De pastorie van Onderdijk
door Gerard Weel

Inleiding
Er2xillen nietzoveel plaatsen in Nederknd zijn waarvan een pastorie 20 simpel geidentificeerd kan worden
als hierboven, meestal zijn erminstens twee: een protestantse en een katholieke, een oude eneen nieuwe
ofeen hervormde eneen gereformeerde. Op ons dorp heeft nooit een andere pastorie gestaan danhet voorname huisdat er nog staat: Nes 132 (voorheen B47). Omdat ik waarschijnlijk een van de weinige nog levenden bendie erbij diverse pastoors kind aan huis waren, werd mij door deredactie van dit bladge\T:aagd
daarover iets te vertellen. Ikbenme en^an bevmst dat erbestnog Onderdijkers te vinden zijn dievan een
bepaalde periode meer afweten dan ik, maar ikheb geprobeerd een overzicht te maken en daarbij geput uit
geschreven bronnen,uit mijn geheugen en uit gesprekken met anderen.
Voor 1918

Hoe vroeger jeteruggaat, hoe onduidelijker de geschledenis. Was er ooit alzoiets als 'een parochie Onder
dijk'? Inhet boek van Peter Koomen en de geschriften van Atze Kamma ('t Magezointje, jaarboek 2013, biz.
23-25), P. Noordeloos, B. Voets enJ. Kraakman wordt wel gesproken over deeventuele St. Annakapel, maar
die werd bediend vanuit MedembHk en Wervershoof-Oostwoud en daar was geen pastorie bij. Een eerste

aanwijzing over een mogelijke pastoorswoning voor Onderdijk vindt men in de verslagen van de parochie
Wervershoof rond 1640: er waren toen drie schuilkerkjes waaronder een aan de Lagedijk, speciaal voor de
Onderdijkers, 'met eigen administratie en een woning'. Maar of daar een geestehjke woonde, staat erniet
bij. Die situatie duurde tot 1805 wanttoen werd ereen nieuwe kerk gebouwd in Wer\'ershoof waarook
de Onderdijkers werden verwacht. De tegenwoordige kerk van 'het hoofddorp' isvan 1876 en ook die was,

vond men, groot genoeg. Maar het idee van een eigen parochie voor Onderdijk was toen al geboren, volgens
Kraakman in 1865.
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Pastoor van dcr Mccr met zijn ccrste misdienaars. Bovcn: kostcr Dirk Grooteman, Mcindcrt Hctscn, Pict Bakker,

Nic Wccl, Arie Grcnt, Piet Koomen, Nico Bakker cn Pastoor van dcr Mccr. 2c rij:Jan Weel, HcnkMol]aapSij?n,Jaap
Grooteman en Kecs Grent. Ondcr: Mcindcrt Laan, Pict Brandsen,]an Wcver,]an Hetsen,}aap Bakker en Tinus Hock
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Of het schuilkerkje nog tot inde twintigste eeuw ingebruik bleef, ismij niet duideiijk geworden, maar alin
1873 legde men aan de toenmalige bisschop een ontwerp voor van een Onderdijkse kerk, waardeze overigens negatief op reageerde. Wei met de belofte dat er in de toekomst misschien een mogelijkheid zou zijn.
In1882 kwam men ophet idee een hulpkerk van deWerenfrldusparochie in Onderdijk te zetten, maarook
die pogingen strandden, net als dievan 1902 en1910. De bisschop en het parochiebestuur van Wer\'ershoof
waakten over de financien.

In en na 1918: de pastorie op gang
In de dagen dat de eerste Wereldoorlog eindelijk
ten
kv^am, op
Gerardus
Theodorus van der Meerbenoemdtot kapelaan

vanWervershoof. Hijwas geboren op 26april
1876entotpriestergewljdinl902. Hijwastot

datmomentk^^laan an^e ^Hartparoc^ein

gezegd, besefte debouwpastoor al gauw, dat

N"kan'j Ve^

deVlietkant2ou

der uitvaUen dan aan de Neskant, waar de kerk

al twee geschonken akkers beschilcbaar had. De noodkerk werd 20 gepland dat het kerkhof erachter kon en de
definitieve kerk ervoor. De aannemer van het geheel werdj. Windt uit Medemblik. Die zou later ook de defini'
tieve kerk bouwen.

Op 14 april 1919 werd de eerste steen gelegd van de definitieve pastorie, het tijdelijke verenigingsgebouw en de nood
kerk, volgens de aangepaste ontwerptekening (1918) van architect Bekkers. De pastorie werd een statig herenhuis

met een Indehng die men klassiek kan noemen. Middenvoor de ingang. Er was een oplopende stoep waar later menig foto werd genomen van bruidsparen die in de kerk hun huwelijk hadden gesloten en zich na de inschri]\ing in
het trouwboek naar de bruiloft haastten, soms nadat ook nog wat foto's inde pastorietuin waren genomen. Dan de
lange gang met linksvoor de ongezellige spreekkamer, daarachter de gang richting kerk het ^'erenigingsgebouw en

de sacristie, waar nu Het Trefpunt is, dan het toilet en de trap naar boven, daarachter de keuken met links daarvan
de bijkeuken en de toegang tot de kelder, waarin de kolengestookte verwarming. Rechts van de lange benedengang
was voorin depastoorskamer, met schuifdeuren \'erbonden met de erachter hggende 'zaal' voor het kerkbestuur en
daar weer achter een serre. Via de trap kwam men op de even lange gang van de eerste verdieping met links x'ooraan delogeerkamer en daarachter de huishoudsterslaapl<amer. Aan de rechterkant vooraan de werkkamer van de
pastoor metdaarachter de badkamer en daar weer achter de pastoorsslaapkamer.

Je kon nogeentrap hoger naardetweede verdieping. Daar waren nog wat kleinere slaapkamers voorpatersassistenten of dienstboden.

Op de eerste dag van oktober warende driegebouwen klaar. Op 15 oktober 1919 namen de eerste pastoor
en zijn twee dienstboden, Johanna van Dijk en Maria Bleijenberg er hun intrek.Johanna van Dijk vertrok in
1921 naar Leidschendam en Maria Bleijenberg vertrok in 1922 naarAmersfoort. Zij werden opgevolgddoor
de op het dorp meer bekendgeworden Anna Hijlkema en Tonia van Engels. Deze\Touwen volgden hun
pastoor bij zijn vertrek. Depastoriehad eenroyale voor- en achtertuin. De kerk voorlopig aDeen een grote
voortuin, daar zou de definitieve kerk venijzen. Tussen de dwarsstaande noodkerk en de hoge dijk was de
ruimte voor het kerkhof.

Het Gerardusfeest op 16 oktober 1919, de officiele stichtingsdag, was uiteraard een feestdag voor de nieuwe
parochie. Op 29 oktober was het kerkhofklaar, veel vrijwilUgerswerk en mankracht was daar aan te pas

gekomen. Tussen dehoge dijk ende noodkerk werden de eerste overledenen begraven. Intussen was er ook
een koster aangetrokken: DirkGrooteman diejarenlang, van1919 tot 1933, belangeloosnaar ieders genoegen

zijnfunctie heeft waargemaakt enuiteindelijk (betaald) koster is geworden in Rotterdam. Ook hij kende de
pastorie van binnen en van buiten.

1929; de kerk en de tweede pastoor
Pastoor Gerardus van derMeer (nietalleen diens voomaam inaarookde

heiligverklaring van de Italiaanse redemptorist Gerardus Majella (1726-1755)
door pans Pius Xin1904 maakte deze nieuwe heiHge tot parochiepatroon)
hleld hetnazeven jaarvoor gezien in Onderdijk enwerd op 27april1925
benoemd tot pastoor van deJozefkerk in Rotterdam. Hij is op 22mei1937

gestorven inNootdorp. In Onderdijk werd hij op8mei 1925 opgevolgd door
een meer opvaUende, maar even doorzettende coUega;Jacobus Comelis

Vijverbeig, geboren in de Haarlemmermeer op 27 juH 1882 en priestergewijd
in 1906. Hij was kapelaan geweest vande Laurennuskerk in Rotterdam en

op 11 mei 1925 betrad hij de pastorie met zijn getrouwe huisgenote Marie van

Oosten. Hij voelde zich echt bouwpastoor want hij stond voor de opgave de

J definitieve kerkvan Onderdijkteliuwen. Hij vond dat eraan de pastorie

l| wel wat te verbeteren viel: in december 1925 kwam er een elektrische wasma% chine van 300 gulden, waarvan hij zelf dehelftbetaalde, en in 1929 liethij er

de waterleiding modemiseren. Maar zijn voomaamste zorg ging uit naar de
definitieve kerk Daar moest eerst flink voor worden geheid (betonnen palen).
Hetontweip was van architect H.PJ. deVries uit Rotterdam en de aannemer

Pustoor Vyvcrbefg

was weerJ. Windt die van Medemblik naar Voorburg was verhuisd.

De bisschop, Mgr. Aengenent, heeft de kerk geconsacreerd op 17 September 1929. Men bewonderde (en
bewondert nog!) de pilaarloze kerk die de hele aanwezige geloofsgemeenschap overhuift. Aan de buitenkant \dndt men boven de hoofdingang een afbeelding van Gerardus die het Communiebroodje van Jezus zelf
(met kroontje) ontvangt. Het is een mozaiek van Alex Asperslagh uit Den Haag (1901-1984) die ook de glas
in lood-ramen heeft gemaakt: Onze lieve Vrouw van Goede Raad, Gerardus Majella en de Drie^'uldigheld in
het priesterkoor. Het oude (huis)orgel - klein maar fijn -heeft men gekocht uit een Amsterdams grachtenpand, het is later ver\'angen door een moderner en groter, elektrisch aangedreven kerkorgel.
In maart 1930 werd de noodkerk afgebroken. Pastoor Vijverberg werd op 19 juli 1930 benoemd totpastoor
van de Jozefkerk in Leiden. In 1953 werd hi] rector van het Martinusgesticht in Naaldwijk. Hij stierf aldaar
op 22februari 1973 en werd er begraven ophet parochiekerkhof.
1930" 1959: Pastoor Van Sante

Pastoor Vijverberg was na \d]f jaar bouwpastoorschap - zoiets \Taagt
veel van iemand - toe aaneen nieuwe uitdaging. Hij vertrok tame-

Ujk onverwacht, maar werd dankbaar uitgeluid. Op 1augustus 1930

werd de nieuwe pastoor (uiteraard geen bouwpastoor) ge'installeerd: I
Josephus Johannes 00 ofjosofjan) van Sante, geboren op 22 oktober
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1885 in Zaandam. Hij kwamuit een alom gerespecteerde architecten-

en aannemersfamilie en was na zijn priesterwijding op 15 augustus

1910 kapelaan geweest in Bovenkarspel, Castricum, Leiden en

^

Den Haag. Hij zou 29 jaar pastoor van Onderdijk bhjven - volgens
sommigentelang-en stierf inhet vijftigste jaar van zijn priesterschap op 22 augustus 1959 in het ziekenhuis van Alkmaar op 73-jaOp de pastorie werd hij bijgestaan door'juffrouw' - dat was een wat
deftige aanduiding die ophet dorp niet aUeen voor ongehuwde dames
werd gebruikt maar ook een zekere achting uitdrukte - De Vos. Zij
werd in het begin geassisteerd door Annie Midden.
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Pastoor van Sante

Zij waren beiden niet afkomstig uit On
derdijk en bleven zich - vooral 'juffrouw'
De Vos - ook anders gedragen. Ze had-

den hun eigen, nogal aparte, plaats rechts
vooraan in de kerk met achter zich de
kinderbanken. Wij, kwajongens, konden

ze daardoor goed obser\^eren en stiekem
om ze lachen. Meisjes die het waagden
met korte sokjes aan in de kerk te komen,

kregen soms te horen: "Wil jeaan jemoeder vragen ofze wat langere bovenkanten
aan jesokjes wil breien? In de kerk horen
lange kousen!" Bij het zilveren priesterfeest van de pastoor op 8 augustus 1935

schreefde krant dan ook dat de pastoor
'bewaakt' werd door zijn huishoudster en

zijn dienstbode. Juffrouw De Vos hield
net als pastoor Van Sante van romantische

Deparochiemedcwerkstcrs Alida de Vos en
Greetje Koomen

klassieke muziek, vooral van vocale muziek, zoals 'Die Zwei Grenadiere'.

Er kwam daarom een vleugel in de
voorkamer en het latere tweede

meisje, Greetje Koomen, die een hele
mooie stem had, kon daar opgeleid
worden tot amateur^zangeres. Op

de pastorie ging het er soms gezellig (maar hoogstaand) aan toe, mede
door het gezelschap van Nico Grooteman, de latere organist (broer van
de eerste koster Dirk Grooteman) en
later van Kees ('Kreel' ) Grent die van
eind 1933 tot eind 1972 het koster-

schap bekleedde. De laatste zag er
trouwens niet tegenop om op een

nette manier de plechtigdoenerij zo
nu en dan door te prikken met een
paar humoristische opmerkingen.

Organist 'Nico Grooteman

koster Kecs Grcnt

Voordat de oorlogstijd aanbrak leerde de pastoor de parochie goed kennen, maar juffrouw De Vos hield
altijd wat afstand van de dorpelingen. Ze v^as wel zeer gesteld op dieren, vooral kippen. Ze lietdie vrijmoedig rondscharrelen inde bijkeuken (en soms inde keuken) en toen ereens een kip een van zijn (haar?) lieve

pootjes gebroken had, moest de in Hauv^ert wonende dierenarts Juuk Hovenier eraan te pas komen om het
kippenpootje te spalken en mocht het arme schatje in de keuken bhjven om de pijn aan te kunnen.
Intussen bloeide het verenigingsleven en de kerk werd van binnen steeds meer 'aangekleed': de icoon van

Maria van Altijddurende Bijstand, de kruiswegstaties van Toorop, debeelden vanTheresia van Lisieux,

Gerardus, Franciscus, H. Hart, Jozef, Maria en de verenigingsvaandels die bij de processies werden rondgedragen.
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J933 vj.n.r.: staand: Arie Grcnt, Meindcrt Laan, Freck Grent en Martinus (Tinas) Wenners. Zittend: Martinus
(Tinus) Hock, pastoor van Sante en Nico van Ammcrs
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Zes parochiezonen werden in de jaren dertig priestergewijd. Ze waren altijd welkom op de pastorie waar ze
inpastoor Van Sante een soort geestelijke vader ontmoetten: Nico van Ammers (1933), Freek Grent (broer
van de koster) en Martinus Wenners (1936), Martinus Hoek (1937), Arie Grent en Meindert Laan (1938).
Inde oorlogsjaren (1940-1945) speelde zich opdepastorie betrekkelijk weinig ellende af. De mensen trokken zich terug inhun eigen zorgen en inde eerste jaren van de oorlog had men op het dorp nog niet veel
last van de bezetters. In1940 zochten en vonden geevacueerde Soesters een tijdelijk onderdak indekerk.
Ze maakten uiteraard gebruik van de voorzieningen op de pastorie. Van 1940 tot 1942 waren erverduisterende gordijnen aangebracht op de ramen van de kerk en de pastorie om de gebouwen niet te doen opvallen.
Bij luchtaanvallen; van 1942 tot 1945 waren de ramen van het kerkgebouw totaal verduisterd. Op 15 maart
1943 werden dekerkklokken geroofd. De galmgaten waren te smal, de kerkklokken konden er niet door, de
kinderen zongen: "Blijf zitten waar je zitte en verroer jeniet!", maar de openingen werden uitgehakt tot de

klokken erwel door konden. Jaren later kon men deze plekken nog zien in het muurpatroon van de toren.
Op de pastorie keek men met verdriet toe.

Maar zelfs in de hongenvinter werden de pastoor en zijn huisgenoten zogoed mogehjk van de nodige etenswaren voorzien: gelukkig was Onderdijk toen nog een agrarisch dorp. Het \1jfentwintigiarig parochiefeest
werd uicgesteld tot oktober 1945.

Na de oorlog
Toen pastoor Van Sante in juni 1947em-

stig ziek werd - eerst op de pastorie, later
in het ziekenhuis
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kwarn de franciscaner

rardus, Jozef en Maria (de laatste voorhet

bijzondere drukte wasop depastorie: bij
de eerste en de plechtige communiefeesten

(elk jaar) waarbi] de feestelingen inde (tekleine) spreekkamer hun herinneringsplaat ontxingen, opde verjaardag van de pastoor -22 oktober- als erdelegaties (o.a. van de misdienaars) de jarige hoorden te komen

fellciteren, met Sinterklaas wanneer de misdienaars een speculaaspop mochten komen halen. En natuurhjk
bij het Vormsel (eens inde vier jaar) als de bisschop netjes moest worden onn'angen.
Bisschop Huibers had altijd een zekere gevoeligheid voor pastoor Van Sante, die soms gevraagd werd voor
het bisdom kerkrechtelijke kwesties uit te pluizen aan dehand van dekerkehjke voorschriften. Dat was
hem wel toevertrouwd; Pastoor van Sante had een soort scrupuleuze instelling en veel biechtelingen hebben
daar de negatieve gevolgen van ondergaan en moeten dragen. Als ikop Hageveld uit de handen van Mgr.
Huibers bij de prijsuitdeling een prijsboek mocht ont\'angen, kreeg ik altijd nadrukkehjk degroeten mee
voor de Onderdijker pastoor, opwie Huibers kennelijk zeer gesteld was.

In 1950 waren er twee priesterfeesten: dat van de wijding van Wim Appelman (onlangs overleden) en dat
van het veertigjarig priesterschap van de pastoor op 14 augustus. Bij die gelegenheid werden er op het voetbalveld eengrote openbare huldiging en een receptie gehouden.

Het verhaal gaatdat de pastoor bij diegelegenheid inhet openbaar devraag stelde: "Ze zeggen dat sommigen mij te oudvinden endat ik zou moeten vertrekken. Watwillen jullie: gaan ofblijven?" Waarop uiteraard iedereen schreeuwde: "Bloiven, bloiven!!" Hij hield het nogvoltot na de priesterwijdingvan paterJaap

Sijm op 7 april1958. In de zomer van 1959 werdhij zoemstig ziek dathij inhet ziekenhuis van Alkmaar
kwam te overlijden op 22 augusrus 1959. Westfriese grootseminaristen zongen metmij de Gregoriaanse
gezangen bij zijn uit\'aart.

Zijn dood betekende ook hetvertrek vanJuffrouw De Vos en Greetje Koomen. Ikweet niet wat ervan de
eerste geworden is. De laatste vestigde zich uiteindelijk in Warmond, ik heb haar daarin mijn seminariejaren nog wel eens bezochc: ze was wat dik geworden en deed veel (kunstzinnig) breiwerk. Ze ligt begraven
op het parochiekerkhof van Warmond.

Een nieuwe pastoor, de vierde, in de tijd van het concilie
Op de pastorie ging na de dood van pastoor VanSante een andere

(frisse) wind waaien. Op 31 augusrus 1959 arriveerde in ons dorp

denieuwe pastoor, W.A.J. Geels, geboren op23 September 1906 in
Amsterdam, priester sinds 10 juni 1933. Hij bracht vanuit zijn vorige

.
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parochie inAerdenhout twee dochters mee van de famihe Weijers:
Luce enAnk. De pastoornoemde ze Inijnmeisjes', maar het waren

doortastende dames. Her kerkbesruur accordeerde meteen een op-

knapbeurt van de pastorie: betere verhchting en watervoorziening,
een nieuwe centrale verwarming (oHestook), geschikter vloerbedek-

^

king en gemodemiseerde keuken.

Hoewel Amsterdammer, was pastoor Geels meestal heel rustig en
serieusenkwamdelevendigheidendepraktischekantvanzijn
huisgenotes. Na het nieuwe kerkorgel (van Pels) in 1962 zorgde het
parochiebestuur nog indatzelfde jaar voor een garage, want 'Ank

kend pastor^enomd)zich anweag kerg^er^ Hturgie^
van pasroof had een rijbewijs en de pastoor zelfeen DAF. Begin 1963
moesr hij zeven weken het bed houden, goed verzorgd door zijn toe-

gewijde pastoriebewoonsters, met wie hij het altijd goed kon vinden.

Pastoor Gcds

Het waren de jaren van her concihe, ook in het kerkgebouw werd er gemodemiseerd zoals dat was gebeurd in de

pastorie. Vroeger stond de priester met zijn rug naar de kerkgangers. Nu keerde de priester of pastoraal wer-

1963 Priesterwijding Gerard Weel

pastorie hartelijk ontvangen.

Omdat ik na twee jaar kapelaanschap in \ Zand (N.H.) leraar op
Hageveld werd en dus vrij over mijn \\'eekends kon beschikken,

assisteerde ikvanaf 1965 vaak bi] pastoor Geels (o.a. tijdens de
dijkafg^a^ang van 1969). Uic dankbaarheid daarvoor liet hij mij bi]
zijn vertrek in 1971 als emeritus naar deEuropasingel inWen'ershoof en daama - hijstierfin 1972 - via. zijn testament eenantieke

1963 Links; pricstcrwijding Gerard Wed

kast naentevens zijn bureau - ikgebruik hetnog zijn kelk

Rcchts; Gerard Wed en zijn ouders.

(idem) en een aantal van zijn boeken.

Bij zijn uitvaart in de kerk van Onderdijk noemde ikhem "de laatste pastoor van onze parochie in alle betekenissen van die v/oorden", omdat er in die periode besloten was dat zijn op'S'olger, - pastor Toon (Anthonius
Gijsbertus Maria) van der Burg, geboren op 6mei 1924 en priestergewijd in1954 -vanaf 11 September 1971
tijdelijk de parochie zou v^aamemen tothij pastoor van Wen'ershoof, waar hij kapelaan was geweest, zou wor-

den en Onderdijk daarbij zou integreren. Maar zover is het - tot zijn teleurstelling - nietgekomen: Onderdijk
werd watpastorale voorziening betreft enigszins bij Medemblik betrokken, om welke reden is mij niet bekend. Reeds in 1975 vertrok de pastor naar zijn oorspronkehjke afkomstgebied, het bisdom Rotterdam, o.a.
naar de parochie van Kwintsheul (1980-1989). Hij heeft zich in onze parochie ingezet voor de verdere modernisering - o.a. een andere opzet vande bankenin de kerk - maarvoelde zicher niet erg op zijn plaats. Het was

bovendien moeihjk een geschikte huisgenote voor hem te \inden op de pastorie. Pas na een jaar eten in
Wen'ershoof lukt het: zuster Lenie
Schaik nam

Elisabeth en Barbara-parochie in

voor de parochie Onderdijk. Hij was
Pastoor van dcr Burg

Pastoor Simons

van de Witte Paters in Boxtel.

Geboren inTilburg op 15 april 1915 en priestergewijd op 19 juni 1943, werd hij in 1975 opvolger van pastor
Van der Burg, eerst als 'pastor' omdat Onderdijk ging vallen onder het pastorale team van Medemblik. Maar
al na een mime maand kwam men (op zijn verzoek?) van dat idee terug en werd hij op 17 September 1975
'deservltor' (= waamemend pastoor) van onze parochie. Hij kwam toen ook wonen op de pastorie. Kerkrechtelljk 'pastoor' is hij nooit geweest, maar de parochianen kon dat met veel schelen want de meesten
noemden hem - en later hij ook zichzelf- gewoon pastoor'. Liefst zonder hdwoord! Ikzelf hield vast aan
'pastor' maar mocht 'Jan' zeggen!

Toen zuster Sjaan vertrok in het begin van 1978, ging de pastor tijdens dat jaar eten bij koster Grent en
diens vrouw en tegen de winter stelden zich enkele vrijwiUigers beschikbaar om 'pastoor' teverzorgen:
Cor en Bertus Visser-Scholten en Cor Laan. Pastor Simons hield van gezelligheid: zijn broer, frater
Giovanni, (oud')directeur van een Brabantse middelbare school, kwam vaak logeren en helpen en vooral
tijdens het weekend ging het er gezellig aan toe.

In de week van 7toten met 14 oktober 1979 was er een uitgebreid feest: zestig jaar parochie, vijftig jaar
kerk. Zelfs de bisschop (Mgr. Zwartkruis) kwam eraan tepas. Pasto(o)r Simons glorieerde.
Zijn enthousiaste inzet voor de parochie, vooral voor de jeugd en de misdienaars voor wie hij aUerlei activiteiten organiseerde, werd beloond:nog steeds doen veel\Tijwilligers mee met het in leven houden van de

parochiegemeenschap. Aan pensioen is hij niet toegekomen; hij stierf op 31 juh 1983, 68 jaar oud. Hij deelt
het priestergraf op het parochiekerkhof met de pastoors Van Sante en Geels. Hij was de laatste bewoner van
de pastorie als pastorie.

1

vln.r.: Pastoorv.d Burg, Pastoor Wcnncrs, PastoorAppelman, Mgr. Zwartkruis, PaterSijm, Pastoor Wed en
Pastoor Simons

Na 1983

Het was wel duidelijk dat er door het pastores-tekort geen nieuwe fuli-time pastoor of pastor voor On
derdijk meer beschikbaar zou komen. In 1983 werd pastoorJan Suidgeest, geboren inde Wieringermeer

op 16 oktober (Gerardusfeest!) 1938, aangesteld als regiopastor van Wervershoof, Andijk en Onderdijk (de
WAO' of AOW-regio!) met speciale zorg voor Onderdijk, maar wonend in Wervershoof De pastorie werd

verkocht aan de Woningstichting 'Het Grootslag' voor - naar verluidt -een ton in guldens. Daarmee werd
de verbouwing van de sacristie tot 'HetTrefpunt' bekostigd.

Het pastoriegebouw werd gerenoveerd
en er vestigde zich het pension annex
bed and breakfast van Co en Remmy
van Ophem en later een t(e)huis voor
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acht jongeren met een autistische beperking.
Toen pastor Suidgeest in 1993 pastoor
van de regio Wer\'ershoof werd, kreeg
hij voor Onderdijk de geweldige steun
van pastoraal werkster Maria Voss,

.-- . I',

geborenop 4 maart 1947, die ook in

•A; .

Wer\'ershoof woonde maar niet op de

pastorie daar. En ook niet op die van
Onderdijk.
-A

Nu 2ij, al weer enkelejaren geleden,
onzeparochie heeft moeten achterlaten omgezondheidsredenen en naar

mmiT^rk

Nijmegen verhuisd is, heeft Onderdijk
geen eigen pastor meer en geen pasto
rie. Wei een kerk en een kerkhof. Maar
inmiddels is de kerk minder pastor-af-

inill

hankelijk geworden; A^eel bereidv^dllige
en trouwe 'niet-geestelijken' houden

de parochie overeind. Maar menigeen
noemt het voorname huis aan de Nes 132

nog altijd: 'de pastorie'.

IJac.J Schamine;'OnderijkOnderwg';
/•'"
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