zakken meel van 50 kg naar de zolder worden 
getild, hetgeen hem op den duur heel veel moeite 
kostte en uiteindelijk rugproblemen veroorzaakte. De 
bakkerswinkel werd omgebouwd naar een winkel voor 
verf en behang; later werd het assortiment gewijzigd en 
kwamen er doe het zelf artikelen, zeg maar de voorloper 
van de Gamma. 

Na vertegenwoordiger te zijn geweest bij Turkstra 
beschuit werd Toon uiteindelijk postbesteller bij de PTT. 
Naast zijn werk had hij veel aardigheid in het klussen; 
Toon was heel handig; hij had twee rechterhanden. Zijn 
kinderen waren heel blij met hem; heel wat klussen 
heeft hij in hun huizen uitgevoerd. Ook maakte hij, als 
trotse opa, de mooiste cadeaus voor zijn kleinkinderen: 
Poppenhuis, garage, pakhuis etc. Ooit heeft ie voor de 
kerk nog eens een prachtige kerststal gemaakt, alles tot in 
de finesses uitgevoerd. 

Ondanks alle drukte gingen Toon en Anny er met 
hun gezin één of meer keren per jaar op uit met de 
vouwwagen en later met de caravan, totdat dat niet meer 
ging. Behalve klussen was ook fotograferen een hobby 
van Toon; spijtig genoeg zijn alle foto’s en dia’s weliswaar 
gedigitaliseerd, maar is het er niet meer van gekomen 
om ze te laten zien.... . Toon was ook muzikaal en speelde 
regelmatig op zijn orgel. Lange tijd woonde het gezin 
Mathôt op de Dorpsstraat, maar het onderhoud werd 
teveel. Er volgde een verhuizing naar Het Eiland. 

Toon en Anny waren één van de eerste bewoners in het 
wooncomplex, grenzend aan de Krommeleekstraat; vele 
jaren hebben ze daar naar alle tevredenheid gewoond. 
Ze hebben daar hun 60 jarig huwelijksfeest gevierd . 
Uiteindelijk hebben ze 67 huwelijksjaren beleefd. Omdat 
de gezondheid van Toon steeds meer te wensen overliet 
werd Anny zijn mantelzorger, een intensieve, maar 
dankbare taak die haar uiteindelijk te zwaar werd. 

In mei 2020 moest er een moeilijke beslissing worden 
genomen en verhuisde Toon naar verzorgingshuis  
St. Jozef. Een niet gemakkelijke stap, die door corona, nog 
eens extra werd bemoeilijkt. Na enige tijd voelde hij zich 
er op zijn plek; hij was een zeer gewaardeerde bewoner, 
voor zowel het verplegend personeel als de bewoners zelf. 
Altijd belangstellend en in voor een praatje. Hoewel zijn 
lichaam hem steeds meer in de steek liet, was zijn geest 
nog helder; het nieuws volgde hij scherp. In de laatste 
week begon zijn lichaam echter meer te protesteren. 
Op 28 november is hij rustig ingeslapen, uiteindelijk 
blij dat hem verder leed bespaard is gebleven. Afscheid 
van ‘een man met humor, altijd geïnteresseerd en met 
belangstelling voor iedereen.’

Op 29 november 2021 is overleden: Hillegonda, 
Dorothea, Maria (Hilda) Lakeman-Ettema, geboren 
op 7 september 1941 in Amsterdam, als jongste dochter 
in een gezin van 11 kinderen: 8 broers en 2 zussen. Haar 
ouders hadden een kruidenierswinkel en woonden in 
een kleine woning boven de winkel. Ze heeft altijd mooie 
herinneringen bewaard aan ‘haar’ stad Amsterdam. 
Hilda doorliep de huishoudschool, maar had het er niet 
heel erg naar haar zin. Ze was blij wanneer de school 
werd gebeld dat het druk was in de winkel en ze naar 
huis moest (mocht) om te helpen. Geen straf voor Hilda, 
want het verkopen en met mensen omgaan zat haar in 
het bloed. 

Via een nicht werd Hilda uitgenodigd voor de kermis 
van Wervershoof; daar ontmoette ze Jaap met wie ze 
uiteindelijk trouwde in 1968. Samen betrokken ze hun 
eerste woning aan de Olympiaweg 10. De overgang van 
de grote stad naar het kleine Wervershoof kostte haar 
aanvankelijk wel moeite. Het was buurvrouw Meijer 
die haar bij de hand nam en haar de ‘fijne kneepjes’ van 
de dorpscultuur bijbracht. Jaap en Hilda kregen drie 
kinderen: Jeroen, Karin en Anita; de kinderen bewaren 
mooie en warme herinneringen aan hun jeugd. In 1978 
vond de verhuizing plaats van de Olympiaweg naar de 
Dorpsstraat 89. Ze waren super trots op hun nieuwe 

Wij herinneren ons ... 
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woning in ‘De Bocht’; voor Hilda was de overstap wel 
even wennen, maar ook hier voelde zij zich, omringd 
met gezellige buren, snel thuis. De tuin om hun huis 
was haar lust en haar leven. Heel wat uurtjes heeft ze er 
doorgebracht en altijd even een zwaai of een praatje over 
de heg met mensen die langs kwamen. 

Ondanks haar Amsterdamse achtergrond voelde Hilda 
zich in Wervershoof op haar plek; daar zorgde ze wel 
voor. Ze ging op het dameskoor waar ze bijna 50 jaar lid 
van is geweest; het heeft haar de zilveren Gregoriusspeld 
opgeleverd. Ze sloot zich aan bij de tennisvereniging 
van Piet Borst en maakte deel uit van de vulploeg bij 
Supermarkt Arie Schenk. Op deze manier breidde 
haar vriendenkring zich steeds meer uit. Er volgden 
vele baantjes waarbij verkoop centraal stond. Zo werd 
ze uiteindelijk ook één van de gezichten van Juwelier  
Schouten; altijd vriendelijk en behulpzaam. Vooral in 
deze winkel is Hilda een ‘bekendheid’ geworden in het 
dorp. Ook voor de kerk heeft Hilda veel betekend; zij is 8 
jaar lang lid geweest van het parochiebestuur en daarna 
nog heel lang actief voor de bezoekersgroep. 

Ook heeft ze zich in de beginjaren 2000 ingezet voor de 
actie ‘Kerkorgel St. Werenfridus’, een actie waarmee  
€ 100.000,00 werd binnengehaald. Hilda nam een 
centrale plek in binnen het gezin; ze hield van 
gezelligheid en iedereen was altijd welkom. Voor haar 
kinderen en anderen had ze een luisterend oor. Ze werd 
oma van 7 kleinkinderen en wat was ze trots op hen. 
Gezellig samen kletsen, spelletjes doen, bakken. lachen. 
Daar genoten zowel Hilda als de kleinkinderen bijzonder 
van. In zijn laatste levensjaren had Hilda de zorg voor 
Jaap; een zware, maar liefdevolle periode. Het afscheid 
van hem viel haar zwaar, niet vermoedend dat haar 2,5 
later hetzelfde zou overkomen. In maart kreeg ze te horen 
dat ze een ziekte onder de leden had die uiteindelijk 
niet te genezen was en daarna ging het snel. Op 29 
november 2021 is zij, omringd door haar kinderen, rustig 
ingeslapen. Op 3 en 4 december waren voor haar een 
drukbezochte avondwake en uitvaart. Afscheid van ‘een 
prachtig en bijzonder mens, krachtig en positief ’.‘

Je bent een schat voor ons allen. Je te moeten missen zal 
ons zwaar vallen’. Mooie en veelzeggende woorden die 
stonden opgetekend boven de overlijdensadvertentie 
van Catherina, Margaretha, Maria (Tiny) Bakker-
Jong, overleden op 4 december 2021. Tiny is geboren 
op 29 februari 1940 in Lutjebroek en groeide op in een 
gezin met 4 broers, 2 zussen en een ‘thuishaalder’. Zij 

ontmoette Jan Bakker met wie zij haar verdere leven 
wilde delen. Na hun huwelijk gingen Tiny en Jan wonen 
aan de Dorpsstraat in Wervershoof, waar ze vijf kinderen 
kregen. Een bijzonder moeilijk moment in hun leven was 
het overlijden van hun dochter Dorine. 

Tiny hield van gezelligheid om zich heen; met kermis 
was het aan de Dorpsstraat net ‘De zoete inval’; iedereen 
was welkom en Tiny zorgde voor de soep en natuurlijk 
een slaatje. Handwerken was een grote hobby van haar; 
ze kon uren achter de naaimachine zitten en breide vaak 
tot ’s avonds laat. Een andere liefhebberij van Tiny was 
fietsen; dat heeft ze heel veel gedaan en wat vond ze dat 
heerlijk. Ooit is ze met haar vriendin op de fiets naar 
Valkenburg gereden. Het was dan ook een zeer pijnlijk 
moment voor haar dat het fietsen uiteindelijk niet meer 
ging en zij deze weg moest doen. 

Na jaren op de Dorpsstraat te hebben gewoond verhuisde 
het gezin naar De Kibbel waar ze hun bedrijf hadden; 
Tiny is altijd bij het bedrijf betrokken geweest. Weer 
jaren later verhuisden ze naar de Belmolendijk; het was 
in die tijd dat ze maar liefst 11 kleinkinderen mochten 
verwelkomen. Wat genoot ze van hen; oppassen, 
knutselen, gezellig naar de speeltuin en verder alles wat 
een oma graag met haar kleinkinderen doet. In 2012 – ze 
woonden inmiddels aan de Wilskracht – is haar man Jan 
overleden; dit was een moeilijke periode en een groot 
gemis voor Tiny, maar ze probeerde het leven weer op te 
pakken en ervoor te gaan. 

De laatste jaren heeft Tiny in Verzorgingshuis St. Jozef 
gewoond; daar heeft ze een gezellige tijd gehad, Haar 
lichaam begon echter steeds meer te protesteren en 
ze werd steeds afhankelijker van de mensen om haar 
heen. Door haar enorme wilskracht, lukte het haar toch 
steeds weer om er bovenop te komen. Ze was sterk en 
bijzonder helder. Haar 80e verjaardag in 2020 heeft ze 
nog op grootse wijze kunnen vieren, waarna de corona 
toesloeg. Wekenlang konden haar kinderen hun moeder 
niet bezoeken; daar had Tiny het heel moeilijk mee. Ze 
miste haar kinderen en kleinkinderen enorm. Begin 2021 
mocht ze gelukkig weer bezoek ontvangen en konden de 
kinderen weer gezellige dingen met haar doen, zoals een 
wandeling maken en een ‘koppie’ doen met een heerlijke 
tompouce. Daar genoot ze van. 

Eind november kreeg Tiny een TIA en een paar dagen 
later werd de corona, die haar en haar kinderen al zoveel 
ellende had bezorgd, haar fataal. 4 December sloot ze 
voorgoed haar ogen. Op 10 december was voor haar 
de uitvaart waarna begrafenis bij haar man Jan op het 
kerkhof. Afscheid van ‘een lieve mam en trotse oma, voor 
altijd in ons hart’.   
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Als de zon de einder raakt, zingen zachtjes alle engelen in 
de stilte van de nacht als de maan de zon opwacht. 
Mooie woorden, geschreven boven de rouwcirculaire 
van Engelina Sophia Theodora (Engelien) Koomen, 
geboren op 15 oktober 1955 in Wervershoof als 12e kind 
van Jan Koomen en Nellie Koomen-Konijn. Zij groeide 
op in een gezin van uiteindelijk 13 kinderen; twee oudere 
kinderen, haar broertje Sjonnie en haar zusje Engelientje, 
stierven al op zeer jonge leeftijd en heeft Engelien dus niet 
gekend. Vanaf haar jonge levensjaren was duidelijk dat 
Engelien extra zorg en begeleiding nodig had. Toen zij 
wat ouder werd nam ze een krantenwijk, iets wat ze lange 
tijd heeft volgehouden. Ook werkte zij in de huishouding 
bij buren, familie en gezinnen in het dorp. 
Toen haar moeder ziek en bedlegerig werd heeft Engelien 
de zorg voor haar op zich genomen; zorgzaam zijn dat 
zat haar in het bloed. Ze deed niets liever dan zorgen; 
dat heeft ze met heel veel liefde gedaan. Ze had het heel 
gezellig met haar moeder en samen hebben ze veel 
meegemaakt. Haar vader overleed al op 59 jarige leeftijd 
waardoor de zorg voor haar moeder alleen maar toenam. 

Rond 1983 maakte het gezin Koomen en daarmee 
ook Engelien een bijzonder moeilijke periode door: in 
relatief korte tijd verloor ze haar moeder, haar zus Lida, 
getrouwd met Jaap Bakker en haar broers Johan en Piet. 
Na het overlijden van haar moeder trok zij in bij haar 
zwager Jaap, haar anker en houvast, haar rots in de 
branding in haar vaak afhankelijke situatie. Tegelijkertijd 
was ze heel zorgzaam en liefdevol voor Jaap en zijn 
dochter Petra, die zij uiteindelijk als haar ‘bonusdochter’ 
ging zien. Een win-win situatie dus. Met de komst van 
Mariecke, de dochter van Petra, werd Engelien gevraagd 
of zij haar oma wilde worden; een groter geschenk kon je 
haar niet geven. Wat was ze trots op haar ‘kleindochter’. 
Ze bracht gezelligheid, was zorgzaam, had een luisterend 
oor, wist het hart te raken, was begripvol, meelevend en 
bovenal liefdevol. Het gaf haar leven extra betekenis en 
kleur. Engelien wilde er graag goed verzorgd uit zien; ze 
hield van netjes en zorgde er altijd voor dat haar huis ‘aan 
kant’ was. Ze kon genieten van vakanties, samen met 
haar zussen, weekendjes weg met Martin, Annet en Jaap 
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en Mariecke. Dat waren de lichtpuntjes in haar leven. 

Met haar vriendin Betty, schoonzus van Jaap, wandelde 
en fietste ze veel. Heel veel lief en leed hebben ze met 
elkaar gedeeld; een warme vriendschap die veel voor 
Engelien betekend heeft. De laatste jaren raakte Engelien 
steeds vaker vermoeid. Medio 2020 bleek de ziekte van 
Kahler latent aanwezig te zijn. Na een aantal chemokuren 
te hebben ondergaan, bleek haar lichaam uiteindelijk niet 
opgewassen tegen deze ziekte. De maandag voor haar dag 
van overlijden kreeg zij te horen dat ze uitbehandeld was; 
zware en moeilijke dagen volgden. Ze had zo graag de 
leeftijd van haar moeder (67 jaar) gehaald. Het mocht niet 
zo zijn. In het bijzijn van Martin en Annet heeft zij op 29 
januari 2022 het leven los moeten laten. Op 2 februari 
was voor haar een indrukwekkende afscheidsviering met 
aansluitend begrafenis op het kerkhof bij haar zus Lida. 

Afscheid van een innemende, lieve, zorgzame zus, 
‘maatje’ en zwager Jaap, liefdevolle bonusmoeder van 
Petra, trotse oma van Mariecke en hartsvriendin en 
‘schoonzus’ van Betty. Dat zij moge rusten in vrede. 

Op 16 oktober 1938 is in Andijk geboren: Ton Meester, 
zoon van Piet Meester en Betje Tiet. Hij groeide op aan 
de Dijkweg als jongste telg in een gezin van 6 kinderen. 
Het gezin woonde weliswaar in Andijk maar was in alle 
opzichten georiënteerd op Wervershoof. Ton bracht zijn 
lagere schooltijd door op de Werenfridusschool. Het 
middelbaar onderwijs volgde hij op de tuinbouwschool. 
Vader Piet had een landbouwbedrijf en het was 
gebruikelijk dat de kinderen hun steentje daaraan 
bijdroegen, zo ook Ton. Samen met zijn vader werkte hij 
op de bouw. 

Toen hij 16 was kreeg hij verkering met Annie Vriend. 
Ze trouwden in 1960 en gingen tijdelijk wonen aan De 
Bangert; in die tussentijd werd hun nieuwe woning aan 
het Kleingouw gebouwd. Samen kregen ze twee kinderen: 
Liesbeth en Karin. 15 Maanden na hun huwelijk – 
Liesbeth was net 1 maand oud – kreeg Ton tuberculose 
en kwam hij in een sanatorium terecht. Dat betekende 
voor Annie elke week een ritje met het openbaar vervoer 
naar Hilversum; een hele opgave met een baby thuis. Ton 
was net zijn eigen tuinderij gestart, maar kon gelukkig 
rekenen op de hulp van zijn vader en de Naastenliefde. 
Na een verblijf van een jaar in Hilversum keerde hij weer 
huiswaarts naar hun nieuwe woning aan het Kleingouw. 
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In 1979 verhuisde het gezin naar de Dorpsstraat; het 
was ook de tijd van de ruilverkaveling. In plaats van met 
de schuit werden de tuinbouwproducten per tractor 
en wagen vervoerd. Ton behoorde tot de categorie ‘wat 
zijn ogen zagen, maakten zijn handen’. Hij heeft heel 
wat technische snufjes voor zijn bedrijf bedacht om 
alles letterlijk en figuurlijk op rolletjes te laten verlopen, 
waardoor het werk allemaal wat gemakkelijker ging. In 
de wintermaanden was er weinig of geen werk in het 
bedrijf. Die tijd benutte hij om te gaan klussen bij familie, 
vrienden en bekenden. Behangen, deuren ophangen, 
tuinhekjes maken, glas zetten, loodgieterswerk, badkamer 
tegelen, keuken plaatsen, schuurtjes bouwen en in de 
koffiepauze verhalen vertellen. Verhalen over de warme 
zomers en de strenge winters, verhalen over belevenissen 
op de bouw, over de afstand van de zon en de maan 
ten opzichte van de aarde en over de eeuwwisseling. Ja, 
vertellen kon hij! 
Ook maakte hij zich verdienstelijk als vrijwilliger bij o.a. 
VVW gym (bestuurslid), de voetbal (veldtrappen na een 
wedstrijddag) en de actie Kerkbalans. Grote hobby’s van 
Ton waren klaverjassen, jeu de boules en het spelen van 
een spelletje op de computer. Samen met Annie heeft hij 
zelfs nog computerlessen genomen. 

In 2010 verhuisden Ton en Annie naar De Wilskracht 
148. Ook daar kwamen zijn liefde voor de tuin en zijn 
technische vaardigheden goed van pas. Hij verzorgde de 
planten in de binnentuin en heeft menig lampje in het 
appartementencomplex aan de Wilskracht vervangen. 
In augustus 2020 hebben ze met elkaar nog hun 60-jarig 
huwelijksjubileum mogen vieren. Het laatste jaar liet 
zijn gezondheid hem echter steeds meer in de steek. Na 
een ziekenhuisopname in de laatste weken voor zijn 
overlijden kwam zijn afscheid op 31 januari. Op vrijdag 
4 februari was voor Ton een mooie uitvaartviering met 
een indrukwekkend Il Silenzio, op trompet en hoorn 
gespeeld door zijn kleindochter Rianne en haar vriend. 
Aansluitend was voor hem de begrafenis op het kerkhof. 

Afscheid van een hardwerkende en liefdevolle echtgenoot, 
geweldige vader en trotse opa. 
    

Op de gezegende leeftijd van bijna 103 jaar is op 24 
februari 2022 overleden: Marie Rood-Sijm. Zij is geboren 
op 11 april 1919 in Andijk en groeide op in een gezin 
met 9 broers. De blijdschap was dan ook heel groot toen 
zich – Marie was 11 jaar – een zusje aandiende: Emma. 
Ze zorgde graag voor haar kleine zusje, maakte kleren 
voor haar en bracht haar later op de fiets naar school. Als 

oudste dochter heeft ze heel veel werk verzet in het gezin. 
Tijdens de oorlogsjaren leerde ze haar toekomstige man 
Herman kennen; hij ventte groente en fruit met paard en 
wagen. Dat paste haar wel. In 1946 trouwden Herman en 
Marie; samen kregen ze vier kinderen: Tineke, Anton, 
Ina en Marty. 

Na hun huwelijk vonden zij hun woonplek in de Bangert 
in Andijk; Herman had daar zijn ventwijk en Marie 
bestierde een ‘haalwinkel’ aan huis. In 1953 verhuisde 
het gezin Rood naar Wervershoof. Daar kregen ze een 
‘echte’ winkel aan de Zeeweg en Herman hield zijn 
ventwijk. Het was een druk bestaan; ondanks dat maakte 
ze tijd voor logeerpartijtjes van buurkinderen, nichtjes 
en neefjes, vriendinnetjes en Amsterdammertjes. Alles 
kon altijd en niets was te gek; iedereen was welkom. 
Kleding voor de kinderen maakte ze zelf, maar ook voor 
de familie dichtbij en verderop in Bussum. Ook voor 
vakanties werd tijd vrijgemaakt: Samen meerdere keren 
naar Valkenburg en Lourdes. Daar kon(den) ze bijzonder 
van genieten. Marie fungeerde in haar winkel ook als een 
soort maatschappelijk werkster en vraagbaak; klanten die 
problemen hadden vonden bij haar een luisterend oor, 
iets wat haar wel was toevertrouwd. 

In 1980 verhuisden Herman en Marie naar de overkant 
naar een nieuw huis aan de Zeeweg; dat was het 
einde van het tijdperk van de groentewinkel. Tijd om 
te genieten van hun 14 kleinkinderen en op oudere 
leeftijd ook nog 15 achterkleinkinderen. Bijzondere 
herinneringen bewaren zij aan de opa- en oma dag 
in de speeltuin, pannenkoeken eten, de gezamenlijke 
kerstfeesten en logeerpartijen. Ook voorlezen kon zij als 
de beste. In 1991 overleed haar man Herman; ze wist 
zich desondanks goed staande te houden en pakte haar 
hobby’s weer op: klaverjassen, borduren, breien etc. Haar 
tuintje zag er altijd kleurrijk uit; van de ‘oogst’ van de 
tuin maakte ze mooie bloemstukjes. Ook hield ze van 
lezen en het doen van spelletjes, met name met haar 
kleinkinderen. Doordat haar zicht slechter werd kon 
zij zich steeds minder richten op haar hobby’s, iets wat 
haar veel verdriet heeft bezorgd. Tot haar 99e levensjaar 
heeft Marie zelfstandig aan de Zeeweg 27 gewoond. 
Omdat haar gezondheid haar parten begon te spelen 
verhuisde zij in 2018 naar St. Jozef. Ze genoot daar van 
het bezoek van haar kinderen; dan duurde de dag niet 
zo lang. De laatste weken liet haar gezondheid het steeds 
meer afweten en werd zij ziek; legendarisch waren haar 
woorden: ‘Wat duurt doodgaan lang’. 

Op 1 maart was voor haar de uitvaartdienst met daarop 
aansluitend begrafenis op het kerkhof bij haar man 
Herman. Afscheid van ‘een hardwerkende vrouw, een lief 
moedertje, een kanjer en trotse spelletjesoma’. 
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Op 25 februari 2022 is overleden: Hillegonda Divera 
Maria (Gonny) Bakker-Veerman, geboren op 23 
september 1931 in Grootebroek als tweede kind van Hein 
Veerman en Marie Veerman-Kok, beiden oorspronkelijk 
afkomstig uit Volendam. Ze woonden aan de Melkweg; 
een leuk detail is dat in dezelfde  woning als waar Gonny 
geboren is, ook de voetballers Frank en Ronald de Boer 
zijn geboren. Ze groeide op in een gezin van drie broers 
en één zus. Op haar 19e jaar kreeg ze haar eerste grote 
verdriet te verwerken: het overlijden van haar moeder; 
vanaf dat moment nam zij de zorg voor de huishouding 
op zich. In die periode was ze ook werkzaam als 
verkoopster bij de Gruyter. 

In de jaren ’50 leerde ze Cor Bakker kennen. In de tijd 
van hun verkering belandde Gonny in het sanatorium 
vanwege opgelopen open TBC. Dat betekende dat Cor 
elk weekend tweeëneenhalf jaar lang met de trein bij haar 
op bezoek ging in Rosmalen. Op 12 juni 1958 trouwden 
ze en gingen wonen aan de Dorpsstraat 80 waar Cor 
een groente- en bollenbedrijf had. Samen kregen ze vier 
kinderen: Ria, Kees, Henry en Nico. Naast het runnen 
van de huishouding verrichtte ze ook werkzaamheden in 
het bedrijf. Moeder Gonny was heel gastvrij en nam de 
tijd om naar je te luisteren. Ze hield van gezelligheid en 
mensen om haar heen. 

Hun trouwdag werd vaak gevierd met een lang weekend 
in Zuid-Limburg en dan gingen alle kinderen mee. Heel 
mooie herinneringen bewaren ze daaraan. Ondanks 
de ‘Grootebroeker grond’ heeft ze haar voorliefde voor 
Volendam nooit onder stoelen of banken gestoken. Ze 
was een super fan van FC Volendam. Ze is waarschijnlijk 
de enige Wervershoofse vrouw die op haar leeftijd van  
90 jaar de sportzender ESPN op haar televisienet had 
staan. Op vrijdag keek ze steevast naar ‘haar cluppie’ 
Volendam; alles volgde ze van het elftal. Haar avond was 
pas goed als het elftal van Wim Jonk had gewonnen. 
En wat was ze trots dat haar kleinzoon Dennis  daar 
als technisch manager werd aangesteld.  Ook voor 
de kerk is Gonny jarenlang actief geweest, o.a. als 

contactpersoon voor het parochieblad Nu en Straks en 
voor de actie kerkbalans. Hun 40-jarig huwelijk was een 
bijzonder feest; dat is zelfs twee keer gevierd: één keer in 
Wervershoof en de tweede keer als uitgekozen bruidspaar 
voor een ‘Boerenbruiloft’ in Enkhuizen. 

Vlak vóór hun 50e huwelijksjaar – het is maart 
2008 - overleed haar man Cor. Daar heeft ze het heel 
moeilijk mee gehad. Cor werd vaak gevraagd als 
ceremoniemeester bij bruiloften en de fanfare en deed 
daar dan veelal een woordje. Gonny had zo graag gezien 
dat de rollen nu eens een keer omgedraaid waren; 
helaas mocht dat niet zo zijn. Het overlijden van haar 
kleinzoon Barry in 2017 – hij leed aan de (spier)ziekte 
van Duchenne – heeft haar groot verdriet bezorgd. Tot 
zo lang ze kon heeft ze zijn graf op het kerkhof in Obdam 
bezocht. Haar gezondheid liet het echter steeds meer 
afweten; de laatste 1,5 jaar heeft zij op bed gelegen en is 
zij niet meer het huis uit geweest, met respect voor zoon 
Henry die een groot deel van de mantelzorg op zich nam 
en buurvrouw Git op wie ze altijd een beroep kon doen. 

Op 2 maart was voor haar een druk bezochte en 
indrukwekkende avondwake en op 3 maart de plechtige 
uitvaart waarna begrafenis bij haar man Cor.  Afscheid 
van een ‘unieke, lieve moeder, een pracht vrouw en een 
super trotse oma, liefdevol en hartelijk tot het eind’.

‘Loslaten, afscheid nemen is niet vergeten, maar 
liefhebben op een andere manier. We zullen je missen’. 
Deze mooie en veelbetekenende woorden stonden 
opgetekend aan de binnenzijde van de kaft van de 
uitvaartliturgie voor Tiny Koopman-de Boer, geboren 
op 17 juli 1933 als oudste dochter in het boerengezin van 
Joris en Jantje de Boer. Zij groeide op in een gezin met 
veel zussen en één broer. Opgroeien in een Westfries 
boerengezin was in die tijd niet gemakkelijk. Een 
vervolgopleiding na haar lagere schooltijd zat er voor 
haar niet in; ze moest op haar twaalfde aan het werk op 
de boerderij: koeien melken en hard werken op het land. 
Kiezen voor zichzelf was in die tijd niet aan de orde. Als 
oudste dochter was zij ook als een tweede moeder voor 
haar jongere zussen. Haar harde opvoeding – vader Joris 
was geen gemakkelijke man - heeft haar gevormd tot wie 
ze geworden is: liefde voor haar naasten, hard werken en 
kracht om (op) te bouwen. 
In de jaren ’50 ontmoette ze haar toekomstige man Jan. 
Ze trouwden in 1958 en kregen vijf kinderen: Peter, José, 
Jos, Jan en Marjan. Nadat moeder Tiny het ouderlijk huis 

Wij herinneren ons ... 

Familieberichten



had verlaten kocht haar vader een melkmachine; niet 
zozeer omdat hij dat wilde, maar het was pure noodzaak, 
omdat geen van haar zussen bereid was de taak van het 
koeien melken over te nemen. Samen met broer Joop 
en schoonzus Tiny bouwden ze een boerenbedrijf op. 
Na 10 jaar eindigde die samenwerking en zetten Jan en 
Tiny zelfstandig hun bedrijf voort. Een goede keuze zo 
zou blijken; moeder Tiny hield graag de regie in handen. 
Terwijl haar man Jan meer een levensgenieter was en 
het leven zo zorgeloos mogelijk door wilde komen, was 
moeder Tiny de spil in het gezin en het bedrijf; zij zorgde 
voor de kinderen, voor het huis, de stal, de financiën en 
de boekhouding. 

Eind jaren ’70 werd de inmiddels sterk verouderde 
boerderij verkocht en lieten ze een nieuw huis en een 
loopstal bouwen. Van het ene op het andere moment 
een modern bedrijf en een huis dat van alle gemakken 
was voorzien. Wat was ze trots op hun nieuwe 
onderkomen. Maar het nieuwe bedrijf  kende ook zijn 
schaduwkanten; met de hoge rentestand waren de 
opbrengsten van de boerderij nauwelijks voldoende 
om de hypotheek te betalen. Ook in deze situatie was 
het moeder Tiny die, met een ijzeren discipline voor 
de financiën en boekhouding, de touwtjes in handen 
had. Ondanks die zorgen ontbrak het de kinderen 

aan niets. Er was ruimte voor de kinderen om een 
vervolgopleiding te doen, iets wat haar nooit gegeven 
was. Met vooral de vasthoudendheid, daadkracht en 
het doorzettingsvermogen van moeder Tiny wisten ze 
samen het bedrijf stap voor stap tot een succes te maken. 
Met de verkoop van de boerderij en de komst van de 
kleinkinderen – wat was ze trots op hen – konden ze gaan 
genieten: Reizen, fietsen, vakanties in Haarle. 

Een hersenbloeding in 2009 bracht een einde aan dit 
genieten. Van het ene op het andere moment werd ze 
afhankelijk van iedereen om haar heen. Voor iemand die 
altijd zo sterk was en steeds haar eigen keuzes maakte 
een stap die moeilijk was te accepteren. Omringd door 
liefdevolle zorg van de mensen om haar heen leverde zij 
stap voor stap steeds meer in aan levenskracht.  
Op 4 maart 2022 heeft zij het leven los moeten laten. 

Op 8 maart was voor haar een plechtige uitvaartviering 
waarna begrafenis bij haar man Jan. 
Afscheid van een ‘sterke en krachtige vrouw, een mooi 
mens en een trotse oma’.
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 Westfriese Lourdes Vliegreis 2022 
“Wat op mij indruk heeft gemaakt, dat de sfeer zo goed was. We konden huilen en 
lachen met elkaar.  Lourdes gaf mij kracht, het was net een warme deken die je om 
je heen kreeg.”  
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2019). 
  

Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar ‘heilige’ plaatsen, die om hun religieuze betekenis  
aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten zijn van alle tijden! Ook vandaag de dag hebben mensen  
behoefte aan bezinning en zoekt men naar diepere waarden in het leven. Wie op pad gaat en openstaat voor  
contacten, komt andere mensen tegen die ook de taal van ontmoeting spreken. Juist die ontmoetingen in  
combinatie met vakantie en geloof maken een reis naar Lourdes tot een bijzondere reis. Door die ervaring  
word je een ander mens. Misschien hoorde u er al enthousiast over vertellen? Ook voor niet gelovigen,  
buitenkerkelijken en andersdenkenden is een reis naar Lourdes waardevol! Ook onder hen zijn er velen ‘op  
zoek’. 

Wilt u in korte tijd een grote afstand overbruggen en op een aangename manier reizen? Dan is vliegen naar  
Lourdes een aanrader. In ongeveer anderhalf uur brengt het chartervliegtuig u van Maastricht naar Lourdes.  
En, wilt u met mensen uit uw omgeving, uit de regio? Groep Westfriesland organiseert vanaf 2002 een  
Lourdes-groepsreis met medische, pastorale en reisbegeleiding. Data: 28-apr t/m 3-mei en 22 t/m 27-sep.  
In beide reizen zijn nog vrije plaatsen! Voor de reis van september is zorghotel Padoue gereserveerd. Ook  
belangstellenden buiten de regio zijn van harte uitgenodigd. 
Aanmelden: Harry Vet ham.vet@quicknet.nl /  0228-514040. 
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Als dat eens zou kunnen

Auxili-ja ondersteunt wereldwijd kleinschalige 
projecten die ten goede komen aan de lokale bevolking

“Dat is een druppel op een gloeiende plaat”
“Je moet geen water naar de zee dragen”
“Dat zet geen zoden aan de dijk”

U kent deze uitdrukkingen vast wel (misschien zelfs nog 
wel een paar meer met ongeveer dezelfde betekenis) en 
zit er volgens u wel een kern van waarheid in. Als ik die 
uitdrukkingen van toepassing laat zijn op onze stichting 
dan kom je snel op de vraag: die kleine organisatie die 
Auxili-ja! is, zou die nu echt een verschil kunnen maken? 
Ik kan u verzekeren dat, als wij zouden denken dat wij 
geen enkel verschil zouden maken, wij allang het bijltje 
erbij neer gegooid zouden hebben. Wij zijn er met zijn 
allen namelijk van overtuigd dat wat wij doen (wereldwijd 
ondersteunen van kleinschalige projecten die ten goede 
komen aan de lokale bevolking) wel degelijk zin heeft. 
Dat wij op dit moment vanwege de vele beperkende 
maatregelen in “de sluimerstand” staan is even een ander 
verhaal.
Niets doen is voor ons namelijk helemaal geen optie. 

Ik moest hieraan denken toen ik vrijdag 24 december 
2021 het blaadje van die dag van de scheurkalender 2021 
van Happinez trok. Daarop zegt Claire Nuer, een Franse 
coach, het volgende:

“Misschien ontbreekt er nog maar de stem van één mens 
om tot vrede in de wereld te komen.”
In eerste instantie denk je dan: “Goh als dat eens zou 
kunnen”. “Als dat eens waar zou kunnen zijn of kunnen 
worden”, vooral in deze tijd van oorlog, van invasie. Maar 
vrijwel meteen denk je dan dat dat een illusie is, tot je de 
achterkant van het kalenderblaadje gaat lezen.”

“Vertel me eens wat een sneeuwvlok weegt?”, vroeg een 
koolmees aan een duif. “Niets meer dan niets”, was het 
antwoord. “In dat geval moet ik je een wonderbaarlijk 
verhaal vertellen”, zei de koolmees. “Ik zat eens op de tak 
van een dennenboom, vlak bij de stam, toen het begon 
te sneeuwen. Niet hevig, geen razende sneeuwstorm, nee 
gewoon, zoals in een droom, zonder enig geweld. Daar 
ik niets beters te doen had begon ik de sneeuwvlokken 
die op de naalden en twijgjes van mijn tak neer daalden 
te tellen. Ik was precies bij nummer 3.741.952 toen de 
3.741.953ste sneeuwvlok op die tak viel. 

“Niets meer dan niets”, zeg je, maar die tak brak af”. 
De duif, sinds de tijd van Noach een autoriteit in 
vredeszaken, dacht een tijdje over het verhaal na en zei 
tenslotte in zichzelf: 
“Misschien ontbreekt er nog maar de stem van één mens 
om tot vrede in de wereld te komen”.

Kees Ooijevaar

Naar het voorjaar
We gaan met elkaar naar het voorjaar, een tijd van licht en hoop. En dat is door de huidige 
ontwikkelingen in Europa best een opgave. Het raakt ook ons, op een heel ander niveau maar toch.

Voor een aantal van ons zorgt de situatie voor financiële nood. Als PCI springen we bij waar dat 
kan, om een beetje lucht te geven aan de mensen die dat nodig hebben. 
Mede dankzij uw financiële hulp, is de PCI in staat om mensen te helpen. Mogen we op u rekenen?

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

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

PCI Parochiële Caritas Instelling 
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Auxili-ja! en de Grote Ballon
Het klinkt als de titel van een spannend boek. Spannend gaat het misschien ook worden, 
maar in ieder geval uitdagend! Na de beklimmingen van de Alpe d’Huez (2012) en de  
Mont Ventoux (2014) vond stichting Auxili-ja! het weer eens tijd om een berg op te fietsen 
voor het goede doel. 

Van 10 t/m 12 juni 2022 gaan we dit keer de Grand Ballon in de Vogezen zo vaak mogelijk op één dag beklimmen. 
Een klim van 18,5 kilometer lengte waarin precies 1000 hoogtemeters worden overbrugd. Eén keer omhoog is al een 
geweldige prestatie, maar wellicht zit er meer in het vat?

Het goede doel waarvoor we de berg op gaan is stichting Melania (www.melania.nl). Een stichting die zich al meer 
dan 100 (!) jaar inzet voor het versterken van de positie van vrouwen in Afrika en Zuid-Amerika. De eerste vrouw 
heeft zich al aangemeld voor de actie, maar gezien het goede doel hopen we natuurlijk op veel meer!

Om deel te nemen vragen we een eigen bijdrage van  
€ 250,- en een minimale sponsoropbrengst van  
€ 500,-. Wij bieden je dan twee overnachtingen in een 
chalet aan de voet van de klim (camping Huttopia te 
Wattwiller) en tweemaal een diner.

Voor vragen of het aanmelden voor de actie kun je 
contact opnemen met Martijn Droog:
martijnmoniek@quicknet.nl of 06 53 11 90 74.

Een hartelijke groet namens Auxilia-ja!,
Martijn Droog

Kringloop & Kadowinkel Sogges

Heeft u nog spullen over voor de kringloopwinkel 
van Marleen Pater te Avenhorn voor de stichting 
bakeforlife?

U steunt hiermee het goede doel en het is ook nog 
eens goed voor het milieu! 
De kringloopwinkel is gevestigd in winkelcentrum  
de Vijverhof te Avenhorn.

Te denken valt aan huishoudelijke artikelen, 
woonaccessoires voor binnen en buiten, 
lampen, tassen, sieraden, kleine meubeltjes, 
grammofoonplaten, speelgoed en boeken  
(kook-, kinder- en stripboeken aub).

Op zaterdagochtend tussen 09.00 uur en 12.00 uur is 
er inname van goederen aan West 99 te Avenhorn.
Maar ik kan het ook bij u thuis ophalen, dan breng ik 
de spullen naar Avenhorn.

Namens Stichting Bake for Life:

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

Kijk voor meer informatie  op www.sogges.nl
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Paaseieren zoeken
Sjoerd woont in een rijtjeshuis, en hij is weg van Marieke, 
die in het huis naast hen woont. Hij ziet Marieke bijna 
nooit, want zij gaat naar een andere school en de heg 
tussen hun tuinen is erg breed en dicht. Maar in de herfst, 
wanneer heggen en heesters helemaal kaal worden, 
wanneer bomen hun bladeren laten vallen, kan Sjoerd 
Marieke wel zien. Het is alleen jammer dat je in de herfst 
en s̀ winters niet zo vaak in de tuin komt. Wanneer het 
lente wordt en de zon weer gaat schijnen, ja, dan gaat 
iedereen weer naar buiten. Maar ook de blaadjes aan de 
heg beginnen dan te groeien. Dus zien Sjoerd en Marieke 
elkaar dan weer niet. Sjoerd weet dat ze bij Marieke geen 
Pasen vieren. De paashaas komt dus niet bij hen. Eigenlijk 
is dat maar goed ook, want als niemand gaat zoeken, 
zouden de eieren wegrotten.

Paasmorgen
Zo gauw Sjoerd wakker is, gaat hij naar Belinda, zijn 
zusje en naar Bas, zijn broertje. `Kom op! het is Paseǹ , 
zegt hij. `We moeten paaseieren zoekeǹ . Vlug kleden ze 
zich aan en gaan naar de tuin. Het is nog fris, maar de 
zon lacht hun toe. Het is Pasen. Belinda ziet het eerste ei, 
achter de regenpijp en roept: `Gevonden!̀ . Boven uit het 
slaapkamerraam kijken mama en papa….. Ze lachen en 
roepen: `Laten jullie er ook een paar voor ons liggen? We 
komen er aaǹ . Van achter de gele forsythia springt Bas 
tevoorschijn en gilt: `Twee, ik heb er tweè . Dan ziet Sjoerd 
een soort nest, hoog in de heg. Hij kan er niet bij. Hij 
schudt uit alle macht, maar dat helpt niet. 

Bij de rozenstruik ziet hij een stok in de grond. Hij pakt de 
stok en duwt tegen het nest. Er vallen twee eieren uit.

 Wanneer hij de stok terugtrekt, floept nog een derde naar 
beneden, precies op zijn hoofd. Dat ei heeft hij, maar waar 
zijn de anderen gebleven? Hij ziet ze nergens. Hij zoekt 
in de takken van de heg, onder de heg, in het lange gras, 
maar... weg zijn ze! Zouden ze...- denkt hij en hij krijgt 
meteen een hoogrode kleur. Zouden ze in de tuin van de 
buren gerold zijn, aan Mariekes kant? Sjoerd laat niemand 
iets merken. Stilletjes hoopt hij maar dat Marieke ze 
vindt. `Hoeveel eieren hebben jullie al gevonden? `vraagt 
papa, die trots één ei omhooghoudt. Ìk heb er tweè , 
zegt mama. Bas moet lachen en zingt: `Een ei is geen 
ei. Twee ei is een half ei. Drie ei is een paasei` en hij laat 
triomfantelijk de drie eieren zien die hij gevonden heeft. 

Belinda komt er ook bij staan en kijkt de anderen aan. Ze 
zegt niets, maar begint haar jaszakken leeg te halen. `Een, 
twee, drie en dit is vier!̀  En Sjoerd? `Eén ei, da’s alles̀ . 
Mama telt vlug alle eieren: `Elf eieren! wat een hoop! 
Maar ik denk dat er nog vier verstopt zijn! Zoekeǹ . `Hoe 
weet jij dat, mam? ,̀ vraagt Belinda. Mama kijkt papa aan 
en dan zegt ze: `Drie ei is een paasei, zong Bas toch. Wij 
zijn met vijf, en vijf maal drie maakt vijftien eieren! Zoek 
maar verder. Ik maak het ontbijt klaar̀ . `Oh ,̀ zucht papa 
opgelucht en gaat weer op zoektocht. Wanneer mama 
roept dat het ontbijt klaar is, hebben ze nog maar twee 
eieren kunnen vinden. 

Op tafel staat een vaasje met gele narcissen. `Zalig Pasen 
en smakelijk eteǹ , zegt mama en op dat moment horen 
ze een kreet van vreugde uit de tuin van de buren komen: 
`Kom kijken, de paashaas is toch geweest! .̀ Het is de stem 
van Marieke. Sjoerd durft niet op te kijken, maar hij voelt 
zich nu echt blij.
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Vastenactie
Op zondag 10 april is het Palm- of Passiezondag.

Na de viering in de kerk is er de mogelijkheid 

om één of meerdere bosjes tulpen te kopen.

De opbrengst daarvan is bestemd voor de vastenactie.

 De prijs voor een bosje tulpen is €€ 3,- en voor twee bosjes € 5,- 

De tulpen worden gesponsord door 

Klaas Schouten Tulpen (Bloomore) uit Andijk.

De Eucharistieviering van 10 april wordt verzorgd door 

Juan Andrés Correa m.m.v. het Herenkoor.

 


