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Jaargang 45, juni t/m augustus 2017 

 

REDAKTIE: Trudy Nieuweboer-Kuip 

  Kleingouw 199 

  Greet Tensen-Beemsterboer 

  Kleingouw 195 

  Lieneke Dekker-Bes 

  Dijkweg 232 

LAY-OUT: Lieneke Dekker-Bes 

TYPEWERK: Trudy Nieuweboer-Kuip 

  Kleingouw 199 

  Joke Karsten-de Wolff 

  Dwarsland 38 
 

STENCILWERK EN BUNDELING: 

Joop Bakker en Theo Tensen 
 

VERSPREIDING: 

Ben Kuin, Klamptweid 7 

en de Kontaktgezinnen 
 

KOPY INLEVEREN: 

Greet Tensen-Beemsterboer, 

Kleingouw 195, tel. 0228-592046 

email: andijkkontakt@gmail.com 

 

PASTOR: André Dekker 

tel.: 06-28449410 

email: pastor@stcunera.nl 
 

PAROCHIEKERK: 

Bangert 6, tel. 0228-592201 

b.g.g. 0228-581268 
 

CONTACTADRES: 

Baukje Kuin-Hogendorp,  

Dijkweg 412, tel. 591408 

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl 
 

OPGAVE INTENTIES: 

Greet Tensen-Beemsterboer,  

Kleingouw 195, tel. 592046 
 

RABOBANKNUMMER: 

t.n.v. R.K. parochie, banknr.  

NL64 RABO 0368 944 514 

 

BEGRAFENISVERENIGINGEN: 

St. Barbara:  

dag en nacht bereikbaar, tel 0228–581647 
 

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;  

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254 

 

HELP ONZE ADMINISTRATIE! 

 

                                    

 

 

 

 

  

 

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? 

Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd 

partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van 

belang dat de gegevens van u, uw partner en uw 

huisgenoten correct in de parochieadministratie 

zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar 

actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert 

bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan 

ook even weten. 

 

 

Parochieledenadministratie Andijk 

p/a Hans Sijm 

Dijkweg 310 

1619 JH  ANDIJK 

email: adm.parochieandijk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBOORTE? 

HUWELIJK? 

VERANDERINGEN IN HET GEZIN? 

LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE 

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje? 

Neemt u contact op met de bezoekersgroep  

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,  

tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604 

woensdag 24 augustus voor  

september en oktober 

Crisis? 
Is het even crisis… in je 

financiën? in je relatie? 

in je koelkast? 
 

HWK helpt je eruit! 

We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor 

iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wacht-

tijden. Bel met 0229-271684 of mail: 

hwk.hulpverlening@live.nl 

Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de 

lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je bood-

schap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.  

 

HWK – is een gezamenlijk initiatief van alle 

Westfriese diaconieën en PCI’s.  

Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 

Uw wijkkontaktpersoon is: 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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Van de redactie 

 

Dit Pinksternummer overbrugt de zomerperiode. 

Goed bewaren dus! 

De vakantieperiode staat weer voor de deur. 

Voor veel mensen een tijd om naar uit te zien. 

Een goede vakantie hoeft niet altijd uit verre rei-

zen te bestaan of veel geld te moeten kosten, 

maar is genieten, niet alleen van al het goede en 

mooie, maar ook van de kleine dingen in het le-

ven. En dat kan overal! 

Een fijne zomertijd toegewenst en wij melden 

ons weer in september. 

 

Helaas hebben wij na een kort ziekbed afscheid  

moeten nemen van Joke Schuitemaker- 

van Straten. Zij was niet alleen bloemschikster, 

maar zorgde ook voor het beurtenschema in 

Kontakt. Joke, bedankt voor je jarenlange inzet. 

We zullen je missen! 

 

Wat en wanneer 
 

10 en 11 juni Open Kloosterdagen 

 

3 t/m 4 juli Bedevaart Kevelaer 

 

wo. 23 aug. Kopie inleveren voor september 

en oktober 

 

Liturgische agenda 
 
In het weekend is er één viering. 

Algemeen geldt: 

In het vierde weekend van de maand is de vie-

ring steeds op zaterdagavond om 19.00 uur. 

In de overige weekenden van de maand steeds op 

zondagmorgen om 10.00 uur. 

 

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zon-

dag na de viering om 11.30 uur altijd na af-

spraak. 

 

Communie thuis: Indien u graag de Communie 

thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker 

een afspraak gemaakt worden, tel. 592677. 

 

*************************************** 
 

Liturgisch  rooster 
 

Zondag 4 juni: 1
e
 Pinksterdag 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor A. Dekker 

Koffiedrinken! 

 

Maandag 5 juni: 2
e
 Pinksterdag 

 geen viering in Andijk 

Medemblik 

9.30 uur: Eucharistieviering 

 J. van Dril 

 

Zondag 11 juni: H. Drie-eenheid 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met AOW-jongerenkoor 

 Pastor A. Dekker 

 

Zondag 18 juni: Sacramentsdag 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Voorgangers van groep Andijk 

 

Dinsdag 20 juni: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 

  

16.00 uur: Woord-Communieviering 

 in Sorghvliet  

 m.m.v. organiste Ina Sijm 

 Voorganger mw. Nellie Pronk 

 

Zaterdag 24 juni: 

19.00 uur: Eucharistieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor J. Suidgeest 

 

Zondag 2 juli: 
10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Voorgangers van groep Wervershoof 

Koffiedrinken! 

 

Zondag 9 juli: 

10.00 uur: Eucharistieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor J. Suidgeest 

 

Zondag 16 juli: 

10.00 uur: Woord-Communieviering  

 met Vriendenkring 

 Pastor A. Dekker 
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Zaterdag 22 juli: 

19.00 uur: Eucharistieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor J. van Dril 
 

Zondag 30 juli: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 Voorgangers van groep Andijk 
 

Zondag 6 augustus:  

 Gedaanteverandering van de Heer 
10.00 uur: Eucharistieviering 

 Pastor J. Suidgeest 
 

Zondag 13 augustus: Maria ten Hemelopneming 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor A. Dekker 

 

Zondag 20 augustus: 

10.00 uur: Eucharistieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor J. van Dril 

 

Zaterdag 26 augustus: 

19.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Vriendenkring 

 Voorgangers van groep Andijk 
 

Zondag 3 september: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Voorgangers van groep Wervershoof 

Koffiedrinken! 
 

ONDERANDEDIJK 
 

Het was zondag 7 mei jongstleden. In het nabij 

gelegen dorp Wervershoof begon rondom tien 

uur, bij het voormalige gemeentehuis aldaar, 

burgemeester Streng met zijn openingsspeech. 

Dit bij gelegenheid van ‘200 jaar Wervershoof’. 

Dat wordt dit jaar daar feestelijk gevierd op ver-

schillende data. En één daarvan was die van 7 

mei. Dat begon dus met die desbetreffende 

speech om vervolgens in een processie op te 

trekken naar de St. Werenfriduskerk. Zoals dat 

gaat bij een processie, voorafgegaan door een 

man met de sjerp ‘eerbied in Gods huis’, liepen 

ook daar verschillende vaandeldragers mee, zo 

ook bruidjes en een jonkertje, de fanfare, agrari-

ers, koren, ‘Vrouwen Samen’, maar ook misdie-

naars en een drietal pastores. Naast pastor Sjaak 

de Boer en pastor Jan Suidgeest was dat onder-

getekende. Ik was daartoe gevraagd en vond dat 

ook een hele eer. Nog niet eerder had ik een pro-

cessie meegemaakt. Ik kende het slechts van fo-

to’s uit een ver verleden. Die uit het ‘rijke room-

se leven’.   
 

Nu was ik van al die mensen, die daar in die pro-

cessie meeliepen, zonder meer de meest onbe-

kende. Daar komt echter enige verandering in. 

Want vanaf 1 oktober aanstaande richt ik mij in 

het vervolg, naast de huidige parochies Andijk 

en Onderdijk, óók op de parochies Medemblik, 

Wervershoof en Zwaagdijk-Oost. En dat full-

time. Want rondom die tijd nemen mijn collega’s 

pastor Jan Suidgeest en diaken Kees koning af-

scheid van de ‘actieve dienst’. Gaan ze genieten 

van hun welverdiende pensioen. Nu kan ik ui-

teraard niet al hun taken overnemen. Vandaar dat 

het Bisdom en het Regio Bestuur naarstig op 

zoek zijn naar een fulltime priester. Hoopvol 

hebben ze die ‘gevonden’ rondom genoemde tijd 

om daarmee in ieder geval de pastorale bezetting 

op peil te houden.  
 

Bovenstaand houdt echter wel in, dat ik per die 

datum van 1 oktober de parochies Wognum, 

Zwaagdijk-West en Nibbixwoud na 14 jaar moet 

loslaten. Zover is het echter nog niet. Er liggen 

nog een aantal maanden voor ons en in die 

maanden komen we o.a. vieringen tegen, die ik 

zowel hier als daar mag beleven. En één van die 

vieringen is het aankomende Hoogfeest van 

Pinksteren. Daarop gedenken wij, dat Jezus ons 

een Helper, een Wegwijzer, Gods Geest heeft 

gestuurd. Daar spreken we óók over tijdens het 

Vormselproject. Het is alleen vaak de moeilijk-

heid van hoe omschrijf je dat nu … Gods Geest. 

Gelukkig wordt ons daartoe, bij gelegenheid, een 

gedicht of een gedachte aangereikt zoals voor nu 

die van Phil Bosmans. Dat doet hij met de vol-

gende woorden … 
 

De Geest, die we nodig hebben 
 

We moeten leren ‘samenleven’.  

Jonge mensen met oude mensen! 

Het Westen met het Oosten. 

Het Noorden met het Zuiden. 

De Christenen met de niet-Christenen. 

De gelovigen met de niet-gelovigen. 

Geen muren meer! 

Over alle grenzen heen 

alle volkeren, rassen, stammen  

en talen over heel de wereld! 
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Samenleven in een gezonde geest, 

een geest van liefde, Gods Geest! 

De vrucht van deze geest is:  

blijdschap, vrede, goedheid, 

welwillendheid voor elkaar, optimisme, 

dingen die vandaag in ons moeten groeien. 

 

En terwijl ik zo met bovenstaand bezig ben, zie 

ik vanuit mijn werkkamer een oudere mevrouw 

staan wachten op de buurtbus. Blijkbaar hebben 

ze elkaar gemist, waardoor haar wachten wat 

langer duurde dan gepland. De overbuurman had 

dat inmiddels opgemerkt en bood haar spontaan 

een mooie tuinstoel aan. Over goedheid gespro-

ken. Het is ook één van die vruchten van Gods 

Geest waar Phil Bosmans over spreekt en hier 

tegenover mij dus zichtbaar werd gemaakt door 

die overbuurman. Zo eenvoudig kan dat al, maar 

het maakt wel een wereld, een ‘samenleven’ van 

verschil.  

Met de eerder genoemde woorden van Phil 

Bosmans en die spontane werking van Gods 

Geest voor ogen, wens ik ons allen een heel 

mooi Pinksterfeest toe. Dat we zo onderweg daar 

naar toe, maar ook daarna open blijven staan 

voor Gods Geest. Opdat we zo met elkaar en 

voor elkaar komen tot een mooi, kleurrijk ‘sa-

menleven’. Dat wens ik ons allen ook van harte 

toe. 

 

Hartelijke groet,  

pastor André Dekker 

 

Bloemschikken 
 

De weken  van 22 mei  t/m 4 juni:  

Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis, 

Toos Kuin 

 

De weken  van 5 juni t/m 18 juni:  

Corry Kuin, Angela Bregman, Els Roozendaal 

 

De weken van 19 juni t/m 2 juli:  

Truus Tensen, Jacqueline Verlaat,  

Karin Stavenuiter 

 

De weken van 3 juli t/m 16 juli:  

Betty Bakker, Marion Groot, Ellen Botman 

 

De weken van 17 juli t/m 30 juli:  

Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis,  

Toos Kuin 

De weken van 31 juli t/m 13 augustus:  

Corry Kuin, Angela Bregman, Els Roozendaal 

 

De weken van 14 augustus t/m 27 augustus: 

Truus Tensen, Jacqueline Verlaat,  

Karin Stavenuiter 

 

De weken van 28 augustus t/m 10 september: 

Betty Bakker, Marion Groot, Ellen Botman 

 

Geschokt zijn we door het snelle overlijden van 

onze spil Joke Schuitemaker. Jarenlang heeft ze 

onze bloemschikclub in goede banen geleid. 

Jacqueline Verlaat en ik zullen haar taak zo goed 

mogelijk overnemen. 

Lieve Joke, wat zullen we je missen! Rust zacht. 

 

Groetjes, 

Jacqueline Verlaat 593587 

Karin Stavenuiter 06-49629475 
 

Kerkwerken 
 

Op dinsdag 6 juni 2017 is het de beurt om de 

kerk door te werken voor de dames: 

J. Druyven-Tensen 

E. Sijm-Haakman 

G. de Vries-Broers 

L. Steltenpool-Haakman 

R. Meester 

 

en dinsdag 4 juli 2017 voor de dames: 

C. Sijm-Steltenpool 

W. Brasser-Laan 

T. Audiffred-Steltenpool 

G. Schuitemaker-Steltenpool 

 

augustus vervalt 

 

en dinsdag 5 september 2017 voor de dames: 

J. Stuifzand-van der Drift 

C. Keeman-Breg 

J. Ligthart-Buis 

T. Rinkel-Deen 

 

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als 

deze dag niet gelegen komt.  

Alvast een fijne, zonnige vakantie(periode) toe-

gewenst! 

 

Groetjes van Trudy 
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Koffiedrinken 
 

Zondag 4 juni 

Margriet van der Meijden en Afra Kuin 

 

Zondag 2 juli 

Trudie Rinkel en Els Sijm 

 

In de maand augustus houden we even een va-

kantiestop! 

 

Zondag 3 september 

Margaret de Lange en Jolanda Hooiveld 

 

Allemaal een hele mooie zomer toegewenst en 

tot ziens bij de koffie! 

 

Groetjes van Afra 

 

Jubilea 

 

Op 5 mei vierden Martien en Tini Kuin-

Vertelman van de Dijkweg 274 hun 50 jarig 

huwelijksjubileum. In de viering van zondag 7 

mei werd er nogmaals bij stil gestaan met 

feestelijke ondersteuning van de Vriendenkring.  

 

Het bruidspaar Houdijk-Steenkamer van de 

Dokter d’Arnaudstraat 4,  vierde op 12 mei hun 

50 jarig huwelijksjubileum. 

 

Ook vanaf deze plaats van harte gelukgewenst 

vanuit onze parochiegemeenschap. 

 

In Memoriam 
 

Op 8 maart is op 71-jarige leeftijd overleden Ton 

Cabooter van de Munniky 4. Wij wensen zijn 

nabestaanden vanuit onze parochiegemeenschap 

veel sterkte met dit verlies. 

 

*** 

 

Op 31 maart is op 75-jarige leeftijd overleden 

Jacobus Petrus Groot (Jaap) van de Kleingouw 

42. Ook vanaf deze plaats wensen wij zijn nabe-

staanden veel sterkte met het verlies. 

 

*** 

 

Op 1 april is op 74-jarige leeftijd Bert Verdonk 

overleden. Op 2 mei 1942 is hij geboren in Bus-

sum, waar hij opgroeide. Hij volgde een oplei-

ding tot typograaf en ging daarna bij een drukke-

rij in Bussum werken. Tijdens zijn militaire 

dienst leerde hij zijn vrouw Vera Mol kennen op 

een bruiloft. Na een jaar diensttijd in Suriname 

zijn ze op 2 september 1965 getrouwd. Via Slag-

haren zijn ze weer terug gekomen naar Andijk, 

waar hun kinderen geboren zijn. Hij was altijd 

aan het werk, bij diverse werkgevers, want hij 

was niet honkvast, tot hij zijn plek bij Taxi Kaij-

er had gevonden. Hij heeft hier 16 jaar met veel 

plezier gewerkt.  

Jaren was hij lid van de Raad van Elf van Carna-

valsvereniging de Knorkels en ook eens Prins 

Carnaval. Later in het bestuur. Hij heeft ervan 

genoten. 

Een andere hobby was het biljarten bij de Keu. 

Hij liet nooit verstek gaan.  

In 1986 kwam het vreselijke bericht dat zijn 

vrouw ernstig ziek was. In 1994 is zij overleden. 

Een moeilijke tijd brak aan, het was moeilijk om 

de draad weer op te pakken.  

Na enkele jaren heeft hij Emmy leren kennen en 

ze zijn op 2 mei 2002 getrouwd. Op 2 maart jl. 

werd hij opgenomen met een hartinfarct. Een on-

zekere tijd, maar er was goede hoop. Hij ging 

naar het AMC voor een hartoperatie. Helaas 

heeft dit niet mogen baten en is hij op 1 april 

overleden. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen heel veel sterkte met het verlies. 

 

*** 

 

Op 13 april is op 85-jarige leeftijd overleden 

Geertuida Agatha Maria van den Braber-

Mientjes. Haar afscheid was op 20 april in onze 

parochiekerk met ondersteuning van het koor 

Vriendenkring waar ze wel 31 jaar lid van ge-

weest is. Ze was een trouw lid. Een zelfstandige, 

standvastige en ondernemende vrouw zonder op-

smuk en grootdoenerij. Eenvoud sierde haar. In 

het najaar van 2015 kreeg ze te horen dat ze kan-

ker had. Ze vertelde toen dat ze niet weet hoe de 

toekomst er op de korte termijn uitziet maar dat 

ze veel steun ontleent aan haar geloof in God. De 

mis die Arnold, dirigent en organist van de 

Vriendenkring, op dat moment aan het schrijven 

was kreeg door haar zijn naam: de mis van ver-

trouwen; opgedragen aan Truus. 

Ze kon prima haar eigen boontjes doppen, maar 

ze had een heel goede band met haar naaste bu-
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ren. Naast Johan en Davidson had zij daardoor 

ook nog ‘familie’ heel dicht in de buurt.  

Wij wensen haar nabestaanden en iedereen die 

haar lief was heel veel sterkte met het verlies. 

 

*** 

 

Op 16 mei is overleden Joke Schuitemaker-van 

Straten op 65-jarige leeftijd. Ze werd geboren op 

7 maart 1952 in Grootebroek en groeide op in 

een warm gezin met haar tweelingzussen. Na de 

basisschool ging ze naar de huishoudschool Sint 

Bernadette in Grootebroek. Haar schoolcarrière 

was van korte duur. Ze ging werken in het krui-

denierswinkeltje tegenover haar ouderlijk huis. 

Later via familie bij een slagerij in Purmerend. 

Alleen in de winkel, het slachthuis ging ze be-

slist niet in. Ook heeft ze nog in het Hiemert ge-

werkt. Ze kon goed met oudere mensen omgaan. 

Op 18-jarige leeftijd ontmoette ze Martien, een 

Andijker. Marcel en Peter werden geboren en ze 

hielp, naast de huishouding, altijd mee in het 

tuindersbedrijf. Samen hebben ze het bedrijf op-

gebouwd dat Marcel nu heeft voortgezet.   

Als vervoermiddel had ze lange tijd een oranje 

Honda 4-takt brommertje. Later heeft ze toch 

nog haar rijbewijs gehaald. Een prestatie waar ze 

trots op was. 

Tijdens de dagelijkse koppiestijd om 9 en 15 uur 

zat het huis vol met personeel. De gezelligheid, 

warmte, je thuis voelen kenmerkte Joke. Verte-

genwoordigers kwamen langs, niet om te verko-

pen, maar voor de gezelligheid. Vele vrienden en 

kennissen hebben aan de keukentafel gezeten en 

vonden altijd een luisterend oor. Ze was een 

tweede moeder voor jongens die het thuis niet al-

tijd even goed konden vinden en die op het be-

drijf werkten. Ze werden zonder oordeel geac-

cepteerd en ze noemden haar dan ook “Moes”. 

Schoonmaken was een eigenschap die ze meege-

kregen had van haar moeder. Alles moest spik en 

span. Ook de tuin zag er prima uit en ze kreeg 

vaak complimentjes.  

Ze zette zich in voor de medemens. De Zonne-

bloem, het verlenen van mantelzorg en het ruim 

40 jaar bloemschikken in de kerk, ze deed het al-

lemaal, naast het moeder zijn. Want “moeder 

zijn stopt nooit”. Ze voelde haar kinderen feil-

loos aan, alles kon gedeeld worden.  

Een aantal weken geleden kwam het bericht dat 

ze ongeneeslijk ziek was. Met liefde is er voor 

haar de laatste weken tot haar afscheid gezorgd. 

Namens de parochiegemeenschap wensen wij 

haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte 

met het verlies van deze bijzondere vrouw, moe-

der en oma. 

 

Parochieraad 
 

Nieuws vanuit de parochieraad en de regio. 

 

Deze keer hadden we in mei een korte, snelle, 

vergadering. Omdat er deze avond ook een le-

zing van een Franciscaner monnik was in Wer-

vershoof waar we graag naar toe wilden. Maar 

een korte bijeenkomst houdt niet in dat er weinig 

gedaan wordt of binnen de parochie speelt. 

Vooral deze tijd veel ziek en zeer, soms met heel 

weinig hoop op herstel. We leven erg mee met 

alle betrokkenen! 

Toch gaan heel veel zaken gewoon door. Zo 

worden de vieringen op dinsdagmiddag in  

Sorghvliet door pastoraal werker Nellie Pronk 

erg gewaardeerd en steeds meer mensen gaan 

eens hier heen. Ook u bent van harte welkom. 

Meestal is op diezelfde dag in de ochtend een 

ontmoetingsochtend in onze kerk. Een vast 

groepje begeleiders, en ook pastor Dekker, is er 

bij. Koffie, elkaar spreken, ontmoeten. Ga ge-

woon eens kijken, misschien ontmoet u leuke 

mensen en hebt u een mooie ochtend! Op 20 juni 

is de volgende, in de zomer stopt het even, maar 

zet het alvast op de kalender voor september! 

Aan de website van de regio en de parochies is 

hard gewerkt de laatste tijd. De afzonderlijke pa-

rochies kregen “les” van Ton de Hoogt die bin-

nen het regiobestuur de communicatie als zijn 

taakveld heeft.  

Het nieuwe rooster is ook klaar. Na 15 oktober 

staan pastor Suidgeest en pastor Koning niet 

meer ingeroosterd…. Op de woord-
communiegroepen wordt een zwaar beroep ge-

daan. We hopen van harte dat er tegen die tijd 

meer bekend is over verdere invulling van het 

pastoraat! 

In dit Kontakt staat wel een bericht over pastor 

Dekker. Hier zijn we heel blij mee. In goed over-

leg kon deze stap gezet worden. We hopen dat 

pastor Dekker met veel voldoening in onze regio 

werkzaam mag zijn! 

 

Voor het taakveld kerk en samenleving is op 30 

mei een avond voor alle groepen in de regio die 

hiermee verband houden. Uitwisseling van erva-

ringen, weten en leren van elkaar, ontmoeting en 
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ook de mogelijkheid gezellig na te praten onder 

het genot van een hapje en een drankje.  

 

Het eerste jaar van de nieuwe groep van Jonge-

renkontakt loopt al naar de laatste slotavond. Er 

zijn leuke plannen voor. U hoort vast in een vol-

gend Kontakt hoe het is verlopen en wat de 

plannen voor het volgende seizoen zijn. Het is 

een grote groep van zo’n 20 jongeren! Met na-

tuurlijk onmisbare begeleiding van ouders! 

 

Dit jaar is er veel aandacht voor Wervershoof 

200 jaar. Het begon met een processie met aan-

sluitend een prachtige viering in een volle kerk. 

Deze zomer en dit najaar volgen er nog veel 

meer bijzondere dagen… 

 

Alle zieken en de mensen die om hen heen staan 

wensen we heel veel sterkte! 

Vanuit de parochieraad u allen een heel goede 

zomer toegewenst! We hebben vast nog wel 

mooi weer tegoed! 

 

Hartelijke groet, 

Baukje Kuin-Hogendorp 

 

BLOEMSCHIKSTER  

JOKE SCHUITEMAKER 

 

Meer dan 40 jaar heeft Joke Schuitemaker zich 

ingezet voor het bloemschikken in onze kerk. 

Waar vind je nog zulke trouwe vrijwilligers? 

Heel lang waren Joke en Joanna Buijsman een 

gouden koppel. Bloemen uitzoeken, schikken, 

peukie tussendeur en koppie thuis toe. De band 

met Joanna bleef tot het overlijden van Joanna 

heel hecht. Dit tekent ook echt Joke haar sociale 

zorg, vooral voor ouderen. Trouw was ze in het 

bloemschikken, maar net zo trouw in haar zor-

gen. Het inkopen van de bloemen voor Kerst, het 

organiseren van wie wanneer moest schikken, 

het regelen was Joke wel toevertrouwd. Ook de 

binnentuin van het bejaardenhuis in Wervershoof 

werd lang door Joke bijgehouden. Een vaste 

avond per week en alles bleef netjes en verzorgd.  

Afgelopen januari was er een avond voor alle 

bloemschiksters, Joke was er ook. Na afloop zei 

Joke snel naar huis te gaan en in bed te duiken 

want ik ben moe. Dat achter die moeheid helaas 

zoveel verborgen zat konden we toen niet den-

ken. Met dankbaarheid denken we terug aan alles 

wat zij voor onze parochie heeft gedaan. 

De kinderen en kleinkinderen konden altijd een 

beroep op Joke doen. Oppassen, wel ja. 

Wat zal Joke gemist worden, vooral thuis bij 

Martien. We leven mee met Martien, kinderen en 

kleinkinderen. Heel veel sterkte toegewenst van 

ons allemaal! 

 

GERARD SCHUITEMAKER OVERLEDEN 

 

Vorig jaar, laatste parochieraad voor de vakantie. 

Prima sfeer, veel gedaan, hapje toe. Vakantie-

plannen? Speciaal tegen onze penningmeester 

Gerard bij het naar huis gaan: en knappies hoor!  

Een maand later bleek Gerard ineens ernstig 

ziek. Onvoorstelbaar. 

Vol hoop en moed werden alle mogelijkheden 

voor herstel aangepakt. Gerard bleef betrokken 

bij de parochie. Nico van der Gulik had spontaan 

aangeboden: als ik iets voor jullie kan doen… 

Fijn, het zou toch maar tijdelijk zijn.  

Nu, eind mei, nog voor de laatste vergadering 

van het volgende seizoen is Gerard helaas over-

leden. Wat zullen we hem missen binnen ons be-

stuur!  

Na het vertrek van pastor Maria Voss zat Gerard 

de vergaderingen voor. Op een heel soepele ma-

nier kwam alles aan bod, altijd na een openings-

gedachte, met zorg door hem uitgezocht. 

Na de opening, bij het rondje wel en wee, kwam 

van alles over tafel, kinderen, kleinkinderen er-

bij, varen, vakanties, veel gelach ook, naast ziek 

en zeer.  

Hoopvol leefden we met Gerard en Irene mee. 

Maar na januari kwam er toch een knoop in vele 

magen. Gaat dit goed?  

In maart, toen Gerard nog mee kon, hebben we 

tijdens een etentje bij de Chinees afscheid geno-

men van Gerard, met veel dankbaarheid en 

mooie herinneringen vanuit de ruim 13 jaar dat 

hij penningmeester was. Nu had het wel een heel 

speciale lading. En toch was het een fijne avond, 

ondanks alle emoties. 

Wat zullen we Gerard missen binnen ons be-

stuur. Hij zal nog vaak genoemd worden. Maar 

thuis zal hij door Irene, kinderen, kleinkinderen 

en alle familie en vrienden nog veel meer gemist 

worden.  

We wensen Irene, kinderen, kleinkinderen, fami-

lie en allen rond Gerard heel veel steun en sterk-

te toe met dit grote verdriet.  
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Gemeenschapsopbouw 
 

NIEUWE WIJKCONTACTPERSOON 

 

Voor wijk nummer 18, Dijkweg 4 tot en met 

167, was een nieuw wijkcontactpersoon nodig 

wegens het ziek zijn en overlijden van Gerard 

Molenkamp. Gelukkig is de heer Piet Klaver, die 

de wijk eerder ook -samen met zijn vrouw- heeft 

gehad, bereid om die taak weer op zich te ne-

men. Als parochieraad zijn we daar uiteraard 

heel blij mee. Gaath en (postuum) Gerard Mo-

lenkamp willen we nogmaals hartelijk danken 

voor de vele jaren van inzet als wijkcontactper-

so(o)n(en). En Piet wensen we veel succes als 

nieuwe wijkcontactpersoon! 

 

Kerk en 
Samenleving 
 

GELOVEN IN DE AN-

DER –  

SAMEN WERKEN  

AAN EEN ANDERE WERELD 

Pinksteractie,  Week Nederlandse Missionaris 

Met hart en ziel zetten missionarissen en missio-

nair werkers zich in voor de ander. Zij zijn soli-

dair met arme en uitgesloten mensen en blijven 

als anderen gaan. Zij leven samen met hen en 

staan naast de ander. Dat geeft de ander kracht 

en moed de eigen leefomstandigheid  te verande-

ren. 

‘Ik geloof in solidariteit met de ander’ 

Ruim dertig jaar werkt missionair werker Ellen 

Schouten in Venezuela met buitengesloten be-

volkingsgroepen. ’Internationale solidariteit is in 

onze geglobaliseerde wereld een noodzaak. Wij 

mogen onze ogen niet sluiten voor de werkelijk-

heid van anderen op deze aarde.’ Als lid van de 

lekenorganisatie Calama woont en werkt zij waar 

de arbeiders wonen en werken. ‘We trekken sa-

men op voor ons recht op water, op elektriciteit, 

dat de vuilnis wordt opgehaald, dat de school 

opengaat of openblijft, dat de gezondheidszorg 

gratis wordt of blijft,’ beschrijft Ellen. Uit soli-

dariteit met de arbeiders en armen zullen Cala-

ma-leden ook nooit een hoge functie aanvaarden. 

‘Mijn werk is het delen van kennis en van het le-

ven,’ zegt Ellen. Daar hoort ook de dagelijkse 

strijd om te overleven bij. ’Zo kunnen we leren 

om een menselijkere samenleving op te bouwen 

waar voor iedereen, voor ieder persoon een plek 

is,’ stelt Ellen. ‘Jezus heeft nooit iemand uitge-

sloten. Pinksteren betekent voor mij uitgezonden 

zijn over de hele wereld in Zijn navolging. Om 

zijn Geest te ontdekken in de strijd van armen 

voor een menswaardig bestaan.’ 

Het gaat goed met de missie in Kameroen 

‘Het gaat goed met de missie,’ zegt father Nol 

Verhoeven. De Mill Hill-missionaris werd eind 

jaren zestig naar Kameroen gezonden. Zijn eer-

ste standplaats was Mamfe in het noordwesten 

van het land inmiddels vijftig jaar geleden. ‘Ik 

maakte mij het eerst het pidgin eigen,’ herinnert 

hij zich. Ook begon hij enkele lokale talen te le-

ren. Hij leerde de tradities kennen en bouwde 

vriendschappen op met mensen. ‘Ik werd één 

met deze nieuwe wereld in het oerwoud in Ka-

meroen,’ vertelt hij over deze beginperiode.                                                                               

Net voor de eeuwwisseling werd Mamfe een 

bisdom. Parochieraden vergaderden hele week-

enden. Het waren steeds feestelijke reünies. 

‘Comités en raden schoten als paddenstoelen uit 

de grond. Ik werd pionier-vicaris generaal en 

deed de pastorale planning. Tegelijkertijd was ik 

pastor van de kathedraal.’ Father Nol ging nog 

steeds naar de buitenstaties op lange voettochten 

die soms dagen konden duren. ‘Mamfe had de 

juiste energie en kreeg lokale aanwas. Die ene 

parochie telt er nu in totaal maar liefst zestien. 

En dat in minder dan twintig jaar tijd. Missie met 

plaatselijke mensen en middelen. De kerk 

bruist.’ 

 

Wees solidair! 

Ellen en father Nol, en met hen honderden mis-

sionair werkers en missionarissen, staan kwets-

bare mensen bij in hun strijd tegen armoede en 

onrecht. Wereldwijd. Dankzij de steun van be-

trokken mensen in Nederland maken zij een ver-

schil voor de mensen met wie zij hun leven de-

len. Wilt u bijdragen aan hun werk?  

Steun de WNM met een gift op  

IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 of kijk op 

www.weeknederlandsemissionaris.nl  

 

26-27 augustus MIVA COLLECTE 

MIVA steunt projecten van mensen die zich in-

zetten voor mensenrechten, (de rechten van) kin-

deren, vrouwen(rechten) en gezondheidszorg. 

MIVA steunt deze projecten met vervoers- en 

communicatiemiddelen zodat het bereik word 

vergroot en nog meer mensen geholpen kunnen 

worden. 
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Jaarlijks komen er ruim 1000 aanvragen voor 

steun binnen bij MIVA. Met de financiële mid-

delen kan MIVA per jaar 10 tot 15% van de aan-

vragen tegemoetkomen. De aanvragen worden 

door goedkeuring zorgvuldig beoordeeld aan de 

hand van onze beleidscriteria. 

Lokaal en praktisch. Het project is kleinschalig 

met een grote positieve impact op de lokale ge-

meenschap. Daarnaast is het praktisch en uit-

voerbaar. 

Eigen bijdrage. We verwachten van de aanvra-

ger dat hij/zij zelf minimaal 25% van het ver-

voersmiddel of het communicatiemiddel betaalt. 

Zo weten we dat de organisatie een stabiele fi-

nanciële basis heeft en zelf kan voorzien in het 

onderhoud en de brandstof kosten. 

Controleerbaar. Tot slot moeten de projecten 

betrouwbaar en controleerbaar zijn. De eerste 3 

jaar rapporteren de aanvragers jaarlijks over de 

vorderingen en ontwikkelingen in het werk en de 

betekenis van de door MIVA verleende hulp. 

Betrouwbaar en transparant. MIVA heeft in 

ruim 80 jaar veel ervaring en een breed netwerk 

in ontwikkelingslanden opgebouwd. MIVA 

maakt gebruik van lokale adviseurs die projecten 

bezoeken en beoordelen. Daarnaast bezoeken we 

zelf enkele projecten per jaar. Ook vragen we re-

ferenties en informatie op bij andere hulporgani-

saties. Dit stelt ons in staat om betrouwbare 

mensen en organisaties te helpen om hun be-

stemming te bereiken. 

COLLECTE 2017 

Brommers voor Burkina Faso. 

Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzon-

der project: Brommers voor veldwerkers in Bur-

kina Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwets-

bare mensen in dit land bereiken en helpen. 

Brommers zijn van levensbelang. 

 

VASTENACTIE 

Voor de VASTEN actie is er een bedrag gecol-

lecteerd in de kerk van 211 euro. Allemaal jullie 

hartelijke dank daarvoor!  

 

Regionieuws 
 

BENOEMINGEN-NIEUWS 

 

Sinds 1 maart 2015 is pastoraal werker A.M. 

Dekker,  met aanstelling vanuit het bisdom, 

werkzaam in deeltijd (50%) in het samenwer-

kingsverband  Nibbixwoud, Wognum en Zwaag-

dijk-West, onder de naam Emmaus-parochie. 

Daarnaast is er zijn werkzaamheid in  deeltijd 

(50%)  in de regio Wervershoof (regio van 5 pa-

rochies). 

In oktober 2017 zullen de pastores C. Koning en 

J. Suidgeest hun pastorale arbeid in onze regio 

beëindigen. Aan het begin van dit jaar is daar 

bekendheid aan gegeven. Over de opvolging van 

hen is op dit moment (mei 2017) nog niet veel te 

zeggen. Het aantal pastores is door de jaren heen 

sterk teruggelopen. Dat maakt het invullen van 

opvolging gewoon moeilijk.  

Het is verheugend dat in goed overleg van alle 

betrokkenen pastor A.Dekker een aanstelling 

heeft aanvaard richting onze regio met een invul-

ling van 100%. Met ingang van 1 oktober 2017 

zal hij ontheffing krijgen op de meest eervolle 

wijze van de kerkelijke zending in de regio Nib-

bixwoud, de Emmaus-parochie. Met ingang van 

dezelfde datum, 1 oktober 2017, volgt zijn aan-

stelling voor de regio Wervershoof. De brief van 

het bisdom is gedateerd op 10 mei 2017. Het is 

goed nieuws, belangrijk genoeg en verheugend 

voor mededeling nu. Het is opnieuw met een 

hartelijk welkom, op weg naar verder nieuws als 

er meer is te melden. 

 

Namens Regiobestuur Wervershoof, 

Pastor J.Suidgeest, voorz. 

B.Kuin-Hogendorp, secr. 

 

Kies 
Voor 
Gezelligheid  
 

25 april: Lachen, gieren, brullen met comédienne 

Nicole Kovacs als typetje Marie Louise. Voor de 

pauze was ze een Amsterdamse toiletjuffrouw en 

vond ze Richard Bot erg leuk. Zo betrok ze het 

publiek er ook bij. Onder de pauze kwam ze als 

prinses Beatrix op om Tineke en Greet (die het 

langste lid is) te huldigen. 

Na de pauze was ze weer een aerobic-instructrice 

in zo’n fel geel-roze pakje met beenwarmers. Het 

was echt een hele leuke avond. Grote opkomst. 

10 mei: Mariaviering. Met 5 dames naar de  

Cunera kerk in Nibbixwoud met voorganger 

Tiny Immen en m.m.v. koor Jubilate uit  

Nibbixwoud. Er waren weinig bloemen, noch le-

ge vazen. Van 5 dorpen waren er gebedsinten-
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ties. Het was een mooie viering, een volle kerk 

en er komen ook steeds meer mannen. 

13 juni: Uitje. Leuke dag op de fiets. Tot 5 juni 

opgeven bij Tineke. 

26 september: Doe-avond. Neem kralen en/of 

knopen en een tangetje mee. 

17 oktober: Is een open avond en zijn ook de 

mannen van harte welkom. 

Dan komt dhr. de Boer van het Waterschap ver-

tellen over: “Hoe houden we droge voeten?”. 

Alvast een prettige vakantietijd toegewenst en tot 

ziens! 

 

Groetjes Martha 

 

Gedachte 
 

Leer ieder moment van geluk 

bewust te leven. 

Heb het nooit te druk 

om liefde te krijgen en te geven. 

 

Een simpel woord, een handgebaar, 

een moment van warmte. 

Ze zijn zo kostbaar 

in dit leven zonder kalmte. 

 

Elke seconde zonder zorgen 

die je hebt gehad, 

al was het vandaag 

of komt het morgen, 

neemt niemand je meer af. 

 

Hou die momenten vast, 

zorg dat je er van geniet. 

Want met liefde als last 

ontwijk je veel verdriet. 
 

Uit de brievenbus 
 

OPEN KLOOSTERDAGEN 

 

Inzicht in onze spiritualiteit 10 en 11 juni 2017. 

Bijna 40 kloosters openen hun deuren en heten u 

welkom. 

Maak kennis met religieus leven in deze tijd. 

Meer info: raadpleeg de site: 

www.openkloosterdag.nl 

Telefoon: 073-6921321 

 

 

 

BEDEVAART NAAR KEVELAER 2017 

 

Vanuit de regio’s Haarlem, 

Amsterdam, Alkmaar, Vo-

lendam en West-Friesland 

wordt van maandag 3 t/m 

woensdag 5 juli een bede-

vaart gehouden naar Onze 

Lieve Vrouw van Kevelaer.  

Gaat u met ons mee? 

Dit jaar is het 375 jaar geleden dat Kevelaer be-

devaartplaats werd.Op de terugreis wordt de 

unieke tentoonstelling ‘Maria’ bezocht in het Ca-

therijneconvent (Utrecht), als extraatje voor dit 

jubeljaar voor Kevelaer. 

 

Op 3 juli a.s. wordt vertrokken vanuit o.a. Alk-

maar, Amsterdam (Sloterdijk), Amstelveen, Be-

verwijk, Haarlem, Heemstede, Heiloo, Lange-

dijk, Volendam. Het programma in Kevelaer 

omvat een openingslof en intochtprocessie, 

waarna de bedevaartskaars aan Maria wordt aan-

geboden. Deze eerste dag wordt afgesloten met 

een sfeervolle lichtprocessie over het plein rond 

de Genadekapel.  Op dinsdag wordt ’s ochtends 

de kruisweg overwogen en is er ’s middags vol-

op aandacht voor onze gebeden tot Maria met het 

rozenkrans bidden en een Maria-uurtje. 

‘s Avonds is er een mooie Mis, die wordt opge-

luisterd door het koor en orkest van de basiliek 

van Kevelaer. Op de laatste dag sluiten we af 

met een afscheidsviering. Op de terugreis maken 

we een tussenstop in Utrecht voor de Mariaten-

toonstelling. Aan het begin van de avond bent u 

weer thuis. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie of aanmelding voor deze 

bedevaart kunt u contact opnemen met: 

- Haarlemse Broederschap Kevelaer: pastoor 

Eric van Teijlingen (06-13716464),  

Dea Broersen (06-25021417) of mail naar:  

kevelaerbedevaart@outlook.com 

- Broederschap Amsterdam & West-Friesland: 

mevrouw Yvonne van Stiphout-Boos  

(06-22248723) of mail naar: 

yvansb2@hotmail.com 

 
WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2017 

 

In dé Westfriese 

Lourdes Vliegreis 

2017, van 27 sep-

tember t/m 2 oktober, zijn nog vrije plaatsen, in 
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AOW-jongerenkoor bestaat 23 september 2017 

 

50 jaar 
AOW JONGERENKOOR 

Andijk, Onderdijk, Wervershoof 
Lid geweest? Mail dan nu je naam en adres naar: 

aow50jaar@hotmail.com 
Of bel: 0228-724409 

groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en 

kan die door uw reis-/kamergenoot verleend 

worden, dan is hotel Croix des Bretons uw ver-

blijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes 

te vermoeiend en beschikt u niet over een eigen 

rolstoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gas-

tenverblijf.  

Het zorghotel is dé uitgelezen plek voor mensen 

die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. 

Het zorghotel biedt maatwerk! De zorgvrijwilli-

gers verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst 

tijdstip. (Begeleiding: 1 op 1).  

 

In het zorghotel zijn o.a. werkzaam de Westfrie-

se zorgvrijwilligers Monique Bolman, Harrie 

Dol, Bouke en Marijke Pitstra. De begeleiding 

van de hotelpelgrims bestaat uit pastor Co Kuin, 

pastor Mariet Vet, groepsassistent Harry Vet en 

hotelleider Fred van de Winkel. Alle vrijwilli-

gers in deze Lourdesreis (LO1773) zijn door 

VNB aangesteld. Wilt u ook eens als 

(zorg)vrijwilliger naar Lourdes? Mail naar Henk 

Smits henk.smits@vnb.nl 

 
Op woensdag 14 juni is er een informatie- en 

kennismakingsavond en op woensdag 6 septem-

ber een voorbereidingsbijeenkomst, beide in de 

protestantse kerk te Hoogkarspel .�  

De saamhorigheid in de Groep Westfriesland is 

ieder jaar weer heel sterk! Als individueel deel-

nemer zult u zich niet alleen voelen; met het oog 

op het ‘na-beleven’ is een reis-/kamergenoot aan 

te bevelen! Wilt u dit jaar met dé Westfriese 

Lourdes Vliegreis mee? Bel Harry Vet 0228-

514040 of mail ham.vet@quicknet.nl  

 

 

Basisschool de Bangert  
 

We zitten in de laatste fase 

van dit schooljaar. Al is de 

laatste schooldag voor de zo-

mervakantie pas op 21 juli. 

In deze periode gaan de lessen 

catechese over het thema: 

Groei. Het is een onderwerp 

dat in ieder geval mooi bij de lente past. Maar 

daar gaan de lessen niet alleen over. Het gaat ook 

over hoe het is om groter te worden, steeds meer 

te kunnen. En over de vraag waar je je energie 

voor gaat inzetten. Waar wil je in groeien, goed 

in worden? 

In veel tradities zijn er overgangsrituelen. Het 

Vormsel uit de katholieke traditie is daar een 

voorbeeld van. In de lessen besteden we ook 

aandacht aan rituelen uit het Hindoeïsme en aan 

een indiaans ritueel. In die rituelen wordt er op 

een symbolische manier bij stil gestaan dat kin-

deren groter zijn gegroeid.  

Het gaat vanzelf, maar eigenlijk is het helemaal 

niet gewoon dat alles wat leeft ook groeit. Het is 

eigenlijk een heel wonderlijk gegeven. Mensen, 

dieren, planten: alles wat leeft groeit en ontwik-

kelt zich. Met de kinderen luisteren we naar ver-

halen waarin iets van het geheim van groeien 

voelbaar wordt. Hier staan met de kinderen in 

verwondering bij stil. 

Het worden vast weer boeiende lessen! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Anita Bonnema 

Directeur van De Bangert 

mailto:henk.smits@vnb.nl
mailto:henk.smits@vnb.nl
mailto:henk.smits@vnb.nl
mailto:ham.vet@quicknet.
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