
INFORMATIEBLAD VAN DE 
PAROCHIE ST. WERENFRIDUS
44e JAARGANG NUMMER 5
30 mei 2022

5
Mei
2022

Pinksteren

Kaarsenactie: Voor een goed onderdak



 2 Nu en Straks | 30 mei 2022

Redactie
e-mail: parochieblad.nuenstraks@gmail.com
website: www.rkregiowh.nl

Pastorie: Dorpsstraat 71 
Tel.: 581268 
parochiewerenfridus@quicknet.nl

A. Koomen-Kuip, 
Floralaan 27, Tel.: 583579 

A. Neefjes-Kuip, 
Nieuwstraat 7, Tel.: 583603 

G. Koomen
Raiffeisenlaan 9, Tel.:582263

Illustraties: P. Brandsen 
Drukwerk:  Ton de Hoogt
Lay-out:  P. Koomen

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

Gebruikte afbeeldingen:
leukekleurplaten.nl, vastenactie.nl, Historische 
Vereniging Oud Wervershoof, Pieter Rynja, 
koogerkerk.nl, wikipedia.nl, fotograaf Jan A. Jong

In dit nummer
Liturgisch rooster 3
Gedicht: Levensreis 4
Gedicht: Moin Durp 4
Van de restauratiecommissie 4
Vanuit de parochieraad 5
Namens Juan Andrés 6
Werkgroep vormen 7
Westfriese Lourdes Vliegreis 2022 7
 Interview Ria Kuin-Temme en Jules Post 8
 Het wonder van Lourdes 9
In gesprek met
 Jan van der Leek 10
 Pieter Rynja 13
Het Orgel 15
Familieberichten
 Wij herinneren ons... 16
Auxili-ja 19
Gemeenschapsveiling 19
Week van de Nederlandse Missionaris 20
Vastenactie 21
PCI Parochiële Caritas Instelling 21
Toeristenkerk Onderdijk 22
Voor de kinderen
 Een reisje naar de maan 22
 Kleurplaat 23
Afscheidsconcert 12 juni 24

Van de redactie
Voor u ligt alweer de laatste Nu en Straks voor de vakantie, de 
volgende verschijnt pas weer in september. 

De restauratiecommissie vertelt over de verschillende 
sponsoractiviteiten, waaronder de kaarsenactie. Op 12 juni 
wordt er met een viering afscheid genomen van Jan van der 
Leek en Pieter Rynja. Voor deze gelegenheid gingen we met 
beiden in gesprek. Piet Brandsen heeft er weer een paar mooie 
tekeningen bij gemaakt. Van 28 mei t/m 5 juni is de week van 
de Nederlandse missionaris (WNM) en de Vastenactie heeft 
bij elkaar bijna 700 euro opgebracht.

Verder staan er interviews in met Ria Kuin-Temme en Jules 
Post, beiden al jaren verbonden aan dé Westfriese Lourdes 
Vliegreis. Arda heeft weer een mooi gedicht gemaakt en 
er zijn bijdrages van de parochieraad, Juan Andrés Correa 
en Auxili-ja. Op de valreep werd de opbrengst van de 
gemeenschapsveiling bekend gemaakt.

We wensen u fijne Pinksterdagen, alvast een mooie vakantie 
en veel leesplezier toe.

De redactie

Voorplaat
Vanaf Pinksteren wordt in de kerk een 
kaarsenactie op touw gezet na afloop van 
verschillende vieringen. Een noveenkaars 
wordt aangeboden die zo’n 200 uur kan 
blijven branden. De kaars 
is geschikt voor in de 
huiselijke sfeer. 

De prijs die we vragen 
voor sponsoring is € 12,50 
waarvan een gedeelte ook 
voor Oekraïne bestemd is en 
natuurlijk voor het tweede 
gedeelte van een nieuw dak 
voor de kerk. 

Het motto: Voor een 
goed onderdak. Verdere 
activiteiten van de 
restauratiecommissie kunt 
u lezen via Binding en 
natuurlijk op onze website: 
WERENFRIDUSKERK.NL
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Liturgisch rooster t/m 25 september 2022

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.
De collecte is bestemd voor Nederlandse Missionarissen.

Vrijdag 10 juni 18.30: geen viering 
Zondag 12 juni: Feest van de Heilige Drie-eenheid / 
vaderdag
10.00: Eucharistieviering door pastor J. Suidgeest. Tevens 
afscheidsviering van Jan van der Leek en Pieter Rynja 
m.m.v. het Gemengd koor.
15.00: Vormselviering door Bisschop J. Hendriks en Juan 
Andrés Correa m.m.v. het AOW-jongerenkoor.

Vrijdag 17 juni 
18.30: Eucharistieviering in verzorgingstehuis door 
pastoor J. van Dril m.m.v. het Kinderkoor.
Zondag 19 juni: geen viering 

Vrijdag 24 juni 18.30: geen viering 
Zondag 26 juni 
10.00: Woord- en communieviering door Ben 
Droog en Moniek van Velzen-Neuvel m.m.v. het 
AOW-jongerenkoor. 

Vrijdag 1 juli
18.30: Eucharistieviering Juan Andrés
Zondag 3 juli
10.00: Eucharistieviering Juan Andrés

Zondag 10 juli, 10.00: 
Woord- en communieviering André Dekker
Vrijdag 15 juli 
18.30: Eucharistieviering J. van Dril

Zondag: 17 juli: geen viering
Zondag: 24 juli: 10.00:  
Woord- en communieviering Groep W’hoof

Vrijdag  29 juli
18.30: Eucharistieviering Juan Andrés
Zondag 31 juli 
10.00: Eucharistieviering Juan Andrés

Zondag  07 augustus 
10.00: Eucharistieviering Juan Andrés

Vrijdag 12 augustus 
18.30: Eucharistieviering J. van Dril
Zondag 14 augustus: geen viering

Zondag 21 augustus, 10:00:
Woord- en communieviering Groep W’hoof 

Vrijdag 26 augustus, 18.30: 
Woord- en communieviering Groep W’hoof
Zondag  28 augustus, 10.00:
Woord- en communieviering Groep W’hoof

Zondag 04 september
10.00: Eucharistieviering J. van Dril

Vrijdag 09 september
18.30: Eucharistieviering Juan Andrés
Zondag 11 september 
10.00: Eucharistieviering Juan Andrés

Zondag: 18 september: geen viering

Vrijdag 23 september, 18.30:
Woord- en communieviering Groep W’hoof
Zondag  25september, 10.00:
Woord- en communieviering Groep W’hoof

Bij het ter perse gaan van deze Nu en Straks was de indeling van de koren nog niet bekend. 
Volgt u daarvoor de informatie in de Binding en op de website www.rkregiowh.nl.

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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Levensreis
Soms is het een korte,
maar vaak een lange reis,
hier op aarde, naar het 
hemelse paradijs

De reis zelf is boeiend,
soms kleurrijk, soms saai
nu energiek, dan vermoeiend 
gelukkig, of wat minder fraai

We komen van alles tegen,
tijdens onze reis
en geven af en toe,
onze belevenissen prijs

Niet zelden klimmen we
moeizaam omhoog
maar genieten daarna
van een heldere regenboog

Souvenirs bewaren we zorgvuldig
op een plekje in ons hart
en maken tijdens de reis,
zo nu en dan een nieuwe start

Na iedere gebeurtenis
gaat er weer een deurtje open
naar kansen tot groei en het is fijn
wanneer dierbaren met ons mee 
lopen.

Arda

Nieuws van 
De restauratiecommissie
Het is een tijdje rustig geweest met de sponsoractiviteiten. Kees 
heeft in de achterliggende periode zo’n 90 bedrijven bezocht voor 
sponsoring ten bate van de dakrestauratie van onze Werenfriduskerk. 
Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd. Ruim dertig bedrijven 
sponsoren met een geldbedrag, waarvan twaalf zelfs met € 1000,--. 
Zij worden vermeld met hun logo op een doek wat waarschijnlijk al 
in de pastorietuin is geplaatst. De andere bedrijven gaven zich op als 
ambassadeur voor een jaar lang met een bedrag van € 250,--. 

Samen met de leienactie, de benefiet 
orgelconcerten en de bedrijfssponsoring hebben 
we nu een bedrag bijeen gespaard van zo’n € 
30.000,--!! 
Voor dit eerste jaar een mooi resultaat.

Vanaf Pinksteren wordt in de kerk een 
kaarsenactie op touw gezet na afloop van 
verschillende vieringen. Een noveenkaars 
wordt aangeboden die zo’n 200 uur kan blijven 
branden. De kaars is geschikt voor in de 
huiselijke sfeer. De prijs die we vragen voor 
sponsoring is € 12,50 waarvan een gedeelte ook 
voor Oekraïne bestemd is en natuurlijk voor het 
tweede gedeelte van een nieuw dak voor de kerk. 
Het motto: Voor een goed onderdak. 

Verdere activiteiten van de restauratiecommissie 
kunt u lezen via Binding en natuurlijk op onze 
website: WERENFRIDUSKERK.NL

Moin durp
Ik hou bar veul van moin durpie
an oôze Westfriese doik.
Hier lag ik eertois in ’t wiegie,
hier voel ik moin altoid roik.

Ik hou van de woidse polder, 
toeters in april en mai.
Langs slôte met de houten breggies,
Lekker lope, zon d’r bai. 

Ik hou van de kleur’ge stolpe, 
wit en mooi groen buitenom.
Deure benne altoid los, ’oor,
komme doen je achterom.

De kerk met de rooie panne
een baken hier voor alleman. 
Rouw en trouw? 
Den luidt de klok hier, 
iederien weet ’r den van.  

Ik hou van ’t kefee bai ’t breggie,
pront staat dat hier op de hoek.
Plaas voor feeste en pertaaie, 
staat al honderd jaar te boek.

Ik hou van de echte durpers,
zegge ‘heui’ teugen mekaar.
Hunnie benne heêls niet stossig,
hewwe oug nag voor ’n aar.  

Ik hou heêl groôt van moin durpie,
omdat ’k hier groôt worren ben.
’k Zel hier altoid weune bloive,
omdat ’k hier de mense ken. 

Greet Koning- Luitjes, Ursem
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Zondag 24 april was een bijzonder dag voor 29 kinderen 
uit onze parochie. Zij ontvingen die dag hun Eerste 
Heilige Communie. Een heel goed bezochte viering – al 
tijden niet zo’n opkomst gehad – met blije kinderen, een 
enthousiast kinderkoor en een perfect functionerende 
werkgroep. Ook onze waardering en complimenten 
voor Juan Andrés voor de wijze waarop hij de viering 
voorging. Het was er één ‘uit het boekje’. Wat een 
blijdschap en enthousiasme weer. Natuurlijk alle 
kinderen en hun ouders: nogmaals gefeliciteerd.

De Paaswake werd goed bezocht; dit jaar weer een 
‘knetterend’ paasvuur halverwege de kerk. Op deze 
manier kon de Paaskaars, ontstoken aan het Paasvuur, 
van achter naar worden gebracht. Veel waardering 
voor het AOW-jongerenkoor die deze viering muzikaal 
omlijstte. 

Op 15 mei was er geen Eucharistieviering of Woord- en 
Communieviering in onze kerk. Binnen de Parochieraad 
werd het idee geopperd om in de meimaand een 
Mariaviering te houden; de datum van deze vieringloze 
zondag leek daarvoor het meest geschikt. Gezien het 
grote aantal bezoekers en de enthousiaste reacties die 
we na afloop ontvingen was deze viering ‘een schot in 
de roos’. Dank aan de beide Ria’s, Kees en Juan Andrés 
die tijdens de viering prachtige Marialiederen ten gehore 
brachten. Ook onze dank aan koster Cees die Maria 
op heel mooie wijze in de bloemen en het kaarslicht 
had gezet; het heeft er mede toe bijgedragen dat we met 
z’n allen kunnen terugzien op een sfeervolle en goed 
verzorgde viering. Het lijdt geen twijfel dat deze viering 
volgend jaar een vervolg zal krijgen; we hopen u dan weer 
te zien.

Op 21 mei was er in Sarto een bijeenkomst met het 
overkoepelende Parochiebestuur en de afzonderlijke 
parochieraden in de regio. Doel van de bijeenkomst was 
het verder uitwerken van enkele grote vraagstukken die 
op ons af komen m.b.t. de toekomst van de kerken binnen 
de regio. Enerzijds door het pastorale beleid op een aantal 
punten nader te concretiseren, zodat steeds duidelijker 
wordt welke kant we op willen gaan. Anderzijds door 
een profiel voor een kerkgebouw te maken, dat nodig is 
bij het pastorale beleid waar we voor willen gaan. Dat 
pastorale beleid vraagt immers ook om fysieke ruimte en 
dat willen we goed in kaart brengen voordat er een keuze 
voor een van onze kerkgebouwen wordt gemaakt. Op het 
moment dat u deze Nu en Straks leest is deze bijeenkomst 
geweest, maar kunnen we u hiervan geen verslag doen, 
omdat de kopij voor deze editie van Nu en Straks al 
eerder aangeleverd moest zijn. In een volgende Nu en 
Straks of in de Binding leest u hierover meer.

Op 12 juni is er een viering die voor een groot deel in het 
teken staat van het afscheid van Jan van der Leek, sinds 
1984 organist/dirigent van het dames- en herenkoor. 
Jan is al langere tijd (sinds maart 2020) niet meer actief 
binnen onze parochie, maar door corona kwam het er 
niet eerder van om aandacht te besteden aan zijn afscheid 
en voor ons was duidelijk: die aandacht verdient hij 
zeker. Sinds begin mei zijn de dames en de heren van 
het koor o.l.v. Jan bezig met de voorbereiding op deze 
viering. Nog één keer zal er een viering zijn met een 
gemengd koor waarbij de Mis van Mozart zal worden 
gezongen. Ook nemen we deze viering afscheid van 
Pieter Rynja, jarenlang de vaste organist bij vieringen 
met het gemengd koor. We danken vanaf deze plaats 
beide heren voor hun jarenlange inzet en spreken 
onze grote waardering uit voor hun kwaliteiten aan 
onze koren gegeven. We hopen velen van u te mogen 
ontmoeten op 12 juni.

Tot zover wat wetenswaardigheden binnen onze 
parochie.

Namens de parochieraad, 
Ben

Vanuit de Parochieraad

Het Mariabeeld in de Werenfriduskerk.
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Beste parochianen,
Hier zijn we weer bijna aan het einde van de Paastijd, 
waar we ons hebben kunnen verheugen met de 
verrezen Heer die aan ons is verschenen. Ik herinner 
me met waardering en dankbaarheid de Paaswake die 
we samen met de parochies van Onderdijk en Andijk 
hebben beleefd, de drie paaskaarsen gedragen door 
vertegenwoordigers van de respectieve parochies, 
het jongerenkoor, de lectrices, de kosters, en met 
bijzondere dankbaarheid denk ik en dank nogmaals 
aan Tomas, Linda en Stefan, de acolieten die me tijdens 
de viering hebben geholpen. Dat deden ze met grote 
plechtigheid en zorg.

Later hebben we de eer en vreugde gehad van zoveel 
kinderen die voor het eerst hun Eerste Heilige 
Communie in onze Kerk hebben ontvangen na een lange 
periode van bijna drie jaar waarin het niet mogelijk was. 
Ik hoop oprecht dat hun vriendschap met Jezus altijd 
meer en meer mag groeien en dat ze bij Hem altijd steun 
en troost mogen vinden wanneer ze dat het meest nodig 
hebben. Jezus is de enige die ons nooit in de steek zal 
laten. Reken er op! 

Een speciale dank aan de werkgroep die voor de 
voorbereiding op de Eerste Heilige Communie zorgde, 
die hun best hebben gedaan om van die dag een prachtig 
feest te maken vol vreugde en enthousiasme. Dank ook 
aan het kinderkoor voor hun vrolijke zang.

Pasen betekent niet automatisch dat onze problemen 
verdwijnen, dat alles goed gaat en precies zoals 
we hadden gepland. Zelfs vandaag worden we 
geconfronteerd met een verschrikkelijke oorlog die heel 
dicht bij ons staat en die ons terreur en verontwaardiging 
bezorgt. We voelen ons machteloos omdat we niets 
kunnen doen om dit bloedbad te stoppen. Er schijnen 
echter lichtstralen door als je ziet hoeveel Nederlandse 
broeders met grote vrijgevigheid en moed de deuren van 
hun huizen openen om de vluchtelingen uit de oorlog te 
verwelkomen. Het is ontroerend om te zien hoe ons volk 
ernaar streeft om de naaste die het zo hard nodig heeft 
op dit kritieke moment zo goed mogelijk te helpen. Dit is 
de kracht van Pasen, van de verrezen Jezus die het goede 
nieuws kondigt. Al het goede dat we in onze kleine kring 
kunnen doen, heeft indrukwekkende gevolgen voor het 
geheel.

Het feest van Pinksteren nadert. De Heilige Geest zal 
komen om al het goede dat tijdens Pasen is gebeurd 
te bezegelen. Hij zal komen om in ons hart de vrede 
te bezegelen waar we zo naar verlangen, maar die 
we soms niet kunnen bereiken. Vrede, wereldvrede 
begint in ons eigen hart. Gezien de gevolgen van deze 
betreurenswaardige oorlog, bid ik dat de Heilige Geest 
ons helpt om de kleine oorlogen binnen onze families, 
met onze collega’s, onze vrienden te beëindigen. Er is 
geen conflict, pijn of belediging die de Heilige Geest niet 
kan kalmeren en genezen. Het is net zo eenvoudig (of 
ingewikkeld) als hem vol vertrouwen vragen. Wanneer 
we ons realiseren hoeveel Jezus van ons heeft gehouden 
tot het punt dat Hij zijn bloed voor ons allemaal vergoten 
heeft, worden alle conflicten en problemen klein in 
vergelijking met deze Liefde waarmee we geliefd zijn. 
Laten we alle hardheid van hart, alle woede en wrok los 
en laten we ons door de liefde, tederheid en warmte van 
de Heilige Geest omhelzen. Ik hoop dat wanneer Hij met 
Pinksteren neerdaalt, Hij de deuren van ons hart wijd 
open kan vinden om hem te ontvangen.

Zalig feest van Pinksteren voor allemaal. 
Wij bidden voor elkaar.

Met vriendelijke groet,
Kapelaan Juan Andrés Correa

Namens Juan Andrés
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 Westfriese Lourdes Vliegreis 2022 
“Een onvergetelijke, bijzondere reis. 
Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken.” 
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2019).

Als tegenprestatie voor het gratis gebruik van de parochieruimte voor de koorrepetities luisterde het 
Lourdes-projectkoor o.l.v. Margreet Drijver op zaterdag 2 april de viering op in de katholieke kerk 
te Wognum. De vele bezoekers hebben genoten van de prachtig gezongen liederen en de aanwezige 
Lourdessfeer. Van 28 april t/m 3 mei mag het koor weer optreden, dan bij de vieringen in Lourdes.

In dé Westfriese Lourdes Vliegreis van 22 t/m 27-sep 2022 zijn nog vrije plaatsen, in groepshotel 
én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die door uw reis-/kamergenoot verleend worden, dan is 
groepshotel Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend 
en beschikt u niet over een eigen rolstoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf. Het 
zorghotel is dé uitgelezen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. Het 
zorghotel biedt maatwerk! De zorgvrijwilligers en brancardiers verlenen alle benodigde hulp op elk 
gewenst tijdstip. (Begeleiding: 1 op 1). 

De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit pastor Jules Post, pastor Mariet Vet, 
hotelleider Fred van de Winkel en groepsassistent Harry Vet. In het zorghotel zijn o.a. werkzaam de 
Westfriese zorgvrijwilligers Monique Bolman, Emmy Homan en Karin Koomen en de brancardiers 
Harrie Dol, Piet Huisman en Chris Oud. De Westfriese vrijwilligers zijn aangesteld door het Huis 
voor de Pelgrim. Wilt u in de toekomst ook eens als vrijwilliger mee naar Lourdes? Mail dan info@
huisvoordepelgrim.nl. 

De saamhorigheid in de Groep Westfriesland is ieder jaar weer heel sterk! Als individueel deelnemer 
zult u zich niet alleen voelen, met het oog op het ‘na-beleven’ is een reis-/kamergenoot aan te 
bevelen! Wilt u dit jaar met dé Westfriese Lourdes Vliegreis mee? Bel Harry Vet 0228-514040 of mail 
ham.vet@quicknet.nl.

Met Ria Kuin-Temme en Jules Post, beiden al jaren aan dé Westfriese Lourdes Vliegreis verbonden, 
is een interview afgenomen. De video met het interview staat op www.weeff.nl en op www.
nhnieuws.nl/west-friesland. De video zelf staat op YouTube. Later zal de video ook te zien zijn bij 
WEEFF op tv! 

Werkgroep Vormen/Vormsel
Bagage voor onderweg
Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor het 
vormsel van 12 juni om 15.00 uur.  De laatste gastouderavond/middag 
is geweest. Vijftien kinderen van groep 7 en 8 uit Wervershoof en vijf 
uit Andijk ontvangen het vormsel in de Werenfriduskerk. 

De kinderen brengen nog een bezoek aan de pastorie en met de 
gezellige, gezamenlijke ganzenbordavond op 8 juni sluiten we het 
project af. Wij hebben er in ieder geval weer zin in om er een hele 
mooie viering van te maken. 

Dit keer met het thema: bagage voor onderweg. 
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Ze moesten er beiden niet zoveel van hebben, maar nu gaan ze elk jaar. Ria Kuin en pastor Jules Post 
gingen respectievelijk 15 en 25 keer op bedevaart naar Lourdes. Vanuit Hoogkarspel en omgeving 
vertrekt er jaarlijks een groep. Ze gaan met het vliegtuig naar Lourdes. Een kaarsje opsteken is een 
doel, maar nog belangrijker is de band die ze opbouwen met hun reisgenoten. 

Ria Kuin ging aan het begin deze eeuw voor het eerst. Haar man - pastor Co Kuin - moest er aanvankelijk 
niks van weten; een bedevaart naar Lourdes. Grote motor achter de groep Lourdesgangers vanuit de 
streek is Harry Vet. Hij overtuigde wijlen Co Kuin, en Ria ging met haar man mee. In september van dit 
jaar gaat ze voor de 15e keer mee.

Pastor Jules Post kwam ooit halverwege de jaren ’80 als toerist in Lourdes. De grot met het mariabeeld 
liep hij meermaals voorbij, het was kleiner dan hij zich had voorgesteld. En toen hij de straten met 
souvenirwinkeltjes zag, wist hij zeker: ik kom hier nooit meer.

Toen pastor Post in zijn functie als vlootaalmoezenier - geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marine 
- gevraagd werd om een club militairen mee te nemen naar Lourdes, ging hij om. De twintigduizend 
militairen uit allerlei landen die in de jaren ’90 nog tegenover elkaar hadden gestaan in oorlogen, 
ontmoeten elkaar in Lourdes en vonden verbinding.

Juist de verbinding met de reisgenoten geven zowel Ria Kuin als Jules Post aan als belangrijke factor dat 
ze beiden al zo vaak terug zijn gegaan naar Lourdes. Dit jaar staan er twee reizen op de planning, door 
de Westfriese Lourdes Vliegreis. Eind april is de eerste (inmiddels geweest) en eind september de tweede. 
Voor de tweede reis is nog plek om mee te gaan. 

Aanmelden: Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040. 

Van afkeer tot 25 maal op bedevaart:  
“Lourdes brengt verbinding” 

10 april 2022, 12.00 uur · Door Sander Huisman

Westfriese Lourdes Vliegreis dit jaar twee keer op bedevaart naar Lourdes - Foto aangeleverd.
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“Een vakantie voor de ziel?” 
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2022, 28 april t/m 3 mei).

Westfriese Lourdes Vliegreis 2022

Het wonder van Lourdes?
Wat is het toch, dat wonder van Lourdes, de verschijning van Maria aan Bernadette? Wat 
verwacht je er te vinden, vragen mensen me vooraf. Ik ga er blanco in en ik zie het wel, ik ben 
vooral benieuwd. Het programma is vol, maar is te doen. Ze zeggen dat in Lourdes de hemel 
de aarde raakt, en dat wil ik natuurlijk zelf ervaren. Het commerciële, die winkeltjes waar je 
van alles kunt kopen, ach, daar prik ik wel doorheen, ik kan het de ondernemers niet kwalijk 
nemen dat ze een graantje willen meepikken.

Op het Heiligdom zelf is geen enkele commerciële uiting, en dat is fijn. Alleen de vele 
pelgrims zijn er, in stilte bij de grot, of op weg naar een van de vele kerken om een viering 
bij te wonen. De Lichtprocessie brengt iedere avond duizenden mensen zingend en biddend 
op de been, hun kaars brandend als een ode aan Maria. En natuurlijk blijft het voor ons 
niet bij één avond, deze ontroering vraagt om meer. Ontroering is er sowieso volop, tijdens 
de kruisweg of de vieringen, stille tranen om onverwerkt verdriet, om de zwaarte van het 
verdriet, van de last, met elkaar te kunnen delen of neer te leggen bij Maria, maar ook 
tranen van vreugde en dankbaarheid om teruggevonden geluk. Ik zie talloze armen om 
schouders, zomaar bij mensen die elkaar soms nog maar nauwelijks kennen. Heel veel jonge 
en niet meer zó jonge mensen geven hun armen, hun handen en voeten om de zieken en 
gehandicapten te helpen en te ondersteunen waar ze maar kunnen. 

Ik denk aan Jezus’ woorden: “Jullie zijn mijn handen, Ik kan het niet alleen.” Het zijn wat 
mij betreft allemaal kleine en grotere wondertjes die je voelt en ziet gebeuren als je je hart 
ervoor opent. En het zijn er zoveel…Tijdens de handoplegging voelde ik heel intens dat ik als 
mens mag zijn zoals ik ben. Ik zag Mariet groeien in haar rol als onze vrouwelijke pastoraal 
begeleider en wat was het fijn dat zij en Cor na de handoplegging letterlijk om ons heen 
stonden, niet boven ons of voor ons, maar tussen ons in, evenals Margreet, de dirigente van 
het Lourdeskoor, die met haar devotie en ongelooflijke enthousiasme de pelgrims als een 
engel in vervoering wist te brengen. De hemel raakte de aarde…

In Lourdes wordt niemand vergeten, wordt niemand aan zijn of haar lot overgelaten, er is 
hulp, er is een luisterend oor voor ieder die dat nodig heeft, maar er mag ook stilte en ruimte 
zijn voor meditatie of gebed.

Alles wat het leven de moeite waard maakt mag je in Lourdes met handenvol ontvangen.
Mag ik het wonder van Lourdes omschrijven als: Een vakantie voor de ziel? 

Gré Gobes-Dekker



In 2009 stond er een uitgebreid interview met Jan van der Leek in de Nu en 
Straks vanwege zijn 25-jarig jubileum als dirigent en organist van het dames- en 
herenkoor.

Dertien jaar later zochten we hem opnieuw op in Enkhuizen, dit naar aanleiding 
van de afscheidsviering die op 12 juni zal worden gehouden. Wat ons direct 
opvalt in de kamer is een prachtig orgel en een piano.
Jan noemt als eerste dat we Pieter Rynja niet moeten vergeten. Hij neemt ook 
afscheid op 12 juni. Pieter is sinds 1992 verbonden aan de Werenfriduskerk en 
Jan sinds 1984. Pieter en Jan waren studiegenoten. Jan heeft indertijd Pieter 
gevraagd om in Wervershoof orgel te komen spelen.
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In gesprek met Jan van der Leek
“Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt”

Jan was namelijk de vaste organist van het herenkoor 
waar Theo Meester dirigeerde. Toen Theo stopte nam Jan 
het dirigeerstokje over en vroeg hij Pieter om zijn plaats 
achter het orgel over te nemen. Jan bleef wel orgel spelen 
bij het dameskoor. De dirigente van dit koor was toen Nel 
Schouten.

Orgelconcerten
Jan organiseert deze zomer vijf orgelconcerten in de 
Werenfriduskerk. De eerste was vorige week dinsdag 
(10 mei), maar er was heel weinig belangstelling. “Het 
is waarschijnlijk niet aan de Wervershoofse bevolking 
besteed”, zegt Jan. Dat is echt jammer want daar doe 
je het niet voor. Vorig jaar 13 juli heeft hij ook i.v.m. de 
restauratie van de Werenfriduskerk een benefietconcert 
gegeven en het aantal mensen dat toen kwam viel hem 
ook tegen. Hopelijk komen er de volgende vier concerten 
meer mensen luisteren. 

Afscheidsviering
Jan vertelt: “Tijdens de afscheidsviering wordt de mis 
van Mozart gezongen en gespeeld, het Ave Verum, Panis 
Angelicus en we willen het Alleluja van Händel zingen, 
maar ik weet niet of dat gaat lukken. We moeten zeker 
nog een paar keer repeteren en de koren zijn een beetje 
uitgedund, vooral het dameskoor. Pastor Suidgeest gaat 
tijdens de viering voor.” Op de vraag of hij zelf ook nog 
op het orgel gaat spelen, antwoord hij: “oh, dat is een 
goeie vraag, dat zou ik eventueel nog wel kunnen doen.” 
We zijn benieuwd.

Hobby’s
Het is heerlijk weer en we zitten buiten tijdens het 
interview. Tuinieren is duidelijk een hobby want de tuin 
ziet er keuring verzorgd uit. Een merel is druk bezig om 
van alles bij elkaar te scharrelen voor een nest. Jan woont 
hier al sinds 1983 en heeft er vanaf 1990 een lespraktijk 
voor zang en orgel aan huis. Hij geeft nog steeds piano- 
en orgelles en daarnaast geeft hij zangles. Hij heeft zelfs 
nog een leerling van 92 jaar. Zij komt al jaren en haar 
stem is nog opvallend goed.

Vakantie viert hij meestal in Nederland. Dit jaar hebben 
hij en zijn vriendin Heleen besloten om samen in het 
huis van Jan te gaan wonen. Dat houdt in: twee huizen 
opruimen en dit huis anders inrichten. Ze kennen elkaar 
inmiddels zes jaar en schipperden tussen de twee huizen. 
Heleen is ook muzikaal, zingt en speelt piano. Door de 
muziek hebben ze elkaar ook leren kennen. Zo kan het 
verkeren. Ze zijn er druk mee bezig. 

Jan zorgt nog steeds voor het onderhoud van het orgel in 
de Werenfriduskerk en is van plan om dit te blijven doen, 
tenminste om jaarlijks een afspraak te maken met de 
orgelstemmer. Het orgel doet het nog prima. 

1985, Jan bespeelt het orgel in de Werenfriduskerk.
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In 1996 schreef Jan een brief aan het parochie-
bestuur, dat het orgel groot onderhoud nodig 
had. Dat maakte iets los. In de jaren 70 was er 
wel wat onderhoud gepleegd, maar er moest nu 
meer aan gebeuren. 

Gesponsorde orgelpijpen
Jan richtte een actiegroep op om geld in te 
zamelen, er was 100.000,-- gulden nodig. In 
1998 begon de actie met een middag in de 
kerk samen met de muziekschool, koren van 
buitenaf, eigen koren en tussendoor orgelspel. 
De optredens waren voor op een speciaal 
podium en achter bij het grote orgel. Leo Boos 
had een orgelfront gemaakt en dat stond als 
achtergrond bij de stands achterin de kerk. 
Mensen konden een orgelpijp sponsoren. En 
afhankelijk van het bedrag kreeg je een kleine 
of grote kaars als bedankje. Pastoor Suidgeest 
had deze kaarsen geregeld bij de abdij van 
Egmond.

Ook kregen de mensen een certificaat 
waarop de ‘gesponsorde’ pijp stond met de 
specifieke kenmerken. Die middag hadden 
ze bijna 20.000,-- gulden opgehaald. Van 
Monumentenzorg kregen ze ook een donatie. 
Na twee jaar was het eindbedrag bij elkaar 
en werd het tijdens het 125 jarig bestaan van 
de Werenfriduskerk overhandigd aan het 
parochiebestuur, dat was in 2000.

Het is toen ‘terug’ gerestaureerd naar het 
oorspronkelijke orgel van 1884 door de firma 
Flentrop Orgelbouw uit Zaandam. Pieter Rynja 
was er toen ook heel erg bij betrokken.

40 jaar orgelspelen en dirigent
Hoelang ga je nog door, was een vraag tijdens het 
interview in 2009. Daar kon hij toen niets over 
zeggen, maar tijdens de coronaperiode begon die 
vraag meer en meer door zijn hoofd te spoken.
Twee jaar geleden in maart stond alles stil. 11 en 
13 maart waren de laatste repetities. Pasen ging 
niet door, Pinksteren niet. Het was ook wel weer 
prettig, even niets. Vanaf 1984 is hij al bezig in 
Wervershoof, daarvoor vier jaar in Hoofddorp, 
dus alles bij elkaar al 40 jaar aan het dirigeren 
en orgelspelen. Het was ook wel goed zo, en 
toen heeft hij de knoop doorgehakt. Hij heeft er 
nog geen spijt van en is blij ‘s avonds niet meer 
weg te hoeven voor de repetities, woensdag het 
dameskoor en vrijdag het herenkoor.

Koren
Na vier jaar Hoofddorp kwam hij in Wervershoof 
terecht. Daar was het veel drukker met vieringen, 
ook door de weeks zoals bij huwelijken en 
uitvaarten. Hij kreeg halfjaarlijks een lijst van 
pastor Janssen met daarop alle vieringen. De 
koren waren toen ook veel groter. Er waren in 
die tijd een dames- heren- regio,- AOW- en 
kinderkoor. Om leden te werven werden er 
gezamenlijke koorvieringen georganiseerd. Er 
is ook wel eens een spel gedaan in de kerk met 
de verschillende koren om de samenwerking te 
bevorderen. Dat werd op prijs gesteld, maar er 
kwam geen doorstroming. Het dameskoor zorgde voor wat wrijving bij het herenkoor.

Jan is blij ‘s avonds niet meer weg te hoeven.
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Van oudsher was het traditie dat alleen mannen in de 
kerk zongen. In 1947 werd het dameskoor opgericht en zij 
zongen bij aanvang alleen operettemuziek. Later gingen 
ze ook in de kerk zingen wat bij de mannen wat wrijving 
veroorzaakte. Zij konden er niet goed mee om gaan dat 
vrouwen hun territorium binnendrongen zeg maar. 
Gelukkig is daar tegenwoordig geen sprake meer van en 
zingen ze graag samen. 

De dameskoren van Onderdijk en Wervershoof zijn 
inmiddels gefuseerd en ook de herenkoren werken 
veel samen. Vincent Molenkamp speelt orgel bij het 
dameskoor en Ina Sijm-Kuip bij het herenkoor. Tiny 
Koopman-Steltenpool dirigeert bij de dames en Tim 
Schuitemaker bij de heren. 

Toekomst
Jan vind het jammer dat door de ontkerkelijking steeds 
minder mensen zich komen aanmelden voor een koor of 
een orgel. Iets waarmee je niet bent opgegroeid dat ken je 
niet en daar loop je dan ook niet voor warm. Zelf komt 

hij uit een muzikale familie en dan groei je op met de 
muziek. Toen hij als kind in Haarlem het internationaal 
beroemde Müllerorgel in de St. Bavokerk op de Grote 
Markt zag werd hij hier door overweldigd. Het heeft zijn 
belangstelling voor het orgel enorm gestimuleerd.
In de jaren 70 heeft hij gestudeerd aan de 
muziekpedagogische academie in Alkmaar met als 
hoofdvak ‘Orgel’, orgel- en koordirectie en daarnaast 
zang.

Hij heeft ook koren begeleid in Medemblik, Hoorn, 
Hoogwoud, Midwoud, Edam en het Wognums 
mannenkoor. Jan is een bezige bij en heeft duidelijk 
van zijn hobby zijn werk kunnen maken. Hij voelt zich 
gezond en hoopt nog lang samen met zijn vriendin van 
zijn ‘pensioen’ te kunnen genieten. 

Wij hopen u allen te zien op zondag 12 juni

Anneke en Petra

Helaas zijn de koren wat uitgedund.



Pieter is 30 jaar verbonden geweest aan de Werenfriduskerk en neemt tegelijk 
met Jan afscheid op 12 juni. We belden hem op thuis in zijn woonplaats 
Heerhugowaard. 

Hij vertelde dat hij al sinds zijn 13e jaar orgel speelt en er inmiddels meer dan 
50 jaar op heeft zitten als organist. Hij heeft samen met Jan gestudeerd aan het 
conservatorium in Alkmaar en werd in 1992 door hem gevraagd om te komen 
assisteren in Wervershoof. 

Wervershoof
Pieter kijkt met veel plezier terug op zijn tijd als 
organist in Wervershoof. Hij was destijds zeer actief 
betrokken bij de actie om geld in te zamelen voor de 
restauratie van het orgel en heeft daarvoor zelfs een CD 
gemaakt. Dit deed hij samen met Jan van der Leek en 
Harry Hoogenberg op het orgel en met medewerking 
van Rolf Hoogenberg op de trombone.
In 2017 vierde hij zijn 25-jarig jubileum en was er een 
verrassing voor hem georganiseerd in “De Inzet”.

Net als Jan speelt Pieter al twee jaar, sinds het begin 
van de coronatijd, geen orgel meer in Wervershoof. 
Op 29 augustus 2021 gaf hij nog wel een benefiet-
concert voor de restauratie van de Werenfriduskerk. 
Voor 25 september van dit jaar staat er wederom een 
concert op de planning.

Ook Pieter noemt het feit dat er nauwelijks nieuwe 
aanwas voor de koren is. Dit is deels te wijten aan 
corona, na twee jaar zijn er leden afgehaakt of 
overleden. Mede door de ontkerkelijking komen er 
geen jonge leden bij.

Pensioen
Hij is ‘officieel’ twee jaar met pensioen maar speelt nog 
regelmatig orgel, geeft nog steeds les en begeleid nog 
verschillende koren. Het verschil is dat het ‘moeten’ 
eraf is en dat hij zijn eigen tijd kan indelen.

Naast orgelspelen, wat natuurlijk ook een hobby is, 
schrijft Pieter gedichten. Eind juni 2018 is zijn nieuwe, 
tweede, dichtbundel gepubliceerd. ”Uit indrukken”, 
gedichten en gedachten, haiku’s en aforismen uit de 
periode 1970-2018.  

Daarnaast houdt hij van koken, hardlopen, lezen, spelen  
met zijn kleinkinderen en fotograferen.

Hij ziet jullie graag bij zijn afscheid op zondag 12 juni!
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Pieter Rynja, musicus en componist
Componist, klavecinist, organist, clavichordspeler, pianist, 
keyboardbespeler, muziekdocent en dichter.

Pieter bespeelt het orgel in de Werenfriduskerk.



Curriculum Vitae Pieter Rynja
Pieter Rynja studeerde orgel aan het voormalig 
Amsterdamsch Conservatorium bij Simon C.Jansen.
Bij de theoretische afdeling koos hij voor specialisatie 20e 
eeuwse muziek en werd daarin opgeleid door o.a. Wim de 
Ruiter en Daan Manneke.

Behaalde achtereenvolgens de diploma’s DM orgel bij 
Hans van Nieuwkoop (1979), DM klavecimbel bij Jaap 
Spigt (1980) aan het Conservatorium Alkmaar en in 
1982 het diploma UM klavecimbel aan het Brabants 
Conservatorium te Tilburg.

Volgde cursussen bij organiste Monika Henking (retorica 
bij J.S.Bach), componist/klavecinist Jukka Tiensuu 
(hedendaagse klavecimbel muziek) en een masterclass 
bij organiste/klaveciniste Mireille Lagacé. In 1981-‘82 en 
1992-’93 behaalde hij achtereenvolgens de certificaten 
Methodiek elektronisch orgel en Keyboard/synthesizer 
aan het Alkmaars conservatorium en in 1995-‘96 het 
certificaat Samenspel heterogene ensembles bij het LOKV 
te Utrecht.

Daarnaast nam hij deel aan diverse workshops, zoals de 
International Composers Workshop van Gaudeamus 
(1990) en volgde een cursus bij componist Clarence 
Barlow in 1992.

Van 1979 tot 2019 gaf hij les in kerkorgel, elektronisch 
orgel, klavecimbel, keyboard/synthesizer, piano (o.a.LM), 
tevens ensembleleiding en theorie lessen aan o.a. 
muziekscholen in Amsterdam, Opmeer en Heiloo.
Daarnaast is hij werkzaam als privé docent, componist en 
uitvoerend musicus, speelde/speelt in zeer uiteenlopende 

ensembles, van Middeleeuwse muziek (Studio 
Laren), Barok (o.a. Delta Baroktrio, Philomuse, l’Age 
Classique, FerroForte, Alkmaars Muziekcollege, Basson 
Continuo), opera (Stichting KamerOpera Nederland) tot 
hedendaagse muziek (o.a. GAP ”even”).

Daarnaast is hij ook werkzaam als kerkorganist, pianist 
en repetitor bij het begeleiden van o.a. koren.
Gaf/geeft orgel-en clavecimbelconcerten in binnen-
en buitenland (o.a. in Engeland, Wales, Duitsland, 
Luxemburg, Hongarije, Slowakije).
Sinds 1982 werkt hij met enige regelmaat aan 
multidisciplinaire projecten, waarbij de relatie muziek-
tekst-beeldende kunst centraal staat.

Hij geeft vanaf 1986 improvisatie/compositie-workshops 
en cursussen “Oriëntatie eigentijdse muziek vanaf 1900”, 
waarin ruim aandacht wordt besteed aan de relatie tussen 
de beeldende kunst en de westerse kunstmuziek.
In het begin van de jaren ‘90 van de vorige eeuw werkte 
hij deze cursus om tot een eenvoudige versie die geschikt 
is voor de bovenbouw van het Basisonderwijs en 
presenteerde deze op diverse scholen. In de jaren ‘80-’90 
gaf hij muziekgeschiedenis 20e eeuw aan studenten van 
de (toenmalige) opleiding Staatsexamen muziek. Sinds 
2003 biedt hij deze lessen ook als cursus van 10 weken 
aan.

In 1984 werd hij toegelaten tot het GeNeCo, het 
Genootschap van Nederlandse Componisten, en is 
ik sinds 1993 werkend lid van het KCB, Kunstenaars 
Centrum Bergen. Sinds 2018 is hij lid van Stichting 
“Schrijvenswaard” te Heerhugowaard.
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Pieter bespeelt het orgel in de Koogerkerk te Zuid-Scharwoude. Foto: Jan A. Jong.



Het orgel 
In 1884 werd het orgel, dat in 1862 door Mathieu van Dinter 
werd gebouwd in de vorige kerk van 1815, omgebouwd door 

de gebr. Gradussen, in de huidige kerk van 1875. 

In 1929 werd in de kerk heteluchtverwarming in gebruik genomen, 
waardoor het orgel verslechterde. 

In 1970/1971 werd door Vermeulen uit Alkmaar een restauratie 
uitgevoerd. Hierbij werden ook enkele registers vervangen. 

In 2000 werd door Flentrop Orgelbouw weer een restauratie uitgevoerd, 
naar Gradussen 1884.
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Op 29 maart 2022 is overleden: Guurtje Bakker-
Haakman, geboren op 27 september 1928 in Onderdijk 
als 3e kind in een gezin van 11 kinderen. Het meemaken 
van de oorlog heeft haar gevormd tot iemand die met 
kleine en eenvoudige dingen al heel blij kon zijn. Zij 
groeide op in een warm gezin. Na haar lagere schooltijd 
was er helaas geen ruimte om verder te studeren; zij was 
graag onderwijzeres geworden. Guurtje was thuis echter 
nodig om huishoudelijke werkzaamheden te verrichten 
en tegen een geringe vergoeding ook bij gezinnen elders. 

In de beginjaren ’50 leerde ze Meindert Bakker kennen 
met wie ze trouwde in 1954; hun eerste woning 
betrokken ze aan de Simon Koopmanstraat. Samen 
kregen ze 3 kinderen: Piet, Mia en Annette. Later 
verhuisde het gezin naar de Bonstraat waar ze een 
grote tuin hadden waarop vader Meindert veel groente 
verbouwde. Guurtje stond voor iedereen klaar; of het nu 
behangen was of helpen met de grote schoonmaak, altijd 
kon een beroep op haar worden gedaan. Ze had een groot 
hart en heeft veel betekend voor mensen om haar heen. 
Ook hielp ze haar man Meindert in het bollenbedrijf; 
uiteraard staken ook de kinderen een helpende hand toe, 
zodat Meindert en Guurtje hun kinderen konden laten 
studeren. 

Op latere leeftijd haalde Guurtje nog haar rijbewijs; 
over doorzettingsvermogen en wilskracht gesproken. 
Het gaf haar meer bewegingsvrijheid en de gelegenheid 
om als vrijwilligster oudere mensen te vervoeren naar 
de dagopvang. Op vakantie ging het gezin Bakker 
nauwelijks, maar de kinderen bewaren wel fijne 
herinneringen aan de dagjes uit naar ’t Robbenoordbos, 
Avifauna en ’t kopje van Bloemendaal. Heel trots was 
ze op haar kleinkinderen en de kleinkinderen op hun 
beurt op haar; ze paste heel graag op hen en hielp waar 
het nodig was. Voor Jelle hebben Meindert en Guurtje 
extra veel betekend; hij heeft o.a. zijn eerste (inmiddels 
wereldberoemde) knikkerbaan in de tuin aan de 
Bonstraat gemaakt, het begin van een mooie ‘carrière’. 

Omdat de huizen aan de Bonstraat plaats moesten maken 
voor nieuwe woningen waren Meindert en Guurtje 
genoodzaakt te verhuizen naar een seniorenwoning op 
Het Eiland; dat was wel even wennen. In 2008 overleed 

Wij herinneren ons ... 

Familieberichten Meindert; na zijn dood pakte ze het leven weer op, 
zo goed en kwaad als het ging. Guurtje kreeg echter 
problemen met haar ogen en ging steeds minder zien. 
Een paar jaar na het overlijden van Meindert verhuisde 
zij naar een aanleunwoning aan de Schenkeldijk, waar 
ze tevens gebruik kon maken van de faciliteiten van St. 
Jozef en 2 dagen per week naar de dagopvang ging; ze 
kon daar bijzonder van genieten.  De auto maakte plaats 
voor een scootmobiel en later een rolstoel. Haar wereldje 
werd letterlijk en figuurlijk steeds kleiner. Klagen hoorde 
je haar echter nooit. In haar laatste levensweken werd ze 
ziek en steeds zwakker. In het bijzijn van haar kinderen 
is ze rustig ingeslapen. Op 4 april was voor haar een 
mooie uitvaart waarna ze werd begraven bij haar man 
Meindert. 

Afscheid van een ‘lieve en zorgzame moeder, oma en 
overgrootmoeder’. ‘Trots en blij’, zoals de kinderen zelf 
zeiden, ‘want zeg nou zelf ... wie had er nou niet zo’n 
moeder of oma willen hebben?’

Je kunt wel niks meer geven
Niks meer doen en niks meer verzinnen
Omdat je in je drukke leven
Niet meer blij bent met kleine dingen

Maar besef wel dat in één verrassing
Heel veel aandacht en liefde zit verborgen
En daarmee een mooie herinnering
Voor jezelf en een ander kan bezorgen

Dus geniet en waardeer
Wat anderen doen voor jou
Wees blij iedere keer
En weet dat ik van je houd

   - Sandra - 

Mooie en indrukwekkende woorden die stonden 
opgetekend boven de overlijdensadvertentie van Sandra 
Botman, geboren op 12 november 1968 als jongste 
dochter van Gerard en Riet Broersen in een gezin van 
4 kinderen. Het is één van de vele teksten die Sandra 
gedurende haar periode van ziek zijn in haar columns 
en blog deelde met haar dorpsgenoten, columns die 
door velen werden gelezen en gewaardeerd om de steeds 
positieve instelling die zij steeds over zich had. Ondanks 
de pijn en haar steeds zwakkere fysieke gesteldheid 
schreef zij vol passie en een relativerend optimisme 
over de korte toekomst die haar nog restte. Wat een 
bewondering moet je dan hebben voor iemand als Sandra 
die met zoveel moed en positieve kracht in het leven 
stond. 
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Het was in 1989 dat Sandra Maarten ontmoette; 2 jaar 
later zijn ze getrouwd. Samen kregen ze 4 kinderen: Joost, 
Mark, Marjolein en Niels. De liefde die ze van huis uit 
heeft meegekregen bracht ze over op haar gezin; wat was 
ze blij en trots op haar kinderen en de kinderen op hun 
beurt op Sandra als hun moeder. De zorg voor het gezin 
was haar mooiste tijd; als een uiting van dankbaarheid 
voor haar gezin was het de wens van Sandra om nog een 
keer te trouwen...  dit om alles nog eens te herbeleven. 

Ze was sociaal heel betrokken, in het bijzonder voor de 
plaatselijke gemeenschap.  Jarenlang was zij het gezicht 
en de woordvoerster van het 4-mei comité, waarvan zij 
de initiatiefneemster was na de fusie in 2010; op de avond 
van de dodenherdenking leidde zij op bescheiden, maar 
professionele wijze de ceremoniële plechtigheid op het 
Raadhuisplein. Bij stichting Molen De Hoop verrichte zij 
gedurende lange tijd secretariaatswerkzaamheden. Het 
was daarom ook meer dan terecht dat de wieken van de 
molen na het overlijden van Sandra 5 dagen lang in de 
rouwstand stonden, zoals gebruikelijk met het gevlucht in 
de richting van De Kibbel. 

Vier jaar geleden kreeg Sandra de spierziekte FOSMN, een 
uiterst zeldzame, ongeneeslijke ziekte waarbij de spieren 
het langzaam opgeven. De laatste jaren was ze werkzaam 
als administratieve kracht bij de Fitnessclub Nederland en 
De Dars. Ondanks haar beperkingen heeft zij dit zo lang 
als mogelijk was, volgehouden. Het tekent haar moed, 
doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. 
Met haar blog via Facebook en de columns in De Binding 
heeft Sandra de mensen weten te raken en menigeen zich 
bewust laten worden van de kwetsbaarheid van het leven. 
Ondanks pijn, tegenslag en verdriet was zij er de persoon 
niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten, soms tegen 
beter weten in. Ze was blij met elk klein gebaar, een dagje 
weg of met iets wat anderen voor haar deden. Ze werd 
omringd door veel vriendinnen en de lieve mensen van 
de Buurtzorg die steeds weer voor haar klaar stonden. Ze 
noemde hen haar engeltjes, ook al vond Sandra het niet 
altijd gemakkelijk afhankelijk te zijn. 

Samen met Maarten en de kinderen heeft ze nog verre 
reizen kunnen maken, zelfs in haar laatste levensfase 
zijn ze met z’n vieren (Niels en Marjolein waren ook 
mee)  naar Aruba geweest. Een koffer met sondevoeding 
mee, een koffer met slangen, spuiten, gazen en andere 
medicamenten, een koffer met beademingsapparatuur, 
een rollator, rolstoel en natuurlijk koffers met kleding. Een 
reis waaraan warme en dierbare herinneringen worden 
bewaard. Door haar ziekte werd haar wereldje, met name 
in de laatste 2 jaar, steeds kleiner. Zondag 3 april kwam er, 
toch nog onverwacht, voorgoed stilte over haar leven. 

Op donderdag 7 april was voor Sandra de begrafenis op 
het kerkhof, afscheid van ‘een lieve vrouw, moeder en 
schoonmoeder, een doorzetster, een kanjer. Lieverd, rust 
zacht, je hebt het verdiend.’

Op 10 april 2022 is overleden: Elisabeth Veronica 
Theresia (Bets) Neefjes-Verdonk, geboren in Zwaagdijk-
Oost op 11 maart 1929 als oudste dochter in het gezin. 
Als kind was zij, noodgedwongen, al veel aan de wandel; 
de school en de kerk lagen immers op een behoorlijke 
afstand. Het bleek de basis te zijn voor haar voorliefde 
voor wandelen; menigeen in Wervershoof zal haar gezien 
hebben tijdens haar vele wandelingen in Wervershoof, de 
laatste tijd achter de rollator. 

Ze is geboren in een tijd van armoe; haar vaste uitspraak 
was: ‘we kwamen niets tekort, maar er was ook niks 
teveel.’ Het heeft haar gevormd in haar verdere leven. 
Haar credo was: ‘alles met mate’ en daar heeft zij zich 
altijd aan gehouden. Na het doorlopen van de lagere 
school en de huishoudschool deed de kans zich voor 
om een verpleegsteropleiding te volgen. Haar eerst 
opleidingsplek was in Lutjebroek; als verpleegster 
woonde zij steeds in zusterflats: Alkmaar, Purmerend en 
zelfs een aantal jaren in Tilburg. Het was hard werken 
voor weinig geld, maar ondanks dat kijkt ze met veel 
plezier en voldoening terug op haar werkzame leven in 
de zorg. 

Medio jaren ’50 ontmoette ze Jan Neefjes. Ze trouwden 
en gingen wonen aan de Simon Koopmanstraat. Samen 
kregen ze 6 kinderen: Marjo, Kees, Ria, Rony, Sjaak en 
Emiel. Daarmee behoorde het buitenshuis werken tot het 
verleden en richtte zij zich volledig op haar gezin. Ook 
hielp ze mee in het bollenbedrijf van haar man; menig 
bollenpel(st)ler zal bij haar aan de peltafel gezeten hebben 
waar zij voor de catering zorgde. Met haar grote gezin 
was ze altijd aan het zorgen en bezig voor haar kinderen; 
kleding maken of herstellen. 

Na de pensionering van haar man Jan genoten ze samen 
van vakanties, dichtbij en ver weg. Duitsland en Polen, 
maar ook Brazilië, Indonesië en Nieuw Zeeland werden 
bezocht. Ook vonden ze hun vertier met hun bootje op de 
Groote Vliet; daar kon ze bijzonder van genieten.  Zoals 
gezegd was wandelen haar grote passie; vaak liep ze het 
‘rondje Dijk’, maar ook de 40 MM, de avondvierdaagse 
en georganiseerde wandelingen vanuit de NHWB. 
Naast haar dagelijkse wandelingen was ze ook actief 
in het zwembad, met koersbal en deed zij mee aan de 
fietsvierdaagse; kortom: iemand die met haar tijd wel 
raad wist en graag bezig wilde zijn. Op latere leeftijd werd 
ze oma, iets waar ze erg blij van werd, ook al woonden 
haar kinderen niet allemaal om de hoek van de deur. 

In 2015 overleed haar man Jan; de zorg in zijn laatste 
jaar was heel zwaar voor haar. Ze pakte de draad van het 
leven echter weer op. De laatste jaren nam haar mentale 
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gezondheid af en belandde zij in verzorgingshuis St. 
Jozef. Haar úitlaatklep’ vond zij ook hier weer in haar 
dagelijkse wandelingen. De coronatijd, met de nodige 
sluitingen in het verzorgingshuis, was moeilijk voor haar. 
Het laatste jaar nam haar (mentale) gezondheid dusdanig 
af dat verhuizing naar het verpleeghuis in Lutjebroek 
noodzakelijk was. Tot op de laatste dag heeft ze – tussen 
de buien door - nog haar wandelingetje gemaakt in 
het park naast het verpleeghuis. De nacht erop is ze 
overleden. 

Op 14 april was voor haar de plechtige uitvaartviering 
in de kerk die haar zo dierbaar was; de kerk waar ze haar 
hele getrouwde leven wekelijks de mis bezocht. Haar 
geloof bracht haar rust en vertrouwen. Afscheid van een 
bescheiden, lieve en hardwerkende vrouw, moeder en 
oma.

Ze was levendig en had een warme belangstelling voor 
iedereen om haar heen.’ 

Mooie en toepasselijke woorden die geschreven stonden 
in de overlijdensadvertentie van Ria (Maria Theresia) 
Aker, geboren op 30 september 1936 in Zwaagdijk-Oost. 
Ze groeide op in een warm gezin met 12 broers en zussen. 
Ondanks het feit dat ze het niet breed hadden thuis, 
bewaart Ria fijne herinneringen aan haar jeugd. Haar 
moeder was wat strenger in de leer, terwijl haar vader 
meer de man was die alles van de zonnige kant bekeek 
en de humor in huis bracht, iets wat Ria haar leven lang 
heeft meegedragen.

Ria ging tot haar 14e jaar naar school, een jaar naaischool 
en daarna had ze haar werkhuisjes. Ze kon geweldig 
opschieten met haar zussen: slapen op de lange regel en 
stiekem naar de dansschool om plezier te maken met 
elkaar. Het was in diezelfde danszaal dat ze Paul Wildöer 
ontmoette. Ze trouwden en kregen samen 5 kinderen: 
Afra, Anton, Walter, Paul en René. Ria bezat veel 
humor en hield van een grap en een grol. Paul was wat 
serieuzer, maar kon erg genieten van het enthousiasme 

Wij herinneren ons ... 

Familieberichten van Ria. Met hun kinderen maakten ze ook tijd vrij voor 
vakanties: naar o.a. Slagharen en later kochten ze een 
caravan waarmee ze leuke vakanties hebben beleefd in 
Castricum en Ermelo. Familie was heel belangrijk voor 
Ria. Ze zei weleens: ‘ik heb geen vrienden nodig, want ik 
heb familie.’ Dat haar familie heel belangrijk was bleek 
toen eerst Ria zelf en daarna ook Paul ziek werd. Paul 
overleed toen hij slechts 50 jaar oud was. Het waren heel 
moeilijke jaren voor Ria, waarin ze heel veel steun heeft 
mogen ondervinden van haar familie, iets wat ze altijd 
bijzonder heeft gewaardeerd. 

Door het wegvallen van Paul en om zich zelfstandig te 
kunnen bewegen vond Ria het belangrijk dat zij haar 
rijbewijs ging halen; een hele onderneming, maar ze deed 
het toch maar. Ria hield ervan om feestjes te bezoeken, 
maar ook het organiseren ervan vond ze geweldig. Het 
moest wel goed voor elkaar zijn; tafels moesten rijkelijk 
gevuld zijn met eten en drinken en daarna ‘mooi an zitte’. 

Nadat Ria een periode alleen was geweest ontmoette ze 
Cees met wie zij een heel ander leven opbouwde; verre 
reizen maken en tot ’s avonds laat een borreltje drinken. 
Altijd in voor een feestje en het maken van plezier: 
gezellige kermisborrels en familiefeestjes in de tuin. 
Er was altijd een warm welkom; het maakte haar niet 
uit wanneer je kwam. Als je kwam liet ze bij wijze van 
spreken alles uit haar handen vallen, gevolgd door de 
woorden: ‘moet je effe een koppie?’ 

Ria kon enorm genieten van haar kleinkinderen; ze 
was kind met de kinderen. Samen naar de speeltuin, 
blokken bouwen op de grond, uit eten in de snackbar en 
mooie wandelingen maken over de dijk en kijken naar 
de sterren. Ook voerde ze lange gesprekken met hen en 
ze voelden zij zich altijd door haar begrepen en serieus 
genomen. 

De laatste jaren liet de gezondheid van Ria haar steeds 
meer in de steek, iets waar ze maar moeilijk mee om kon 
gaan. Het liefst wilde ze nog alles doen, maar ze voelde 
ook dat zij steeds meer moest inleveren. Op 20 april is 
zij in het bijzijn van Cees en haar kinderen overleden, 
waarna op 25 april begrafenis op het kerkhof bij haar 
man Paul. Afscheid van ‘een lieve partner en een lieve 
moeder en oma’.
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Auxili-ja! 
en de Grote Ballon
We zouden rond vaderdag 
Le Grand Ballon gaan 
beklimmen, maar de animo 
daarvoor was niet voldoende. 
We hebben het af moeten 
blazen. 

Kermis 2022
De kermis 2022 vindt weer plaats op de Dorpsstraat, 
eindelijk weer na 2 jaar. Dat is voor ons reden om voor de 
5de keer een actie te gaan houden. Ook dit jaar komt er 
weer een ijsblok in de tuin van de pastorie. De opbrengst 
zal in zijn geheel gaan naar Bake For Life. 

86.600
Ik kwam toevallig onderstaand artikel tegen en wil u dat 
niet onthouden.

Stel dat je een prijs hebt gewonnen in een hele bijzondere 
wedstrijd. Iedere morgen stort je bank namelijk  
€ 86.400,- op je rekening, naar eigen inzicht te besteden. 
Maar, zoals vaak bij wedstrijden, zijn er regels aan deze 
wedstrijd verbonden.

Deze regels zijn:
•  Alles wat je die dag NIET besteedt, wordt weer van je 

afgenomen.
•  Je mag geen geld overmaken naar een andere privé 

rekening. Je mag het alleen uitgeven.
•  Iedere ochtend heeft de bank een nieuwe rekening voor 

je geopend met een bedrag van € 86.400,- voor die dag.

•  De bank kan op ieder moment, zonder waarschuwing 
vooraf, de wedstrijd staken. Wanneer zij dat doen is het 
“game over” en ontvang je niets meer!

Wat zou je doen?
Misschien koop je eerst allerlei zaken voor jezelf: een 
nieuwe auto, een mooie reis, leuke spullen. Misschien 
schenk je geld aan je geliefden, familie en vrienden, 
misschien wel aan een goed doel. Je zou proberen iedere 
cent uit te geven en het goed te besteden, toch?
Ik heb fantastisch nieuws voor je! Dit spel bestaat! Ieder 
van ons is in het bezit van zo’n magische bank. Alleen 
soms lijkt het of we niet in staat zijn om het te zien!

Deze Magische Bank heet TIJD!

Iedere morgen als we opstaan ontvangen we 86.400 
seconden als ‘gift of life’ en als we ‘s avonds weer 
gaan slapen wordt de tijd die we over hebben NIET 
gecrediteerd. De tijd die we die dag niet ten volste geleefd 
hebben is voor altijd verloren. Gisteren komt nooit meer 
terug. Iedere morgen wordt je tijd-rekening opnieuw 
gevuld, maar de bank kan je rekening op ieder moment 
blokkeren… zonder waarschuwing!

Dus, wat doe jij dagelijks met je 86.400 seconden? 
Besteed je die seconden aan jezelf, je geliefden, het goede 
doel? Gebruik je al deze seconden nuttig?
Laat dit even tot je doordringen en onthoud:
geniet van iedere seconde in je leven, omdat de tijd zo 
veel sneller gaat dan je denkt.

Met vriendelijke groet, Kees Ooijevaar 

Auxili-ja! 

Opbrengst Gemeenschapsveiling
Op vrijdag 20 mei vond de Gemeenschapsveiling plaats. Wat kunnen we met elkaar trots zijn op de opbrengst 
van € 87.562. Namens de hele gemeenschap feliciteer ik dan ook van harte het bestuur van de Stichting 
Gemeenschapsveiling Wervershoof en hun vele vrijwilligers met dit geweldige resultaat. Heel mooi om te zien 
hoe een bestuur zich in de afgelopen maanden aan het voorbereiden is geweest op zo’n jaarlijks terugkerend 
evenement en de gemeenschap hen niet in de kou heeft laten staan. Samen hebben ze laten zien dat ze de 
verenigingen en stichtingen binnen onze gemeenschap nog steeds een warm hart toedragen. 

Wervershoof, ja je hoort het keer op keer, ze redden het toch ieder jaar meer weer. 
Helemaal top! Als voorzitter van de stichting ben ik heel blij mét en super trots óp de mensen in het bestuur. 

Ben € 87.562
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Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni 2022
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) 

Wat we doen
Werken aan een rechtvaardige wereld.
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt 
Nederlandse missionarissen en missionair werkers 
financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen 
inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. 
Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin 
ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar!
 

Ieder mens telt mee
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt 
missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – 
en missionair werkers financieel in hun persoonlijke 
welzijn. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering 
of vult de AOW-premie aan, 
en draagt bij aan een welverdiend verlof in Nederland. 
Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van 
de missionair werkers. 
Bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de 
missionarissen: onze missionarissen 2.0.

Missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend 
verlof, bijzondere ziektekosten, of een aanvulling op hun 
AOW-premie. 
Missionair werkers ontvangen een maandelijkse 
onkostenvergoeding, diverse verzekeringen, en 
een vliegticket, voorbereidingskosten zoals een 
veiligheidstraining.

Pinksteractie
In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij 
het mooie en zo belangrijke werk van de missionarissen 
onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en 
andere belangstellenden. 
‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van 
de Pinksteractie in 2022.

Dit jaar staan pater Dick Zwarthoed, missionaris in 
Congo en Frans van Kranen, missionair werker in 
Brazilië centraal. 
Pater Dick is er voor de lokale bevolking in Lubumbashi. 
Hij steunt straatjongeren. Frans werkt als coördinator 
van twee opvanghuizen. Hij is ook voogd van de kinderen 
die er worden opgevangen.

Wilt u er meer over lezen? Ga dan naar de site van WNM.
www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/
 

Dick Zwarthoed
Frans van Kranen

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/ 
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Op zondag 13 maart hebben we 
voor vastenactie een narcissenactie 

gehouden, gesponsord door 
firma G.P. Rood uit Andijk. 

Op zondag 10 april hebben we voor 
vastenactie een tulpenactie gehouden, 
gesponsord door firma Bloomore van 

familie Schouten uit Andijk. 

De totale opbrengst voor vastenactie 
van de narcissen, tulpen en giften in het 
offerblok achter in de kerk was dit jaar € 

690,- , bijna 700 euro!

Een prachtig resultaat, iedereen die hier 
aan heeft bijgedragen: hartelijk dank!

Groeten van Karin, Joanna, Elly & Anja

Vangnet
Het voorjaar kondigt zich aan met prachtig weer dit jaar. Daar fleurt iedereen van op. Ondanks dat leven we 
in een periode waarin voor een aantal mensen geldt dat zij last hebben van inkomensonzekerheid. Voor de 
mensen die dit treft kan de PCI, waar de nood acuut en éénmalig is een rol spelen.
Voor gezinnen en alleenstaanden in onze omgeving die in grote  financiële nood verkeren. 
Voor  alleenstaanden met opgroeiende kinderen. Gezinnen met veel ziek en zeer en zo zijn er nog veel situaties 
te noemen.

Voor deze gezinnen en alleenstaanden willen wij zoveel mogelijk een hulp zijn door hen financieel te steunen.
Wilt u of uw bedrijf ook helpen?
Dat kan!

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54
Ten name van: PCI Wervershoof

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

PCI Parochiële Caritas Instelling 
Frans van Kranen

Vastenactie levert bijna 
700 euro op
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De maanden juni, juli en augustus staan voor de Commissie Toeristenkerk 
Onderdijk weer in het teken van de Toeristenkerk Diensten.

Landelijk vinden er op verschillende plaatsen kerkdiensten plaats, speciaal voor toeristen, 
in de bovengenoemde zomermaanden. 
De diensten bestaan uit korte, vrolijke kerkdiensten, gericht op mensen die vakantie vieren. 
Ook mensen die geen vakantie vieren, maar toch bij ons het “vakantiegevoel” en een stukje bezinning 
willen vinden, mogen wij iedere week begroeten.

Er is altijd muzikale begeleiding van koren, solisten, of muzikanten. Een kleine impressie:
- Zondag 26 juni is er een dienst die door Alom verzorgd zal worden.
-  Zondag 10 juli is er een openluchtdienst op Camping De Groote Vliet waarbij Bert de Jong de voorganger 

is en het Sylvida koor komt zingen. 
- Zondag 21 augustus is er een West-Friese dienst geleid door Ina Broekhuizen.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar onze website www.toeristenkerkonderdijk.nl 
Vanaf zondag 5 juni bent u elke zondag weer van harte welkom.
Ons adres is Dorpshuis “De Onderdijk” Sportlaan 10 in Onderdijk.
Het tijdstip van aanvang is 10.30 uur, en natuurlijk is er na afloop koffie, thee en voor de kinderen limonade. 
Wij hopen er samen met u een fantastisch seizoen van te maken en kijken uit naar uw komst.

Namens de Commissie Toeristenkerk Onderdijk,
Annette Hooiveld, secretaris   

Nieuw Seizoen Toeristenkerk Onderdijk

Een reisje naar de maan
`Wanneer ik jarig ben, zei de eekhoorn tegen de mier, 
`wil ik wel een  reisje naar de maan. Ik wil er op uit, zie 
je, en als jullie me dat reisje kado geven, is dat weer eens 
wat anders. Maar misschien is het te veel gevraagd. Je 
mag ook wel wat anders geven, hoor. Beukennoten vind 
ik ook lekker̀ .̀ We zullen zieǹ , zei de mier en glimlachte. 
Niet lang daarna was de eekhoorn jarig. Het werd een 
groot feest. Het was een prachtige avond. De zon ging 
veelkleurig onder. Er was geen wolkje aan de lucht,en de 
sterren fonkelden. Een grote ronde maan kwam achter de 
bomen te voorschijn. 
De eekhoorn kreeg beukennootjes in alle soorten. Hij 
was er heel blij mee. Bijna alle dieren waren gekomen. 
Ze gingen zich te buiten aan taart en limonade. Het 
nijlpaard danste met de vlinder en de mier met de olifant, 
terwijl de kikkers kwaakten. Midden op de avond klapte 
de mier in zijn handen en het werd stil. `Nu krijg je een 
kado van iedereeǹ , kondigde hij aan. De eekhoorn zag 
nergens een kado, maar hij wist dat er iets was. Toen zag 
hij dat alle dieren op elkaars schouders klommen. Het 
werd een reusachtige toren van dieren. Bovenaan stond 
de mier. Hij hield, boven zijn hoofd, met één hand de 
maan vast. `Klim maar gauw naar boveǹ , riep de beer 
naar de eekhoorn, die met open mond stond te kijken. 
Hij begon te klimmen en stapte van het ene dier op het 
andere. Het werd een lange tocht. 

Pas midden in de nacht was hij bij de mier. `Hallo 
eekhoorǹ , zei de mier. `Hier is de maan.̀  Toen stapte de 
eekhoorn op de maan. `Hij is er̀ , riepen de dieren van 
boven naar beneden. `Wat zie je? ,̀ riepen ze van beneden 
naar boven. `Nog niets̀ , riep de eekhoorn. Ìk durf niet 
goed te kijken.̀  Wat een kado, dacht hij, wat een prachtig 
kado! Toen hij voorzichtig over de rand van de maan 
naar beneden keek, zag hij nog net hoe de dierentoren 
instortte. Nu was hij dus op de maan, maar erg gezellig 
was het niet: overal geel stof en rotsen en verder niemand. 
Ach, dacht de eekhoorn, wat bijzonder is dit toch. Maar 
hoe kom ik hier weer af ? Het is hier wel erg eenzaam. Hij 
gluurde over de rand, het was nu stil in het bos. 

Hij kreeg heimwee naar zijn huisje in de beuk en 
verlangde naar zijn eigen bed. Hij kreeg het koud en 
rilde. Na een hele poos verscheen de zon boven de bergen 
en begon de maan in de zee te zakken. Toen de maan 
dichtbij genoeg was, sprong de eekhoorn in het water en 
zwom naar het strand. Laat in de middag was hij weer 
thuis. `Eǹ , vroeg de mier, `hoe was het?` Ìk heb niets 
beleefd op de maaǹ , zei de eekhoorn teleurgesteld. Hij 
schaamde zich een beetje, want hij wilde niet ontevreden 
zijn over zijn reis. `Op de maan iets beleven kan ook 
niet̀ , zei de mier. `Er is nog taart over. Heb je trek in een 
stukje?` `Heerlijk ,̀ zei de eekhoorn. `Maar het was wel 
erg bijzonder. Nog bedankt.̀  En tevreden stopte hij een 
stuk beukennotentaart in zijn mond.
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Afscheidsconcert
12 juni

Op 12 juni is er een viering die voor een groot deel in het teken 
staat van het afscheid van Jan van der Leek, sinds 1984 organist/

dirigent van het dames- en herenkoor. 

Jan is al langere tijd (sinds maart 2020) niet meer actief binnen 
onze parochie, maar door corona kwam het er niet eerder van om 
aandacht te besteden aan zijn afscheid en voor ons was duidelijk: 

die aandacht verdient hij zeker.  

Sinds begin mei zijn de dames en de heren van het koor o.l.v. Jan 
bezig met de voorbereiding op deze viering. Nog één keer zal er 

een viering zijn met een gemengd koor waarbij de Mis van Mozart 
zal worden gezongen. 

Ook nemen we deze viering afscheid van Pieter Rynja, jarenlang 
de vaste organist bij vieringen met het gemengd koor. 

We danken vanaf deze plaats beide heren voor hun jarenlange 
inzet en spreken onze grote waardering uit voor hun kwaliteiten 

aan onze koren gegeven. 

We hopen velen van u te mogen ontmoeten 
op 12 juni om 10:00 uur.

Jan van der Leek Pieter Rynja


