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Van de redactie
De winter is begonnen, de eerste vorst hebben we gehad 
en de kerstdagen zijn in aantocht. We vieren de geboorte 
van Jezus, die verlossing bracht voor de mensen. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst in de Schoof zijn 
we op de hoogte gebracht van de veranderingen die er 
gaande zijn. Een verslag met vragen en antwoorden kunt 
u verderop in dit blad lezen.

Voor ons als redactie is het onzeker of we nog wel 
door zullen gaan met de Nu en Straks, als de vieringen 
straks in een andere kerk worden gehouden. Als 
het goed is komt daar begin volgend jaar antwoord 
op. Gelukkig hebben we tijdens Kerst en Oudjaar 
vieringen in de Werenfriduskerk met mooie muziek. 
Dit is zeker de moeite waard en we hopen op een goede 
opkomst. Verder in deze Nu en Straks onder andere 
mooie gedichten, nieuws van onze parochieraad en de 
Adventsactie.

Wij wensen iedereen mooie kerstdagen en een goed 
en gezond 2023 toe.

De redactie
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Liturgisch rooster
Liturgierooster tot en met 7 april 2023  (onder voorbehoud)

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 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.  
Na afloop van de vieringen op Kerstavond en Eerste 
Kerstdag is er een deurcollecte voor de adventsactie.       

14.00: Kindje wiegen                                                           

Maandag 26 december: Tweede Kerstdag
10.00: Geen viering

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.         

Na afloop van de viering is er een 
deurcollecte van Auxili-ja!                                                            

Zondag 1 januari: Nieuwjaar - Maria, moeder van God     
10.00: Eucharistieviering doo pastoor J.van Dril en Juan 
Andrés Correa in Medemblik.

Vrijdag 6 januari 18.30:                                        
Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef door 
Juan Andrés Correa m.m.v. de Vriendenkring uit Andijk.           
Zondag 8 januari: Openbaring des Heren                             
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa en 
pastoor J. van Dril in Onderdijk m.m.v. het Herenkoor.

Zondag 15 januari: Aktie Kerkbalans
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril 
en Juan Andrés Correa in Wervershoof m.m.v. het 
Dameskoor.

Vrijdag 20 januari 18.30:                                                       
Woord- en communieviering in verzorgingshuis Sint 
Jozef door Groep Wervershoof m.m.v. het Herenkoor.                                     
Zondag 22 januari: 3de zondag door het jaar
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril en 
Juan Andrés Correa in Andijk m.m.v. het Gemengd koor.

Zondag 29 januari: 4de zondag door het jaar                     
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Dameskoor.

Vrijdag 3 februari 18.30:                                                         
Woord- en communieviering in verzorgingshuis Sint 
Jozef door pastor A. Dekker m.m.v. de Vriendenkring uit 
Andijk.                   
Zondag 5 februari: 5de zondag door het jaar                       
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril en 
Juan Andrés Correa in Medemblik.

Zondag 12 februari: 6de zondag door het jaar
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa en 
pastoor J. van Dril in Onderdijk m.v. het Herenkoor.

Vrijdag 17 februari 18.30: 
Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef door 
pastoor J. van Dril m.m.v. het Middenkoor.        
Zondag 19 februari: 7de zondag door het jaar
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril 
en Juan Andrés Correa in Wervershoof m.m.v. het 
Dameskoor.

Woensdag 22 februari: Aswoensdag
 19.30: Eucharistieviering in De Inzet door Juan Andrés 
Correa m.m.v. het Herenkoor.

In het weekend is er één viering in de kerk: 
Elke zondag om 10.00 uur is er een viering in Medemblik, Onderdijk, 
Wervershoof of Andijk. 
Op zondag is er om 11.30 uur Doopgelegenheid, na afspraak.
Opmerking:

Elke zondag is er na afloop van de viering gelegenheid om 
koffie of thee drinken.

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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Verandering
Veel vertrouwde,
bekende dingen
vallen weg, wat rest, 
zijn herinneringen.

Ook in het nieuwe jaar,
zullen we in ons bestaan,
met verandering
om moeten gaan.

In ons dorp merken we,
het wordt wel wat kaal.
Een tekort aan geld,
is het verhaal.

Het dwingt ons tot,
creatief denken,
over mogelijkheden
die voldoening schenken.

Kerstmis is een feest,
van samenzijn en licht,
ontspanning, gezelligheid,
even geen plicht.

Wie weet leidt dit,
tot inspirerende zaken,
die in het nieuwe jaar,
verschil kunnen maken. 

Arda

Zondag 26 februari: 1ste zondag van de veertigdagentijd
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
in Andijk m.m.v. de Vriendenkring.

Vrijdag 3 maart 18.30:                                           
Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef door Juan Andrés 
Correa m.m.v. het Herenkoor.                 
Zondag 5 maart: 2de zondag van de veertigdagentijd       
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa en pastoor J. 
van Dril in Medemblik.

Zondag 12 maart: 3de zondag van de veertigdagentijd
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril in Onderdijk  
m.m.v. het Middenkoor.

Vrijdag 17 maart 18.30: Woord- en communieviering in 
verzorgingshuis Sint Jozef door Groep Wervershoof.
Zondag 19 maart: 4de zondag van de veertigdagentijd
10.00: Voorstellen van de 1e communicanten 
Eucharistieviering door Juan Andrés Correa en pastoor J. van Dril 
in Wervershoof m.m.v. het Kinderkoor.

Zondag 26 maart: 5de zondag van de veertigdagentijd
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
in Andijk m.m.v. het Gemengd koor.

Vrijdag 31 maart 18.30: Woord- en communieviering in 
verzorgingshuis Sint Jozef door pastor A. Dekker.                                        
Zondag 2 april: Palmzondag                                                   
10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril en Juan Andrés 
Correa in Medemblik.

Donderdag 6 april: Witte Donderdag
19.30: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa in Wervershoof 
m.m.v. het Herenkoor.

Vrijdag 7 april:
15.00: Kruisweg door Juan Andrés Correa in Wervershoof
19.30: Lijdensweg door Juan Andrés Correa in Wervershoof m.m.v. 
het Herenkoor.

De gegevens voor de Paasdagen worden tzt. in de Binding vermeld.

Vervolg Liturgierooster 
tot en met 7 april 2023  (onder voorbehoud)
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Klopt het dat het eigen vermogen een paar jaar geleden 
nog zo’n € 300.000 was?
Antwoord: Ja. Dit komt o.a. door voorfinanciering van 
de kosten voor de restauratie. De subsidie wordt na 
afloop overgemaakt.

Wat gebeurt er met de kerkhoven van de kerken die 
moeten sluiten?
Antwoord: De kerkhoven blijven gewoon bereikbaar.

Is er nagedacht over de korenbezetting? Er is 1x per vier 
weken een mis en er zijn ±7 koren. 
Antwoord: Hier is nog niet over nagedacht. We hopen 
dat op de plekken van lief en leed ook diensten met koren 
zullen zijn.

Als een kerk te koop komt en de verkoop duurt vijf jaar, 
lopen de kosten dan door voor de parochie? 
Antwoord: Ja. Kosten voor verzekering, energie, enz. 
lopen door.

Welke winst levert de keuze voor sluiting op? Begrafenissen 
“leveren” geld op. 
Dit punt is niet goed behandeld. (Kees Botman gaf later 
aan dat de opbrengsten van de kerkbalans op hetzelfde 
peil moeten blijven. De uitgaven voor de priesters zullen 
ook beperkt moeten worden).  

Wie bepaalt dat de kerk en Inzet gelijk verkocht moeten 
worden? 
Antwoord: In het rapport van Kerkelijk waardebeheer 
staat dit als advies. Als de pastorie apart verkocht wordt, 
verkoopt de kerk erg moeilijk.  Hiervoor is sowieso een 
kerkelijke machtiging van het Bisdom nodig!!

Is het een idee om een nieuw gebouw neer te zetten dat 
goed geïsoleerd is? 
Antwoord: Het Bisdom is hierover niet enthousiast 
(toevoeging Sylvia: Bovendien is dit voor Wervershoof 
niet van toepassing, wij hebben De Schoof).

In Onderdijk staat de pastorie te koop. Hoe kan dit?
Antwoord: Deze pastorie is al jaren geleden verkocht en 
niet meer van de parochie. 

Hoe wordt een plek voor liturgie en lief en leed bekostigd? 
Antwoord: De kosten van de activiteiten zullen worden 
doorberekend via de gefuseerde parochie, o.a. met 
trouwen, avondwakes en uitvaart d.m.v een factuur. In 
december 2023 zal de fusie zijn!!
Dus vóór deze datum zijn de opbrengsten voor onze 
eigen kerk. 

Was het niet handig geweest om het financiële overzicht 
van alle vier parochies te tonen?
Antwoord: Ze hebben alle vier een negatief saldo.
 
Kan Zwaagdijk zelfstandig door?
Antwoord: Zwaagdijk heeft een aparte stichting 
en opbrengsten via Gemeenschapsveiling en 
Restauratiecommissie / Subsidies.
Als in Zwaagdijk een eucharistieviering is, dan mogen ze 
een priester ‘inhuren’. Hiervoor wordt dan een factuur 
gestuurd.

Waar gaat de opbrengst van de verkoop van een kerk 
naartoe?
Antwoord: Dat gaat naar de gefuseerde parochie. En 10% 
naar het solidariteitsfonds van het Bisdom en 3% voor 
behandelingskosten, ook van het Bisdom.
Jacques Verlaat is erg geschrokken dat de fusie een 
bevel van bovenaf is. Hij mist werken aan een visie. En 
de betrokkenheid die bij het geloof hoort. Genoemd 
wordt dat het jammer is dat er niemand van het Bisdom 
aanwezig is vanmiddag.

Martijn Bakker legt uit dat er meer aspecten zijn:
•  Financiële plaatje
•  Geloof
•  Hoe zorgen we ervoor dat er meer mensen betrokken
 zijn?
Ideeën zijn van harte welkom!! 

Vanuit de parochieraad
Op 12 november werd er een voorlichtingsmiddag gehouden in De Schoof met als onderwerp: De huidige stand van 
zaken van onze parochie St. Werenfridus en ons kerkgebouw. De inleidingen werden verzorgd door Theo Breg over de 
restauratie van ons kerkgebouw, Kees Botman over de sponsoractiviteiten, Martijn Bakker over de huidige staat van 
financiën en Peter de Boer over de toekomst van onze kerken in onze regio. Het houden van deze bijeenkomst werd als 
positief ervaren door de aanwezigen, al heeft de boodschap, die realistisch van inhoud is, wel verwerking nodig bij alle 
betrokkenen en vrijwilligers die aanwezig waren. 

Onder deskundige leiding van de dagvoorzitter Kees Kaag kreeg ieder de gelegenheid om vragen te stellen en 
deze werden zo goed mogelijk beantwoord door voornoemde sprekers. Hiervan is verslag gemaakt en kan ieder in 
onderstaande tekst lezen.

Vragen die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomst op zaterdag 12 november 2022
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Vragen die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomst op zaterdag 12 november 2022

Vrede
Gertje doet op skoôl bai juffrouw
bar z’n best en niks verkeerd.
Hai ken nou de krant ok leze,
want hai heb de letters leerd.

Lilleke dinge komt ie teugen,
deer verskiet ie welders van:
vrouwe die wat blôtig loupe
kroige klappe in Iran.

In Perois skiete twei manne
zeuven mense zommaar doôd.
En in Mali vechte ze om eten,
want ’r is deer hongersnoôd.

Syrië, leest kloine kloine Gertje,
is ok hêlegaar van slag.
Bomme, gifgas en grenate,
honderd dooie dag nei dag.

Thuis doen pa en ma ok klamme,
oftig skreêuwe ze heêl luid.
Om de alderkloinste dinge
skelde ze mekaar den uit.

’t Is kersttoid en oôs Gertje
zit heêl stiltjes voor de buis.
Engele zinge ’n mooi liedje:
‘Vrede op aarde en vrede thuis.’

Hai vraagt zachies an z’n moeder,
die net van d’r werk kwam:
‘Vrede op aarde, zinge engele.
Maar… wat ís nou vrede, mam?

IJs Broers, Oudorp.
Uit Skroivendevort 2017

Kees Botman stelt voor dat als onze kerk niet degene 
zou worden die open mag blijven, we dan weer bij elkaar 
komen.

Als deze kerk het niet wordt, waar komt dan de plek voor 
lief en leed?
Antwoord: bijvoorbeeld in een ruimte in de Schoof, of in 
een school.

Wat zijn de argumenten voor behoud van onze kerk?
•  grootste bedrag aan opbrengst Kerkbalans
•  meeste vrijwilligers
•  centraal in de regio
•  parkeergelegenheid
• monumentaal gebouw

Komen de verschillende parochieraden bij elkaar?
Antwoord: Nee. Vanuit elke parochieraad zijn er ± twee 
in het parochiebestuur.
Er komt een nieuwe organisatiestructuur.

Als in de gekozen kerk een viering is, mag er dan op de plek 
van lief en leed een dienst zijn op dezelfde tijd?
Antwoord: Nee.

Is het een idee om na de verkoop van een kerk, 
één van de andere kerken te gebruiken?
Antwoord: Dit zorgt voor veel onrust.

Als een voorganger naar Zwaagdijk voor een mis gaat, 
moet Zwaagdijk dan een factuur krijgen?
Antwoord: Dit bepaalt het Bisdom.

Kunnen de missen in het St. Jozef door blijven gaan?
Antwoord: Ja.

Stel dat uiteindelijk één centrale kerk overgebleven is. 
Wat is het perspectief over tien jaar?
Dat is nog niet te zeggen.
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Kerk en samenleving 
Adventsactie
Tijdens de adventsperiode – de periode van vier 
weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de 
Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst 
van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat 
iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle 
mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit 
vanzelfsprekend. Laten we alle kinderen een kans geven 
op een goede start in het leven. Kinderen die zich in hun 
eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer 
kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme 
armoede. Ze kunnen hun talenten ten volle ontwikkelen 
en opgroeien tot actieve volwassenen die bijdragen 
aan de ontwikkeling van hun (lokale) gemeenschap. 
Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom 
steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan een 
goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten 
richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, 
het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, 
toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond 
leven. Op de website www.vastenactie.nl (adventsactie 
is een onderdeel van vastenactie) kunt u hier meer over 
lezen.

 

Ondervoeding leidt tot ontwikkelingsachterstand
Ondervoeding vormt een ernstige bedreiging voor 
de vroege ontwikkeling en veroorzaakt bijna de 
helft van alle sterfgevallen van kinderen tot vijf jaar. 
Wereldwijd lijden zo’n 250 miljoen kinderen aan 
ondervoeding. Als gevolg daarvan hadden in 2020 149,2 
miljoen kinderen onder de vijf jaar – 22 procent – een 
groeiachterstand. Dat blijkt uit recente cijfers van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Ook hadden 45,4 miljoen 
kinderen ondergewicht, waarvan 13,6 miljoen zelfs 
ernstig ondergewicht. Ondervoeding maakt kinderen 
extra vatbaar voor infectieziekten, zoals longontsteking, 
diarree en malaria. Ook kunnen zij zich lichamelijk, 
verstandelijk, emotioneel en sociaal niet normaal 
ontwikkelen, waardoor ze later op school  moeilijk(er) 
meekomen en vaker uitvallen. Hun mogelijke talenten 
komen dan niet of slechts beperkt tot ontwikkeling.
 
Lichtpuntjes
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De sterfte van 
kinderen tot vijf jaar daalde van 12,6 miljoen in 1990 tot 
5 miljoen in 2020. Het aantal jonge kinderen met een 
groeiachterstand nam tussen 2000 en 2020 af met 27 
procent. Maar nog altijd overlijdt 1 op de 27 kinderen 
onder de vijf jaar. De helft van hen overleeft het eerste 
levensjaar niet. Pasgeborenen overlijden vaak door 
complicaties tijdens of na de geboorte. De risico’s zijn 
ongelijk verdeeld, zo liggen de sterftecijfers in Afrika 
bijna tien keer zo hoog als in Europa. 

Ondanks de bereikte resultaten zijn de bedreigingen voor 
jonge kinderen in bepaalde delen van de wereld nog altijd 
onacceptabel groot.
 
Wat ons beweegt
Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin 
iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een 
wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid 
én beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden 
daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf 
en hun gezin kunnen zorgen en dat de welvaart 
rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen. 
Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger 
lijden, dorst hebben of ziek zijn?
 
Even minderen voor een ander
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare 
bronnen, ook daar willen we als Vastenactie aan werken. 
En daar kunt u ook aan meewerken.
Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten, 
maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan een 
waardig bestaan voor iedereen. Door soberder te leven 
bijvoorbeeld. Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar 
u legt ook minder beslag op kostbare hulpbronnen, als 
water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis 
mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over 
alle mensen.
 
Wat we doen
Om ons doel te bereiken, werven we fondsen in 
Nederland waarmee we wereldwijd jaarlijks vele 
kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. Deze 
projecten zijn voor iedereen, ongeacht religie, sekse of 
afkomst. We vragen in Nederland ook aandacht voor 
de omstandigheden waarin mensen ver weg leven. 
Door iets van onze overvloed te delen, kunnen we het 
leven van andere mensen verbeteren: even minderen 
voor een ander. Jaarlijks steunen we vele kleinschalige 
ontwikkelingsprojecten. Wereldwijd.
 
Wat hebben wij samen bereikt in 2021?
In 2021 hebben we 70 projecten gesteund voor in totaal  
€ 1.628.000,-. Hiermee hebben we samen meer dan 
200.000 mensen kunnen helpen.
- Opleiding en training: 6.813 mensen
- Schoon water en sanitatie: 19.600 mensen
- Gezondheidszorg: 90.104 mensen
- Noodhulp: 54.300 mensen
- Land- en mensenrechten: 200 mensen
- Welzijn en rehabilitatie: 3.340 mensen
- Landbouw en voedselzekerheid: 29.775 mensen
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Motivatie voor een restauratiecommissie

Er was een subsidie toewijzing van Rijk en Provincie met totaal een bedrag van € 360,000,--  voor 
dakrenovatie met een begroting van € 460.000,--. Dit werd berekend in 2019….
Uitdaging om via sponsoring € 100.000,- te vergaren vanuit de Wervershoofse gemeenschap. Zo werd een 
restauratiecommissie opgetuigd. Er werd snel een website opgezet die beheerd wordt door Edgar Aker en 
in de zomer van 2021 werd een videoclip gemaakt over onze kerk door Frans Sijm met medewerking van 
Adrie Molenaar, Pierre Spruit en ondergetekende. Kijk op www. werenfriduskerk.nl.

De start van de sponsoractiviteiten begon na de coronabeperkingen in mei 2021. Leienactie netto 
€ 9.000,--. Ondertussen zijn negentig bedrijfseigenaren bezocht, waarvan twintig positief reageerden als 
ambassadeur voor een bedrag van € 250,- euro en elf deelnemers zich aanmeldden als hoofdsponsor voor 
€ 1.000,--. Deze bedrijven staan vermeld met hun logo op het spandoek voor de pastorie.

Verder zijn diverse anonieme donaties binnengekomen en in het voorjaar van 2022 werd een kaarsenactie 
opgestart die nog steeds loopt. De kaarsen zijn ook bij Knijn Inkt te verkrijgen. De netto opbrengst 
hiervan ís op dit moment ongeveer € 1.000,--. 

De prestatieloop door de jeugd van basisscholen De Schelp en Werenfridus bracht het mooie bedrag op 
van € 5.000,--.

Op dit moment is de stand van het resultaat aan sponsorbedragen € 36.000,--.

De komende activiteiten zijn een Top-2000 concert op zondagmiddag 18 december in onze kerk en mei 
2023 wordt een popconcert gegeven met de band van Niels v.d. Gulik en Jos Kolenberg. Ook is contact 
gelegd met popkoor Cantabilé voor misschien herfst 2023.

Op deze manier proberen we iedere leeftijdsgroep te betrekken voor het behalen van 
ons doel: sponsoring, als aanvulling naast de subsidies, voor een nieuw dak op ons 
kerkgebouw.

Mijn maatje Natalie Beerepoot is een grote steun in al de activiteiten als sponsorcommissie 
met verder de stimulerende inbreng van Theo Breg , Clemens Deen en Gerard Slagter 
vanuit onze R.C.

De inspiratie om volop verder activiteiten te organiseren als sponsorcommissie is zeker 
ook afhankelijk van de keuze door het parochiebestuur voor een actief kerkgebouw 
met pastorie in Wervershoof en het toekomstperspectief op het gebied van menselijke 
betrokkenheid, geloofsbeleving en financiën. Ook de invloed van het Bisdom zal een rol 
spelen. 

Wat er ook beslist wordt: De Werenfriduskerk  de trots van Wervershoof bestaat in 2025 
150 jaar en zal als gebouw, nog generaties blijven bestaan als ijkpunt in ons dorp.

12 november 2022 Kees Botman

Voordracht Kees Botman 
op 12 november 2022 in de Schoof
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Juan Andrés
Beste parochianen,
In zijn vaderlijke voorzienigheid, temidden van 
conflicten, onzekerheden en angsten voor de toekomst, 
schenkt God ons zeer binnenkort de grote vreugde van 
het Feest van de Geboorte van de Heer. Het is altijd een 
feest dat ons op de een of andere manier een nieuw begin 
biedt voor een nieuw jaar vol uitdagingen en vragen die 
komen. Hoe belangrijk is het dat we dit Kerstfeest dit jaar 
in de diepte kunnen beleven en bemediteren. We kunnen 
veel geestelijk voedsel vinden in het Kerstverhaal. De 
houding van Josef en Maria ten opzichte van zoveel 
onvoorziene gebeurtenissen, soms verdrietig en 
onaangenaam, wil ons helpen ons eigen leven te leiden 
met een houding van openheid voor Gods handelen. 

Wat kost het ons allemaal om ons te laten leiden in ons 
leven als onze plannen niet uitkomen zoals we dachten 
of verwachtten? Ik geloof dat niemand kan zeggen 
immuun te zijn voor de onverwachte veranderingen 
die het leven ons biedt. Het Kerstverhaal is niets anders 
dan een voortdurende verandering van plannen en een 
aanvaarding van de plannen van de Voorzienigheid.

Ieder van ons is ervan overtuigd dat het ware geluk ligt 
in de realisatie van onze plannen en dromen. Bethlehem 
vertelt ons iets heel anders. Daar, in het broodhuis (de 
betekenis van Bethlehem), te midden van de meest 
onverwachte omstandigheden, wordt God zelf als mens 
geboren uit liefde voor ieder van ons. God verschijnt 
precies daar waar je Hem niet verwacht. Een radicaal 
nieuws. Een God die midden in een koude winternacht in 
een stal wordt geboren. Hij die het heelal met zijn kracht 
steunt, Hij moet nu worden vastgehouden. Hij, die de zon 
heeft gemaakt, moet nu verwarmd worden. De schepper 
van de wereld is nu dakloos. Alles staat op zijn kop: God 
komt klein ter wereld. Kleinheid is de manier die hij heeft 
gekozen om ons te bereiken, ons hart te raken, ons te 
redden en ons terug te brengen naar wat belangrijk is.

Hoe mooi zou het zijn als we God de ruimte zouden 
geven om zich in ons leven te manifesteren. Het is 
waar, het is niet gemakkelijk om onze plannen opzij 
te zetten, om zich te laten verrassen buiten het gebied 
waar we alles onder controle hebben. Het mooie is dat 
als je dat doet, je een nieuwe wereld ontdekt, een liefde 
die alle verwachtingen overtreft, een tederheid die het 
hart ontroert, een nabije God, een God met mensen, de 
Emmanüel. 

Degenen die tot de stal aangetrokken waren, waren 
degenen die hun plannen even opzij legden. Degenen 
die zich lieten verrassen door iets dat groter was dan 
hun eigen intelligentie en bekwaamheid. Of juist de 
laatsten, de armen zonder enige hoop. Wijzen en herders 
hebben aanschouwd wat niemand zich ooit had kunnen 
voorstellen: Een hulpeloze pasgeborene is God zelf onder 
de mensen. 

In ons geloof houden verrassingen nooit op. Er is 
altijd hoop op een nieuw begin. Het nieuws over de 
aanstaande sluiting van kerken in onze regio dreigt 
onze hoop en vreugde voor de toekomst weg te nemen. 
Het idee van alles wat komen gaat, vervult ons met 
verdriet en teleurstelling. Dit zou echter Gods plan voor 
ons kunnen zijn, die nieuwe deuren opent te midden 
van beproevingen en moeilijkheden. In de stal van 
Bethlehem, daar waar niets kon gebeuren, daar verscheen 
God op aarde. Jezus, de Zoon van Maria en Josef.

In deze laatste weken voor kerst komen kinderen van 
scholen in Wervershoof om Kerstmis te vieren in de 
Kerk met kerstvoorstellingen. Laten we bidden dat ze de 
kern van dit prachtige Feest niet verliezen. Mogen alle 
gezinnen in West-Friesland de warmte en tederheid van 
Kerstmis ervaren.

Ik wens jullie allemaal een Zalig Kerstmis!
Kapelaan Juan Andrés Correa
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 Westfriese Lourdes Vliegreis 2023 
“Een hele mooie ervaring was het lopen van de kruisweg. Cor begeleidde een groep op 
de grote kruisweg die een berg op ging en Mariet liep met de andere groep de kleine 
kruisweg die verspreid op een veld stond. Prachtige beelden, maar vooral mooi hoe 
beide pastores er een persoonlijk verhaal bij hielden: in feite de kruisweg in je eigen 
leven.” (Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2022)

Vanaf 2002 wordt vanuit Westfriesland dé Westfriese 
Lourdes Vliegreis georganiseerd. De groepsreis, 
met Westfriese pastorale begeleiding van Jules Post 
en Mariet Vet, staat open voor jong en oud, gezond 
en ziek, gelovig en niet gelovig, buitenkerkelijk en 
andersdenkend. Met opstapplaatsen in Hoogkarspel 
en Hoorn reist de groep per touringcar naar 
Maastricht Aachen Airport. Na zeven kwartier landt 
het chartertoestel op Tarbes Lourdes Pyrénées. De 
gereedstaande bus zet u in twintig minuten voor uw 
hotel in Lourdes af. 
Twee informatieavonden in juni en september dragen 
bij aan een versneld groepsgevoel. Op de reünie in 
november wordt het herinneringsboekje van deze 
betekenisvolle reis uitgereikt. 

Wilt u in 2023 – 21 t/m 26 september – met Groep 
Westfriesland naar Lourdes? Er zijn reeds veel 
plaatsen gereserveerd; wacht niet en meld u nu al aan

bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl (0228-514040) of 
bij een van de plaatselijke inschrijfadressen. 
De pelgrims verblijven in groepshotel Croix des 
Bretons. Degenen voor wie (enige tijd) lopen en/of 
staan (te) vermoeiend is en van een rolstoel gebruik 
(willen) maken -welke kosteloos kan worden geleend- 
dienen zelf een rolstoelbegeleider mee te nemen; 
de rolstoelbegeleider moet de rolstoeler de hele reis 
(kunnen) duwen! 

Beschikt men niet over begeleiding, dan is zorghotel 
Padoue de aangewezen locatie. Hier verblijven 
de pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp 
nodig hebben. De begeleiding (1 op 1) wordt 24 uur 
verleend door vrijwilligers onder wie Westfriezen. De 
vrijwilligers worden door het Huis voor de Pelgrim 
aangesteld! 

Mee als vrijwilliger in september 2023? Meld je nu 
aan via info@huisvoordepelgrim.nl! 

Kindje wiegen
Lieve kinderen, beste papa’s en mama’s
De laatste maanden is de kerk vanwege de hoge 
energiekosten vaak gesloten, maar voor het Kindje 
wiegen zetten we de deuren - in figuurlijke zin - graag 
wagenwijd open. Als parochieraad waren we allen van 
mening dat het Kindje wiegen in ieder geval door moet 
gaan en we denken dat we daar velen een plezier mee 
doen.
Zondag 25 december, Eerste Kerstdag, gaan we daarom 
weer Kindje wiegen met de allerjongsten onder ons; 
ik nodig jullie allen uit om die dag naar onze kerk te 
komen.
Kom verkleed, als één van de figuren uit de kerststal, 
naar de kerk: Maria, Jozef, herder, engel, koning, schaap, 
os, ezel… het maakt niet uit. Je bent van harte welkom in 
de stal van Bethlehem: groot of klein, dik of dun, donker 
of licht getint; de stal is er voor iedereen. Als je het niet 
leuk vindt om je te verkleden, is dat helemaal geen 
probleem; ook dan zien we je graag. Het Kindje Jezus 
vindt alle kleren mooi. 
Tijdens het Kindje wiegen vertel ik het aloude 
kerstverhaal en nodig vervolgens alle Maria’s, Jozefen, 
herders, engelen, koningen, schapen, ossen en ezels uit 
om naar voren te komen. Samen gaan we, onder het 

zingen van een aantal bekende kerstliederen, de kerststal 
‘vullen’. En wat is er nu mooier dan een stal vol (verklede) 
kinderen uit ons eigen Wervershoof. En ook dit jaar 
mogen we weer rekenen op
de medewerking van het kinderkoor ‘Weereenlied’.
Aan het einde van de viering roepen we alle kinderen, 
ook degenen die niet verkleed zijn, naar voren om plaats 
te nemen op de trappen van het altaar. Een tafereel dat 
steeds weer de nodige verwondering oproept.
Jongens en meisjes: het Kindje wiegen begint om 14.00 u; 
zeg maar tegen papa of mama dat het tot ongeveer half 3 
duurt.
Enne  …… als je oom of tante, grote broer of zus, 
buurvrouw of buurman, oma of opa mee willen komen, 
dan vinden we dit gezellig natuurlijk.
Aan het einde van het Kindje wiegen staan de mandjes 
met snoepgoed weer klaar, want bij een geboorte hoort 
natuurlijk een traktatie. 
Kom jij ook? Gezellig; ik zie je graag.
Tot 25 december. (Meester) Ben

P.S. We gaan weer zien of het lukt om een ‘echte’ baby in 
de kribbe krijgen. We laten ons, zoals elk jaar, weer graag 
verrassen. 
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Afgelopen jaar was me het jaartje wel. We hebben aardig wat voor de kiezen gekregen in 2022:
Grensoverschrijdend gedrag, versnelde klimaatverandering, gespannen situatie wereldwijd, verharding van 
onze maatschappij, stikstofproblematiek, schendingen van de rechten van de mens, oorlog in de Oekraïne, 
vluchtelingenstroom. Over het algemeen negatieve berichtgeving.

Is er dan niets positiefs te melden? Ja zeker wel, maar dan zoek ik het dichter bij huis: 
• Er worden enveloppen met 50 euro uitgedeeld aan mensen die in de rij staan bij de voedselbank.
• In Hoorn houdt Jan vd Gracht voor de 15de keer zijn inzamelingsactie en vult daarmee kerstpakketten voor
 mensen die tussen de wal en het schip vallen.
• In 2020 zou een groep jongeren (15 vrijwilligers) uit HeerHugowaard naar Oeganda gaan om daar te helpen met
 het BUVAD-project. Door cornona kon de reis niet doorgaan. Dit jaar zijn ze in oktober naar Burundi gegaan om
 daar te bouwen aan een vakschool.
• Mensen die spontaan een deel van de 190 euro energieteruggave sponsoren.
Het zijn misschien op het eerste gezicht ook helemaal geen grootse dingen, maar het zijn wel stenen die in rivieren 
van mensen gelegd of verlegd worden. Ook Auxili-ja! is misschien niet bezig met grootse dingen, maar ik ben er wel 
van overtuigd dat ook wij stenen verleggen. 

Ik ga nog even terug in de tijd
Terugdenkend aan het moment dat Sjaak de Boer mij vroeg toe te treden tot Auxili-ja! dan kom ik ergens in 1998-
1999 uit. Ik was gestopt als directeur van een basisschool en volgens Sjaak had ik nu wel tijd over om erin te stappen. 
Tot nu heb ik daar geen spijt van. Zolang mijn gezondheid het toelaat wil ik het werk als secretaris graag blijven doen. 
Sinds een maand ongeveer is Marta Bakker-Sobolewska ons komen versterken. De groep bestaat nu uit 9 personen, 
waarvan er eentje vanuit Den Haag toeziet hoe alles reilt en zeilt. 
Even tussendoor: Weet u wat ik heel bijzonder vind? Binnen onze stichting zitten er drie mensen in het ‘bestuur’ die 
ik zelf als leerling op de basisschool in de klas heb gehad. Ik laat in het midden of ze nu beter of minder goed naar me 
luisteren als tijdens hun basisschooltijd.

Tot nu toe heb ik daar geen spijt van
Soms wordt me namelijk de vraag gesteld of 22 jaar je inzetten voor een stichting niet verveelt, niet saai wordt. 
Mijn antwoord is kort maar duidelijk: “Nee”. We zijn nog steeds een groep die betrokken en bevlogen is om te doen 
wat we al ruim 36 jaar doen. Om nogmaals de woorden van Martijn aan te halen: “Wat ik stiekem altijd al dacht is 
gisteravond bevestigd: we zijn een unieke, hechte en bonte verzameling mensen met bevlogenheid en betrokkenheid die 
het belangrijk vindt op enige wijze iets te betekenen voor de mensen om ons heen.”

Ik wens u allemaal hele sfeervolle kerstdagen en een spetterend 2023. 
En ik zie u heel graag op zondag 26 maart in ‘t Fortuin bij het Werelds Proeven.

Kees Ooijevaar

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! 
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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN!

Jaarlijks halen 4000 vrijwilligers in 2000 kerken in 
Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk, om 
kerken actief te laten zijn. 
Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. 
Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Werenfriduskerk
Dorpstraat 71
1693 AC 
Wervershoof
0228 58 12 68

Inspirerende vieringen
Elke week even pauze nemen, even uitstijgen boven de drukte van alledag, om te 

bidden voor alles waar je tegenaan loopt. Aangeraakt worden door God en je geloof 
delen met anderen.

Een zorgzame gemeenschap
Een bezoekje als je ziek bent, een bemoedigende schouderklop, niet zo 

vanzelfsprekend in deze tijd. Maar er zijn andere manieren om een hart onder de 
riem te steken, een goed gesprek, een boodschap doen, een bloemetje brengen. Dat 

is het kloppend hart van kerk-zijn.

Een gastvrije kerk
Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: in de kerk ben je

welkom en vind je een luisterend oor.

Jaarlijks halen talloze vrijwilligers in ons parochie geld op voor onze lokale kerk om 
diverse activiteiten plaats te kunnen laten vinden. Dit doen we middels kerkbalans.

In uw kerk, waar u altijd terecht kunt. Geef voor je kerk, zodat uw kerk kan geven aan 
anderen.

Omzien naar elkaar betekent omzien naar elkaar, steun daarom
Actie Kerkbalans, om activiteiten binnen de kerk financiëel mogelijk te maken.

Wist u dat uw gift aan Actie Kerkbalans (deels) aftrekbaar is
voor de belasting? Info vind u op www.belastingdienst.nl

Avondwakegroep

Al ruim 25 jaar is binnen onze parochie de avondwakegroep actief. Zoals 
de naam al aangeeft, gaat het hier om de verzorging van avondwakes 
voor overleden parochianen. Op dit moment bestaat onze groep uit: 
Esther Sjerps-Breg, Moniek van Velzen-Neuvel, Rina Schouten-Jong en Ben 
Droog.   Bij het overlijden van een parochiaan krijgen wij bericht van de 
Uitvaartverzorging (in de meeste gevallen Barbara) als men er voor kiest 
om op de avond voorafgaand aan een uitvaart een avondwakebijeenkomst 
te houden. In dat geval nemen we zo spoedig mogelijk contact op met 
de betreffende familie om de viering door te spreken. We beschikken 
daarvoor over heel veel materialen, zoals gebeden, gedichten en andere 
toepasselijke teksten; vaak heel belangrijk voor de familie is de keuze van 
de liederen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van cd-muziek met een 
bijzondere herinnering aan het overleden familielid. Met elkaar komen we 
tot een viering waarop veelal met grote voldoening wordt teruggekeken. 
De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat men bij een uitvaart kiest 
voor een herdenkingsviering i.p.v. een eucharistieviering. In geval van 
afwezigheid van een priester kan ook gekozen worden voor een woord- en 
communieviering.       Ook hiervoor zijn we beschikbaar; inmiddels hebben 
we al heel veel van dergelijke vieringen mogen verzorgen. Onze grote 
drive voor het voorgaan in avondwakes en herdenkingsvieringen is de 
steun en de troost die wij kunnen bieden aan de familie bij het overlijden 
van iemand die hen zo dierbaar is en de dankbaarheid die we ervoor 
terugkrijgen. Daar halen we met elkaar de energie uit en we hopen nog 
heel veel jaren die helpende hand te mogen en kunnen bieden.
Esther, Moniek, Rina en Ben.

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in
Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk, om 
kerken actief te laten zijn.  
Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. 
Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.
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Actie Kerkbalans 2023
Op maandag 16 januari a.s. komen vrijwilligers van 
onze parochie weer bij u langs voor de actie Kerkbalans 
2023. Is dat nog wel nodig horen wij sommigen denken; 
het antwoord daarop is een volmondig ‘ja’! Misschien 
nog wel meer dan andere jaren. U bent mogelijk wat 
aan het twijfelen gebracht door de berichtgeving over de 
toekomst van de kerken in de regio en in het bijzonder 
onze St. Werenfriduskerk. 

Op het moment dat u dit bericht leest is er vanuit het 
bisdom nog geen besluit genomen welke kerk straks als 
‘centrale kerk’ zal worden aangewezen. Mocht de keuze 
hiervoor niet op onze kerk vallen, betekent dit echter 
niet dat de St. Werenfriduskerk in dat geval niet meer 
van betekenis zou zijn. Er zullen evengoed vieringen 
worden gehouden, anders dan eucharistievieringen. We 
denken hierbij o.a. aan avondwakes en uitvaarten; maar 
ook wordt nagedacht over het houden van gebeds- en/of 
themavieringen, Allerzielenviering etc. . 

Vanuit de regio is een werkgroep in het leven geroepen 
met als doel te kijken op welke manier hier vorm aan 
gegeven kan worden. Ook is het een vast gegeven 
dat het gebouw van onze St. Werenfriduskerk, als 
rijksmonument, behouden zal blijven voor onze 
gemeenschap. De restauratiecommissie blijft zich 
inzetten voor het herstel van het resterende deel van het 
kerkdak; met trots kunnen we u melden dat hiervoor al 
een prachtig bedrag is bijeengebracht van € 35.000,00; 
maar we zijn er nog niet. De restauratie staat weliswaar 
los van de Actie Kerkbalans, maar wel belangrijk om u te 
laten weten dat onze parochie volop in beweging is.

Kortom: uw bijdrage is meer dan welkom. We hopen dan 
ook van harte dat we, net als andere jaren, weer mogen 
rekenen op uw financiële steun, zodat onze kerk ook 
in de toekomst van waarde kan zijn voor de (geloofs)
gemeenschap van Wervershoof. 
Alvast heel veel dank voor uw steun.

Parochieraad St. Werenfridus

Tuin en Kerkhofzaken
Op het kerkhof stond al wat scheefgezakt, een grote dode 
boom. Deze boom stond dus al op het juiste veld, maar 
de tuinmannen konden het niet riskeren, dat de boom op 
termijn zou omwaaien bovenop grafmonumenten. 

Via via benaderde onze voorman Adrie Haakman de 
Wervershover Max Neefjes Bertzn. die ervaring heeft 
met grote bomen verwijderen. Max wist met de goede 
gereedschappen in drie uur tijd de boom te verwijderen 
en Adrie vroeg wat de vergoeding was. Nou zei Max: 

“Als ik met mijn vriendin en mijn ouders de toren 
mag bezichtigen dan doen we het met gesloten beurs”. 
Aldus geschiedde op zondagmiddag 4 december. Met 
de begeleiding van Maarten Boos, Kees Rinkel en 
ondergetekende, ging het span de toren in. Het koor met 
orgel, de gewelven onder het dak, de drie grote klokken 
en nog hoger, de wijzerplaten van het uurwerk. Toen 
werd het de meesten te hoog op een losse ladder, maar 

Max ging als enige de hoogste toren in en heeft misschien 
wel stiekem een veer uit de haan gepakt. Het was voor 
de familie Neefjes een indrukwekkende ervaring en de 
wederzijdse dankwoorden waren talrijk toen we weer 
met beide benen op de grond stonden.
Kees Botman
 

Het kerkorgel in de Werenfriduskerk
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Wij herinneren ons ... 

Familieberichten

Op 17 oktober 2022 is overleden: Adrianus Christinus 
Carolus (Aad) Goossens, geboren op 8 juni 1933 in Rot-
terdam, de stad waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht en 
het onderwijs heeft doorlopen. Begin jaren ’50 vervolgde 
hij zijn schoolloopbaan op de kweekschool in Ouden-
bosch. Zijn vader was door pastoor Hooijschuur (ook 
ooit woonachtig in Rotterdam) gevraagd de Pius X school 
(tegenwoordig De Bangert) in Andijk op te zetten; ver-
huizing naar deze plaats was hierdoor een logisch gevolg. 

Aad is zijn onderwijscarrière gestart op de school van zijn 
vader; het is ook in die tijd dat hij Riek Ootes leerde ken-
nen. Na nog een jaar in Lutjebroek te hebben gewerkt op 
de St. Jozefschool (de ‘witte school’), werd hij gevraagd 
als leerkracht aan de St. Augustinus MULO, later MAVO 
in Wervershoof, waar hij tot aan zijn pensioen verbonden 
bleef. Aad Goossens en St. Augustinus MAVO, onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Het is deze school waar 
hij zijn bekendheid heeft opgebouwd binnen Wervers-
hoof. Hij begon als leraar Frans en Duits en heeft later 
als decaan heel veel leerlingen begeleid op weg naar hun 
toekomst, werk waar hij veel tijd in stak en wat hij vol 
overgave deed. 

In zijn laatste onderwijsjaren nam hij het directeurschap 
op zich, een functie die hij eervol én met grote passie heeft 
uitgevoerd. Naast zijn werkzaamheden op school stak hij 
veel tijd in bestuurs- en vrijwilligerswerk; o.a. bij de voet-
bal, de gezinszorg, de bewonersraad voor woningstich-
ting ’t Grootslag, Tafeltje dekje, als chauffeur voor de dag-
besteding en de vereniging Oud Wervershoof. 

Ook voor onze parochie is Aad van grote betekenis 
geweest; hij heeft o.a. samen met Marry (Lakeman) de 
ledenadministratie opgezet, een bestand dat tot op de dag 
van vandaag nóg wordt gebruikt. Kortom: een bevlogen 
en zeer maatschappelijk betrokken man. Het is dan ook 
niet voor niets dat hij gedecoreerd werd met een onder-
scheiding als lid in de Orde van Oranje Nassau. Aad was 
ook bijzonder geïnteresseerd in het maken van stambo-
men en was, bijna als vanzelfsprekend, aangesloten bij de 
Genealogievereniging. Hij, was, zoals Aad dat zelf noem-
de, ‘talig’ aangelegd. Hij schreef mooie toespraken, lied-
jes en sketches ter gelegenheid van huwelijksvieringen, 
jubilea en speciale verjaardagen. Zijn mooie teksten op 
verjaardags-, jubileum- en condoleancekaarten oogstten 
altijd veel bewondering en waardering bij de ontvangers. 

Na zijn pensioen ging Aad elke dag op pad voor de dage-
lijkse boodschappen bij de supermarkt aan de overkant. 
Daar nam hij ruim de tijd voor; hij ontmoette daarmee 
veel mensen voor wie hij belangstellend was en een luiste-
rend oor had. Bij thuiskomst werden de laatste nieuwtjes 
besproken met Riek. Nadat hij gestopt was met zijn vrij-
willigersactiviteiten, bleef hij regelmatig contacten onder-
houden met de leden uit de betreffende groep. Hij ging 
daarin mee met zijn tijd: digitaal via e-email en later ook 
gebruikmakend van whatsapp. 

In mei 2021 verhuisden Aad en Riek van de Olympia-
weg 2 naar de Wilskracht 80; geen overstap die bij beiden 
direct op enthousiasme kon rekenen, maar wat waren ze 
blij met hun nieuwe onderkomen. Helaas hebben ze er 
samen maar 1,5 jaar van mogen genieten. Op 17 okto-
ber is Aad in het bijzijn van Riek overleden. Op vrijdag 
21 oktober was voor hem een indrukwekkende en druk 
bezochte herdenkingsviering, waarna op zaterdag crema-
tie in Hoorn. 

Afscheid van een ‘goede man, in woord en gebaar, een lie-
ve man, behulpzaam voor al, een aimabele en onvergete-
lijke man, een man die woont in mijn hart’, een geboren 
Rotterdammer die zijn sporen heeft verdiend in Wervers-
hoof.

Op 2 januari 1936 is op de Lagedijk (Simon Koop-
manstraat) in Wervershoof geboren: Jacobus (Jaap) 
Sneek. Hij was de jongste in een gezin van 7 kinderen. De 
vader van Jaap was veehouder en had een boerderij aan 
het Zijdwerk. Het is daar waar Jaap de liefde voor dieren 
- speciaal voor paarden - met de paplepel ingegoten heeft 
gekregen. Net als zijn vader en zijn oudste broer Jan was 
Jaap gek op deze edele dieren. 

Eind jaren ’50 ontmoette hij Fietje Zwirs die als hulp 
werkzaamheden verrichtte op de boerderij van de familie 
Huisman in de bocht aan het begin van de Simon Koop-
manstraat. Op 29 december 1961 trouwden ze en gingen 
wonen aan de Zeeweg nummer 15, toevalligerwijs het 
huis naast nummer 13 waar Fietje is geboren. Beiden hiel-
den van gezelligheid en ook het boerenleven hadden ze 
met elkaar gemeen. 

Jaap en Fietje hadden een heel sterke band met Fietjes 
zus Nelly en haar man Jan (Vlaar). Ze steunden elkaar 
door dik en dun en hielden ervan om met elkaar ‘effies 
mooi an te zitte’. Er ging geen week voorbij dat ze elkaar 
niet zagen. De verjaardagsfeesten op de Zeeweg met alle 
‘Sneekies’ bij elkaar waren vaak heel gezellig, iets waar de 
kinderen dierbare herinneringen aan bewaren. 
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Samen met zijn broers Jan en Theo heeft Jaap het werk 
op de boerderij voortgezet toen zijn vader daartoe niet 
meer in staat was. Heel trots was Jaap op zijn 3 kinderen 
Sjaak, Jos en Anita. Toen Anita geboren werd begon het 
allemaal wat ‘krap’ te worden op de Zeeweg, ook op het 
gebied van financiën. De boerderij werd vaarwel gezegd 
en het gezin ging verhuizen naar de Dorpsstraat 49. Jaap 
is vanaf dat moment gaan werken bij het Waterschap 
Het Grootslag waar hij zich in de avonduren heeft bijge-
schoold als opzichter Waterbeheer. In drukke tijden hielp 
hij de buren naast en tegenover hem met o.a. het binnen-
halen van het hooi. ‘Niets doen is geen optie’, aldus Jaap, 
‘we zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar?’ 

In de jaren ’70 deed zich de eerste gelegenheid voor om met 
het gezin op vakantie te gaan. Als paardenliefhebber leek 
het Ponypark Slagharen een logische keuze. Meermalen is 
het gezin daar geweest. Eind jaren ’80 werd een gelukkige 
periode wreed onderbroken door het plotseling overlij-
den van zijn vrouw Fietje (1988) en zijn jongste broer Paul 
(1989). Een zeer moeilijke tijd brak aan voor Jaap. Het was 
begin jaren ’90 dat hij Riet Compas ontmoette met wie hij 
in 1991 samen ging wonen aan de Dorpsstraat. Vanaf die 
tijd was ook het buitenland in zicht voor het houden van 
vakanties, o.a. in Afrika en Canada waar Riet een zoon 
had wonen. 

Behalve op zijn kinderen was hij ook heel trots op zijn 
(achter)kleinkinderen. Met zijn humorvolle opmerkingen 
kon hij mooi uit de hoek komen en menige glimlach op 
iemands gezicht toveren. In de manege in Blokker heeft 
hij heel wat kinderen met een verstandelijke beperking 
blij gemaakt met een ritje op het paard, waarbij Jaap als 
begeleider fungeerde. Halverwege 2020 was een verhui-
zing naar De Wilgenhof noodzakelijk i.v.m. de ziekte 
Alzheimer die er de oorzaak van was dat hij niet meer 
zelfstandig kon blijven wonen. 

Op 25 oktober hebben Riet en de kinderen Jaap los 
moeten laten. Op dinsdag 1 november was voor hem de 
begrafenis op het kerkhof bij zijn vrouw Fietje. Afscheid 
van een Westfries in hart en nieren. ‘Tja, dut Sneekie was 
me er ientje.’

Nog geen jaar na het overlijden van haar anderhalf jaar 
oudere zus Engelien is overleden: Josephina Johanna 
Maria (José) Koomen. Zij is geboren op 24 mei 1957 
als 13e kind van Jan Koomen en Nellie Koomen-Ko-
nijn en groeide op in het winkelpand van C.J. Koomen 
in de bocht aan de Simon Koopmanstraat. Haar lagere 
schooltijd volgde ze op de Werenfriusschool, waarna zij 
het vervolgonderwijs voortzette op de LHNO St. Imma-
culata. José was een wat teruggetrokken meisje met een 

enigszins gesloten karakter, mede ingegeven door het 
feit dat ze maar moeilijk haar positie kon bepalen in het 
grote gezin. Zoals in haar in memoriam in de kerk werd 
verteld: ‘in plaats van geborgen, was het meer verborgen 
tussen al haar broers en zussen’. Het begin van een niet 
altijd gemakkelijk en rustig levenspad dat zij heeft doorlo-
pen. Na het LHNO volgde zij nog een aantal maanden het 
INAS waarna José ging werken als verzorgende in verzor-
gingshuis St. Jozef. In 1976 – José was pas 18 – overleed 
haar vader. 

De verkoop van het ouderlijk huis, de borrelende gezins-
verhoudingen en een gedwongen zelfstandigheid zorg-
den voor een turbulente levensfase waarin zij belandde. 
Al deze beklemmende gebeurtenissen hebben haar ver-
der uit het lood geslagen, gebeurtenissen die José lang 
bij zich heeft gedragen. Het begin van psychische en let-
terlijk fysieke zwerftochten; verschillende woonplekken; 
bij instellingen, met artsen, medicatie, behandelingen, 
ontmoetingen met verzorgers van diverse instellingen 
voor beschermd wonen en bewoners met wie zij te maken 
kreeg. Kortom: een leven waarin van rust en woonplezier 
en -geluk niet of nauwelijks sprake was.

Ze raakte steeds meer in een isolement en maakte ook 
periodes van depressie en psychische problemen door. 
Totdat ze begin jaren ’90 tijdens één van haar vele zoek-
tochten naar geschikte woonruimte haar grote liefde 
Corina ontmoette. Met haar bouwde ze een fijn leven op, 
ook al waren daarmee niet alle strubbelingen waarmee 
ze worstelde voorbij. Ze trouwden en na in verschillende 
woonvormen hun leven te hebben doorgebracht kwam er 
11 jaar geleden een appartement vrij in de Piet Kistenma-
ker – een instelling onder de vlag van Leviaan - in Andijk. 
Samen verrichtten zij als eerste bewoners de officiële ope-
ning. Met elkaar hebben ze daar een mooie tijd doorge-
bracht en hadden een goed en vertrouwd contact met de 
begeleiders. 25 Jaar lang zijn ze getrouwd geweest en heb-
ben ze lief, maar ook leed, met elkaar gedeeld. 

Aan het begin van dit jaar was er een 
ziekenhuisopname in Dijklander; 
José had longontsteking. Later zou 
blijken dat haar afnemende gezond-
heid niet alleen te maken had met 
haar zwakke longen; ze bleek ook 
een ernstige ziekte onder de leden te 
hebben. Na een tweede opname in 
oktober waren haar krachten op; ze 
overleed op 15 oktober 2022. Op 20 
oktober was voor haar een indruk-
wekkende afscheidsviering, waarna 
begrafenis op het kerkhof. 

Afscheid van ‘de liefde van mijn 
leven, weggevlogen als een vogel 
naar de hemel’.
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Wij herinneren ons ... 

Familieberichten

‘De polder heeft hem veel gegeven. Diezelfde polder liet 
hij zijn leven.’ Mooie woorden die geschreven stonden 
boven de overlijdensadvertentie van Maarten Bakker, 
geboren op 11 mei 1951 in Lutjebroek als oudste zoon van 
Cor Bakker en Willy Noordeloos. Maarten was een rustig 
kind dat altijd graag buiten speelde met de buurkinderen 
en ging al op jonge leeftijd met zijn vader mee naar de 
bouw. Zijn lagere schooltijd doorliep hij op de Sint Jozef-
school in Lutjebroek. Hij ging liever naar de bouw dan 
naar school; dat begrepen zijn meesters Zijp en Weel héél 
goed; zij zorgden er mede voor dat hij zijn tuinbouwdiplo-
ma haalde en in de voetsporen van zijn vader kon treden. 

Nadat hij de tuinbouwschool had afgerond is Maarten, 
samen met zijn broers Vok en Kees, in de maatschap van 
zijn vader gestapt. Met de schuit vol bloemkool naar de 
veiling varen vond hij het allermooiste wat er was. Het 
werken op de bouw werd later pas een grote passie van 
hem. Maarten leek in veel opzichten op zijn vader en 
moeder; als één na oudste van het gezin – hij had nog één 
zus boven zich – was hij altijd in voor een dolletje en hield 
hij van donderjagen met zijn jongere broers en zussen, 
wat hij later weer heeft overgebracht op zijn kinderen en 
kleinkinderen op wie hij bijzonder trots was, maar van 
wie hij te weinig heeft kunnen en mogen genieten. 

In 1978 leerde hij Helma kennen in de Lindeboom; het 
was liefde op het eerste gezicht. Al heel gauw gingen ze 
samenwonen aan de Nieuwe Dijk, de plek waar het bedrijf 
zich vestigde en waar veel herinneringen liggen. Samen 
kregen ze twee zoons: Tim en Roel. Zij groeiden op in 

een warm gezin; waar Helma en Maarten waren, waren 
de kinderen en andersom en dat is voor beiden tot de 
laatste dag zo gebleven. Het gaf Maarten een goed gevoel 
dat hij en Helma in Roel een goede opvolger zagen voor 
het bedrijf. Het bedrijf en de polder waren zijn grootste 
passies; Maarten wilde dan ook nooit ver van huis. De 
Veluwe was één van de weinige plekken waarvoor hij zijn 
bedrijf en omgeving achter wilde laten.  

Maarten was graag onder de mensen; gemakkelijk contact 
maken was één van zijn vele goede eigenschappen. Van de 
andere kant was hij een bescheiden en loyale netwerker 
met mensen om hem heen voor wie hij met zijn socia-
le karakter- veelal in het kader van het bedrijf - iets kon 
betekenen. Hij kon enorm genieten van de open dag van 
Syngenta die plaats vond op het bedrijf aan De Ruil; daar 
keek hij elk jaar naar uit en was er trots op dat dit jaren-
lang op het terrein van het bedrijf heeft plaatsgevonden. 

Als hobby had hij een balpennenverzameling, een hob-
by die niet door velen werd gedeeld, want ‘dubbele’ kon 
hij maar moeilijk kwijt. Ook noteerde hij in een schriftje 
vanaf de jaren ’80 elke dag het weer en de hoeveelheid 
regen die er was gevallen en uiteraard hoe het die dag met 
de bloemkool ging, want hoe de zaken liepen, daar kon 
Maarten zich wel druk om maken. 

Nog geen 2 maanden geleden moest hij met groot verdriet 
afscheid nemen van Helma. De herinnering aan Helma 
in de Nu en Straks heeft hij nog nét kunnen lezen ...; nu is 
hij zelf degene over wie herinneringen worden geschreven 
... .  Hoe triest kan het gaan in het leven. Op 1 december 
is hij – naar eigen wens op het bedrijf aan De Ruil – op 
relatief veel te jonge leeftijd gestorven in het bijzijn van 
zijn kinderen die zulke warme, liefdevolle en bijzondere 
herinneringen aan hem bewaren. 

Afscheid van ‘een lieve en bescheiden man die het leven 
nam zoals het kwam.’
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Kerstvieren
Ik zit soms te denke, vlak voor Kerst,

hoe ik ’t dut jaar viere zal.
Ga deuze keer niet te uit eten
’t wordt te duur, ja bé je mal!

Mooi met de jôôs an ’n gourmetje,
ok de kloinkindere magge d’r bai.

Meer roikdom ké je toch niet wense,
in oigen huis voel ik me vrai.

Kweet wel, vroeger kon je allien ’t durp,
op ’n urt, meer wist je niet.

Nou is ’t durp de hille wirreld,
as je de krant en teevee zô ziet.

Van ’t journaal, Op Ien, of Jinek,
wor je meistal niet zô bloid,

maar wel bai moin thuis, met moin oigen praattafel,
mooi met ôôs oigen, met eterstoid.

Leite we de vrede maar beware, in en om huis met mekaar,
eenvoud is toch pure roikdom, dan al die luxe die je vergaar.

Liefde en saamhoreghoid benne woorde,
dat zô goed bai Kerstmis past.
Keerse op tafel, mooi servies,
’t mooiste jurkie uit de kast. 

Geluk zoeke zit dichtbai, nei; dat zit toch echt niet ver.
Met gezondhoid, gezellighoid en liefde,

bé je oigenlek ok miljonair.

Kees B.
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 `Midden in de winternacht ging de hemel open.̀  
Iedereen kent dit lied. Het is net alsof het altijd al 
bestond. Toch is het pas zeventig jaar oud. In 1943, in 
een tijd waarin de harten van de mensen koud en bang 
waren, schreef Harry Prenen dit lied waarin verteld 
wordt hoe in de winterse kou en duisternis de hemel 
opengaat met de geboorte van Christus. Het roept 
de mensen op vrolijk te zijn en hun vreugde te laten 
horen. Feest te vieren. Want juist wanneer het koud, 
donker en gevaarlijk
is in de wereld, kun je de morgenster duidelijk zien 
staan. Als teken van hoop. Als teken dat het licht 
spoedig zal overwinnen. 

Wat de natuur betreft, zal het niet donkerder worden 
dan het nu is. De hoogste tijd dus om feest te vieren. 
Om te vieren dat we erop vertrouwen dat het licht van 
de zon weer sterker zal worden en dat de aarde ons ook 
volgend jaar zal dragen en voeden. 

Wat de mensen betreft, mag je zeggen dat op heel veel 
plaatsen het licht van goedheid in de wereld schijnt. 
Op veel plaatsen is het leven goed, omdat de mensen er 
van elkaar houden  en voor elkaar zorgen. Er zijn nog 
wel donkere plekken, plekken waar mensen elkaar het 
leven zuur maken, maar we geloven dat dat er steeds 
minder worden, en daar werken we hard aan. Reden 
genoeg om feest te vieren en blij te zijn dat we mens 
zijn.

Wat God betreft, is de duisternis al overwonnen. Hij 
houdt van ons, al vanaf de schepping van de aarde. 
Zijn liefde is zo groot dat daarbinnen geen duisternis 
kan bestaan. En Hij heeft ons uitgenodigd om binnen 
die liefde te wonen. Daarom is zijn Zoon geboren. 
In een stal. Een klein kindje. Dat vieren we met een 
groot feest. Midden in de winter. Midden in de nacht. 
Kerstmis noemen we het.
    

Midden in de winternacht...

Een fijne kerst voor iedereen

De feestdagen breken zoals ieder jaar weer aan. In tegenstelling tot vorig jaar kunnen we dit jaar 
het feest van samenzijn weer met elkaar vieren.

Als PCI zorgen wij ervoor dat in deze periode mensen die het moeilijk hebben een extra bijdrage 
ontvangen. Het is fijn als we echt allemaal mooie feestdagen kunnen hebben. 

Als u mensen kent die hiervoor in aanmerking komen dan kunt u hen vragen contact met ons op te nemen 
(dat kan via 0228-583731).

Als u graag een bijdrage levert aan het werk dat wij doen dan kunt u ons financieel steunen door een 
bijdrage te storten op:

IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54 t.n.v.  PCI Wervershoof.
We zijn ontzettend blij met de dorpsgenoten/bedrijven die ons werk mogelijk maken. Hartelijk dank voor 
de steun die we dit jaar weer mochten ontvangen. 

In deze periode ontvangen wij vaak ook kerstpakketten, wij zorgen ervoor dat die bij de juiste gezinnen 
terecht komen. Mocht u een kerstpakket over hebben dan kunt u die bij één van ons brengen:

Ank Deen, Dorpsstraat 68   tel. 0228-582406/0653636281
Carlo van Velzen, De Gouw 32  tel. 0228-594942/0655927724
Afra Wildöer, Slotlaan 23  tel. 0228-583731

Namens de PCI wensen wij u mooie feestdagen.

PCI Parochiële Caritas Instelling 
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In het bijzonder en met grote dank aan:
de leden van de koren:
- dameskoor
- herenkoor
- AOW-jongerenkoor
- kinder/jeugdkoor Weereenlied
- Middenkoor
hun dirigenten en organisten,
lectoren en lectrices,
voorgangers in Woord-Communievieringen
en Avondwaken,
misdienettes,
liturgische assistenten,
leden van de liturgische werkgroepen,
van de werkgroepen:
Eerste Communie
en Vormsel,
gezinsvieringen,
van het jongerenpastoraat,
de contactpersonen,
de bezoekersgroep,
de redactie, DTP-er, drukkers,
raapsters en nietsters van ‘Nu en Straks’,
de webmasters,
de medewerkers en
medewerksters van de ‘Actie Kerkbalans’,
de leden van de PCI,
de Zonnebloem,
de missionaire werkgroep,
medewerkers Wereldwinkel,
Auxili-ja,
de kosters en medewerksters,
de leden van de versiergroep,
de bloemschiksters,
de collectanten,

de kerkhofcommissie,
maker van gedenkkruisjes,
verzorgers van kerkhofadministratie,
bestuur en dragers van Sint Barbara,
bestuur en leden van de gemeenschapsveiling,
bestuur en redactie van Binding,
directie en personeel van Verzorgingshuis 
Sint Jozef,
leden van de Raad van Kerken,
kerkschoonmaaksters
gastvrouwen koffieochtenden
de tuin- en kerkhofverzorgers,
de administratieve hulpen,
de helpsters in de
kerk- en pastoriehuishouding
en alle medeparochianen,
die met woord en daad,
met hun trouw en met hun medeleven,
met hun onmisbare financiële bijdragen
ook het afgelopen jaar onze kerk
en parochie steunden.

Naast de wens voor u allen:
een ZALIG KERSTFEEST
en een ZALIG NIEUWJAAR
hopen wij op de vervulling 
van onze wens:
moge het meeleven
en meewerken zo blijven,
ook in 2023

Namens de parochieraad:
Ben Droog

K E R S T W E N S

E N

N I E U W J A A R S W E N S

DE PAROCHIERAAD EN DE KAPELAAN
VAN DE SINT WERENFRIDUSPAROCHIE

WENSEN U ALLEN EEN
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR TOE 


