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Voorplaat
Van 17 t/m 25 september worden 
er door het hele land honderden 
activiteiten georganiseerd rondom het 
thema ‘Generatie Vrede’: Honderden 
verschillende lokale activiteiten komen 
samen in één nationale Vredesweek.

Van de redactie
We gaan alweer de 45e jaargang in van Nu en Straks. De 
scholen zijn weer begonnen en de zomer is bijna voorbij. Op 
naar de herfst, een “Nieuw Seizoen”. 
Afgelopen zomer beleefden de kerkwerksters hun eerste 
gezamenlijke uitje. Ze gingen varen over de Vliet met de 
grote schuit van Kees Botman en tussendoor konden ze twee 
keer ‘mooi an zitten’ in de tuin van Petra op de Vlietlanden. 
Vervolgens zijn we in gesprek geweest met Anneke Breg-Swart 
en Truus Buis-Koomen, kerkwerksters van het eerste uur. 
Verder kijken we terug op een geslaagde kermis met prachtig 
weer en met leuke acties van Auxili-ja. Zo stond er voor 
het eerst sinds zeven jaar weer een ijsblok in de tuin van de 
pastorie en werd er een speciale kermisdienst gehouden in de 
botsauto’s. Sjaak de Boer ging deze dienst voor en het thema 
was ‘Een steen verleggen’. Marleen Pater van Bake for Life was 
ook aanwezig om de ‘ijsblokactie’ officieel te openen. 
Van 17 t/m 25 september vindt de Vredesweek plaats, hierover 
meer verderop in dit blad.

Wij wensen u weer veel leesplezier!
De redactie



 12 september 2022 | Nu en Straks 3   

Liturgisch rooster
Liturgierooster tot en met 1 november 2022
Vrijdag 16 september 
18.30: Geen viering 
Zondag 18 september: 
Vredeszondag 10.00: Geen viering

Vrijdag 23 september 
18.30: Woord- en communieviering in verzorgingshuis 
Sint Jozef door Moniek van Velzen-Neuvel en Ben Droog 
m.m.v. het Gemengd koor uit Andijk
Zondag 25 september: 26ste zondag door het jaar
10.00: Woord- en communieviering door Moniek van 
Velzen-Neuvel en Ben Droog m.m.v. het Middenkoor

Vrijdag 30 september 
18.30: Geen viering 
Zondag 2 oktober: 27ste zondag door het jaar
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Dameskoor.

Vrijdag 7 oktober 18.30: Woord- en communieviering 
door pastor A. Dekker.

Zondag 9 oktober: 28ste zondag door het jaar
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril m.m.v. 
het Herenkoor.

Vrijdag 14 oktober 
18.30: Geen viering
Zondag 16 oktober: 29ste zondag door het jaar
10.00: Geen viering

Vrijdag 21 oktober 
18.30: Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef 
door pastoor J. van Dril m.m.v. de Vriendenkring.
Zondag 23 oktober: 30ste zondag door het jaar
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Herenkoor.

Vrijdag 28 oktober 
18.30: Geen viering 
Zondag 30 oktober: 31ste zondag door het jaar 
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril m.m.v. 
het Middenkoor.

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. Onderstaande is onder voorbehoud. Actuele 
informatie kunt u vinden in de Binding.
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De aarde
 
De aarde,
in al haar pracht,
heeft God
voor ons bedacht.

Met de lucht,
bossen, meren,
waar we mogen
recreëren.

Onze aarde 
geeft heel veel.
Bij zorgvuldig beheer
krijgt ieder zijn deel.

Aan ons de plicht
in dankbaarheid
haar te koesteren,
er is weinig tijd.

De toekomst van de aarde
moet verhinderen,
achteruitgang voor 
onze (klein) kinderen.

Mogen wij bewust 
worden hiervan
en snel leren
hoe het beter kan.

Arda

Afscheidswoordje 
Jan van der Leek
Op 12 juni jl. was het dan eindelijk zover: het officiële afscheid van 
de koren. En daarmee dan eigenlijk ook van de parochie. Eindelijk: 
want al in juli 2020 had ik aangegeven dat ik wilde stoppen. In 
maart van dat jaar kwam opeens alles stil te liggen, wegens Corona. 
In de daaropvolgende maanden had ik daardoor de gelegenheid 
om mijn muzikale loopbaan in de kerk eens te overzien. 

Sinds 1984 was ik verbonden, eerst als organist, later ook als 
dirigent. Daarvoor was ik 4 jaar verbonden geweest aan de Sint 
Johannes de Doperparochie te Hoofddorp. Bij elkaar 40 jaar 
werkzaam in de kerkmuziek. Dat vond ik een mooie periode om af 
te sluiten. In de loop der jaren kwam ook Pieter Rynja steeds vaker 
om tijdens vieringen de  zang te begeleiden op het orgel. Daarnaast 
was hij ook altijd betrokken bij andere activiteiten. Ik denk daarbij 
vooral aan de acties voor de orgelrestauratie, en de concerten van 
de afgelopen jaren. Daarom hebben we samen op 12 juli afscheid 
genomen.

Na de mooie viering met o.m. de Orgelsolomesse van Mozart 
en het Halleluja van Händel, hebben we nog een heel mooie 
bijeenkomst gehad met de koorleden en pastor Suidgeest, 
in de Inzet. Ik werd verrast met een fraaie muzieksleutel als 
afscheidscadeau. Deze hangt inmiddels thuis naast de voordeur. 
Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor de mooie muzikale 
jaren in de parochie. 

Hartelijke groet van Jan van der Leek
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Op 21 mei jl. vond er een regiomiddag plaats waarbij 
het parochiebestuur aan de leden van onze vier 
parochieraden heeft verteld hoe het staat met het 
realiseren van het beleid zoals dat in het document 
‘Nieuwe Adem’ is omschreven. We zijn nu met vier 
parochies omdat de parochieraad van Zwaagdijk-
Oost ons heeft laten weten dat zij niet meer verder 
willen praten over samenwerking en samenvoeging. 
Dit vraagstuk hebben wij aan de bisschop voorgelegd, 
omdat wij daarin niet kunnen optreden. Dat kan alleen 
de bisschop zelf. Vooralsnog gaan wij dus verder met 
z’n vieren. 

Kern van ons beleid is dat we onze activiteiten gaan 
concentreren in één kerkgebouw. Van daaruit gaan 
we bouwen aan de toekomst van onze parochie(s). De 
redenen hiervoor zijn alom bekend en niet uniek: een 
terugloop van het aantal mensen dat kerkelijk betrokken 
is, daardoor afnemende levendigheid in kerkgebouwen 
en teruglopende financiële middelen. 

Tegelijkertijd is er maatschappelijk behoefte aan 
bezinning, betekenis geven, inspiratie, verbinding en 
omzien naar elkaar. Allemaal aspecten waar we als 
katholieke gemeenschap een positieve bijdrage aan 
zouden kunnen leveren. Daartoe moet het roer om 
en is het belangrijk om het aanbod van de parochie te 
verbreden en te verdiepen. Dat kunnen we alleen doen als 
we daar ook tijd, geld en energie voor vrijmaken en dat is 
precies de kern van ‘Nieuwe Adem’. 

Communicatie
Tijdens de regiomiddag is onder andere verbetering van 
de communicatie aan de orde gekomen. Met hulp van 
een professionele deskundige wordt gewerkt aan een 
communicatieplan. Op termijn betekent dit: nieuwe 
vormgeving van het parochieblad, nieuwsbrieven en 
de website. Alles is erop gericht om onze parochianen 
goed te bereiken, met actuele, heldere en interessante 
informatie. We gaan dit doen in samenwerking met 
parochianen die al bezig zijn met communicatie en met 
hen die daar graag een handje bij willen helpen. 

Kerkgebouwen
Het parochiebestuur wil dit najaar besluiten in welk 
kerkgebouw de parochie in de toekomst gevestigd 
zal zijn. Dit besluit dient vervolgens door de 
bisschop bekrachtigd te worden. Het besluit dat het 
parochiebestuur neemt is gemotiveerd en gebaseerd 
op het beleid van het bisdom. Ook het rapport inzake 
de mogelijkheden per kerkgebouw en het Programma 
van Eisen zoals dat is omschreven naar aanleiding van 
‘Nieuwe Adem’ spelen een grote rol. En natuurlijk zullen 
wij de uitkomsten van de gesprekken die zijn gevoerd 
met parochieraden en parochianen meenemen in het 
besluit. 

Kijkend naar de uitvoering van het realiseren van 
de nieuwe parochie moeten wij de besluitvorming 
van het bisdom, c.q. de bisschop, afwachten. Hierop 
hebben wij geen invloed. Begin september spreekt het 
parochiebestuur met medewerkers van de bisschop om 
over een aantal uitgangspunten duidelijkheid te krijgen 
over de te volgen route. Daarna kunnen we preciezer 
aangeven hoe het proces zal verlopen en in welk tempo.

Vervolg op pagina 6 

Vanuit de parochieraad
Deze keer een algemeen schrijven namens het overkoepelende parochiebestuur van de parochies in Andijk, 
Medemblik, Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk-Oost. Na voorbereidende besprekingen m.b.t. samenwerking 
binnen de regio zijn de gezamenlijke parochieraden door het parochiebestuur geïnformeerd tijdens een 
regiomiddag. In de weken erna zijn er bijeenkomsten geweest met de afzonderlijke parochies over de invulling 
van activiteiten binnen de parochiekerken. Anders dan een Eucharistieviering. Onderstaand een verslag van het 
overkoepelende parochiebestuur van deze bijeenkomsten. 

Parochieraad Wervershoof.

Voortgang samenwerking in onze regio – 
bericht van het parochiebestuur
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Nieuwe Adem
In het plan ‘Nieuwe Adem’ is ruimte opgenomen voor 
locaties van ‘Lief & Leed’. De gedachte is om in de 
parochies waar de centrale kerk niet zal komen het 
parochieleven voort te zetten in een plaats van ‘Lief 
& Leed’, met een programma dat door de mensen per 
plaats kan worden vastgesteld. Dit programma kan geen 
elementen bevatten die op basis van het beleid op de 
centrumlocatie worden gerealiseerd. Een plaats van ‘Lief 
& Leed’ vervangt dus niet de kerk maar is er wel voor de 
parochianen.

Omdat er bij de parochieraden nog geen idee leefde hoe 
men zo’n plaats van ‘Lief & Leed’ een passende invulling 
kan geven zijn er deze zomer met de parochieraden 
gesprekken gevoerd hierover. In deze gesprekken zijn 
de wensen en de mogelijkheden geïnventariseerd. De 
locaties blijken zich qua programma sterk te richten 
op vieringen en alles dat daarmee samenhangt, en 
minder op diaconale activiteiten, gemeenschapsopbouw 
en catechese. Tevens is er bij allen een grote wens om 

vieringen in de toekomst op locatie te houden, zeker waar 
het bijzondere vieringen betreft en alles rond uitvaarten. 
De inventarisatie van activiteiten per locatie maakt 
duidelijk dat de kerkgebouwen en de daarbij horende 
ruimte over het algemeen vaak leeg staan. 

Wanneer kerkgebouwen niet (meer) levendig zijn, komen 
er te weinig middelen binnen om ze te onderhouden. 
Diverse mogelijkheden zijn denkbaar om kerkgebouwen 
nieuw leven in te blazen, en dat gebeurt in Nederland 
momenteel dan ook aan de lopende band. Met het 
bisdom gaan we bespreken hoe zij tegen dit onderwerp 
aankijken en welke mogelijkheden men daar ziet. 

Tot zover de stand van zaken. Er is nog heel veel werk te 
doen en dat realiseren wij ons ook. Voor nu is het gesprek 
met het bisdom belangrijk om richting en duidelijkheid 
te krijgen. Daarna komen we met vervolgstappen die we 
graag met u delen en bespreken.

Parochiebestuur Regio Wervershoof

Fietstocht 22 mei 2022 
langs drie kerken
Op 22 mei vond de fietstocht langs drie kerken uit onze 
parochie plaats. Om 13.30 uur begonnen we bij de 
Gereformeerde Kerk aan de Middenweg te Andijk. Daar 
vertelde Wim Ruiter over deze monumentale kerk. 
Na deze mooie en interessante vertelling gingen we naar de 
H. Gerardus Majella Kerk te Onderdijk. Hier vertelde Trudy 
Commandeur over deze kerk en wisselden we gewoontes uit 
van de R.K. Kerk, die overeenkomen met de Gereformeerde en 
Hervormde Kerk, maar ook anders zijn. Pastor Andre Dekker 
voegde er soms wat aan toe. Trudy deed dit voor het eerst zei 
ze en dit in het Westfries, zoals ze altijd praat. Het ging goed!
Hier kregen we een glaasje fris en koek en een mooi gedicht 
over verbondenheid, dat we samen met elkaar oplazen.

Daarna gingen we op weg naar de Kapel in Andijk en werden 
verwelkomd door Coby en Jan Gorter. We kregen een lekker 
kopje koffie/thee met een koekje. Jan gaf uitleg met foto’s op 
de beamer over dit kerkje, dat ook wel het Gele Kerkje werd 
genoemd. In de Andijker van 15 juni 2022 wordt hierover 
geschreven.

Verschillende vertellingen over deze drie kerken, ieder op zijn/
haar  wijze. Wat een mooie middag, met ook nog prachtig 
weer. De opkomst was jammer genoeg matig, maar voor wie 
mee was, zeker de moeite waard!

Namens de Raad van Kerken van Andijk, Onderdijk en 
Wervershoof.

Oktober
De maand oktober hiet de herfstmaand; 
den hew ik ’t heêls niet nei me zin.
’t Loikt wel of de sjeu d’r uit is,
d’r zit gewoôn gien gang meer in.

Maar den kroig ik ’n tillefoôntje:
‘Moid, ik wul je weerders zien.
Ik hew je al zô’n toid niet sproken, 
ben je asens thuis meskien?’

En den gaan ik koffie zette, 
pluk wat blompies in de tuin.
’t Loikt den wel of alles opfleurt,
’k voel de warmte in me kruin.

Van ’n aar kreeg ik ’n briefie: 
‘Wat hew ’k hoord? Gien energie?
Zelle we deer wat an doen gaan? 
Wat docht je van therapie?

Ken d’r ien’t zontje draaie.
Met hokes-pokus en wat praat.
Naait de blaadjes an de bome.
’k Wed dat zus weer gloime gaat.’

Trane had ik in me ouge, 
de zaddoek kwam d’r an te pas.
Ik was hill’gaar warm van binnen
en bloid dat ’t oktober was.

Riet Wever-Appel
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Vaartocht met de kerkwerkers
Vorig jaar ben ik verhuisd naar de Vlietlanden en woon 
daar prachtig aan het water. Op een dag kwam Kees 
Botman van de parochieraad vragen of hij misschien 
bij mij mocht komen aanmeren met een schuit vol 
kerkwerkers. Hij wilde ze graag in het zonnetje zetten 
omdat ze toch belangrijk werk doen en deze huidige 
groep kerkwerkers had nog niet eerder een gezamenlijk 
uitje gehad. Het duurde even voordat de meesten konden 
en het was wel noodzakelijk dat Piet en Anneke Breg erbij 
zouden zijn. 

Uiteindelijk op maandagmiddag 4 juli was het zover. 
Het was prachtig weer en zo rond 14.00 kwam de grote 
Botmannenschuit van Kees aanmeren, met daarin 23 
dames en twee heren. Van te voren hadden we de kopjes 
en schoteltjes meegenomen uit de pastorie en Kees en 
Anneke hadden appeltaarten gebakken. Gelukkig heb ik 
een ruime serre met voldoende zitplaatsen en iedereen 
kon op zijn gemak genieten van de koffie en taart en er 
was ook nog tijd voor een sanitaire stop. 

Toen de schuit weer wegvoer werd ik hartelijk bedankt 
maar ik wist dat ze weer terug zouden komen voor een 
borrel en een nootje en een stukje muziek. Iedereen 
moest dan ook hartelijk lachen toen de schuit een uurtje 
later weer aan de zelfde vlonder kwam aanmeren. De 
borrel en de hapjes kwamen op tafel en dit alles werd 
omlijst door een prachtig akoestisch optreden door Duo 
PeeKaa, oftewel Piet Breg en Kees Botman. Er werd uit 
volle borst meegezongen met liedjes als: ‘hond zonder 
poten’, ‘brandend zand’, rondje Bonstraat’ en ‘oh Carol’. 
Zelfs de buurvrouw zong mee! Tussendoor vertelde Kees 
nog een mop over twee dames die op stap gingen. 

Het liep door de gezelligheid flink uit en om 17:30 uur 
voer de schuit weer terug naar de Westrand. Het was 
een middag met een gouden randje waar nog lang over 
werd nagepraat. Zelf heb ik er ook erg van genoten, het 
was voor het eerst dat ik zo’n grote groep mensen mocht 
ontvangen

Petra
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Kerkwerkers toen en nu
In gesprek met... Anneke Breg-Swart
Het zal niemand ontgaan zijn dat de kerkwerkers dit 
jaar van een uitje met de boot van Kees Botman op de 
Vliet hebben genoten. Ook onze tante Truus had het 
verslag en de foto’s in de Binding gezien en vertelde 
dat zij vroeger ook kerkwerkster is geweest. Dat leek 
ons een leuke aanleiding om een interview te doen met 
kerkwerksters van toen en nu.

Achteraf blijkt dat er in de Nu en Straks van april 2002 
een interview met Anneke Breg-Swart, kerkwerkster van 
het eerste uur heeft gestaan. Omdat dat inmiddels ook 
alweer 20 jaar geleden is hebben wij haar gevraagd of er 
veel is veranderd in die 20 jaar. 

Hoeveel kerkwerkers zijn er nog?
We zijn met 50 dames begonnen maar dat zijn er op dit 
moment 32 en er zijn nu twee heren bijgekomen waar we 
erg blij mee zijn. Omdat we nu met veel minder mensen 
zijn doen we zoveel mogelijk wat we kunnen doen.
De ene keer is de groep groter dan de andere keer. 
Voorheen gingen we wel eens ruilen maar iedereen 
wil toch graag bij zijn eigen clubje blijven. De Sacristie 
en toilet horen er ook bij, alles wordt bijgehouden en 
genoteerd en dan kan de volgende groep kijken wat er 
overgeslagen is, of waar de groep niet aan toegekomen is.
Er zijn dames die er vanaf het begin bij zijn en nu boven 
de 80 jaar zijn. Die komen nu één keer in het jaar helpen, 
stoppen willen ze nog niet. Dit groepje komt ook altijd 
in één van de zomermaanden, dan is het heel vaak te 
warm om te werken. Ze vinden het gewoon een gezellig 
ochtendje. We kunnen makkelijk zelf koffiezetten maar 
Jopie Brandsen vindt het gewoon leuk om ons even te 
zien en de koffiepot staat dan alvast klaar, we hoeven 
alleen het knopje nog in te drukken. Het koektrommeltje 
is altijd gevuld en we nemen een lekker koekje bij de 
koffie.

Is er nog verschil in schoonmaken vergeleken met toen?
We vinden weinig geld meer onder de banken, voorheen 
konden we er een dikke kaars van opsteken bij Maria 
altijddurende bijstand. Als we nu wat vinden gooien we 
het in het kaarsenbakje bij Maria.
Tegenwoordig moeten we meer stof van de banken 
weghalen omdat er in het weekend minder banken 
worden bezet. Ook is er bijna nooit kauwgom meer onder 
de banken te vinden. Een enkele keer nog wel na een 
avondwake maar die zijn er ook minder. De eerste jaren 
waren we met een plamuurmes bezig om het van de 
banken af te krijgen. Volle asbakken bij het koor behoren  
inmiddels gelukkig ook tot het verleden. Het doopvont 
wordt helaas te weinig gepoetst, ook omdat de groepen 
niet zo groot zijn en het toch wel extra werk is. Ik heb 
dit voor de laatste keer denk ik vijf jaar terug gedaan. 

Het wordt bij een doop nooit gebruikt en niemand weet 
eigenlijk dat dat ding daar staat. Maar ik ga hem deze 
herfst weer eens onder handen nemen.

Zijn er nog wel voldoende kerkwerkers?
De kerkwerksters van de Werenfridus parochie bestaan 
nu uit 5 groepen van gemiddeld 7 dames. We gaan 
niet meer iedere maand maar één keer in de zes weken 
werken omdat we met minder personen zijn, en er 
minder kerkgangers zijn in het weekend. Omdat er soms 
dames uitvallen wegens gezondheid, leeftijd of andere 
redenen moet er af en toe voor aanvulling gezorgd 
worden. Vier jaar geleden heeft zich een hele nieuwe 
groep kerkwerksters aangemeld na een oproep in de Nu 
en Straks, waaronder Cora, Dora en Margriet van het 
dameskoor. In diezelfde week kwam er iemand van de 
werkgroep vormen die zei: “Mijn moeder is bijna 80 en 
dat kan toch eigenlijk niet meer.” Daardoor kwamen er 
ook spontaan 7 dames van de werkgroep vormen het 
team versterken. Dat was geweldig!! Zij nemen iedere 
keer gewoon gebak mee, vast een generatieverschil maar 
wel lekker en gezellig. Maar inmiddels is er weer een 
groep afgehaakt en zou het toch wel fijn zijn als er weer 
wat aanvulling komt.

Wil je misschien nu weer een oproep doen?
Dat is een heel goed idee. Zijn er vriendinnen, buur-
vrouwen, knutselclubjes, zusjes, schoonzusjes, die twee 
keer in het jaar willen schoonmaken?  Zo kunnen jullie 
onze mooie kathedraal weer eens van binnen bekijken 
en je mag overal komen. Er staan zeer uiteenlopende 
taken op de werklijst, je kunt kiezen wat je elke keer wilt 
gaan doen. De één gaat onder de banken vegen, de ander 
gaat stofzuigen en weer een ander doet de sacristie en 
het toilet, er is keus genoeg. Extra koperpoetsen voor 
de feestdagen is ook altijd een mooi karweitje vooral als 
alles weer lekker glimt. Kaarsenvet verwijderen moet ook 
gebeuren. En in de vastentijd krijgen de kruiswegstaties 
weer eens een beurt. Ook al wordt de kerk niet altijd meer 
druk bezocht, het is toch een gebouw wat onderhoud 
vraagt en daar hoort het schoonmaken ook bij.
Vooral voor een feestelijke viering, avondwake of uitvaart 
wil je toch dat de kerk netjes en schoon is. Na meestal 
drie uurtjes soppen en tussendoor een koppie gaan 
we weer met een voldaan gevoel naar huis. Sommige 
kerkwerksters zeggen: “Ik kom niet vaak in de kerk 
maar op deze manier kan ik toch wat voor de parochie 
betekenen”.

Voor meer informatie Anneke Breg Swart. 
0228 582598 of 0637137422 
of een mail naar:  abreg@quicknet.nl

mailto:abreg@quicknet.nl
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Kerkwerkers toen en nu
In gesprek met... Truus Buis-Koomen

Truus Buis-Koomen (17-3-1935) was reeds vanaf 
haar 17e jaar kerkwerkster in de Werenfriduskerk 
van Wervershoof. Als goed katholiek had je bepaalde 
plichten en daarbij hoorde dus ook het schoonhouden 
van de kerk. Daarover was geen enkele discussie 
mogelijk en je werd door je moeder opgegeven.

Ze zat in een groepje van zes met Vroni Neefjes, Mart 
Koopman (Pd), Tini Koopman (Cd), Truus Koomen (Gd) 
en Bets Verdonschot. Ze moesten eens in de zoveel weken 
met zijn allen in de kerk gaan stoffen en schrobben. Dat 
hield onder andere in het tussenpad dweilen, de matten 
uitkloppen en onder de banken stof weghalen met een 
zwabber. Later werd er een stofzuiger aangeschaft.
Truus vond het erg gezellige ochtenden, ze zag het meer 
als een uitje. In die tijd beleefde je niet zoveel en dan 
mocht je zomaar in de keuken van de pastorie zitten 
en kreeg je koffie en koek. De koster hielp ook wel mee 
en hij zorgde ervoor dat alles klaar stond. Ze hebben 
met elkaar heel wat afgelachen, het was een aangename 
verandering in de sleur van het dagelijkse bestaan. Na 
enige tijd herinnert Truus zich ook weer een uitje met de 
kerkwerksters. Geen vaartochtje over de Vliet maar met 
zijn allen naar Volendam. Dankzij de kerk kwam je nog 
eens ergens!

Na haar trouwen ging Truus in Onderdijk wonen en 
daar ging ze ook weer als kerkwerkster aan slag. Dat 
hield voornamelijk koper poetsen in, er waren zo’n 60 
attributen in de kerk die 2x per jaar werden gepoetst. Dit 
waren ook altijd gezellige ochtenden, na afloop was je 
dan weer helemaal op de hoogte van alle dorpsroddels. 
Helaas is dit ‘uitje’ verdwenen door Corona, sindsdien 
heeft Truus geen koper meer gepoetst.

Gerda en Petra

1953, uitje naar Volendam 
met de kerkwersters. 
Boven vlnr. Tini Koopman (Cd), 
Bets Verdonschot, 
Truus Koomen (Gd), 
Truus Koomen (Md), 
Onder vlnr.: Vroni Neefjes,
Mart Koopman (Pd)

1953, voor de kerk met de stofzuiger. 
Boven vlnr.: Tini Koopman, Vroni Neefjes, Mart Koopman, 
Onder vlnr.: Bets Verdonschot, Truus Koomen (Md), 
Truus Koomen (Gd)

1953, voor de kerk met de matten. 
Boven vlnr.: Bets Verdonschot, Truus Koomen (Md), 
Truus Koomen (Gd), Tini Koopman
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Tijdens de slotavond van het Middenkoor had ik een 
aantal cd’s meegenomen. Het allereerste nummer dat ik 
hoorde was een lied van Bram Vermeulen: “Ik heb een 
steen verlegd”. Ik moest meteen denken aan het afscheid 
van mijn schoonmoeder. Drie kleinkinderen zongen en 
speelden dat lied bij de crematie. Mijn schoonmoeder was 
een hele lieve, eenvoudige vrouw, maar toch heeft ook zij 
een steen verlegd, misschien geen grote, maar toch. Ieder 
mens verlegt of legt een steen in een rivier op aarde. Die 
rivier stroomt niet meer op dezelfde manier. Ik moest 
hieraan denken toen ik op zoek was naar een thema dat 
zou passen bij de viering van zondag 21 augustus, een 
viering die gehouden wordt tijdens kermis Wervershoof, 
in de botsauto’s.

Welke stenen wil jij en kun jij verleggen in de rivier zodat 
het water beter gaat stromen? ”Een steen verleggen” 
waardoor de rivier anders gaat dan voorheen? Dat 
impliceert een grote steen. Maar, zulke grote stenen zijn 
toch nauwelijks te dragen. Hebben we dan geen stenen 
verlegd? Gelukkig staat er ook in de tekst van het lied van 
Bram Vermeulen dat deze steen misschien een kiezel is. 
Een kiezel is klein en hanteerbaar, maar diezelfde kiezels 

verleggen ook de loop van de rivier. Kleine kiezels zijn 
hanteerbaar, voelen niet gewichtig en belangrijk. Al die 
kleine kiezels die we met zijn allen hebben neergelegd 
zijn misschien ogenschijnlijk klein, maar in rivieren van 
anderen misschien een grote verandering van de stroom. 

Die kiezels die we samen met elkaar gelegd hebben 
maken het juist zo machtig. Welke stenen hebben we 
verlegd afgelopen periode? Ik denk geen grote steen, die 
vind ik moeilijk te dragen. Maar toch, mijn hoop is dat 
we samen met anderen veel kiezels heb gelegd, verlegd, 
waardoor de negatieve stroom veranderd wordt naar 
liefde, licht en verbondenheid. Soms verlegt iemand een 
grote steen en krijgt de rivier een verwoestend karakter, 
soms zorgen juist die grote stenen voor rust in de rivier. 

Voorbeelden uit de huidige tijd: Mandela, King, Bake 
for Life, Tijn Kolsteren (6 jaar jong die tijdens Serious 
Request 2016 nagels lakte van o.a. BNers en zo ruim 2 
miljoen euro ophaalde). 

Met vriendelijke groet
Kees Ooijevaar

Wat hebben we een grandioze kermis gehad. Gezelligheid op straat en als kers 
op de taart een ijsblok in de tuin van de pastorie! En ieder die, op wat voor 
manier dan ook, heeft meegeholpen om dit te doen slagen wil ik ontzettend 
bedanken. Het thema van onze actie, en dat kwam ook heel mooi naar voren 
tijdens de viering in de botsauto’s, was “Een steen verleggen”.  

Een steen verleggen

Auxili-ja! 

Zondag 21 augustus: Sjaak de Boer gaat de dienst voor in 
de botsauto’s. Op de achtergrond de fanfare.

Zaterdag 20 augustus: Het ijsblok is net geplaatst en nog 
compleet intact.
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Op vrijdag 14 oktober 2022 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: Titus, held of heilige? 
Een theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma.

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na 
2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. In een 
theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus 
Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te Dachau met 
een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden 
van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in 
crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. 
Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie van de 
franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam Titus 
aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk 
hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen in 
conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen 
en advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na wat 
omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt 
Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man.

Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-
theatermaker. In deze voorstelling visualiseert 
hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en 
objecten. 

Zie ook:
https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus

Waar:   St. Bonifatiuskerk, 
Spanbroekerweg 186, Spanbroek

Wanneer:  Vrijdag 14 oktober 2022  
 om 20.00 uur.
 Prijs: €15,00 p.p.
Reservering:  jcj.verbruggen@quicknet.nl

U kunt contant betalen bij binnenkomst of 
overmaken op:
 JCJ Verbruggen NL 41 INGB 0003 8106 06 
met de vermelding ‘Titus, held of heilige’

Persbericht: 
 

 
 

Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’ 
 

Op vrijdag 14 oktober 2022 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: Titus, held of heilige? Een 
theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma. 
 

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste 
keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft 
geleefd. In een theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat 
het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij 
Bolsward), werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het 
verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De 
geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in 
crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de 
naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.  
 

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij naar het 
kleinseminarie van de franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar 
nam hij de kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, 
promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Toen 
Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen in conflict. De directe 
aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen en 
advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na 
wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een voorstelling van ruim 
anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man. 
 

Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze voorstelling 
visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten. Zie ook: 
https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus. 
 

Waar:        St. Bonifatiuskerk, Spanbroekerweg 186, Spanbroek 
Wanneer: Vrijdag 14 oktober 2022 om 20.00 uur. 
Prijs:  €15,00 p.p.      
Reservering: jcj.verbruggen@quicknet.nl U kunt contant betalen bij binnenkomst of 
overmaken op JCJ Verbruggen NL 41 INGB 0003 8106 06 met de vermelding ‘Titus, held of 
heilige’ 
 

 

https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus
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Wij herinneren ons ... 

Familieberichten

Op 15 mei 2022 is overleden: Jaap Feld, geboren op 
8 februari 1945 in De Weere, als oudste in een gezin van 
12 kinderen. Graag wilde hij na zijn lagere schooltijd 
doorleren, maar zoals zo vaak in die tijd, was dit niet 
gebruikelijk. Hij volgde 4 jaar de ambachtsschool, maar 
deed dat in Leusden waar hij in de kost zat. Met het 
vakmanschap zat het wel goed na die 4 jaar, maar zijn 
Westfriese dialect had hij in die jaren verleerd. Hij is bij 
verschillende bouwbedrijven werkzaam geweest waar 
hij zijn vaardigheden en vakmanschap steeds meer 
uitbreidde. 

In de jaren ’60 leerde hij Margriet kennen met wie 
hij trouwde. Ze kochten een huis aan de Simon 
Koopmanstraat waar Jaap een grondige verbouwing 
startte. Wat was hij trots! Samen kregen ze 4 
kinderen: Miranda, Jacco, Tamara en Remco. Door 
een ongelukkige val kwam Jaap al heel vroeg thuis te 
zitten, waardoor de zorg voor de kinderen veelal op 
de schouders van Margriet terecht kwam. Een niet 
gemakkelijke tijd brak aan; maar er waren ook mooie 
momenten, zoals de jaarlijkse ‘Feld’ dagen en de 
kampeervakanties met familie en vrienden. Daar kon 
Jaap bijzonder van genieten. 

Er kwamen diverse hobby’s op zijn pad; hij sloot zich o.a. 
aan bij de foto- en filmclub van De Schoof. Heel wat films 
en reportages heeft hij gedurende die periode gemaakt en 
gemonteerd. Dat was zijn lust en zijn leven en hij kon er 
altijd enthousiast en met verve over vertellen. Ook raakte 
hij thuis in de computerwereld, een fenomeen waar door 
velen in die tijd nog wat argwanend tegenaan gekeken 
werd; maar Jaap deed het! Ook heeft hij zich ingezet 
voor gehandicapte kinderen; met zijn vakmanschap 
als timmerman vervaardigde hij staan-tafels en 
therapiekastjes waardoor deze kinderen zich verder 
konden ontwikkelen, een activiteit die hem in zijn leven 
veel voldoening heeft gegeven. Samen met Margriet ging 
hij op een zangkoor. Daarnaast maakten ze samen tijd 
vrij om te zwemmen, te aquajoggen en te klaverjassen. 
Kortom: Jaap hield van gezelligheid en voor een praatje 
was hij heel erg ín. 

Een aantal jaren geleden verhuisden Jaap en Margriet van 
de Simon Koopmanstraat naar de Olympus waar ze een 
nieuw appartement hadden gekocht. Dat bleek een schot 
in de roos; samen met Margriet voelde hij zich er snel 
thuis. In die tijd was Jaap ook actief als wijkloper voor de 

Gemeenschapsveiling; ca. 8 jaar heeft hij zich daarvoor 
ingezet, totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet om 
zijn jaarlijkse ronde te lopen.
Tijdens een rondreis door Italië werd Jaap ziek en in de 
periode die erop volgde ging zijn gezondheid steeds meer 
achteruit. Er volgde een tijd van intensieve zorg die met 
eindeloos geduld door Margriet is uitgevoerd. Ondanks 
zijn positieve instelling en zijn enorme vechtlust heeft 
hij deze strijd echter niet kunnen winnen. Op 21 mei 
was voor hem een plechtige uitvaartviering in de St. 
Werenfriduskerk, waarna begrafenis op het kerkhof. 

Afscheid van ‘mijn lieve man, onze pap, schoonvader en 
trotse opa van 4 prachtige kleinkinderen’. Dag Jaap; rust 
in vrede.

Zijn werk, zijn kracht, zijn interesse voor het leven, zijn 
moed zo sterk, hij heeft er alles voor gegeven. 

Woorden boven de overlijdensadvertentie die 
kenmerkend zijn voor het leven van Cornelis (Cor) 
Schuitemaker, geboren op 6 september 1941 in 
Wervershoof. Hij groeide op in een gezin van 11 kinderen 
op de Zeeweg nummer 10. Cor was bijzonder gesteld op 
zijn moeder en vertelde graag over haar gastvrijheid, een 
eigenschap die Cor van haar heeft overgenomen. 
Naar school gaan was niet echt zijn hobby; hij ging 
liever samen met zijn vader naar de bouw. Cor trouwde 
met Thea en betrok met haar het ouderlijk huis aan de 
Zeeweg; samen kregen ze 2 kinderen: Simone en Martin. 
Aanvankelijk hadden Cor en zijn broer Jacques samen 
een stuk grond waarop ze bloemkool verbouwden. Na 2 
jaar ging hij alleen verder. Na de verkaveling verhuisde 
het gezin naar De Kibbel, waar Cor ook nu weer 
bloemkool en wat droogbloeiers verbouwde; nieuw én 
voor die tijd heel vernieuwend was de teelt van witlof op 
watercultuurbasis. Uit dankbaarheid voor de opbrengst 
van het land werd jaarlijks de Oogstdankdag gevierd in 
de kerk en hij was er trots op om daar, qua versiering van 
de kerk, zijn steentje aan bij te mogen dragen. 

Cor heeft veel bestuurswerk gedaan, o.a. bij de 
LTB; opkomen voor de belangen van de collega 
tuinders. Ook werd hij gevraagd als bestuurslid voor 
Huurdersvereniging De Driehoek; daar behartigde hij 
de belangen van de medehuurders en dat deed hij met 
verve; ‘lekker mopperen’ op het Grootslag.  Hij nam zijn 
taak altijd serieus en probeerde zich steeds goed in te 
lezen. Van De Driehoek kreeg hij daarvoor een I-pad; 
dat zorgde weleens voor problemen. Van iedereen die 
binnenkwam schakelde hij hulp in, maar hij deed het 
toch maar. Trots was hij op de zonnepanelen die door 
de huurdersvereniging waren aangebracht; door zijn 
inbreng had hij er immers mede voor gezorgd dat die er 
kwamen. 
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Cor was heel sportief aangelegd; schaatsen en voetballen 
waren zijn lust en zijn leven. Elke zondag was hij te 
vinden bij VVW; hij was jarenlang keeper bij VVW 2. Na 
zijn voetbalcarrière bleef hij aan de club verbonden als 
trouwe supporter en als scheidsrechter bij de jeugd, het 
liefst bij zijn kleinkinderen Sam, Abel en Kalle. Ook deed 
Cor aan binnensport; jarenlang tafeltennis in De Schoof 
en tot het allerlaatste moment biljarten bij de Soos. 

Na zijn scheiding leerde hij Elly kennen met wie hij een 
mooi leven opbouwde; samen genieten van de prachtige 
natuur en van hun kleinkinderen. Aanvankelijk met 
elkaar ontbijten en oppassen en later chillen met 
vriendinnen; bij opa en oma mocht alles. Cor was in zijn 
leven heel actief en dat wilde hij tot in de laatste  jaren 
volhouden, maar door ziek en zeer werd zijn wereld 
steeds kleiner. Tafeltennis lukte niet meer, de auto moest 
aan de kant. Er kwam een bril en een gehoorapparaat en 
toen zich hartproblemen voordeden ging het snel. Met 
Elly en zijn gezin heeft hij de laatste weken nog goed en 
waardevol door kunnen brengen en op 21 mei hebben ze 
afscheid van hem genomen in het ziekenhuis. 

Op 27 mei was voor hem een plechtige uitvaartviering 
met aansluitend begrafenis op het kerkhof. Afscheid van 
‘een partner, vader en opa die alles uit het leven heeft 
gehaald.’ 

‘We waren bijna bij de Middellandse Zee ...’. Wat een 
mooie en onvergetelijke vakantie had moeten worden, 
liep uit op een immens drama. Op 27 mei 2022 is, tijdens 
een vakantietocht door Zuid-Frankrijk, onverwacht 
overleden: Gitta Brigitta Maria (Gitta) Ruiter-Greuter. 

Gitta is geboren als 3e dochter van Floris Greuter en 
Brigitta Besseling op 3 mei 1951. Samen met haar 4 
zussen en 2 broers groeide zij op aan de Noordergracht 
28 in Blokker. Ze maakte daar een mooie tijd door en 
was een sprankelend meisje met blonde krullen. Na 
haar lagere schoolperiode in Blokker doorliep ze het 
vervolgonderwijs op een school in Zwaag. Daarna 
volgde zij intern een opleiding als bejaardenverzorgster 
in Beverwijk, waar zij een aantal jaren werkzaam is 
geweest, werkzaamheden die ze later heeft voortgezet in 
Verzorgingshuis St. Jozef. 

Eind jaren ’60 ontmoette ze haar grote liefde Arie. Ze 
trouwden op 28 december 1973 en gingen wonen op de 
Neuvel 11. Samen kregen ze 2 kinderen: Erik en Manon. 
Mooie tijden braken aan tot de dag dat alle grond onder 
hun voeten werd weggeslagen. Op 8 april 1988 kwam 
het afschuwelijke bericht dat Erik – hij was pas 12 jaar 
oud – was omgekomen door een zwaar ongeval op het 
bedrijf waar Arie werkzaam was. Onvoorstelbaar verdriet 
maakte zich meester van het gezin en er wachtte hen een 

zware periode waarin heel veel verdriet was te verwerken. 
Alle moed moest bijeen geraapt worden om met elkaar de 
draad weer op te pakken, iets wat héél veel van zowel Arie 
als Gitta heeft gevraagd. 

Gitta hield van fietsen, tennissen en wandelen. Samen 
met haar zus Tiny heeft ze maar liefst 30 keer de 40 MM 
gelopen. Ook was ze elke woensdagavond te vinden in 
Zwembad De Zeehoek, ook hier weer samen met Tiny. 
Ze was heel creatief en vond het heerlijk om bezig te zijn 
met wol of papier of wat moois te maken voor in de tuin, 
haar lust en haar leven. Wat haar ogen zagen, konden 
haar handen maken. Op deze manier wist Gitta, zo goed 
en kwaad als het ging, haar gedachten te verzetten en het 
leven nog enigszins kleur te geven. Manon trouwde met 
Raymond en de komst van de kleinkinderen: Anouk, 
Merel en Pieter gaf Arie en Gitta weer wat levensvreugde.  

Samen met hen hebben ze veel ondernomen, 
herinneringen die ze vasthouden in hun hart en 
altijd zullen koesteren. Arie en Gitta waren fervente 
tourcaravangangers. Héél wat mooie vakanties hebben 
ze samen beleefd. Een vaste gewoonte was om met z’n 
tweeën in één van de vele zeeën te staan en daar een foto 
van vast te leggen. Zo hebben ze o.a. foto’s met elkaar 
in de Oostzee, de Atlantische Oceaan en de Adriatische 
zee aan hun album toe kunnen voegen. Dit jaar was het 
de bedoeling om met een rondreis van de ANWB de 
Middellandse Zee aan te doen.  Een foto samen in de 
Middellandse Zee is er echter nooit van gekomen ... . 
180 Kilometer vóór hun reisdoel – ze waren net 2 weken 
onderweg – is Gitta in haar slaap overleden aan een 
hartstilstand, haar man Arie en het reisgezelschap vol 
ongeloof en in verbijstering achterlatend. 

Op zaterdag 4 juni was voor Gitta, in bijzijn van familie 
en vrienden, een indrukwekkende afscheidsviering in de 
tuin die haar zo lief was. Een viering met mooie woorden 
en muziek met aan het einde een toost op het leven van 
Gitta. Na afloop was de crematie in Hoorn. 

Afscheid van ‘mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en 
top oma. Ze zal gemist worden; het was zo gewoon dat ze 
er was ...’.

Op 4 juli 2022 is, toch nog eerder dan verwacht, 
overleden: Theodorus Antonius (Dick) Karsten, 
geboren op 20 augustus 1936 als oudste kind in een gezin 
met 4 broers en één zus. Dick – voor de meesten beter 
bekend als: Dirk – groeide op als een vrolijke jongen 
waar de humor al vroeg in zat. Kattenkwaad uithalen 
en grapjes maken waren hem niet vreemd. Op 31 mei 
1963 trouwde hij met zijn grote liefde Tiny met wie hij 
een mooi leven opbouwde. Samen kregen ze 4 kinderen: 
John, Koos, Anja en Ron. 
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Zijn grote passie was voetbal; van jongs af aan speelde hij 
bij VVW waar hij uiteindelijk jeugdtrainer werd. Na een 
aantal jaar maakte Dirk de overstap naar Strandvogels; 
de club waar uiteindelijk zijn hart lag. Het leverde hem 
een waarderingsspeld op van de KNVB en ook werd hij 
benoemd tot erelid van Strandvogels. Een andere grote 
liefhebberij van Dirk was: palingstropen; samen met zijn 
maat Siemen Pennekamp ging hij het water op om paling 
te vangen; meerdere keren werden ze met een bezoek 
vereerd van ‘meneer de agent’, wat de nodige (welkome) 
spanning met zich mee bracht. Uiteraard moest de 
vangst worden geslacht en gerookt; menigeen zal genoten 
hebben van zijn overheerlijk gerookte paling. Dirk hield 
het niet alleen bij stropen; hij had ook een vijver achter 
in de tuin met daarin grote vissen waar hij bijzonder van 
genieten kon. 

Naast vissen zijn er nog veel meer dieren in zijn leven 
geweest, met de honden Pascha en Astra als grote 
favorieten. Ook verzorgde Dirk samen met Tiny de 
Dexterkoeien in het Overhoekse bos. De waardering 
van de gemeente hiervoor was zo groot dat er 2 jonge 
Dexterkoeien naar hen werden vernoemd. In zijn jonge 
jaren was Dirk werkzaam op het tuindersbedrijf van 
Jan Lakenman. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
was hij te vinden op de bouw. Op zaterdag ging hij als 
marktvaarder ook nog aan de slag bij bloemkoolteler Jan 
Stavenuiter. Heel wat bloemkolen zal hij naar de veiling 
hebben vervoerd; mooi, maar wél héél zwaar werk. Na 
zijn arbeidzame leven óp de bouw ging hij werken ín de 
bouw bij Loek Pauw. Uiteindelijk werd dit Dirk te zwaar 
en raakte hij al op 47-jarige leeftijd arbeidsongeschikt. 

Stilzitten paste echter niet in het woordenboek van Dirk; 
daarom zocht hij zijn uitdaging in andere bezigheden. 
Door zijn passie voor de muziek ging hij samen met 
Tiny op het popkoor Cantabile waar ze samen heel veel 
plezier aan hebben beleefd. Ook wist men Dirk altijd te 
vinden voor vrijwilligerswerk, hetgeen hem uiteindelijk 
een koninklijke onderscheiding opleverde: Lid in de Orde 
van Oranje Nassau, een onderscheiding die hij met trots 
droeg. In 2011 overleed Tiny; een moeilijke tijd brak voor 
hem aan. Ca. 5 jaar geleden ging zijn gezondheid steeds 
meer achteruit; Parkinson speelde hem flink parten. In 
die periode ging hij met heel veel enthousiasme naar de 
dagbesteding op Zorgboerderij De Tulp; hij was daar een 
graag geziene bezoeker met heel veel kennis van zaken op 
planten- en dierengebied. 

Omdat zelfstandig wonen steeds moeilijker werd was een 
overstap naar De Wilgenhof noodzakelijk, waar hij nog 
ruim 4 jaar met heel veel liefde is verzorgd. Ook hier was 
hij een welkome bewoner voor zowel het personeel als de 
medebewoners. De laatste maanden ging zijn gezondheid 
op en neer, maar krabbelde hij iedere keer weer op; de 
laatste week ging het ineens snel. Na bediend te zijn op 
vrijdag 1 juli  door Juan Andrés is hij op 4 juli rustig 
ingeslapen. Op 8 juli was voor hem een goed verzorgde en 
mooi opgezette uitvaartplechtigheid, waarna begrafenis 
bij zijn vrouw Tiny op het kerkhof. Afscheid van ‘onze 
lieve pa, opa en grote opa, onze oude Dibbes.’

‘Langzaam vervaagden herinneringen, gleden gedachten 
weg en nam je afscheid van ons. Gelukkig bleef de taal van 
de liefde spreken.’ 

Mooie woorden die geschreven stonden boven de 
rouwcirculaire van Catharina Maria (Tine) Koper-Bot, 
geboren op 31 januari 1941 in Wervershoof, woorden die 
kernachtig weergeven hoe Tine en haar gezin haar laatste 
levensjaren hebben doorgemaakt. Zij groeide op in de 
Nieuwstraat in een gezin van 9 kinderen. Haar ouders 
hadden een bollenbedrijf waar ze ook de handen uit de 
mouwen moest steken en van jongs af aan heeft geleerd 
hard te werken. In het gezin werd niet alleen hard 
gewerkt, maar werden ook spelletjes gedaan en liedjes 
gezongen, een passie die haar altijd is bijgebleven. 

Graag wilde ze een opleiding volgen, maar haar ouders 
gaven de voorrang aan het werken thuis. ‘Leren was 
voor een meisje niet nodig.’ Op haar 16e leerde ze Toon 
kennen, aanvankelijk als vriend van één van haar broers, 
maar later als haar grote liefde. Ze trouwden op 9 mei 
1962 en zetten na hun huwelijk de kolenhandel van de 
ouders van Toon voort. De barre winter van 1963 kwam 
voor hen als een geschenk uit de hemel; het was direct 
druk in de kolenhandel, het begin van een succesvol 
ondernemerschap. Samen kregen ze 4 kinderen: Gerda, 
Tine, Ton en Ans. Tine was een lieve, zorgzame en actieve 
moeder die héél blij was met haar gezin. Thuis was het 
vaak een gezellige boel; iedereen was welkom. Spelen 
vond Tine belangrijk en daar werden in huis volop de 
ruimte en de mogelijkheden voor gecreëerd. 

In de loop der jaren ontwikkelde het bedrijf zich van 
kolenhandel naar oliehandel en tankstation en werd 
daar later een wasserette aan toegevoegd. Vele jaren 
later kochten ze ook het tankstation in Medemblik. Het 
was een intensieve en vooral drukke periode; er werden 
medewerkers aangetrokken voor zowel het bedrijf als 
in huis. Dat gaf Tine de ruimte voor haar persoonlijke 
ontwikkeling. Ze ging op Engelse les, haalde haar 
rijbewijs, ging op kookcursus en leerde kinderkleding 

Wij herinneren ons ... 

Familieberichten
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maken. In deze periode richtte Tine zich ook op haar 
vele creatieve hobby’s: haken, breien, kantklossen, 
boekbinden, kleien van poppen-koppen etc. Daarnaast 
maakte ze, samen met Toon, ook tijd vrij voor de 
bridgeclub, de dansclub en de vele vakanties. 

Ook was ze steeds te vinden voor vrijwilligerswerk; zo is 
ze o.a. jarenlang misdienette geweest tijdens uitvaarten 
in de kerk. In 1989 werd Tine voor het eerst oma; een 
geweldige tijd brak aan; ook hier weer spelletjes doen, 
knutselen en uiteraard de vele logeerpartijtjes. Op 31 
januari 2016 – het was de geboortedag van Tine – werd 
haar eerste achterkleinkind Beau geboren. Een mooier 
geschenk kon ze zich niet wensen. De laatste jaren namen 
de zorgen toe; het geheugen van Tine nam steeds meer af. 
Toon was voor haar in deze periode een groot ankerpunt. 
Liefdevol en met heel veel geduld nam hij de zorg op zich 
voor Tine, totdat dit uiteindelijk niet meer ging, zowel 
voor Tine als voor Toon. 

In oktober 2021 verhuisde Tine naar De Wilgenhof, een 
heel moeilijke stap die door haar niet altijd begrepen 
werd. Twee keer per dag ging Toon bij haar op bezoek, 
iets waar ze steeds naar uitkeek. Toen kwam de dag van 
de fatale val; op zondag 10 juli is zij in het bijzijn van 
Toon en Gerda rustig ingeslapen. Op 13 juli was voor 
haar een druk bezochte avondwake en op 14 juli de 
uitvaartplechtigheid, waarna crematie in Hoorn. 

Afscheid van een lieve vrouw, lieve mam, oma en 
overgrootmoeder. ‘Wij wensen iedereen een oma zoals jij 
voor ons bent geweest.’

Op 5 maart 1935 werd geboren op De Hoek 10 : Gerardus 
(Gert) Boos als 5e kind van Gerrit Boos en Fien Swart in 
een gezin van 14 kinderen. Hij groeide op in een hechte 
buurt waar hij speelde met de buurjongens van de Moel, 
Smit, Koomen en Grent. Het uithalen van kattenkwaad 
werd daarbij niet geschuwd. 

Gert ging graag naar school; hij hield van leren. Het liefst 
had hij archeoloog geworden; dat was echter niet aan 
de orde. Vanaf zijn twaalfde jaar ging hij werken bij zijn 
vader die naast zijn werkzaamheden in de smederij ook 
waterleidingen en fietsen repareerde. Na zijn diensttijd 
ging Gert als loodgieter aan de slag bij Siemen Huiberts. 
Toen zijn broer Jan in dienst ging – hij werkte samen met 
zijn vader in de zaak; het oude ambacht van smid is dan 
al lang verdwenen - moest Gert weer thuis komen. Vader 
Gerrit werkte in de zaak voor de reparatie en verkoop van 
fietsen en had daarnaast ook nog een autogarage; Gert 
deed het loodgieterswerk buiten. Eind jaren ’50 leerde 
Gert op de kermis in Westwoud Sitha kennen, het begin 
van een lange relatie. 

Na 5 jaar verkering trouwden ze en trokken zij in 1962 
in een pand in De Hoek nr. 14. Samen kregen ze 4 
kinderen: Ageeth, Josefien, Ard en Irene. In hun winkel 
verkochten ze o.a. oliekachels waarvoor Gert in de 
betreffende woningen de leidingen aanlegde. Rond 1965 
ging Wervershoof over op aardgas en dat betekende een 
aantrekkelijke verandering voor het bedrijf van de fa. G. 
Boos. De oliekachels maakten plaats voor gaskachels en 
cv radiatoren waarvoor uiteraard ook leidingen moesten 
worden aangelegd. Dat werk mocht alleen maar gebeuren 
door een erkende installateur; Gert ging daarvoor een 
opleiding volgen in Amsterdam en mocht zich daarna 
erkend gasfitter noemen. 

Als kind heeft Gert de tweede wereldoorlog héél bewust 
meegemaakt; hij was getuige van het neerschieten van 
iemand op straat in De Hoek, iets wat diepe indruk 
op hem heeft gemaakt, maar waar hij bijna nooit over 
vertelde. Wel vertelde hij vaak vol trots over de hulp 
die de familie Boos in die jaren bood aan mensen uit 
Amsterdam die eten kwamen halen en de vele Chinezen 
die onderdak vonden in de warme smidse of in de 
keuken. Gert was, evenals zijn broers, heel muzikaal. Er 
werd veel gezongen in huize Boos; wijd en zijd bekend is 
het Bozakkenkoor dat op ieder familiefeest meerstemmig 
te horen was. Al heel jong ging hij met zijn grote 
broer mee naar het jongenskoor van de kerk, later het 
herenkoor. Ruim 50 jaar heeft hij deel uitgemaakt van het 
kerkkoor wat hem de St. Gregoriusspeld heeft opgeleverd. 

Door het afnemen van zijn gehoor en het steeds 
moeilijker beklimmen van de trap naar het koor moest 
hij hier noodgedwongen mee stoppen. In 1996 verhuisden 
Gert en Sitha naar Zwaagdijk-Oost. Samen hebben ze 
daar nog mooie jaren doorgebracht. Zijn passie voor 
klussen en verbouwen heeft hij op hun nieuwe stek nog 
volop kunnen uitvoeren. Als hij tijd overhad verdiepte 
hij zich op internet in alles wat met de stamboom te 
maken had. Heel trots was hij op zijn kleinkinderen; 
zijn gezicht klaarde helemaal op als die op bezoek 
kwamen. Samen liedjes zingen, tekenen en varen met de 
boot naar de speeltuin in Lutjebroek of Medemblik. De 
laatste jaren liet zijn gezondheid het echter steeds meer 
afweten. Hij stierf op 18 juli 2022, waarna een mooie 
uitvaartplechtigheid op 22 juli met het zo vertrouwde 
herenkoor. 

Afscheid van een  lieve man, vader en opa. ‘Je lieve lach, 
je humor, je verhalen, je onvoorwaardelijke liefde en zorg, 
we zullen je nooit vergeten.’
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Op 18 juli 2022 is op de gezegende leeftijd van 92 jaar 
overleden Cornelia Maria Verdonk-Beerse, geboren op 
de Ouwedik in Westwoud als 3e kind in een gezin van 

7 kinderen. Eenvoud, dienstbaar, altijd klaar staan, 
handen vol vlijt, geduldig en kracht, een aantal woorden 
die in de rouwcirculaire stonden opgenomen en in een 
notendop weergeven hoe zij in het leven stond. Haar 
lagere schoolperiode volgde ze in Westwoud bij zuster 
Selesia. Handwerken was een vaardigheid die haar op 
het lijf geschreven was. Op haar 17e ging ze naar de 
Wieringermeer waar ze verschillende naaihuisjes had. 

Ze werd opgehaald en bleef daar soms overnachten. 
In die tijd haalde ze, naast haar coupeusediploma, 
ook nog haar aktes K en U. Van kinds af aan was zij 
op haar naaimachine bezig. Kleding maken voor haar 
eigen gezin, maar ook voor anderen. Ze heeft ook nog 
een aantal jaar handwerkles gegeven op school. Begin 
jaren ’50 ontmoette ze Piet Verdonk; ze trouwden en 
gingen wonen in Zwaag. Al vrij snel daarna verhuisden 
ze naar Zwaagdijk-Oost waar ze lange tijd hebben 
gewoond en hun gezin groot brachten; samen kregen ze 
8 kinderen. ‘Eenvoud is pure luxe’, zo begon één van de 
kinderen de herinnering die werd uitgesproken tijdens 
de uitvaartliturgie. Woorden die zeer toepasselijk waren 
op hun moeder. Ze had weinig nodig om zich rijk te 
voelen. Nieuwe kleren waren niet nodig; die maakte 
ze immers zelf. Als er iets aan de kleding mankeerde 
werd de naaimachine gepakt en herstelde zij het weer, 

zodat het kledingstuk nog weer een aantal jaren mee 
kon. Een gebakje of een broodje zoute haring op zijn tijd 
was best lekker, maar ze was ook heel tevreden met een 
speculaasje bij de koffie en een sneetje brood met kaas. 

Heel rijk was ze met haar puzzelboek en de krant. De 
krant werd van voor tot achter (vaak ook van achter naar 
voor ...) door geplozen. Eerst het streeknieuws en dan het 
wereldnieuws; dat was toch ver weg. In het puzzelboek 
waren de woordzoekers favoriet; met een oude 
ansichtkaart en een pen werden de woorden zorgvuldig 
doorgestreept. Die zorgvuldigheid droeg ze haar hele 
leven met zich mee; ook had ze aandacht voor en kon 
ze genieten van de eenvoudige dingen in haar directe 
omgeving. Verre reizen waren aan haar en haar man Piet 
niet besteed. Een vakantie naar Luxemburg was mooi, 
maar wat haar betreft bleef het daarbij. De kinderen 
waren dan ook bijzonder verrast dat er door hun vader en 
moeder een chalet in Stroe werd gekocht, waar ze ruim 
20 jaar lang met heel veel plezier hun vakanties hebben 
doorgebracht. In 2011 overleed haar man Piet; dat belette 
haar niet om het leven weer op te pakken; ook daarna 
bleef ze jaarlijks haar chalet in Stroe bezoeken, totdat dit 
niet meer ging. 

De laatste jaren nam haar gezondheid steeds meer af; 
het lopen ging al moeilijker. Toch hoorde je haar nooit 
klagen. Haar kinderen roemden haar positieve instelling 
en benoemden nog eens extra haar mooiste eigenschap: 
ze veroordeelde andere mensen niet en roddelde nooit. 
Haar kinderen, wat ze ook deden en hoe veel of weinig ze 
ook kwamen, waren haar allemaal even lief. Kortom: een 
moeder om trots op te zijn. Op zaterdag 23 juli was voor 
haar een plechtige en indrukwekkende uitvaartviering 
met aansluitend begrafenis op het kerkhof bij haar man 
Piet. Afscheid van een ‘mooi en puur mens’.

Wij herinneren ons ... 

Familieberichten



 12 september 2022 | Nu en Straks 17    

Wat is de Vredesweek?
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het 
vraagt onze blijvende aandacht.  Zeker in een tijd van 
verharding in onze eigen samenleving en non-stop 
geweld elders. 
Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al!
Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten 
die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. 
Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart 
onder de riem steken door ze een bemoedigende en 
hoopgevende boodschap te sturen. 
Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken 
moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan 
blijven inzetten voor vrede.

Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor 
vrede van PAX, laten we al meer dan 50 jaar samen met 
duizenden mensen zien dat het ook anders kan. 
Grote veranderingen beginnen vaak klein. In 
onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en 
studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, 
bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. 
In het hele land worden er honderden activiteiten 
georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van 
maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. 
Honderden verschillende lokale activiteiten komen 
samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we 
een krachtig geluid. Doe je met ons mee?
www.paxvoorvrede.nl

Vredesweek
Thema 2022: Generatie Vrede

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheids-
zorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwets-
baren. Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun 
bestemming zien anderen te helpen. MIVA ziet het als 
haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare 
vervoers- en communicatiemiddelen.

MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen 
te helpen. 
Daarom ondersteunt MIVA al 85 jaar lokale pioniers in 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in 
afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs 
en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn 
de kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die 
hiervan het meest te lijden hebben. 

Gelukkig zijn er mensen die het als hun roeping zien 
deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg 
ernaartoe ook is.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare 
vervoers- en communicatiemiddelen.
Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk 
kan MIVA de pioniers voorzien van het juiste vervoers- of 
communicatiemiddel. 
Zo vergroot MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn 
om meer mensen te helpen. Juist op die plekken waar de 
hulp het hardst nodig is en levens kan redden.

Collecte 2022 
Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor de 
medische zorg van de meest kwetsbaren in Tanzania.

Missie van MIVA
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De nieuwe bloemen
Vandaag is het de eerste schooldag van Sanne. Ze 
gaat naar groep 5. Dat is de bovenbouw. Sanne voelt 
zich opeens groot als ze de jongere kinderen over het 
schoolplein ziet rennen.

Het is wel even wennen, na de vakantie naar school 
gaan. Iedere dag mooi weer. Sanne heeft genoten van 
de camping waar ze een week was. Van alles heeft ze 
daar gedaan. Zwemmen, spelletjes, een spannende 
speurtocht, te veel om op te noemen. Ja, dat was leuk! 

Daarom was het geluid van de wekker vanmorgen wel 
even wennen. Toch is ze wel nieuwsgierig naar groep 
5. Opeens ziet Sanne haar vriendin Kate. Ze begroeten 
elkaar vrolijk en gaan samen de klas in. De groep 
wordt welkom geheten door juf Annemarie. Iedereen 
vertelt vakantieverhalen, waarna ze aan rekenen en taal 
beginnen. Sanne kijkt naar buiten, zodra ze klaar is met 
haar werk. Ze ziet zonnebloemen. 

Wat zijn ze hoog zeg! Dan heeft juf  ‘s middags een 
verrassing voor de klas. “Als we klaar zijn met ons werk 
gaan we naar buiten. Bolletjes planten voor het voorjaar, 
in de schooltuin. Het is mooi weer vandaag!’’
Wauw! Dat vind Sanne leuk! Ze komt graag buiten. Een 
groep kinderen krijgt schepjes mee en de andere groep 
bolletjes. Zo kunnen ze samen planten. Er ligt een mooi 
stukje grond klaar.

Als de bollen erin zitten en de grond er weer netjes 
overheen ligt, mogen de kinderen stokjes in de grond 
steken waar de bollen zitten. Nu vind Sanne het 
spannend. Eigenlijk jammer dat het voorjaar nog 
zo lang op zich laat wachten. Maar juf vertelt dat 
sneeuwklokjes en krokussen vroeg uit de grond komen. 
Toch een wonder, onze aarde, denkt Sanne. Door zon 
en regen groeit er zo maar iets kleins naar nieuwe mooie 
bloemen uit de grond. Ja, de aarde kan ons veel geven. 

Dit was een leuke schooldag! 

PUNT met hoofdletters ja, want wij gaan er een 
PUNT achter zetten. Weliswaar met hartenpijn 
maar wél op het hoogtepunt van ons bestaan.

We beginnen met een punt te zetten bij het 
innemen van spullen. Zaterdag 24 september 
is de laatste dag dat er spullen aangeleverd 
kunnen worden. Dat geeft ons de ruimte om de 
opgebouwde voorraad in de maanden daarna in 
de winkel te kunnen plaatsen. 

We organiseren nog leuke acties de komende maanden zoals de Boekenweek, de Koemarkt en 
daarnaast hebben we straks nog een enorm aanbod aan Sinterklaas en Kerstartikelen. Wij gaan 
ons stinkende best doen om alle door u zo gul aangeleverde spullen, te verkopen in de komende 
maanden zodat we kunnen afsluiten met een lege loods, een lege winkel maar met een volle 
buidel geld voor Bake for Life. 

Zaterdag 24 december zal de winkel voor het laatst geopend zijn tot 13.00 uur en zal Marleen 
Pater de deur definitief op slot doen.Einde van een mooi Sogges avontuur dat Bake for Life én 
ons veel gebracht heeft. We gaan op zoek naar een andere manier om Bake for Life te blijven 
ondersteunen. We houden u op de hoogte! 

Sogges. PUNT!
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