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Voorplaat
Op Allerzielen gaat het om de herdenking van de 
dierbaren. Rond 2 november trekken veel families naar de 
begraafplaatsen om daar hun geliefden te 
gedenken.
Graven worden speciaal voor deze 
gedachtenis schoongemaakt en voorzien 
van bloemen of planten. 
Voor veel katholieken past Allerzielen 
goed bij de herfst.
De kortere dagen, de kilte en de vallende 
bladeren bevorderen het nadenken over 
dood, verlies en rouw.

Van de redactie
De herfst is alweer een maand onderweg en het weer wisselt. De 
ene dag prachtig weer en de andere dag regen.  In deze Nu en 
Straks kunt u lezen over alle aanstaande veranderingen binnen 
de verschillende parochies. Is het niet de coronacrisis die ons 
treft, dan is het wel de energiecrisis. Daar bovenop komt nog 
het teruglopende kerkboezoek. Dit alles dwingt de parochies 
om te gaan fuseren. De weerstand is begrijpelijk, maar tijden 
veranderen. 
Wij zijn in gesprek geweest met Fons Dudink die 24 jaar de Nu en 
Straks heeft gedrukt. Inmiddels is hij gestopt als vrijwilliger maar 
wil vooral niet op de voorgrond treden. Daarnaast is er nieuws 
van de Werkgroep Eerste Communie en vraagt Auxili-Ja! om 
hen financieel te ondersteunen door “Vriend van Auxili-Ja!” te 
worden. Dit kan reeds voor 50 euro per jaar.

Wij wensen u weer veel leesplezier!
De redactie
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Liturgisch rooster
Liturgierooster tot en met 8 januari 2023

Vrijdag 28 oktober 18.30:                                   
Herdenkingsdienst (Allerzielen) in verzorgingshuis Sint 
Jozef door Ben Droog en Esther Sjerps-Breg.
Zondag 30 oktober: 31ste zondag door het jaar
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril m.m.v. 
het Middenkoor.                                                     
19.00: Marialof in de grote zaal van verzorgingshuis Sint 
Jozef door Juan Andres Correa.

Woensdag 2 november: Allerzielen                                        
19.30: Gebedsdienst door de Avondwake groep m.m.v. 
het Dameskoor.

Vrijdag 4 november 18.30: Geen viering                                    
Zondag 6 november: 32ste zondag door het jaar               
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril en 
Juan Andrés Correa in Medemblik.

Vrijdag 11 november 18.30: Geen viering                         
Zondag 13 november: 33ste zondag door het jaar – 
Werelddag van de armen                                            
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril  en 
Juan Andrés Correa in Onderdijk.

Vrijdag 18 november 
18.30: Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef 
door pastoor J. van Dril m.m.v. de Vriendenkring uit 
Andijk.                                   
Zondag 20 november: Christus Koning                               
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril en 
Juan Andrés Correa in Wervershoof.

Vrijdag 25 november 18.30: Geen viering                         
Zondag 27 november: Boeteviering  – 1ste zondag van 
de Advent                                                              
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa  en 
pastor A. Dekker in Andijk.

Vrijdag 2 december 
18.30: Woord- en communieviering in 
verzorgingshuis Sint Jozef door pastor A. Dekker.                                        
Zondag 4 december: 2de zondag van de Advent               
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa en 
pastoor J. van Dril in Medemblik.

Vrijdag 9 december 18.30: Geen viering                           
Zondag 11 december: 3de zondag van de Advent               
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril en 
Juan Andrés Correa in Onderdijk.

Vrijdag 16 december 18.30: 
Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef door 
pastoor J. van Dril.          
Zondag 18 december: 4de zondag van de Advent             
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa en 
pastoor van Dril in Wervershoof.

Zaterdag 24 december: Kerstavond                                     
16.00: Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef 
door Juan Andrés Correa m.m.v. het Gemengd koor van 
Andijk.       
19.00: Gezinsviering door Moniek van Velzen-Neuvel en 
Ben Droog m.m.v. het Kinderkoor.                        
21.30: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het AOW-jongerenkoor. 

Zondag 25 december: Eerste Kerstdag 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Middenkoor.                                                                     

Maandag 26 december: Tweede Kerstdag
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril m.m.v. 
het Herenkoor.

Vrijdag 30 december 
18.30: Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef 
door Juan Andrés Correa.   
Zaterdag 31 december: Oudjaar                                           
19.00: Eucharistieviering door pastor Sjaak de Boer 
m.m.v. het Middenkoor.                                                  
Zondag 1 januari: Nieuwjaar  – Moederschap van 
Maria             
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril en 
Juan Andrés Correa in Medemblik.

Zondag 8 januari: Openbaring des Heren                             
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa en 
pastoor J. van Dril in Onderdijk.
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Herfst
Veel mensen zitten tijdens de herfst,
letterlijk in de kou.
Bezoeken de voedselbank,
zelfs wekelijks trouw.

Hun aantal loopt op,
in dit r̀ijkè  land.
Mede door oorlog, gevoerd door
onderdrukkers zonder verstand.

Het wordt een grote zorg,
voor een groeiende groep.
Daarom doet men op,
de overheid een beroep.

Veel mensen schamen zich
en houden het stil,
want armoede of ziekte,
is het laatste wat men wil.

Toch kan hulp van gemeente,
een uitkomst zijn,
voor jong en oud,
groot en klein.

De herfst wordt vast
een mooi seizoen,
wanneer menig mens,
iets voor een ander kan doen.

Arda

Zondagsviering vanaf november
Beste parochianen,
Net als bij u thuis worden onze parochies ook geconfronteerd 
met de hoge energiekosten voor het verwarmen van onze kerken. 
Binnen onze regio vieren we op zondag nog zo veel mogelijk op 
alle locaties de eucharistie. Hoewel de thermostaat in alle kerken 
al een paar graden is teruggezet, betekent dat toch dat we in onze 
regio meer dan € 1.000,-- per zondag kwijt zijn aan energiekosten 
om in alle kerken een viering te kunnen houden. Gezien de toch 
al niet rooskleurige financiële positie van de parochies is dit een 
onhoudbare situatie. 

Het parochiebestuur heeft daarom, samen met het pastoresteam, 
besloten om vanaf begin november op zondag nog maar op één 
plaats de eucharistie te gaan vieren. De eucharistieviering zal dan 
rouleren in de vijf kerken. Dus voorlopig iedere zondag in een andere 
kerk. Het tijdstip blijft 10.00 uur. Het rooster zal zo spoedig mogelijk 
bekend worden gemaakt. Wij kunnen dan toch, tegen veel lagere 
kosten, een zondagse Eucharistieviering in een verwarmde kerk 
blijven houden.

Zoals waarschijnlijk bekend, groeien we op korte termijn binnen 
onze regio toe naar één centrale kerk. De keuze voor deze centrale 
kerk is nog niet gemaakt. Maar nu we door de hoge energieprijzen 
worden gedwongen om actie te ondernemen kunnen we dit ook zien 
als een soort tussenstap in het proces van éénwording. U kunt alvast 
wennen aan het vieren van de Eucharistie in een andere omgeving 
en met ook andere gezichten om u heen. Ook zult u merken dat er 
meer mensen dan anders de vieringen gaan bezoeken! Een en ander 
geldt alleen voor de zondag; de eventuele vieringen op de weekdagen 
gaan gewoon door, zoals voorlopig ook de avondwaken en uitvaarten 
in de afzonderlijke kerken.

Uiteraard beseffen we dat deze stap voor een aantal mensen 
ongemak met zich meebrengt. U maakt zich misschien zorgen 
over hoe u in de kerk komt, vooral als u geen auto heeft. Als 
parochiebestuur willen we u daarbij graag helpen. Mocht u geen 
vervoer hebben om naar de zondagse viering te kunnen gaan, neem 
dan contact op met het secretariaat in Medemblik. Dit is ’s morgens 
tussen tien en half twaalf telefonisch te bereiken op nummer 
0227 541301. Even een mailtje sturen kan ook naar secretariaat@
martinuskerkmedemblik.nl. Doe dit uiterlijk op de woensdag voor 
de betreffende zondagsmis. Wij kunnen dan vervoer voor u regelen. 

U zult begrijpen dat wij op zoek zijn naar mensen die bereid zijn om 
met de auto anderen op te halen voordat zij naar de mis gaan. Mocht 
u in de gelegenheid zijn om één of enkele kerkgangers met de auto 
van en naar de kerk te brengen, dan willen we ook aan u vragen zich 
te melden bij bovenstaande secretariaat. Wij kunnen er dan voor 
zorgen dat iedereen die naar de kerk wil dit ook kan.                                                                                                                            

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en voor uw zorg voor 
elkaar!

Met vriendelijke groet,
Parochiebestuur en pastoresteam 
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Als maatschappij maken we heftige tijden door; de 
ene crisis is nog niet voorbij of de andere dient zich al 
weer aan. De energiecrisis en daarmee de zeer hoge 
inflatie zijn van zeer recente datum, waar we allemaal 
de gevolgen van ondervinden. Als kerkgemeenschap 
ontkomen we ook niet aan de enorme prijsstijgingen 
waar we mee te maken hebben en dan hebben we het met 
name over de energietarieven. Van een maandtermijn 
van € 1.700,-- gaan we naar een maandtermijnbedrag  
van € 4.000,--; een verhoging van bijna € 28.000,-- op 
jaarbasis. 

Het zal u duidelijk zijn dat dit uiteindelijk niet is op te 
brengen. Eén troost: we zijn niet de enige kerk die deze 
malaise doormaken, maar wél een schrale troost. Om 
de energiekosten nog enigszins aan banden te leggen 
heeft u kunnen lezen dat het pastoresteam i.s.m. het 
regionale parochiebestuur heeft besloten om de komende 
maanden nog slechts één eucharistieviering op een 
zondag te laten plaatsvinden in één van de kerken in 
de regio. Het toewerken naar één liturgisch centrum 
voor de hele regio is al langer een gespreksonderwerp 
waar met de afzonderlijke parochieraden in een eerder 
stadium al over gesproken is. De energiecrisis heeft 
ervoor gezorgd dat dit traject in een versnelling is 
geraakt. Vóór het einde van het kalenderjaar hoopt men 
een keuze te hebben kunnen maken voor de locatie waar 
het liturgisch centrum (lees: de kerk waar elk weekend 
eucharistievieringen worden gehouden) in de toekomst 
gesitueerd zal zijn. 

Zaterdag 12 november zullen we als parochieraad een 
informatiebijeenkomst houden voor afvaardigingen 
van geledingen binnen onze parochie. We hopen tijdens 
deze bijeenkomst wat meer duidelijkheid te kunnen 
geven over de noodzaak en het onontkoombare van 
de éénwording van kerken binnen onze regio. Op dit 

moment is er nog veel onduidelijk en – heel begrijpelijk 
– ook veel onrust. We hopen met deze bijeenkomst daar 
iets van weg te kunnen nemen. 

In één van de laatste edities van de Binding is een oproep 
gedaan om uw oren en ogen goed open te zetten en het 
ons te melden als u mensen kent binnen onze parochie 
die behoefte hebben aan een bezoek of zomaar wat 
aandacht. Binnen de parochie is een bezoekersgroep 
actief die graag iets voor deze mensen wil betekenen. 
Onze oproep in de Binding heeft geen reacties 
opgeleverd. Zeker in een tijd waarin het allemaal niet zo 
gemakkelijk is, zou je verwachten dat er genoeg mensen 
zijn die aan het ‘criterium’ eenzaam voldoen. 
Kent u iemand die misschien héél blij zou zijn met 
een dergelijk bezoek, neemt u dan contact op met Elly 
Schmidt: 06 22639283.  

Ondanks alle ontwikkelingen rondom de 
eenwording van de kerken binnen de regio gaat de 
restauratiecommissie door met het voeren van acties 
t.b.v. de restauratie van het dak. De laatste grote actie was 
een Sponsorloop die gehouden werd door de leerlingen 
van de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen De Schelp 
en Werenfridus, Met elkaar liepen zij het fantastische 
bedrag bijeen van € 5.001,25!!!. Een geweldig resultaat. 
Intussen staat de teller op € 35.000,--. Het streefbedrag 
van € 100.000,-- is nog niet gehaald maar we zijn 
aardig op weg. Complimenten aan de mensen van de 
restauratiecommissie.

De dagen worden korter; langzaamaan gaan we weer 
richting de kerstdagen. We hopen u in een volgende 
uitgave van Nu en Straks meer te kunnen vertellen over 
het verdere verloop binnen de regio.

Parochieraad St. Werenfridus

Vanuit de parochieraad

Losleite
Bome leite blaadjes los,
’t kost ze te veul kracht.
Ze leite ze maar dwarrele,
de blaadjes valle zacht.
 
Bome leite blaadjes gaan,
al is ’t herrestdag,
zôdat ze zonder al dat blad,
d’r brandstof spare mag.
 

Bome benn’ zô niet te sweer,
al sturmt ’t weerders puur.
Die blaadjes voede ze nag ok,
dat regelt de netuur.
 
Bome leite vruchte los,
die ete mense graag.
Zô plant de boom z’n oigen voort,
koikt veerder as vedaag.

 
Dat bekeert ’r wat bai jou,
leit grust die zurge los!
Den sjouwt ’t puur wat lichterder,
net as die boom in ’t bos.
 
Martine Meester
(uit Skroivendevort)
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Uit het parochiebestuur
Het proces van verdergaande samenwerking van onze 
parochies gaat gestaag verder. Bij deze vertellen we u de 
stand van zaken.

Na de bijeenkomst voor parochieraden, op 21 mei jl. 
zijn er in de zomer gesprekken gevoerd met de vier 
parochieraden over de concrete invulling van de in het 
beleidsplan Nieuwe Adem genoemde ‘plekken voor lief 
en leed’. Het blijkt ingewikkeld is om aan te geven hoe 
zo’n plek er straks concreet uitziet, zeker nu nog niet 
duidelijk is welk kerkgebouw straks  overblijft als onze 
centrale locatie. Parochieraden hebben aangegeven welke 
activiteiten zij lokaal graag willen behouden. 

De invulling moet passen in Nieuwe Adem, dat 
uitgaat van één kerkgebouw, één centrum en ook één 
geloofsgemeenschap. Dit is een groeiproces is. Het 
ontwikkelen van nieuwe dingen en het vormen van één 
gemeenschap, kan echter niet samengaan met behoud 
van alle huidige structuren en vormen. Daarvoor 
ontbreken eenvoudigweg  de mensen, de middelen en de 
energie. 

Plekken voor lief en leed krijgen volgens het beleidsplan 
een pastoraal-diaconaal karakter. Uit de gesprekken 
blijkt dat er ook veel behoefte is aan vieren, op allerlei 
momenten en in diverse vormen, waarbij met name ook 
uitvaarten zijn genoemd. Het behouden van onderlinge 
banden wordt heel belangrijk gevonden. Er zijn zorgen 
geuit over het behouden van kerkgangers en vrijwilligers, 
alsmede over de opbrengst van de Aktie Kerkbalans. Er 
is tenslotte ook aandacht gevraagd voor de positie van 
koren, voor jongeren, het Vormsel, de Hl. Communie.  Er 
worden vraagtekens gezet bij het beleid van de bisschop. 
Daar hebben wij op zich begrip voor. Bestuursleden en 
pastores  richten zich naar het bisdombeleid. Zo zit de 
kerk in elkaar en wij zien voldoende opties om aan allerlei 
wensen tegemoet te komen. 

Concreet betekent dit dat er in de toekomst op 
zondagochtend nog één Eucharistieviering zal zijn. Dit 
is een vast ankerpunt voor onze parochies, waarmee 
we  willen uitdrukken en ervaren dat we samen één 
gemeenschap vormen. De Eucharistieviering is in ons 
geloof een belangrijk hoogtepunt en wordt om die reden 
goed verzorgd, met ondersteuning van zang en mede 
georganiseerd door parochianen.

Zo vieren dat we één gemeenschap zijn gaat niet samen 
door op hetzelfde moment elders  ook  een of meer 
vieringen te houden. We kijken hoe we vervoer kunnen 
regelen voor parochianen die naar de Eucharistie willen 
en daar zelf geen mogelijkheid voor hebben.

Op alle andere momenten van de week en door 
het jaar kunnen vieringen gehouden worden. Een 
uitzondering hierop vormen de zogenaamde woord- 
en communievieringen. Deze passen enkel nog in het 
bisdombeleid wanneer er geen priester beschikbaar is 
om de Eucharistie te vieren. Deze situatie kan zich ook 
in onze parochies voordoen, bij wijze van uitzondering. 
Avondwake en uitvaarten kunnen op de plekken voor 
lief en leed plaatsvinden, zij het niet in de vorm van een 
Eucharistie, omdat de kerkgebouwen aan de eredienst 
worden onttrokken. 

Voor wat betreft activiteiten voor jongeren (Communie, 
Vormsel e.a.) denkt het bestuur dat het goed en belangrijk 
is om deze zoveel als mogelijk samen te (gaan) doen. Met 
koren, werkgroepen en commissies gaat het bestuur in 
gesprek om van hen te horen hoe zij hun bijdrage in de 
toekomst kunnen en willen leveren. 

Inmiddels is er ook met medewerkers van het bisdom 
gesproken over de grote lijnen van onze plannen. Er 
vindt zorgvuldige afstemming  plaats, met behoud 
van de  verschillende posities en de daarbij horende 
verantwoordelijkheden. We zijn ver met het opstellen van 
een Programma van Eisen voor het kerkgebouw van de 
toekomst, zodat we in principe een keuze kunnen maken, 
die we voorleggen aan de bisschop, alvorens die met u te 
delen. 

Een belangrijk element van het zijn van een 
geloofsgemeenschap is communicatie. Er is ruimte 
voor verbetering en wij laten ons daarbij ondersteunen 
door De Zalige Zalm, gespecialiseerd op het terrein van 
geloofscommunicatie. 

Er wordt hard gewerkt en wij richten ons  vooral op 
de uitvoering van Nieuwe Adem, de eenwording van 
onze geloofsgemeenschappen en het ontwikkelen van 
beleid dat daarbij past. We zijn nog maar net begonnen 
en realiseren ons dat er veel werk aan de winkel is. 
Natuurlijk zijn we niet doof voor de zorgen, tegelijkertijd 
kunnen we uit ons geloof vertrouwen putten dat we iets 
nieuws kunnen beginnen. In die geest gaan we verder en 
komen bij u terug zodra er nieuws te melden valt. Tot die 
tijd kunt u zich bij ons melden voor vragen, opmerkingen 
en suggesties.

Met vriendelijke groet,

Pastoresteam en parochiebestuur
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Juan Andrés
Beste parochianen,
 Het is meer dan één maand geleden dat ik terug in 
Nederland ben gekomen. Ik kijk met voldoening naar 
mijn vakantie terug, ook al zorgde de politieke en sociale 
toestand voor een ongemakkelijk en spannend klimaat 
in het land. Chili is helaas niet meer het land dat het 
was. De criminaliteit is enorm toegenomen, zodat men 
‘s avonds absoluut niet meer alleen de deur mag uitgaan. 
Dezelfde dag dat ik naar Nederland terugkeerde, kwam 
er een oplichter bij ons thuis en stal een grote som geld 
van ons. Ik draag altijd deze zorg voor mijn land en mijn 
familie, voor hun veiligheid. Ik weet dat de Heer voor 
hen zal zorgen.

 Terug in Nederland verbaas ik me over de zeer hoge 
energiekosten. Hoewel alles de laatste tijd een stijgende 
lijn vertoont en als gevolg van de inflatie na de pandemie 
en het conflict tussen Rusland en Oekraïne, had ik 
nooit verwacht dat ik zulke sterke stijgingen zou zien. 
De mondiale situatie in het algemeen lijkt onhoudbaar. 
Er lijkt geen wapenstilstand voor de mensheid te zijn. 
De vrede waar we allemaal naar verlangen, lijkt verder 
weg dan ooit. De dreiging van een nucleair conflict is 
niet langer louter een hypothese. We worden serieus 
geconfronteerd met de krachten van het kwaad, met het 
ergste dat in het hart van de mens leeft.

 Ook voor ons in ons bisdom en in West-Friesland 
is de situatie niet rooskleurig. Bovenstaande 
omstandigheden dwingen ons tot ingrijpende en 
pijnlijke beslissingen. U heeft misschien gehoord over 
de laatste beslissingen die we hebben moeten nemen 
met betrekking tot de zondagsvieringen. De harde 
realiteit is dat we de kosten van deze ongecontroleerde 
prijsstijgingen niet kunnen dekken. Het lijkt erop dat er 
niets aan te doen is, dat we het slachtoffer zijn van deze 
omstandigheden en dat we niets anders te doen hebben 
dan ons erbij neer te leggen. Maar iets zegt ons dat het 
antwoord misschien niet zo eenvoudig is. Ons geloof 
vertelt ons dat er meer is dan berusting, fataliteit en 
teleurstelling. In feite is er veel meer.

 Elke keer dat God een deur sluit, opent Hij zelf een 
raam, een alternatief, een nieuwe hoop. De Heilige 
Schrift staat vol met verhalen waarin God deuren 
sluit, maar nieuwe alternatieven opent, nieuwe en 
mooie toekomstvooruitzichten. Het kruis dat het 
einde, de mislukking en de tragedie voor ons leven 
vertegenwoordigt, wordt dankzij onze Heer Jezus 
Christus omgevormd tot de deur naar de opstanding, 
de hemel, het eeuwige leven. Aan het kruis hebben we 
gezien hoeveel God van ons houdt. Op deze manier is het 
symbool van het kruis, dat op zichzelf een instrument 
van marteling en dood is, voor ons het symbool 
geworden van de grootste liefde die ooit heeft bestaan. 

We hebben allemaal een afbeelding van het kruis in huis, 
een kruisbeeld.

Kerksluiting is een proces waar we doorheen moeten. 
We kunnen er niets aan doen. De pijn en het verdriet die 
met dit proces gepaard gaan, zijn objectief, ze zijn echt. 
Maar reëler en sterker is de hoop die ons bemoedigt. De 
hoop op een levend geloof dat niet sterft. De hoop op een 
verenigde geloofsgemeenschap die gelukkig en dankbaar 
leeft, omdat hun Heer leeft. Dit is het geloof dat zoveel 
martelaren in Nederland heeft bewogen om zelfs hun 
leven te riskeren om trouw te blijven aan deze hoop. Het 
laatste voorbeeld is dat van Sint Titus Brandsma.

We zijn in de Mariamaand. Maand van de rozenkrans. 
Maria is het ultieme voorbeeld van wat authentiek 
geloof is. Ze is niet geïntimideerd door de gevaren en 
moeilijkheden die gepaard gaan met het verwelkomen 
van Jezus in haar baarmoeder. Ze VERTROUWT op 
God en zegt hem: “Mij geschiede naar Uw woord.” Zij 
heeft het kwaad van hopeloosheid en angst overwonnen 
met haar onwankelbare geloof. Laten we haar, Moeder 
van Jezus en onze moeder, vragen ons te helpen groeien 
in geloof, ons te helpen obstakels te overwinnen. Moge 
zij ons helpen om een verenigd en elkaar ondersteunende 
parochiegemeenschap te zijn. Laten we haar smeken om 
het EINDE VAN DE OORLOG. Laten we degenen die 
het meest getroffen zijn door deze wereldwijde crisis, aan 
haar moederlijke zorg toevertrouwen.

Moge God jullie allen zegenen en beschermen.

Kapelaan Juan Andrés
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In 2007 werden Ton de Hoogt en Fons Dudink 
geïnterviewd voor de Nu en Straks. Inmiddels zijn we 15 
jaar verder en is Fons een jaar geleden gestopt met zijn 
werkzaamheden. Mede vanwege rugklachten maar ook 
vond hij het, na het afscheid van pastor Suidgeest en de 
coronatijd, wel mooi geweest. In totaal heeft Fons 24 
jaar de Nu en Straks gedrukt. Vandaar dat we opnieuw 
in gesprek zijn geweest.

Nu en Straks interview 2007:
Fons Dudink werd jaren geleden helaas arbeids-
ongeschikt. Omdat hij toch wel iets voor de gemeenschap 
wilde doen werd hij 15 jaar geleden vrijwilliger bij de 
Schoof waar hij op dinsdag en donderdag de bezoekers 
van koffie en thee voorziet en wat hand- en spandiensten 
verricht.

Pastoor Suidgeest, altijd op zoek naar vrijwilligers, kwam 
eens vragen of Fons koster wilde worden. Maar dat zag 
hij niet zitten: “Ik hou er niet van om op de voorgrond 
te treden en zeker niet op het altaar.” Fons voelt zich 
beter thuis in het stencilkamertje in de pastorie. “Je bent 
daar wel alleen aan het werk, maar dat vind ik niet erg. 

Er moet toch iemand zijn die Nu en Straks afdrukt en 
ik vind het nog leuk ook om te doen.” Hij werd bijna 
tien jaar geleden ingewerkt door Theo Hooiveld die om 
gezondheidsredenen moest stoppen.

2022:
Omdat Theo Hooiveld moest stoppen, kon hij Fons maar 
één keer inwerken. Daarna heeft hij heel veel hulp van 
Ton de Hoogt gehad. Hij kon met al zijn vragen bij hem 
terecht.

Er werden toen tegen de 1900 stuks van Nu en Straks 
gedrukt, verdeeld over twee dagen. Dat moest wel, anders 
plakten de bladen aan elkaar vast vanwege het dunne 
papier en foto’s of plaatjes. Soms had je aan weerskanten 
een plaatje en dan was het helemaal niet te doen. Het 
weer zat ook nog weleens tegen. Als het vochtig weer was, 
bleven de bladen sneller aan elkaar plakken. Al met al 
was het niet zomaar wat. Meestal waren het 22 bladzijden 
per nummer en dat acht keer per jaargang. Als er een 
storing was in de drukmachine, werd dat vaak dezelfde 
dag, uiterlijk de volgende dag gerepareerd. Dat stond in 
het contract en het gebeurde ook.

Interview met Fons en Agatha Dudink 
”Ik hou er niet van om op de voorgrond te treden”

Pastoor Suidgeest zat mooi tussen 
de rommel aan de koffie.
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Pastoor Suidgeest 
Aan pastoor Suidgeest heeft Fons altijd veel gehad en de 
laatste paar jaar heeft hij hem heel erg gemist. Die kwam 
altijd even kijken en wist er soms nog een foutje uit te 
halen. Dat kon dan met een stift op de “master” nog 
veranderd worden. Toen Fons begon met drukken waren 
er acht bladen per seizoen. Later werden dat er zes en nu 
zijn het er vijf, Nieuw Seizoen, Herfst, Kerst, Pasen en 
Pinksteren. 
Als Fons op maandag bezig was met drukken, had 
pastoor Suidgeest de koffie met wat lekkers (vaak een 
gebakje) al klaargezet. Op dinsdag ging Fons samen 
met de tuinmannen en pastoor een koppie doen, een 
heel gezellig half uurtje. Hij verbaasde zich er weleens 
over wat er verteld werd met pastoor erbij, maar die 
verbouwereerde er niet van. 
Fons heeft ook jaren geholpen in de Schoof tijdens het 
kaarten. Eén keer per maand was er prijsklaverjassen. 
Dat waren mooie en gezellige middagen.

Pastoor Suidgeest was dus in 1995 langs geweest om te 
vragen of Fons koster wilde worden. Ze weten het nog 
heel goed omdat ze aan het behangen waren. Het was 
een rommelzootje in huis maar dat maakte pastoor niet 
uit. Die zat mooi tussen de rommel aan de koffie. Fons 
heeft nog steeds hele goede herinneringen aan pastoor 
Suidgeest. De kaart voor zijn 84e verjaardag (16 oktober) 
ligt al klaar om gepost te worden. 

Pensioen
Agatha heeft altijd tot volle tevredenheid bij de HVC 
gewerkt, maar is daar na een reorganisatie mee gestopt. 
Ze was toen ruim 63 jaar oud. Fons had de vlag 
uitgehangen en slingers opgehangen, zo blij als hij was 
dat ze ook met pensioen zou gaan. Agatha snapte er niks 
van hoe hij aan de slingers kwam en was zeer verrast. 
Vanaf die tijd genieten ze samen van hun vrije tijd en dat 
bevalt prima.

Tegenwoordig vermaken Fons en Agatha zich met niks 
doen, zegt hij. Nou, dat niks doen valt wel mee. Fons 
biljart twee keer per week in de Schoof en samen fietsen 
ze elke dag 20/25 km. Het moet wel droog weer zijn. 
Op de maandagavond heeft Fons zijn vaste clubavond 
biljarten in de Ark en doet hij mee met teambiljart van 
de Westfriese ouderen biljartbond.

Agatha speelt maandag koersbal in De Schoof en 
donderdagmiddag kaart ze bij de KBO in Onderdijk. 
Daarnaast zingt ze in het dameskoor. De koren van 
Wervershoof en Onderdijk zijn samen gegaan en ze 
oefenen een paar maanden in Onderdijk en dan weer 
een paar maanden in Wervershoof. Jan van der Leek 
is gestopt als organist en nu speelt de organist van 
Onderdijk, Vincent Molenkamp, voor het koor. Ze 
zingen met ruim twintig dames en Tiny Koopman-
Steltenpool is de dirigente. 

Fons voorziet de bezoekers in de Schoof van koffie en thee.
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Gezin
En dan zijn er nog de kleinkinderen, alhoewel die niet zo 
klein meer zijn. Inmiddels zijn ze 21, 19, 10 en 7, dus die 
redden zich al wel. Ze houden allemaal van knutselen en 
hebben dat duidelijk van hun opa en oma meegekregen. 
Af en toe maken de jongsten kaartjes samen met oma. Ze 
hebben drie kinderen, Corina, Marco en Fons. Marco is 
ook vrijwilliger bij de parochie, hij zit bij Auxili-ja! en is 
sinds september vorig jaar lid van de parochieraad met 
als taakveld Bouwzaken.

Vorig jaar hebben Fons en Agatha hun 50e huwelijks-
jubileum kunnen vieren met de kinderen, kleinkinderen, 
buren, familie en vrienden. Het kon net vanwege de 
coronaperikelen. Daar zijn ze heel erg dankbaar voor en 
ze hebben een prachtig feest gehad. 

Gezondheid
Dit jaar kregen ze allebei corona na een feestje. Agatha is 
best wel ziek geweest maar Fons had weinig last. 
Vanwege zijn rugklachten heeft Fons een kastje, een 
TENS eco 2, bij zich. Deze geeft stroomstootjes af, die 
de pijn in zijn rug kan verzachten. Agatha moet de 
elektroden “stickers” bij hem op zijn rug plakken. ’s 
Nachts gaan de plakkers eraf. En als hij in de buurt van 
motors bezig is, of in de auto zit dan kan het kastje niet 
aan. Met hulp van dat kastje is de pijn onder controle te 
houden.

Afscheid
Ben (Droog) kwam namens de parochieraad aan de 
deur een met een mooie bos bloemen en een bon. Een 
echt afscheid heeft Fons nog niet gehad, maar dat hoeft 
ook niet van hem, want hij wil dus vooral niet op de 
voorgrond treden. Maar wat in een goed vat zit, verzuurt 
niet.

Fons bedankt voor al die jaren dat je het drukwerk van 
Nu en Straks hebt verzorgd en we wensen je samen met 
Agatha nog vele mooie, actieve en gezonde jaren toe. 

Anneke en Petra

Ben (Droog) kwam namens de parochieraad aan de deur een met een mooie bos bloemen en een bon. 
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We hebben alleen al in de afgelopen 15 jaar meer dan 90.000 euro naar verschillende doelen over kunnen maken. 
Om geld in te zamelen organiseren we hiervoor regelmatig acties. U kent ons vast wel van onze sponsorfietstochten 
op de Mont Ventoux en de Alpe d’Huez, en tijdens de kermis van het ijsblok of het “Werelds Proeven”…… 

U kunt ons financieel ondersteunen door “Vriend van Auxili-Ja!” te worden.
Voor 50 euro per jaar steunt u ons werk en blijft u nauw betrokken bij onze stichting. 

• U staat dan vooraan bij onze acties. U ontvangt dan altijd een persoonlijke uitnodiging. 
•   U krijgt een uitnodiging voor de jaarvergadering, waar natuurlijk volop gelegenheid is om met elkaar te praten 

onder het genot van een hapje en een drankje…. 
•   Uw naam (of de naam van uw bedrijf) wordt, indien u dat wenst, bij al onze acties duidelijk zichtbaar vermeld. 
•   Het belangrijkste is natuurlijk dat u alle dagen van het jaar kunt genieten van de wetenschap dat u met uw bijdrage 

vele mensen helpt!  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Kees Ooijevaar (chooijevaar@quicknet.nl) of via 
de website www.auxili-ja.nl. U kunt zich aanmelden als vriend van Auxili-ja! via een mailtje naar de secretaris of 
via de website. Vermeld dan wel uw adres zodat wij u een bevestiging, een formulier voor de jaarlijkse automatische 
afschrijving en een kleine blijk van waardering kunnen toesturen.

Alvast enorm bedankt voor uw vriendschap!
Met vriendelijke groet
Auxili-ja!

Auxili-ja! ondersteunt al ruim 36 jaar lang wereldwijd kleinschalige projecten die ten 
goede komen aan de lokale bevolking. Deze projecten hebben één ding gemeen: ze 
worden altijd begeleid of ondersteund door iemand uit onze eigen gemeenschap en/of 
door iemand die wij kennen en vertrouwen. Dat garandeert dat het geld terecht komt 
op de juiste plek. Zie ook onze website: www.auxili-ja!.nl   

Vrienden van Auxili-ja!

Auxili-ja! 

Nieuws van de Werkgroep Eerste Communie
Na een heerlijke zomervakantie begint de Eerste Communie werkgroep weer met veel plezier aan de eerste 
voorbereidingen. Vanaf dit jaar werken wij samen met omliggende parochies: Andijk, Onderdijk en Medemblik. 
Gezamenlijk werken wij spelenderwijs in een mooi project toe naar de Eerst Heilige Communie. 
 
Kinderen in groep 4 van de scholen in Wervershoof ontvangen een uitnodiging via school. Deze uitnodiging 
is voor een informatieavond over de Eerste Communie. Op die avond of in de weken erna kunt u uw kind 
aanmelden voor zijn of haar Eerste Communie. Mocht uw kind op een andere school zitten en ook zijn of haar 
Eerste Communie willen doen, wilt u dan een email sturen naar:  ehcregiowervershoof@gmail.com. 

Dit geldt ook voor kinderen die in een hogere 
groep zitten en nog geen Eerste Communie hebben 
gedaan en dat toch nog graag willen doen. 
De ouderavond is gepland op maandag 7 november 
om 19.30 in ‘t Trefpunt in Onderdijk. 

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Eerste Communie
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Wij herinneren ons ... 

Familieberichten

Op 10 augustus 2022 is overleden: Lies Koomen-Bot; zij 
is geboren op 3 februari 1930 in Wervershoof als oudste 
dochter van Simon Bot en Pauline Oostermeyer. Samen 
met haar twee broers en haar zus Nel groeide ze op aan 
de Dorpsstraat 21. Haar lagere schoolperiode volgde ze 
aan de St. Werenfridusschool; omdat doorleren er in die 
tijd niet in zat, zeker niet voor meisjes, doorliep zij ook 
nog het 7e leerjaar. Haar vader had een kapsalon; Lies 
was daar vaak te vinden en haalde haar kappersdiploma. 
Rond de jaren ’50 ontmoette ze via de toneelgroep 
Europa Jan Koomen; Jan was voorzitter en Lies maakte 
deel uit van de toneelgroep waar zij veel mooie rollen 
heeft gespeeld. In 1953 stapten ze in het huwelijksbootje. 
Jan had een groentezaak, later uitgebreid tot 
kruidenierswinkel. Lies zegde het kappersvak vaarwel 
en ging werkzaamheden verrichten in de winkel aan 
de Simon Koopmanstraat. Het ging goed met de zaak; 
de kruidenierswinkel werd een supermarkt; de eerste 
supermarkt in de regio, Supermarkt West Friesland, 
was een feit. Om drogisterij- en verzorgingsartikelen te 
mogen verkopen haalde Lies haar drogisterijdiploma. 
Zij was ook degene die de inkoop van Sinterklaas- en 
kerstartikelen onder haar beheer had; ook stond zij 
vertegenwoordigers te woord. Kortom, naast Jan de 
drijvende kracht in de zaak. In de beginjaren van hun 
huwelijk besloten ze een pleegkind in het gezin op te 
nemen; er volgde een periode die niet geheel zonder 
zorgen is verlopen. Later adopteerden ze nog drie 
kinderen: Peter, Gabriëlle en Magteld. Ondanks haar 
drukke werkzaamheden volgde zij nog de moedermavo 
en heeft ze Duitse en Engelse les gehad. Ook wist ze tijd 
vrij te maken voor een ieder die haar hulp nodig had; zij 
heeft o.a. heel veel voor haar ouders betekend. 
De vergaderingen van ‘Europa’ waren altijd bij Jan en 
Lies thuis; tot in de late uurtjes werd vergaderd (en meer 
dan dat) en het was Lies die er altijd voor zorgde dat het 
die avonden goed voor elkaar was. Jan en Lies waren 
bijzonder aan elkaar gehecht; Jan was super trots op ‘zijn’ 
Lies en dat mocht iedereen weten. Ze hield ervan er goed 
verzorgd uit te zien. Wekelijks ging zij naar de kapper, 
later kwam deze aan huis; dit heeft ze volgehouden tot 
een paar dagen vóór haar overlijden. 
Jan en Lies genoten van hun vakanties; in de beginjaren 
2 x per jaar naar Mallorca en later ook verre reizen 
naar o.a. Jordanië en Israël. In 2001 ging Lies door een 
diep dal: in februari van dat jaar overleed haar man 
Jan en in juli haar zoon Peter. Een moeilijke tijd brak 
aan. Op advies van haar huisarts is ze gaan schilderen, 

aanvankelijk bij De Blauwe Schuit en later bij ‘Bessie’ in 
Lutjebroek. Ook had ze een grote passie voor tuinieren; 
haar tuin was haar lust en haar leven. En als ware 
gastvrouw kon ze heerlijk kokkerellen, waarmee ze haar 
familie en kinderen vaak verwende. 
Zo pakte ze langzaamaan de draad van het leven weer op. 
In 2005 verhuisde ze, na 30 jaar op de Raiffeisenlaan te 
hebben gewoond, naar de Simon Koopmanstraat op de 
plek waar ze vroeger hun winkel en woonhuis hadden. 
De laatste jaren moest Lies, wat betreft haar gezondheid, 
flink inleveren. Haar buurvrouw Joke hield steeds een 
oogje in het zeil; de laatste tijd kwam ze wel 3 x op een 
dag. De laatste maanden waren heel moeilijk voor Lies. 
Het leven viel haar zwaar: ‘ik hoor niet meer op deze 
wereld’. Alle veranderingen en ellende in de maatschappij 
kon ze niet meer aan. Op  10 augustus sloot ze in het 
bijzijn van haar kinderen voorgoed haar ogen. 

Afscheid van een hardwerkende, creatieve lieve moeder, 
oma en omi. 

Op 28 januari 1934 is in Onderdijk geboren: Alyda 
Maria (Alice) van Velzen-Bakker. Zij was er één van 
een tweeling. Samen met haar zusje Marietje moest ze 
vechten tegen een toen levensbedreigende kinderziekte. 
Marietje kon die strijd helaas niet winnen en overleed 
toen ze ruim één jaar was. Alice, die in haar leven 
regelmatig aan haar zusje dacht, vocht door en won die 
strijd wél. Een heftig begin van een uiteindelijk actief en 
energiek leven dat bruiste van levenslust. 
Haar lagere schoolperiode doorliep Alice op de Gerardus 
Majellaschool, vooraan op de Nes in Onderdijk. Ze had 
graag doorgeleerd maar de mogelijkheden ontbraken in 
die tijd om zich verder te ontwikkelen. Jaren later heeft 
ze dat nog weten ‘goed te maken’ door een opleiding te 
volgen aan de moeder MAVO; het zegt iets over haar 
doorzettingsvermogen en haar wilskracht. Eind jaren 
’50 ontmoette ze Kees van Velzen, een buurjongen van 
haar. Ze kregen verkering en trouwden in 1960. Na hun 
huwelijk verhuisden ze naar Zwaagdijk-West waar ze 
samen een tuindersbedrijf startten. In zeer korte tijd 
ontwikkelde Alice zich als dochter van een melkboer tot 
partner in het bedrijf.  
Ze kregen vier kinderen: Jan, Arnold, Carlo en Jeroen. 
Samen met Kees vormden ze een hecht team in het 
runnen van het gezin en het bedrijf dat in 1971 als 
Fa. Gebr. van Velzen werd voortgezet aan de 
Nijverheidsweg in Wervershoof. Met haar levenslust 
en energie wist ze mensen te inspireren en in beweging 
te zetten. Ze deed dat o.a. bij de toneelgroep Europa 
en de zang; ook was ze heel creatief in het maken van 
wenskaarten, handwerken en het schilderen van iconen.  
Haar laatste grote toneeloptreden was eind jaren ’90 in 
het Scagontheater in Schagen; zij vervulde daar de rol van 
Kniertje in de musical ‘Op hoop van zegen’, een rol die 
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haar op het lijf geschreven was en waar zij zo van genoten 
heeft, een optreden waar haar kinderen bijzonder mooie 
herinneringen aan bewaren. 
In de aanloop naar het jaar 2000 had Alice een grote 
droom; ze wilde in Wervershoof de musical Jesus Christ 
Superstar opvoeren. Met Kees als kritische en praktische 
noot op de achtergrond wist ze een enthousiaste groep 
mensen om zich heen te verzamelen. De musical, 
opgevoerd in onze kerk, werd een groot succes. Maar 
liefst zes keer een ‘uitverkocht huis’. 
Alice was bijzonder gastvrij; er kon héél veel bij haar 
thuis: ‘Bollenbier’, grote kermisborrels en feesten in de 
tuin of in de schuur. Behalve haar kinderen waren ook 
haar kleinkinderen haar grote trots; altijd belangstellend 
naar hun belevenissen. Het overlijden van Kees in 2014 
viel haar zwaar, maar met haar wilskracht en sterke 
karakter bleef ze positief en strijdbaar. Het woord 
‘klagen’ kwam niet in haar woordenboek voor. 
De laatste jaren waren voor Alice echter niet gemakkelijk; 
ze moest veel aan gezondheid en lichaamskracht 
inleveren. De laatste twee jaar heeft ze desondanks naar 
grote tevredenheid doorgebracht in verzorgingshuis 
Sorghvliet. In de laatste week ging haar gezondheid in 
een versneld tempo achteruit. Na nog op een mooie en 
waardevolle wijze afscheid te hebben kunnen nemen 
van iedereen die haar lief was, is zij op 20 augustus 2022 
overleden. Op 25 augustus was voor haar de uitvaart 
en begrafenis bij haar man Kees; indrukwekkend was 
het lied dat haar vier zoons zongen dat ze ook hadden 
gezongen in 2000 bij het 40-jarig huwelijksfeest van hun 
vader en hun moeder. 

Afscheid van een ‘levenslustige, ruimdenkende, 
dankbare, sterke en trotse moeder en oma’. 

Op 6 september 1957 is in Hoogkarspel geboren: Helma 
Bakker-de Wit, dochter van Gerard de Wit en Mien 
Vlaming. Zij was het zesde kind in een gezin van tien 
kinderen. Een rustig en wat verlegen meisje met toen al 
de bekende rode blos op haar wangen. Zij doorliep haar 
lagere schoolperiode aan de Agnesschool en maakte in de 
4e klas de overstap naar de Meester Spigtschool. Zij was 
nog maar zeven jaar toen bij Helma suikerziekte werd 
geconstateerd. Dit bezorgde haar veel verdriet en heeft 
een grote stempel gedrukt op haar verdere leven. Vanaf 
haar 12e levensjaar volgde zij de huishoudschool, waar zij 
haar hartsvriendinnen Wil en Agnes leerde kennen. Ze 
genoten met elkaar van het uitgaansleven, de danslessen 
en de bezoeken aan de discotheek. Uiteraard werden 
ook de kermissen bezocht, want Helma hield wel van 
gezelligheid. 
Eind jaren ’70 ontmoette ze Maarten in de Lindeboom 
in Westwoud; het was liefde op het eerste gezicht. Ze 
verloofden zich en trouwden op 31 oktober 1980. Ze 
betrokken een woning aan de Nieuwe Dijk waar Maarten 

samen met zijn broers zijn bedrijf had en waar Helma 
ook de handen uit de mouwen stak. Naast het werk op 
het bedrijf had Helma ook een betrekking bij de LTB, het 
bedrijf waar ze Erica, als één van haar vele vriendinnen 
heeft ontmoet. Samen kregen Maarten en Helma twee 
kinderen: Tim en Roel. ‘Moeder worden is het mooiste 
wat me is overkomen’, aldus Helma. Wat was ze trots op 
hen en wat had ze haar ‘mannen’ graag om zich heen. Dat 
vond ze altijd gezellig; die sterke band is tot het laatste 
moment gebleven. 
Na haar werkzaamheden bij de LTB heeft ze ook nog 
15 jaar als voedingsassistente in Sorghvliet gewerkt 
en daarna nog een aantal jaar bij Wilgaerden in het 
Noorderlandhuis. Ze was een zeer geziene kracht; 
iemand die graag tijd maakte voor een praatje en hield 
van de mensen met wie zij werkte. In 2007 verhuisden 
Maarten en Helma, na bijna 28 jaar op de Nieuwe Dijk 
te hebben gewoond, naar de Dorpsstraat 74. De jongens 
waren uitgevlogen en het bedrijf werd voortgezet aan 
de Ruil, waar Roel uiteindelijk de scepter zwaaide. Een 
nieuwe fase in hun leven brak aan: wonen op fietsafstand 
van het bedrijf, iets wat Maarten graag wilde. Met haar 
blije en opgewekte karakter voelde Helma zich snel thuis 
in haar nieuwe buurt. 
Drie jaar geleden kreeg Maarten het bericht dat hij een 
ernstige ziekte onder de leden had, een ziekte waarbij 
bestralen en chemo noodzakelijk was. Een moeilijke 
tijd brak voor hen aan. Ruim een jaar later – het was 
december 2020 – kreeg Helma problemen met lopen. 
Later werd de diagnose PLS , een ernstige spier- en 
zenuwziekte vastgesteld waardoor zij uiteindelijk in 
een elektrische rolstoel belandde. Omdat de zorg voor 
Maarten, met name in de nachten, te zwaar werd, 
verbleef Helma ’s nachts in St. Jozef. ’s Morgens na het 
ontbijt vertrok ze weer naar Maarten om ’s avonds rond 
20.30 u weer terug te keren naar het Verzorgingshuis. 
Samen met Maarten en de andere lieve mensen om haar 
heen wist ze het leven nog enigszins dragelijk te maken, 
maar wat maakten  Helma en Maarten een moeilijke 
periode door. Het bedrijf aan De Ruil werd, tot bijna 
de laatste week aan toe, bijna dagelijks bezocht; even 
‘gezellig een koppie doen’ bij Roel. Een paar weken voor 
haar overlijden had Karin van St. Jozef ervoor gezorgd 
dat nóg een grote wens van Helma in vervulling kon 
gaan; ze wilde dolgraag nog een keer met speciaal vervoer 
naar Heiloo, naar haar zoon Tim en Hedwig en haar 
kleinkinderen Teun en Faas op wie ze zo ontzettend trots 
was. Een zeer waardevol bezoek, waar Helma bijzonder 
verguld mee was. Op 4 oktober is zij in het bijzijn 
van Maarten en haar kinderen rustig ingeslapen. Op 
zaterdag 8 oktober was voor haar een zeer druk bezochte 
en indrukwekkende uitvaartplechtigheid, waarna 
begrafenis op het kerkhof. 

Afscheid van ‘een wilskrachtige, zorgzame, blije en 
gezellige vrouw, moeder en trotse oma en de liefste 
buurvrouw die een mens maar kan wensen’.
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Broeder Juniper was een volgeling van Franciscus. 
Hij woonde in een klooster even buiten Assisi.
Elke dag gingen Juniper en de andere broeders bij de 
boeren in de buurt langs en vroegen hun om eten. 
De enige die altijd met lege handen thuiskwam, 
was Juniper. Onderweg ontmoette hij altijd wel een 
arme bedelaar of een moeder met een stel hongerige 
kinderen. En dan kon hij het niet laten alles wat hij 
had gekregen, meteen weer weg te geven. `Ze zagen er 
zo hongerig uit̀ , zei hij dan. Veel hongeriger dan wij 
allemaal bij elkaar. Wij zijn groot en sterk, maar die 
kinderen moeten er nog van groeien.̀  

Het eten dat broeder Juniper zelf bij elkaar gebedeld 
had, was niet het enige dat hij weggaf. Wie zere voeten 
had, gaf hij zijn sandalen en wie het koud had, kreeg 
zijn pij. Toen hij op een dag voor de derde keer in zijn 
hemd thuiskwam, was voor de hoofdbroeder de maat 
vol. 

`Broeder Juniper,̀  zei hij ernstig, dat is nu al de derde 
keer dat ik broeder kleermaker moet vragen een 
nieuwe pij voor je te naaien. Als vader van dit klooster 
verbied ik je ooit nog iets weg te geven wat van jou 
of van het klooster is.̀  Een paar dagen later kwam 
Juniper een landloper tegen zonder jas. Juniper had 
zijn pij al bijna uit, toen hij zich ineens herinnerde wat 
hem gezegd was. Hij mocht zijn pij niet weggeven. Wat 
nu?  

`Broeder landloper,̀  riep hij, `ik zie dat je het koud 
hebt. Ik mag je mijn pij niet geven. Maar als je mijn pij 
afpakt, zal ik niet protesteren.̀ Dat liet de landloper 
zich geen twee keer zeggen. Hij rukte broeder Juniper 
de pij van het lijf, trok hem aan en ging er vandoor. 

Tevreden vervolgde Juniper zijn weg.         

Broeder Jupiner en de bedelaar

Wij geven om elkaar!

Zit u in financiële nood, of heeft u plotseling een grote financiële tegenvaller?
De Parochiële Caritas Instelling (P. C.I.) kan u daar misschien bij helpen. 
U kunt erop rekenen dat uw aanvraag vertrouwelijk besproken wordt en binnen ons 3-koppig bestuur blijft. 

Gelooft u in stille armoede? 

Bel voor Wervershoof : mevrouw A.C.M. Wildoer tel. nr.: 0228-583731
Wilt U helpen dan kunt u ons financieel steunen:
P. C. I. Wervershoof:  IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54

Zodat wij met elkaar om elkaar kunnen blijven geven.

PCI Parochiële Caritas Instelling 
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Ons sponseren?
Donateur, Ambassadeur  of Hoofdsponsor worden?

Behoud de Werenfriduskerk voor de Skyline van Wervershoof.
De st. Werenfriduskerk in Wervershoof is gebouwd in 1875. Na bijna 150 jaar is het dak echt op; restauratie is nu echt 
nodig.
Wellicht zijn de steigers naast de kerk u al opgevallen. Dit eerste deel van de restauratie van het dak wordt betaald 
vanuit een rijkssubsidie en Brimsubsidie. Onze kerk is namelijk een rijksmonument en heeft een ANBI-status.
Inmiddels is aannemer Pronk uit Warmenhuizen begonnen met de vervanging van de leien aan de achterzijde van 
het kerkdak. De begroting van Pronk is begrensd tot aan het subsidiebedrag. Er is nu niet genoeg geld voor de hele 
restauratie van het hele dak.

Ambassadeur worden van Werenfridus! Hoe kan dat?
Er zijn die verschillende sponsorpakketten beschikbaar: Donateur, Ambassadeur en Hoofdsponsor.
Als donateur kunt u als individuele donateur jaarlijks een minimale bijdrage van 10 euro schenken en ontvang u 
onze nieuwsbrief. 
Als bedrijfsambassadeur wordt uw bedrijfslogo en bedrijfsnaam vermeld op onze website www.werenfriduskerk.nl 
(kijk op de homepage voor het voorbeeld) daarbij wordt uw logo vermeld in onze nieuwsbrief en getoond tijdens de 
toekomstige sponsoractiviteiten in de kerk.

Kiest u om hoofdsponsor te worden dan wordt naast het bovenstaande uw bedrijfslogo ook op een bedrijfsbord in 
de tuin voor de Werenfriduskerk gezet voor de hele periode van de restaurautie (minimaal 2 jaar). 
Voor meer details kijk op: www.werenfriduskerk.nl/sponsor/

DONATEUR WORDEN

€ 10
Jaarlijks

•  Tientjeslid (per jaar)
•  Individuele donateurs
•  Minimale jaarlijkse bijdrage € 10
•  Ontvang onze nieuwbrief 

BEDRIJFSAMBASSADEUR

€ 250
Eenmalige betaling

•  Lokale ondernemers/ZZP’ers
•  Bedrijfsambassadeur (1 jaar)
•  Logo op website / socials etc 
 (1 jaar)
•  Melding bedrijfsnaam bij alle 
 acties

HOOFDSPONSOR

€ 1000
Voor twee jaar

•  (Middel)grote Westfriese 
 bedrijven
•  Hoofdsponsor (2 jaar)
•  Logo op website/socials etc. 
 (2 jaar)
•  Logo op bedrijfsbord (groot)

Alle sponsoring en donaties komen op de rekening van de restauratiecommissie en de sponsoropbrengst wordt 
geheel besteed aan het restaureren en onderhoud van ons kerkgebouw. Bijkomend voordeel, de Werenfriduskerk 
heeft een Anbi-status. Uw sponsoring is daarmee belasting afgrekbaar als schenking.

Voor meer informatie, achtergronden en nieuws check onze website: www.werenfriduskerk.nl

De Restauratiecommissie


