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Vieringen 2 februari t/m 9 maart 2019
zaterdag
2 februari

19.00 uur

woensdag
6 februari
zaterdag
9 februari

10.00 uur

woensdag
13 februari

10.00 uur

zaterdag
16 februari

19.00 uur

woensdag
20 februari

10.00 uur

zaterdag
23 februari

19.00 uur

woensdag
27 februari

10.00 uur

zaterdag
2 maart

19.00 uur

8e zondag door het jaar
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater Tristán Pérez

woensdag
6 maart

10.00 uur

zaterdag
9 maart

19.00 uur

Aswoensdag, Midweekviering
Eucharistieviering met samenzang
1e zondag veertigdagentijd
Eucharistieviering met cantor
Voorganger: pastoor Franklin Brigitha

19.00 uur

Kostersdiensten:
Dick Borst
Thea Pinkse
(in overleg met Dick Borst)
Gerard Meereboer
Ineke Schotten
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4e zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. Chantous
Voorganger: pater Diego Pildain
Midweekviering
Eucharistieviering met samenzang
5e zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. cantor
Voorganger: pastoor Franklin Brigitha
Midweekviering
Eucharistieviering m.m.v. Convocamus
6e zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. Re-member
Voorganger: pater Tristán Pérez
Midweekviering
Eucharistieviering m.m.v. cantor
7e zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. Convocamus
Voorganger: pastor Anton Overmars
Midweekviering
Eucharistieviering

zaterdag 23 februari
woensdagen 6, 13, 20 en 27 februari
woensdag 6 maart
zaterdagen 16 februari en 2 maart
zaterdag 2 en 9 februari en 9 maart

Intenties 2 februari t/m 9 maart 2019
zaterdag
2 februari
zaterdag
9 februari

woensdag
13 februari
zaterdag
16 februari

zaterdag
23 februari
zaterdag
2 maart

zaterdag
9 maart

Kees en Nel Borst-Entes, Johannes Roskam en Maria Divera
Roskam-de Haan, Johanna Maria Borst, Jan de Wit,
Adria de Wilde, Siem de Wit
Jaardienst Bas van der Ploeg, voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, Jeannette Out-Dorresteijn, in liefdevolle herinnering aan
Jan en Jo Pronk en zoon Gerrit, in liefdevolle herinnering aan Arie
en Bets Rood-Hooiveld, Adria de Wilde
Kees en Bep Kaag-Hoek en overleden ouders, broers en zussen en
zegen over hun gezin
Carel en Marc Frumau, Ursula Koortens en overleden familie,
Jan de Wit, in dankbare herinnering aan onze ouders Pé en Janny
Berkhout-Delis, in dankbare herinnering aan Garry Borst en Lyda
Borst-Leek, Albertus Kager en Catharina Kager-de Waard,
Theodorus en Engelina Meereboer-Keijzer, Adria de Wilde
Jaardienst Leo Maubach, familie Piet Brink-de Boer, Jeannette
Out-Dorresteijn, Adria de Wilde
Ter herinnering aan Bas van der Ploeg en Corrie van der PloegRoozendaal, Kees en Nel Borst-Entes, Johannes Roskam en Maria
Divera Roskam-de Haan, Johanna Maria Borst, in liefdevolle
herinnering aan Ali Bakker-Zut, Adria de Wilde
Carel en Marc Frumau, voor alle parochianen, Jeannette OutDorresteijn, in dankbare herinnering aan onze ouders Pé en Janny
Berkhout-Delis, in dankbare herinnering aan Garry Borst en Lyda
Borst-Leek, Albertus Kager en Catharina Kager-de Waard,
Adria de Wilde

Familieberichten
Overleden
9 december 2018

mevr. Duvera Goedhart

91 jaar

Collecte opbrengst 17 november 2018 t/m 9 januari 2019:
Collecte € 1.551,85 Kaarsen € 171,80
De collecte voor de Voedselbank heeft een bedrag van 132,15 euro opgebracht en zal
door het PCI verdubbeld worden. Voor de Adventsactie heeft de deurcollecte een
bedrag van € 100, 65 euro opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Vieringen in de H.H. Petrus en Pauluskerk Bergen

zondag
3 februari

9.30 uur

4e zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. het Benedictuskoor

zondag
10 februari

9.30 uur

5e zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. cantor

zondag
17 februari

9.30 uur

6e zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. het Benedictuskoor

zondag
24 februari

9.30 uur

7e zondag door het jaar
Eucharistieviering met orgelspel en samenzang

zondag
3 maart

9.30 uur

8e zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. het Benedictuskoor

zondag
10 maart

9.30 uur

1e zondag veertigdagentijd
Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor

Reguliere viering: vrijdags 19.00 uur Eucharistieviering (dagkapel)

Nieuwe naam parochieblad
U kunt nog tot zondag 10 februari uw suggestie voor de naam voor ons nieuwe
parochieblad doorgeven aan het parochiesecretariaat. Dat kan per email:
secretariaat@parochieschoorl.nl of telefonisch 509 1408. Langskomen mag ook.
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Geslaagde bijeenkomst pater Tristán Pérez vertelt over zijn leven
Op 4 december jl. zaten 15 personen rond pater Tristan om
zijn levensverhaal te horen. Hij begon zijn verhaal met de
jeugdervaringen in Argentinië. Vervolgens de opdracht
om in Peru te gaan werken. Een land met veel armoede en
ruige gebieden. Daarna de plaatsing in Egypte en de
ervaring met andere godsdiensten o. a de Kopten. Daarna
zijn verblijf in Pakistan met grote tegenstellingen tussen
de godsdiensten. Voorts een tijdelijk verblijf in één van de Sovjet-republieken en
eveneens tijdelijk in Karlsruhe in Duitsland. Vervolgens naar Limburg toe en nu
de regio Alkmaar. Het was wel een zeer interessante avond, waar de deelnemers
met genoegen op terugkijken.
Met vriendelijke groet, Han Meijer

Wilt u ook uw verhaal vertellen?
Na de succesvolle bijeenkomst waarin pater Tristan over zijn leven vertelde in de
verschillende landen waar hij geleefd heeft wilt u misschien ook uw verhaal wel
vertellen. Of heeft u een bijzondere ervaring meegemaakt. Om te peilen of hier
interesse voor bestaat kunt u zich melden bij het parochiesecretariaat. Gezamenlijk kan dan het idee besproken worden voor wat de mogelijkheden zijn.
Het parochiesecretariaat

‘Midweekviering’ op woensdagochtend in Catrijp
Iedere woensdagochtend is er in de kerk een
‘midweekviering’, speciaal voor onze
senioren. De viering begint om 10.00 uur.
Een heerlijk tijdstip overdag, dat daarbij
lekker de week breekt…
De eucharistieviering duurt ongeveer 45
minuten. Vaak is er koor aanwezig of een
cantor, maar soms zingen we zelf. Na afloop
van de viering is er gelegenheid om een
kopje koffie/thee te drinken in de ontmoetingsruimte.
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Mijn laatste ……. editie van Van de Duinvoet
Na vele edities van Van de Duinvoet gemaakt te hebben is dit de laatste editie
waarbij ik betrokken ben. Het is meteen ook de laatste Van de Duinvoet die
verschijnt. Maar niet getreurd, er komt een nieuw full colour parochieblad met
een nieuwe naam voor terug zoals u in de vorige editie van Van de Duinvoet
heeft kunnen lezen. Het wordt een prachtig blad, daar ben ik van overtuigt. Ik ben
blij dat het niet stopt en er toch een oplossing is gevonden om door te gaan.
Je kunt het maken van een blad vergelijken met het maken van een krant. Je wilt
een gevarieerd blad maken. Je bedenkt kopteksten voor op de omslag. Maar het
komt ook voor dat op het allerlaatste moment er toch nog een artikel in het blad
moet dat niet kan wachten tot de volgende editie. Je hebt te maken met een deadline. Je hebt een vast aantal (even) pagina’s. Je ontvangt kopij van betrokken parochianen, werkgroepen etc.. Je gaat zelf op zoek naar interessante artikelen. Het allerleukste is eigenlijk dat jij als redacteur en samensteller al weet wat er in komt te
staan en hoe het blad er uit komt te zien. En als je dan de kopij met een druk op de
knop verzonden hebt naar Elly van den Oord die het blad drukte is alles voorbij
en zit het samenstellen er op. Wachten en op naar de volgende editie. Als redactie
hebben we nooit zonder kopij gezeten. Ik had altijd het vertrouwen gehad dat er
voldoende kopij binnen zou komen.
Ik bedank alle mensen die individueel of namens een werkgroep zich hebben
ingespannen om een artikel in te sturen, mee te werken, mee te denken of op een
andere wijze betrokken waren bij Van de Duinvoet door de jaren heen.
Daarnaast dank ik alle adverteerders voor hun financiële steun die het al die jaren
mogelijk maakten dat wij een goed gelezen parochieblad konden maken.
Met vriendelijke groet,
Redactie Van de Duinvoet,
Gerrie Masteling
PS voor meer informatie over het nieuwe parochieblad kunt u het parochiesecretariaat raadplegen. Anette Borst staat u graag te woord. Anette Borst,
Ineke Schotten en Rosa Stoop (Bergen) maken deel uit van de nieuwe redactie.
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Kleurrijk Vrouwengilde
Donderdag 21 februari 2019

De Blinkerd

Aanvang 20.00 uur

KEEZEN

We gaan ook dit jaar weer allemaal het spel Keezen spelen.
Er zijn weer mooie prijzen te winnen. Tijdens deze avond is er natuurlijk ook een
verloting met prijzen. De opbrengst van de verloting is ten bate van onze club.
Neem gerust uw buurvrouw of vriendin mee. De entree bedraagt € 4,-- inclusief
twee lootjes.
Het KVG-bestuur

Kerken Solidair
Het afgelopen jaar 2018 mochten wij aan ongeveer 200 mensen in de bijstand een
eindejaarsbijdrage van 60 euro schenken. Ook aan kinderen onder 12 jaar uit deze
gezinnen konden wij een bescheiden bedrag geven. Gelukkig konden wij middels
de steun van onze gezamenlijke kerken en vele particulieren de benodigde
gelden bijeen brengen. Namens Kerken Solidair maar vooral namens onze
medeburgers onze dank daarvoor want zij hebben het altijd heel lastig om rond te
komen. Wij hopen daarom op voldoende steun om blijvende aandacht aan hen te
besteden middels onze rekening NL 43 INGB 0000 2238 01 ten name van
Actiecomité Armekant van Nederland Bergen.
Namens Kerken Solidair onze dank
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Jan en Piet op weg naar Santiago 3e en laatste jaar
5 oktober Dag 24 van Pintin naar Portomarin 27.5 km
Om 7.00 uur gaat het licht aan. Veel wandelaars hier,
maar het is er ruim en netjes en veel wasgelegenheid.
Stille deuren met drangers en vilt tussen de oplegpunten van de bedden, zodat er geen overlast is. Dit was
een van de mooiste overnachting die we meegemaakt
hebben. Om 7.45 uur op stap met weer mist en nog
schemerig. Een route langs wegen en grote stukken door bos. Heel veel tamme
kastanjes, appelen, peertjes en duizenden eikennootjes. De bevolking doet er niets
mee. In Palles del Rei iets gedronken en gegeten. Door een groot bos met eucalyptusbomen, wel 40 tot 50 meter hoog heel mooi. De temperatuur is inmiddels
opgelopen 26 graden en later in de middag tot 30 graden, maar met een beetje
wind was het uit te houden, een mooie omgeving. Aangekomen bij de auberge,
stempelen, betalen, wassen en ons bed klaar maken. Daarna naar het terras voor
een biertje en het schrijven in het dagboek. De route voor de volgende dag bekijken. We komen al aardig richting Santiago.
7 Oktober Dag 26 van San Xulian do Camino naar Salceda 33,5 km.
Om 7.15 uur werden we gewekt, zeg maar, door het lawaai van de overige wandelaars. Die terwijl het nog schemerig is reeds aan het
inpakken zijn om op weg te gaan. Hier hadden we een
heel goed ontbijt met van alles en veel fruit. Veel mensen in deze auberge. Buitenlanders o.a. uit Japan, Korea, Engeland, Canada en China, veel nationaliteiten.
Tot 10.15 uur gewandeld en toen koffie met een groot stuk cake gezeten in de zon,
heerlijk. De temperatuur begint al weer aardig op te lopen naar 25 graden, 28 en
zelfs naar 30 graden. Het is weer zweten en de bergen houden niet op. ‘s Middags
patat op z’n Spaans en een soort croquet, toch wel lekker. Verder wandelen door
eucalyptusbossen met een aparte kleur en geur bomen die we bij ons niet tegenkomen. We waren van plan om in Arzua te slapen, maar om onduidelijke redenen
was de eerste auberge gesloten. Dus 3 km door wandelen, de volgende daar was
alleen eten en drinken. Weer 2 km verder kwamen in Salceda aan in mooie een
auberge, met een goede wasgelegenheid en dat was ook wel nodig voor vandaag.
Goed slapen en eten, voor maar 14 euro per persoon. Morgen gaan we op weg
naar Santiago. ‘s Avonds nog even contact met het thuisfront in verband met de
terugreis over 3 dagen.
De wandelgroeten van Jan en Piet
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Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk

Bij deze Van de Duinvoet treft u een
inlegvel aan voor Kerkbalans 2019.
Hierin leest u inhoudelijke informatie
over de Actie van 2019 voor onze
parochie.
Mocht u deze niet ontvangen hebben
neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat, tel 509 1408.
U kunt daar een exemplaar verkrijgen.
U doet toch ook mee!

Het parochieblad digitaal lezen?
Als u het parochieblad digitaal wilt lezen ga dan
naar https://www.parochieschoorl.nl/publicaties en
klik (nu nog) op de afbeelding van Van de Duinvoet.
Digitale nieuwsbrief ontvangen?
U kunt u abonneren op de wekelijkse digitale
nieuwsbrief. Daarin leest u het laatste nieuws van de
parochie.
Stuur een mail naar secretariaat@parochieschoorl.nl en u
ontvangt wekelijks op vrijdag de nieuwsbrief. De laatste
nieuwsbrief raadplegen kan ook. Ga naar
https://www.parochieschoorl.nl/publicaties
en klik op het logo van de parochie.
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Faith & Light op vrijdagavond 8 februari 2019
Word pelgrim voor één avond!
Al wandelend leer je op jezelf en op
anderen te vertrouwen. Leer je hoe je
bepaalde keuzes wilt maken op de weg
die je bewandelt. Als het goed is kom je
mooie dingen tegen; dingen die je blij
maken en verwonderen. Maar hoe
wordt het weer licht, als het donker
wordt om je heen? In ons geval gaat er
een gids mee, die ons langs mooie plekken leidt. Je kunt onderweg van iedereen iets leren, maar je leert óók veel over
jezelf. Soms kom je in situaties waar je je
bang voelt en soms ben je ergens beter
in dan je dacht. Deze avond loopt er een
bijzonder iemand met ons mee.
Misschien kun je bepaalde dingen van
jezelf herkennen of misschien zie je wel
eigenschappen die jij graag zou willen
bezitten.
We nodigen je uit om het met ons te gaan ontdekken! Gratis voor leden,
niet-leden betalen een eigen bijdrage van € 7,50.
Datum: vrijdagavond 8 februari 2019
Coördinatie: John en Corrie
Voor vragen en algemene informatie over Hi5spirit kun je contact opnemen met:
Karin Blaauw via karinblaauw@hetnet.nl
Met vriendelijke groet,
Karin Blaauw
coördinator regionaal jongerenpastoraat
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Pelgrimstocht Vastenactie 2019

Wandelen over water
Het is inmiddels een traditie, de jaarlijkse
Vastenactie-Pelgrimstocht. Voor de negende keer
staat de pelgrimage op het programma. En zoals
altijd is de wandeltocht bedoeld om enerzijds geld
bij elkaar te brengen voor de projecten van Vastenactie en anderzijds om met
elkaar na te denken over onze levenswijze hier en de invloed die dat heeft op
onze medemensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Het gaat in de Vastenactiecampagne van 2019 over water. Water is de belangrijkste bron van leven. ‘Wandelen over water’ is in 2019 het motto van de Pelgrimstocht. Wandelen doen we in het waterrijke gebied van Gein en Vecht, onder de
rook van Amsterdam. Vanuit en in de omgeving van Weesp.
Vanuit Weesp maken we drie rondwandelingen van circa 20 km per wandeling,
richting Muiden, Muiderberg en Naarden, richting Abcoude en Driemond,
richting Nederhorst ten Berg en Ankeveen. Onderweg houden we een aantal
malen een bezinningsmoment, in een kerk of zo maar, ergens op een uitnodigende plek in het landschap. En donderdag- en vrijdagavond hebben we nog een
boeiende afsluiting van de dag.
Donderdag 11 t/m zaterdag 13 april 2019
Noteer alvast de data van de Pelgrimstocht Vastenactie 2019. Deze wordt gehouden van donderdag 11 t/m zaterdag 13 april 2019, in de voorlaatste week van de
Vastentijd. Pasen 2019 valt op zondag 21 april.
Kijk voor meer informatie www.vastenactie.nl.
Over het precieze programma, over overnachtingsmogelijkheden, over hoe
mensen zich kunnen opgeven om deel te nemen, over de kosten, kortom over
alles wat u wilt weten om mee te wandelen.
De leden van de parochiële werkgroep Pelgrimstocht Vastenactie van de parochie
van Levend Water (Weesp, Muiden, Muiderberg) die samen met Vastenactie de
tocht organiseren, hopen natuurlijk dat veel mensen mee zullen gaan om te
‘wandelen over water’.
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Videokanaal katholiekleven.nl groeit door
Na een experimentele periode
van drie jaar heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie
besloten door te gaan met haar
videokanaal katholiekleven.nl.
De prestaties en ontwikkelingen van het kanaal zijn
geëvalueerd en er ligt een plan
voor de komende drie jaar om
verder te bouwen op het stramien dat in de eerste drie proefjaren is neergezet.
Projectleider Daphne van Roosendaal is blij dat de plannen voor de voortzetting
de instemming krijgen van de bisschoppen. ‘In drie jaar tijd hebben we met
beperkte middelen en menskracht katholiekleven.nl van de grond weten te tillen.
Er zijn nu een website, een nieuwsbrief, een Youtube kanaal en een Facebookpagina waarmee we de producties van katholiekleven.nl onder de aandacht
brengen.’
Handig voor parochies
Het bereik van katholiekleven.nl laat over de afgelopen drie jaar een gestage groei
zien, ‘maar we gaan voor nog meer kijkers’, zegt Van Roosendaal. ‘Daarvoor willen we de website anders en effectiever inrichten, zodat in een oogopslag te zien is
wat nieuw is. Ook blijven we werken aan steeds betere filmpjes en podcasts. We
denken na over nog meer interessante downloads en hoe we die kunnen combineren met bijvoorbeeld een filmpje over een bepaald initiatief of thema’, aldus de
projectleider.
Live streamen
Ook nieuw in 2019 wordt de live stream waarmee katholiekleven.nl gaat experimenteren. Van Roosendaal ‘We willen beginnen met de uitzending van een doordeweekse mis op Youtube. Van daaruit hopen we andere mogelijkheden met live
streamen te onderzoeken’. De Bischoppenconferentie onderstreept met haar
besluit om door te gaan de waardering voor en het belang het eigen videokanaal
katholiekleven.nl. ‘Een belang dat met het oog op de toekomst van levensbeschouwelijke programma’s alleen maar toeneemt’, zegt Van Roosendaal.
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Mgr. Hendriks benoemd tot bisschop-coadjutor
Brief van Mgr. Punt aan de parochies
Haarlem, 22 december 2018
Broeders en zusters,
Naast de goede wensen die u voor Kerstmis
en het nieuwe jaar van ons hebt ontvangen,
kan ik u een verheugende mededeling doen.
Afgelopen week ontving ik uit Rome de
bevestiging dat onze hulpbisschop, Mgr. dr.
Jan Hendriks, door Paus Franciscus is
benoemd tot bisschop-coadjutor. Dit betekent
dat hij wel hulpbisschop blijft, maar nu met
recht van opvolging. Dit wil zeggen dat als
mijn tijd afloopt, uiterlijk over twee jaar als ik
75 ben, hij de nieuwe bisschop zal worden van
ons geliefde bisdom Haarlem-Amsterdam.
Al geruime tijd geleden, na een tweede TIA, heb ik dit als verzoek aan de paus
voorgelegd. Ruim 20 jaar draag ik als bisschop nu de eindverantwoordelijkheid
voor ons mooie bisdom. Er is veel gebeurd in die tijd en ik doe dat met liefde,
maar worstel al een paar jaar met mijn gezondheid. Een benoeming van
Mgr. Hendriks tot coadjutor verschaft mij de mogelijkheid om geleidelijk meer
bestuurstaken aan hem over te dragen, en verzekert ook de continuïteit van
bestuur en beleid. Door zijn ervaring als rector, en de laatste jaren als hulpbisschop en vicaris-generaal, kent hij het bisdom als geen ander, en wordt alom
gerespecteerd.
Het verheugt mij zeer dat mijn verzoek nu is ingewilligd, en ik wens Mgr.
Hendriks van harte proficiat met het vertrouwen dat niet alleen ik, maar ook de
paus in hem stelt.
Rest mij u Gods rijkste zegen toe te wensen over het nieuwe jaar 2019.
Met vriendelijke groet,
+ Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam
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In memoriam Jan de Wit
Jan de Wit is geboren op 2 december 1930 op een
boerderij midden in Heemskerk. Hij was na drie
dochters de enige zoon, tot vreugde van zijn vader.
Van jongs af aan moesten de kinderen meewerken op
het melkveebedrijf. Hij deed aan voetbal, judo en
schaatsen. Op de ijsbaan in Bakkum ontmoette hij
Eva Brandjes uit Castricum tijdens een rondje
zwieren. Ze zijn in 1957 getrouwd en kregen zes
kinderen.
De boerderij met het land in Heemskerk moest
wijken voor nieuwbouw en uiteindelijk werd de
boerderij van Jan Kager gevonden in Schoorl aan de
Rijksweg 3 waar de familie in 1966 kwam te wonen.
De boerderij werd in de loop der jaren uitgebreid met nieuwe stallen en land en
na 26 jaar maakten Jan en Eva plaats voor hun zoon Theo om zelf hun intrek te
nemen hun huis aan de Koningsweg waar daarvoor Trien Kooiman woonde.
Eerst had Jan twijfels over een klein huis zonder koeien in de buurt maar
langzamerhand begon hij te aarden. Hij bleef dagelijks naar de boerderij gaan om
te melken. Jan was trots op zijn bedrijf, kinderen en kleinkinderen.
Jan was graag te vinden op de veemarkt in Purmerend. Daarnaast ging hij vaak
naar de paardenkoers om een gokje te wagen. Pas op latere leeftijd werd de
vakantie ontdekt. Zo gingen Jan en Eva tot op hoge leeftijd elk jaar skiën en is een
betekenisvolle reis naar Lourdes gemaakt. Elke winter was er de hoop op
voldoende ijsdagen om dan lange toertochten te kunnen schaatsen en verder
werd er veel gefietst in de duinen en de polders. Iedere week werd er gekaart en
Jan ging ook wekelijks naar De Blinkerd om te biljarten. Donderdag was de dag
om naar Schagen te gaan voor de markt en een kop koffie met kennissen.
Jan kon altijd prachtige onderhoudende verhalen vertellen. Hij kreeg echter
verscheidene tia's en in 2003 een herseninfarct. Daarna kon hij zich moeilijker
bewegen en moeizaam uit zijn woorden komen dat hem frustreerde. Hij bleef wel
naar de boerderij gaan op de fiets of de scooter.
Na een huwelijk van 61 jaar stierf Jan de Wit thuis in aanwezigheid van Eva op 23
november na een kort ziekbed.
Familie de Wit
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In memoriam Vera Goedhart
Onze ouders Rikus Goedhart uit Nibbixwoud en Afra Dam
uit Hoogwoud kwamen naar Schoorl en namen daar in mei
1924 de bakkerij aan de Heereweg 77 over. Al gauw kwamen
de kinderen: in 1925 werd Dirk geboren, in 1927 kwam Vera,
in 1930 Tiny en tenslotte werd ik, Henk, geboren in 1943.
Vanaf 1934 kwamen de eerste kampeerders op het terrein
naast ons huis. En van lieverlee ontstond er naast onze
bakkerij met winkel een camping met zo’n 23 huisjes.
Er was dus genoeg te doen voor wie al een handje uit de
mouwen kon steken.
Vera bezocht de lagere school hier in het dorp en ging daarna naar de Huishoudschool
aan de Loudelsweg in Bergen. Die opleiding was aan haar besteed. Ze was erg handig
en een logisch vervolg was dan ook de opleiding tot coupeuse die zij afrondde in
Haarlem. Ze heeft tot op hoge leeftijd kleding genaaid, veel geborduurd en gebreid.
En niet alleen voor zichzelf. Het was haar lust en haar leven. Toch bleef ze thuis werken in het huishouden, in de winkel en op de camping. In 1962 verliet Tiny het ouderlijke huis om te trouwen met Albert Ridder. Zij kregen samen in 1971 een zoon, mijn
neef Marcel. Dirk en Doortje Hopman volgden in 1963. Er waren al grote plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe bakkerij met bakkerswinkel en een woning voor
Dirk en Doortje,. Maar ook voor een nieuwe woning met grutterswinkeltje voor vader,
moeder, Vera en mij, toen het noodlot toesloeg. Vader overleed begin 1963. Hij heeft
de nieuwbouw niet meer mogen beleven. Het was een klap voor ons allemaal. Ikzelf
werkte bij Dirk in de bakkerij en hielp met broodventen en Vera zorgde vanaf die tijd
met veel liefde voor moeder en mij. En samen bestierden we de camping. Vera en ik
hebben eind jaren 50 de opleiding voor het middenstandsdiploma gevolgd. Vera
rondde die in 1958 af en ik in 1959. Zo verstreken de jaren.
Samen werken, maar ook samen uit. Zo zijn we nog eens met zijn drieën op vakantie
geweest naar België, waar we de mijnen bezochten en zelfs zijn afgedaald tot 980 meter diepte. Nadat ook moeder in 1986 overleed, bleven Vera en ik samen in ons huis
achter. Gelukkig woonden Dirk en Doortje naast ons. Zwager Albert overleed al in
1994 en nadat ook Dirk in 2012 was overleden en Doortje hem in 2013 volgde, bleven
wij samen over van het gezin Goedhart. Toen haar gezondheid slechter werd, moest
Vera in 2015 verhuizen naar Oudtburgh in Bergen. Tot het laatst bleef ze zorgzaam
voor mij en geïnteresseerd in het wel en wee van allen die haar dierbaar waren. Vera
was niet alleen mijn zus, maar ze heeft altijd voor me gezorgd als een tweede moeder.
Lief en leed hebben we samen gedeeld tot het laatst. Ik zal haar missen. Ze is nu herenigd met onze vader en moeder. Moge zij rusten in vrede.
Henk Goedhart

15

Belangrijke adressen

R.K. Parochie H. Joannes de Doper
Website: www.parochieschoorl.nl
Bankrekeningnummer::
NL 05 RABO 0146 9008 39 t.n.v.
Parochiebestuur H. Joannes de Doper

Contactpersoon
Pastor Anton Overmars
Tel. 06 - 28 96 30 45
E-mail:
pastor.bergen.schoorl@gmail.com
Vieringen in de kerk
Zaterdag 19.00 u, woensdag 10.00 u
Parochiesecretariaat
Heereweg 171, 1871 EE Schoorl
Tel. 072-5091408
Open: woensdag, donderdag en
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
secretariaat@parochieschoorl.nl
Aanmelden nieuwsbrief digitaal:
secretariaat@parochieschoorl.nl
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Bestuur personele unie:
Pastoor Franklin Brigitha, voorzitter
Dick Stoop, vice-voorzitter
Wim Kraakman, penningmeester
vacature, coördinator Bergen
vacature, coördinator Schoorl
Locatieraad Schoorl:
Pastor Anton Overmars
Jan Apeldoorn, Clasina Nanne,
John Kuin
Uitvaartverzorging St. Barbara
Website: www.barbara-schoorl.nl
e-mail info@barbara-schoorl.nl
Dag en nacht bereikbaar
Uitvaartleidster mevrouw
L. Rezelman, 06 - 534 27 129
Voor meer info: mw. E. v.d. OordSmit, tel. 072 - 509 3150
R.K. kerkhof
Beheerder dhr. H. van den Oord,
tel. 072 - 509 3150
Parochiële Caritas Instelling PCI
p/a Parochiesecretariaat 072-5091408
e-mail pci@parochieschoorl.nl
Zie ook de advertentie in dit blad.

