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HELP ONZE ADMINISTRATIE!

GEBOORTE?
HUWELIJK?
VERANDERINGEN IN HET GEZIN?
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.
LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE
Parochieledenadministratie Andijk
p/a Hans Sijm
Dijkweg 310
1619 JH ANDIJK
email: adm.parochieandijk@gmail.com
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

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 wachttijden. 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 boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.
HWK – is een gezamenlijk initiatief van alle
Uw
wijkkontaktpersoon
is:PCI’s.
Westfriese
diaconieën en
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl
dinsdag 16 januari voor februari
t/m half maart 2018
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Van de redactie
Het jaar 2017 is bijna verstreken. Ieder zal daar
op zijn/haar eigen manier op terugzien, maar
eerst gaan we nog het Kerstfeest vieren, het feest
van vrede en licht.
Voor de kinderen is er op de 1e Kerstdag om
13.00 uur weer Kindje wiegen. Voor hen een
leuke manier om Kerst te vieren.
Op dinsdag 26 december en op Nieuwjaarsdag is
er geen viering, maar wel is er dan om 10.30 uur
een viering in Wervershoof, waar u van harte
welkom bent.
Van de Zonnebloem kwam er weer de trekkingslijst binnen. Hij hangt nu in het portaal. Maar als
u een prijs gewonnen heeft krijgt u automatisch
bericht of u kunt kijken op
www.zonnebloem.nl/loterij
Bij dit Kontakt ontvangt u ook weer een nieuw
Parochiegidsje. Goed bewaren dus!
Onze Kerstwens voor allen
is eenvoudig en klein:
Respectvol te leven
en er voor elkaar te zijn!
Zou dan het nieuwe jaar 2018
een vredevol jaar worden misschien?

Wat en wanneer
di. 16 jan.

inleveren kopij voor februari t/m
half maart

do. 18 jan.

1e ouderavond Vormselproject
dagkapel

zo. 21 jan.

Gebedsweek van de Eenheid
10.00 uur, Zwaagdijk-Oost

za. 7 april

Vormsel

Liturgische agenda

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.
Communie thuis: Indien u graag de Communie
thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker
een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.
***************************************

Liturgisch rooster

Dinsdag 19 december:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
Vrijdag 22 december:
15.00 uur: Oecumenische Kerstviering in
Sorghvliet m.m.v. organiste Ina Sijm
in samenwerking met de Gereformeerde Kerk met als thema: “Licht”.
Vanaf 15.00 uur welkom voor een
kopje koffie of thee. Aanvang viering
15.30 uur met als voorgangers
Dominee Staat en mw. Nellie Pronk
Zondag 24 december: Kerstavond
19.00 uur: KERST-GEZINSVIERING
Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor J. Suidgeest
Deurcollecte voor Solidaridad!
21.30 uur: KERSTNACHTVIERING
Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker
Deurcollecte voor Solidaridad!
Maandag 25 december: Eerste Kerstdag
Hoogfeest van Kerstmis
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Voorgangers van groep Andijk
Deurcollecte Solidaridad
13.00 uur: KINDJE WIEGEN

In het weekend is er één viering.
Algemeen geldt:
In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.
In de overige weekenden van de maand steeds op
zondagmorgen om 10.00 uur.
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Dinsdag 26 december: Tweede Kerstdag
GEEN VIERING
10.30 uur: R.K. kerk te Wervershoof
Eucharistieviering
Kapelaan P. Piets
Zondag 31 december: Oudjaar
19.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Kapelaan P. Piets
Maandag 1 januari: Nieuwjaar
GEEN VIERING
10.30 uur: R.K. Kerk te Wervershoof
Eucharistieviering
Kapelaan P. Piets
Zondag 7 januari: Driekoningen
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Voorgangers van groep Andijk
Koffiedrinken!
Zondag 14 januari:
10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Kapelaan P. Piets
Dinsdag 16 januari:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
16.00 uur: Woord-Communieviering
in Sorghvliet
m.m.v. organiste Ina Sijm
Voorganger mw. Nellie Pronk
Zondag 21 januari: Kerkbalans
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker

KINDJE WIEGEN
Op eerste kerstdag, 25 december zullen Mariëlle
Kuin-Koomen en Debbie Roozendaal om 13.00
uur het kindje wiegen gaan verzorgen.
Op vrijdag 22 december zullen wij om 13.30 uur
gaan oefenen en de rollen verdelen. Op de Bangertschool zijn bladen uitgedeeld aan de groepen
1 t/m 5 om de kinderen in te laten schrijven.
Mochten kinderen
toch graag mee willen doen en zich
niet hebben opgegeven, dan kunnen
ze die vrijdag toch
naar de kerk komen.
Ook op de maandag
zelf (1e Kerstdag)
kunnen zij gewoon aansluiten in het verhaal.
Mocht je zelf verkleedkleren hebben, trek deze
dan aan. Mocht je geen verkleedkleren hebben,
op die zondag zal er een kist met herders-,
schaaps- en hondenkleren zijn.
Het kindje wiegen zal om 13.00 starten en ongeveer een half uur duren. Tijdens dit gezellige
samenzijn zullen wij het kerstverhaal naspelen
en meerdere bekende kerstliederen zingen. We
hebben nog geen echt kindje in de kribbe. Dus
mocht u iemand weten, laat het ons dan weten
Wat zal het mooi zijn om de kinderen uit Andijk
in dit verhaal te zien mee spelen. Iedereen is
welkom, dus neem je vader, moeder, broer, zus,
opa, oma, tante, oom, buurman, buurvrouw,
neefjes en nichtjes mee!!
Tot 25 december,
Groetjes
Mariëlle en Debbie, 0228-755076
ONDERANDEDIJK
Beste parochianen,

Zaterdag 27 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Kapelaan P. Piets
Zondag 4 februari:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Pastor A. Dekker
Koffiedrinken!

Het was zaterdag 2 december jongstleden. De
dag dat ik op bezoek was bij een oud-collega uit
de tijd dat ik nog werkte bij de Rabobank. Dat is
inmiddels zo’n zestien jaar geleden. Het eerste
wat mij opviel bij die oud-collega thuis was de
grote en prachtig versierde kerstboom in de hoek
van de kamer. Hijzelf vond het toen gewoon nog
te vroeg om al een boom in huis te hebben, maar
zijn vrouw dacht daar heel anders over. Zij was
die kille, koude, mistige en natte dagen in die tijd
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zó beu, dat ze al toe was aan een kerstsfeer.
Vandaar dus die boom in hun woonkamer opgetuigd met gouden slingers en ballen, volop verlichting en een piek. Maar ook de nodige afbeeldingen van zwarte piet en Sinterklaas trof ik daar
in hun woonkamer aan. Dat des te meer passend
in die tijd en met kleinkinderen over de vloer
ontkwamen ze daar ook niet aan. Zo lieten ze mij
dat toen nog weten.
Inmiddels is die Sinterklaas met zijn pieten,
zwart of roetveeg of anderszins gekleurd, alweer
enige tijd geleden vertrokken en hebben de nodige mensen zo onder ons en om ons heen eveneens al iets van kerstsfeer in huis gehaald. Dit
door die geplaatste en opgetuigde kerstboom,
door die kerstverlichting in de tuin en door die
mooie sfeervolle kerststal. Dat heeft weliswaar
niet het formaat die we in onze kerk zien staan,
maar wat zich daarin afspeelt, in die stal, is van
gelijke waardevolle betekenis. Namelijk de geboorte van een wonderbaarlijk goddelijk Kind
onder ons gekomen. Nu is echter elk kind wonderbaarlijk, goddelijk, maar deze kreeg een speciale opdracht met zich mee. Namelijk die van
Licht brengen onder ons mensen, opdat het onze
levensweg zou verlichten. Daartoe is Hij ook ons
voorbeeld. Dat gedenken we, dat vieren we in
het bijzonder met kerst in onze kerk.
Kerst is dus veel meer, dan alleen die kerstboom,
die kerstverlichting en eventuele kerstcadeautjes
en een rijkelijk gevulde tafel als ik al die folders
en tv reclames van de supermarkten langs zien
komen. Natuurlijk weet dat alles en mogelijk zoveel meer de kerstsfeer te verhogen, maar uiteindelijk gaat het om dat Licht, dat Kind Jezus onder ons gekomen met die opdracht van God. We
vieren dat dus in het bijzonder tijdens onze
kerstvieringen. Dat ook die vieringen mogen bijdragen tot hele mooie, feestelijke en sfeervolle
kerstdagen, dat wens ik u en de uwen ook van
harte toe. En voor het geval de keerzijde van het
leven, die van verdriet, die van verlies, zich heeft
aangediend, wens ik u en de uwen bemoediging,
sterkte om ook door die aankomende periode
heen te komen. Dat u en uwen zich daarin ook
‘gedragen’ mogen weten.
Verder wens ik u en de uwen alle goeds voor het
aankomende nieuwe jaar 2018. Dat het als een
Zalig, als een Gezegend Nieuwjaar beleefd mag
worden. Mogelijk mede dankzij onderstaande

woorden uit dat gedicht. Dat ze niet bij woorden
blijven.
Ik wens …
Ik wens dat je
net als de herders
voor niets hoeft te vrezen,
dat je van onrust mag genezen
en dat je in kinderogen
Gods vrede mag lezen.
Ik wens dat je
net als de wijzen
je moedig op weg durft begeven,
dat je ook je gaven zal geven
en dat je verbonden met velen
hoopvol zal mogen leven.
Ik wens dat je
net als Jezus’ leerlingen
met moed en inzet mag werken,
mensen in nood mag bemerken
en dat je belangeloos bij velen
’t vertrouwen kan helpen versterken.
Ik wens dat
in je eigen hart,
in het komende jaar
een redder kan wonen
om zo van binnenuit
aan ieder mens Gods liefde te tonen.
Ik wens dat
dit kind, Jezus, in jou,
het kind in jou weer leven doet.
Ik wens dat je
als dit kind, je thuis mag voelen
in de kring van kleinen.
Ik wens dat je
als dit Kind, een licht mag zijn
voor mensen in het duister.
Ik wens dat je
als dit kind, met zachte hand
vertroosting brengen mag
waar mensen lijden.
Ik wens dat je
als dit Kind, de weg mag gaan
naar allen die geen uitweg zien.
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Ik wens dat
ieder die je hoort en ziet,
dit Kind, Jezus,
in jou herkennen mag.

Koffiedrinken
Zondag 7 januari
Jolanda Hooiveld en Jacquelien Haakman

Dat alles wens ik u en de uwen, dat wens ik ons
allen van harte toe. Zo weten we voor elkaar en
met elkaar, steeds meer licht te brengen in deze
wereld, in onze leefomgeving dichtbij en veraf.
En dat naar voorbeeld van dat Licht, van dat
Kind, van de Komende, die reeds onder ons
leeft, Jezus Christus.

Zondag 4 februari
Els Sijm en Jacqueline Verlaat

Hartelijke groet,
pastor André Dekker

Groetjes van Afra

Bloemschikken
De weken van 18 december t/m 31 december:
Corry Kuin, Angela Bregman, Els Roozendaal
De weken van 8 t/m 21 januari :
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter
De weken van 22 januari t/m 4 februari :
Betty Bakker en Ellen Botman
We bedanken mevrouw Roozendaal voor het jarenlang bloemschikken voor de kerk. Ze heeft
aangegeven te willen stoppen vanwege haar hoge
leeftijd.
Het einde van het jaar 2017 nadert en we overdenken blijde en droevige gebeurtenissen.
Van ons een lieve kerstgroet voor jullie allen, hele fijne kerstdagen en een gezond en goed 2018!
Groetjes,
Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

Kerkwerken
Januari vervalt voor wat betreft
het kerkwerken dus dan wil ik
iedereen hele fijne feestdagen
wensen en alle goeds voor 2018!
Groetjes van Trudy

Gezellige Kerstdagen toegewenst
en alle goeds voor 2018!
Graag tot ziens bij de koffie!

In Memoriam
Pé Appelman is geboren op 16 april 1935 in
Grootebroek. Na de lagere school kon hij gelijk
met zijn vader mee het land op, en deed de tuinbouwschool in de winterperiode in de avonduren.
Helaas werd zijn vader al op jonge leeftijd ziek,
en moest hij voor het gezinsinkomen zorgen. Als
ontspanning ging hij bij de drumband Irene.
Op 20-jarige leeftijd kwam hij Riet Grent tegen.
Ze hebben 6 jaar lang verkering gehad voordat
ze konden trouwen. Samen bouwden ze hun eigen tuindersbedrijf op, eerst vanuit Grootebroek
met de schuit naar het land… In Grootebroek
zijn ook hun drie kinderen geboren. Dankzij de
verkaveling verhuisden we in 1974 naar Andijk,
waar hij net als altijd de dag startte met een koppie en een shaggie. Nadat in het 1e jaar in Andijk
al zijn tulpen waren verzopen, heeft hij er verschillende groentesoorten verbouwd. Doordat hij
rugklachten kreeg is hij van de bloemkool op
nieuwe gewassen overgestapt zoals broccoli en
knolvenkel.
In 1995 besloten ze het met de bouwerij wat rustiger aan te doen. Hij genoot van een ritje met de
auto en van vakanties naar Duitsland.
De bouwerij, tot een paar jaar geleden was hij
nog te vinden op het bedrijf dat door zijn zoon
Kees is voortgezet, en het weer, hielden tot het
laatst zijn aandacht.
Nadat hij jaren voor zijn vrouw Riet, die afgelopen juli is overleden, heeft gezorgd, hadden we
gehoopt dat hij nog een tijdje van het leven
mocht genieten, helaas heeft dit niet zo mogen
zijn…..
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op 21 oktober 2017 is hij thuis in het bijzijn van
zijn kinderen ingeslapen.
Wilma Verlaat-Appelman

Namens onze parochiegemeenschap wensen wij
zijn nabestaanden ook langs deze weg sterkte
met het verlies.

Parochieraad
Nieuws vanuit de parochieraad
In de vergadering van
november zijn al de
eerste stappen gezet voor de 1e Communie en de
Vormselviering voor komend voorjaar. Ook zijn
er al speciale vieringen b.g.v. het 70-jarig bestaan van het Gemengd Koor en kan de KBO een
jubileum vieren. Een vrijwilligersavond staat
voor 26 oktober 2018 in de planning, al met al
heel wat leuke dingen om naar uit te kijken en te
werken.
In de afgelopen tijd is ook het parochiegidsje
bijgewerkt. Dat is best wel eens heel pijnlijk
omdat er mensen weggevallen zijn en niet meer
genoemd worden in het nieuwe gidsje, terwijl er
best veel aan hen wordt gedacht, vooral door de
nabestaanden. Het voelt bijna als: excuses dat het
zo gaat. In een mooie Allerzielenviering konden
we wel samen de overledenen gedenken. Ook
voor de nabestaanden van dit afgelopen jaar
komt er nog een bijeenkomst waarin men elkaar
kan ontmoeten en verdriet kan delen.
De vieringen met Kerst konden dankzij hulp van
pastor Suidgeest toch allemaal ingevuld worden.
Eerst was het rooster één viering op kerstavond,
maar nu is er gewoon een gezinsviering, met
pastor Suidgeest en een viering om half tien met
pastor Dekker. Welkom in onze mooi versierde
kerk ! Ook bij de viering op 1e kerstdag en het
Kindje wiegen!
In de dagkerk is er een klein tafeltje bijgekomen.
Tijdens het koffiedrinken de eerste zondag van
december kwam het al goed van pas. Wat was
het gezellig vol. De nieuwe kleedjes, genaaid
door de kosters, gaven de hele dagkerk een fleurig gezicht. Met dank!
Helaas is koster Afra Bakker geveld door een
herseninfarct. Gelukkig is er wel hoop dat er
verbetering mogelijk is. Maar we missen onze
duizendpoot nu wel.

We hopen dat het tijdelijk is! Sterkte Afra!
De Stiltevieringen rond Kerst worden dit jaar
niet gehouden, wel verzorgt deze groep nog de
bezinningsviering op Witte Donderdag.
In de laatste vergadering, december, is uitgebreid
gesproken over het gas- en stroomverbruik van
het kerkgebouw. Ook daar komt een slimme meter. De verzekeringen van het kerkgebouw en de
inventaris met alles erop en eraan zullen opnieuw bekeken worden.
En dan loopt het al weer heel snel naar half januari, actie Kerkbalans. De voorbereidingen zijn
al volop bezig. De materialen zijn binnen, de begroting opgesteld, de tassen voor de contactpersonen worden na de kerstvakantie in school
klaargemaakt door de vaste groep vrijwilligers.
Een heel gezellige middag! Ben Kuin brengt de
tassen weer rond en het ophalen is weer de
dankbare taak van de contactpersonen. De avond
van 22 januari wordt weer spannend! We hopen
op een flinke opbrengst om het tekort te verminderen!
In de regiobestuursvergadering is weer uitgebreid het geluid in de kerk van Wervershoof aan
de orde geweest. Het blijft moeilijk. Er zijn nu
weer aanpassingen gedaan, mogelijk beter?
De verdeling van de pastorale zorg moet zich nu
kapelaan Piets er is en pastor Suidgeest en pastor
Koning afscheid hebben genomen nog even hervinden.
De penningmeesters van de regio komen 18 december bij elkaar. Er is heel wat om over te
overleggen. Ook de inventarisatie van de gebouwen met alle kosten die dit de komende jaren
met zich mee kan brengen spelen een rol.
Iedereen vanuit de parochieraad heel fijne kerstdagen toegewenst en alle goeds en gezondheid
voor het nieuwe jaar!
Baukje Kuin-Hogendorp
Voor diegenen die de eerste zondag van december niet in de kerk waren, hierbij de bijdrage van
de Sint!
KLOMPENCOLLECTE 2017
Klompen met de collecte deze keer
Nee, op klompen te kerk doen we niet meer
Of we er op kunnen lopen is nog een vraag
Maar hier gebruiken wij ze graag
Om zo uw gedachten eens extra te bepalen
bij het geld wat we met de collectes ophalen
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Wat wordt daar toch veel mee gedaan!
De penningmeester moet het allemaal verslaan
Zie hier de mooie bloemen op het altaar staan
En het kerkwerken is ook weer gedaan
de warmte komt ons gastvrij tegemoet
Bijdragen aan acties doet ons goed
De pastor ontvangt zijn salaris via het bisdom
Reken maar dat het bisdom weer
om onze financiën komt
Hoe het allemaal met de financiën is gesteld
Wordt u met actie kerkbalans precies verteld
De kosters zorgen dat alles goed draait
Zelfs nieuwe kleedjes voor de dagkerk
zijn door hen genaaid
Ook deze kleedjes kosten geld
En zo is het met veel meer zaken gesteld
Daarom deze klompencollecte eens per jaar
We vragen om iets meer en het is weer klaar
De financiën gaan meer naar de goede kant
Vanuit de parochieraad onze dank
Aan alle bezoekers en vrijwilligers
in en rond onze kerk
Samen staan we toch maar sterk!
Iedereen persoonlijk bedanken was ons plan
Daarom in 2018 een vrijwilligersavond
als het kan
Bedankt voor alles wat u in de mandjes doet
Reken er maar op: we gebruiken het goed!

ook dááraan willen bijdragen, om mee te betalen
om ons gezamenlijke Parochiehuishoudboekje
sluitend te krijgen. We vertrouwen erop dat u
dan laat zien: Kerkbalans, daar geef je voor, de
kerk zijn we samen!

Parochieraad

Nu heeft inmiddels een groep ouders hun kind
aangemeld voor het project. Mocht u zich echter
daar nog niet onder begeven, maar toch uw kind
graag willen laten meedoen aan het project verzoeken wij dit kenbaar te maken via email
pastorandredekker@ziggo.nl.

Financiën
Kerkbalans 2018 staat weer op stapel.
Het motto is dit jaar:

Geef voor je kerk
Wat willen we geven voor onze kerk? Een plek
om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend oor vindt en stilte
om te bezinnen. Een plek om te vieren, te gedenken en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en
klaar staan met praktische steun. Maar het gaat
niet alleen om die plek, het gaat ook om onze parochiegemeenschap die we samen in stand houden. Er worden buiten het gebouw om door vele
parochianen activiteiten ontplooid die laten zien
dat onze kerk ons heel wat waard is. Het hele
jaar door ‘betalen’ en ‘ontvangen’ we door samen onze parochie vorm te geven. In januari
klopt de penningmeester bij ieder van ons aan de
deur via de actie Kerkbalans, om te vragen of we

Vol vertrouwen zien wij de actie Kerkbalans tegemoet. Namens de parochieraad en de werkgroep Kerkbalans
Lieneke Dekker

Vormsel
Op zaterdagavond 7 april 2018,
om 19.00 uur, hebben we voor de
parochies Andijk en Onderdijk onze gezamenlijke vormselviering.
Deze viering wordt gehouden in de parochiekerk
van Andijk. De vormheer op die avond is Mgr.
Van Burgsteden, hulpbisschop van ons Bisdom
Amsterdam-Haarlem.
Ter voorbereiding aan voormelde viering bieden
wij het vormselproject aan. De eerste avond is
voor de ouders van de vormelingen en wel op
donderdag 18 januari 2018, om 19.30 uur, in de
dagkapel van de kerk in Andijk.
Graag nodigen wij deze de ouders daartoe uit.

Wij zien u graag op donderdagavond 18 januari
2018.
Hartelijke groet,
Vera Steltenpool-Burger,
Carine Sijm-Steltenpool,
Pastor André Dekker

Gemengd Koor
BERICHT VAN HET KERKKOOR
ST. CAECILIA
Vrijdag 17 november jongstleden was onze jaarvergadering. Als altijd in goede sfeer verlopen en
de dingen die spelen eens goed te bespreken.
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Enkele leden waren niet of niet bij aanvang aanwezig. Altijd jammer.
Ook Hans Sijm kon er niet bij zijn. Hij is al enige tijd onder behandeling, nu met chemokuren
bezig en aansluitend een bestralingstraject. Niet
niks allemaal, maar wel nodig. We willen hierbij
Hans, Ina en hun gezin laten weten dat we aan ze
denken en hopen op een heel goed resultaat!
Ook aanwezig namens de parochieraad Carina
Sijm. Dit wordt door ons zeer gewaardeerd. Een
vraag van haar is of ons koor het leuk zou vinden
om eens te ruilen met een ander kerkkoor in onze
regio. Een gedachte van de pastores. Wij bijvoorbeeld in Onderdijk zingen en zij hier in Andijk. We konden hier niet meteen positief over
zijn vanwege enkele hobbels, maar persoonlijk
vind ik wel dat dit bekeken moet worden.
Tim was aftredend bestuurslid en stelde zich niet
herkiesbaar vanwege het feit dat hij ook onze dirigent is. Tim, vanaf deze kant hartelijk bedankt
voor je inzet binnen het bestuur en we rekenen
erop dat je nog vele jaren onze dirigent mag zijn.
Gelukkig heeft Margriet van der Meijden zich
bereid verklaard de plek van Tim in te willen
nemen. Heel goed Margriet, hartelijk welkom in
het bestuur.
We zingen al meerdere jaren 1x per maand in
Huize Sorghvliet. Dit geeft altijd veel voldoening maar er komt misschien een einde aan.
Vrijdagmiddag voor kerst nog en daarna mogelijk niet meer. Dit zou erg jammer zijn, maar
mocht het toch blijven: wij komen altijd graag
zingen!
Met de kerst zingen we de Paulus Messe. Een
mooie mis voor zo’n gelegenheid, maar ook een
hoge. Gelukkig kan ons orgel transformeren. Dat
betekent met een druk op de knop naar een lagere toonsoort, waardoor het toch mogelijk is deze
mis te zingen. Het is ook een vierstemmige mis
en zeker daarom zouden we er graag weer eens
wat nieuwe leden bij willen hebben. Probeert u
het eens en kom eens langs tijdens een repetitie
op maandagavond om 19:30 uur in de kerk. Ik
geloof zeker dat u het leuk vindt.
Tot slot wens ik u allen een zalige kerst en een
gezellige jaarwisseling en alle goeds voor het
nieuwe jaar!
Groeten van Frans Laan

Kerk en
Samenleving
ADVENTSACTIE VOOR MALAWI
Malawi word geteisterd door hiv/aids en ondervoeding. Ruim 10% van de bevolking is besmet
met het hiv-virus. Daarnaast beleeft dit land
momenteel de ernstigste voedselcrisis sinds jaren, als gevolg van droogte en overstromingen.
Vooral bij zwangere en pas bevallen vrouwen
met hiv en hun kinderen dreigt gevaar voor ondervoeding. Sant’Egidio, een christelijke lekengemeenschap, zich op het verbeteren van de gezondheid van moeders en kinderen met hiv.
Vicieuze cirkel doorbreken
Het grootste deel van de bevolking in Malawi
leeft van de tuinbouw. De maaltijden zijn eenzijdig en bestaan voornamelijk uit nsima, waar nagenoeg geen calorieën en eiwitten in zitten. Door
herhaalde misoogsten is op grote schaal ondervoeding ontstaan. Voor mensen met hiv besmetting is dat een extra risico, want een belangrijk
kenmerk van hun ziekte is gewichtsverlies. Aantasting van het immuunsysteem door hiv en ondervoeding hebben een versterkend effect op elkaar. Het is een vicieuze cirkel die doorbroken
moet worden. Goede voeding biedt geen genezing, maar vertraagt wel het ziekteproces.
Effectief omgaan met voedsel
Vrouwen spelen een cruciale rol in het veranderen van vaste voedingsgewoonten, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het voeden van hun gezinnen. Sant’Egidio wil de moeders leren effectief om te gaan met plaatselijk voedsel, met name in tijden van schaarste. Daarnaast willen zij
de families van de moeders ondersteunen bij het
verduurzamen van hun voedselproductie. Op die
manier leren zij beter om te gaan met de effecten
van honger en ondervoeding.
Kennis van goed en gevarieerd eten
Het project biedt voedselhulp en training aan een
groep van 300 seropositieve zwangere en pas
bevallen vrouwen tussen 15 en 60 jaar die aan
acute ondervoeding lijden en die voor hun gezinnen moeten zorgen. Daarnaast worden tenminste 300 seropositieve kinderen tussen 12
maanden en 14 jaar geholpen, die lijden aan acute ondervoeding. De vrouwen krijgen gezondheidstrainingen waarin lokaal voedsel wordt gepromoot, dat ze makkelijk dichtbij huis kunnen
vinden. Ze leren hoe ze dit op een voedzame
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manier kunnen bereiden. Daarnaast krijgen ze
voorlichting over de basisprincipes van gezonde
voeding, de voedingswaarde van producten, het
veilig opslaan van voedsel en het bereiden van
gezonde maaltijden om zo acute ondervoeding te
voorkomen. De ervaring leert dat kennis van
goed en gevarieerd eten in tijden van nood levens redt en mensen weerbaarder maakt.
Over Sant’Egidio
De gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap die in meer dan 70 landen van alle continenten 60.000 leden telt. Op
wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten. De gemeenschap van
Sant’Egidio werkt al meer dan 10 jaar aan de bestrijding van hiv en aids in Malawi. Er zijn inmiddels al (onder andere) 10 gezondheidscentra
opgericht en 4 gespecialiseerde laboratoria opgezet. Sinds 2005 werden 58.000 mensen geholpen
en meer dan 800 medische medewerkers opgeleid.
Meer info? www.adventsactie.nl
Geld doneren? IBAN NL 89 INGB 0653100000
Collecte Missio
Deze collecte heeft 74 euro opgehaald.
Allemaal uw hartelijke dank voor uw bijdrage.

Regionieuws
WEEK VOOR GEBED
VOOR DE EENHEID
In de week van Gebed voor de Eenheid, komen
jaarlijks in januari christenen overal in de wereld
bijeen om gezamenlijk te bidden om eenheid.
Dit is een traditie van vele jaren, begonnen aan
het begin van de vorige eeuw.
Ook kerken in ons land kennen deze traditie met
een actieve deelname. Binnen deze Gebedsweek
wordt een goed moment gekozen voor een
Gezamenlijke Gebedsdienst. In zang en gebed,
bezinning en Schriftlezing is er een gezamenlijke
Getuigenis van eenheid en verbondenheid.
Voor het jaar 2018 is het thema geworden: Recht
door Zee (Exodus 15: 1 -21)
Plaats van het samenkomen is dit jaar de R.K.
Parochiekerk te Zwaagdijk-Oost, huisnr. 186.
De datum is zondag 21 januari 2018, aanvang
10.00 uur. Voorganger is mevr. Tiny Immen,

m.m.v. leden van de Raad van kerken:
Aad Schouten, Els Bakker en Wil Gorter.
De kinderen die in februari hun vormsel gaan
doen, zullen zich in deze dienst voorstellen en
hun medewerking verlenen. De zang wordt verzorgd door het Gemengdkoor van de parochie
Zwaagdijk-Oost.
Elk jaar is er een ander land, dat een liturgie
voorbereidt en aanbiedt om te gebruiken. Dit jaar
hebben de christenen uit de Cariben deze Gebedsweek voorbereid. Dit laat iets zien van de
wereldwijde verbondenheid.
Als christenen van verschillende kerken bent u
van harte welkom op zondag 21 januari 2018 om
10.00 uur in de genoemde dienst.
Vriendelijke groet,
Raad van Kerken, Andijk, Onderdijk,
Wervershoof, Zwaagdijk-Oost
KERSTMIS
Alweer een jaar voorbij; wat gaat het toch allemaal (te) snel! Eigenlijk is dat meestal de eerste
reactie van mensen op het naderen van de feestdagen. Zelf sluit ik mij hierbij aan. Al kan het
afgelopen jaar er één zijn met minder leuke gebeurtenissen op het persoonlijke vlak, toch ontkom je niet aan de gedachtegang dat je scheurkalender alweer bijna door zijn blaadjes heen is.
Hoe geeft u nou gestalte aan de feestdagen? Is
dat door allerlei etentjes af te gaan of te organiseren? Of door misschien wat extra pecunia te
geven aan de kerk en/of de vele organisaties die
zich inzetten voor de medemens die het wat
minder heeft dan u en ik? Of kijkt u meer naar
binnen, naar uw gedrag en gedachten? Het ene
sluit het andere niet uit. Feesten, maar maat weten te houden en contemplatief zijn zonder je in
jezelf op te sluiten; het kan gelukkig allebei!
Wat helpt u nou het beste om eens bezinnend bezig te zijn? De Mis op kerstavond bij te wonen,
een fraai opgesierde kerstboom in uw huiskamer
met presentjes er onder voor familie en vrienden
of…… volgt u de heilige Franciscus van Assisi
na met een kerststal op het dressoir?
Kerkelijk gezien is Pasen het belangrijkste feest
door de opstanding van Christus, waarmee Hij de
dood heeft overwonnen voor allen die in Hem
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geloven. Zonder verrijzenis geen christelijk geloof! Gevoelsmatig echter ben je wat makkelijker in de religieuze sfeer te brengen tijdens de
koude, donkere dagen eind december dan in april
met het lentezonnetje in je gelaat terwijl de
avonden weer lengen. Dit baseer ik op uitlatingen van vele honderden parochianen die ik
mocht spreken en ontmoeten.
Franciscus had geen klein stalletje in de woonkamer, maar een echte, aanschouwelijke stal gebouwd in een grot te Greccio in Italië. Mensen
kwamen van heinde en verre naar die stal in die
grot om eens persoonlijk te ervaren hoe of de
preek over het wonder van de geboorte van
Christus in de kerstnacht uitgebeeld zou worden.
Met kribbe, os en ezel. Door zelf mee te maken
hoe het is: een stal die stinkt naar uit hooi en
uitwerpselen en die grot die vrij koud is. In zulke
omstandigheden is Hij geboren die Zoon van
God is! Zo waar en toch bijna tegenstrijdig: de
Koning van het heelal kwam ter wereld in zulke
armzalige omstandigheden. Geen luxe paleis,
een warm bed en met dienaren omringd, maar
liggend in een voerbak met alleen een os en een
ezel die Jezus met hun lichaam wat warmte gaven.
Zo vierde diaken Franciscus de viering in een
kerststal, om ons aldus blijvend te herinneren aan
het feit dat Christus ieder jaar opnieuw geboren
wordt en zo mens wordt in ons hart. Christus is
als Zoon Gods niet tevergeefs gekomen tot ons
mensen. Eigenlijk komt Jezus in elke Eucharistie
tot ons, maar met Kerstmis wel op een heel bijzondere wijze. Moge het licht van Christus, tot
ons gekomen in die uitverkoren nacht, ons aller
harten verlichten en openstellen voor de liefde
van God en de medemensen.
Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar
voor u en uw dierbaren,
kapelaan Peter Piets

Gedachte
Elke dag
een beetje vrede
wat warmte,
een vriendelijk woord.
Elke dag
een beetje vertrouwen

wat aandacht,
iemand die in je gelooft.
Elke dag
een beetje vreugde
een beetje licht,
iemand die je hoort.
Elke dag
een beetje hoop.
Mag het elke dag
voor iedereen
een beetje Kerstmis zijn?

Kies
Voor
Gezelligheid
21 november: Gezellige avond m.m.v. zangtheater: “MAMS”. 7 Meiden zongen Nederlandstalig
met af en toe een soort van grap en chaotisch.
Maar dat zal wel bij het theater horen. Er waren
veel leden en zij hebben een leuke avond gehad.
Er is tijdens deze avond een oproep gedaan voor
nieuwe bestuursleden. Het huidige bestuur zit al
heel lang en het is tijd voor vernieuwing.
19 december: Kerstavond.
Om 18.00 uur: Gourmetten.
16 januari 19.30 uur: Jaarvergadering,
daarna: “Hartekreet”.
Prettige Feestdagen en de beste wensen
voor 2018.
Martha

Uit de brievenbus
VOORHOUT
Een jarenlange verbonden met de parochie en
met de plaats Andijk blijft iets moois houden zoals dat ook met andere parochies en gemeenschappen is. ‘Voorhout’ is een nieuw woord!
Het nodigt uit om andere woorden eraan toe te
voegen.
Ter inleiding: in een kleine informatiegids wordt
de betreffende woonlocatie aan de rand van het
dorp Voorhout aangegeven als een Woonservicecentrum. Het is met de naam: Buitenplaats
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Nieuw Schoonoord (BNS). In vroegere jaren
betekende BNS: Bisschoppelijke Nijverheids
School, een bekende opleidingsschool voor allerlei vakken: schilder, timmerman, loodgieter,
bakker, enz. Voor een aantal mensen hier is het
herkenning als leerling tóen op deze school in
Voorhout.
DE BEWONING
Er is een Hoofdgebouw met pension- en zorgappartementen met algemene ruimten voor de bewoners. Er zijn kantoren en werkruimten en privé-ruimten voor de Broedercongregatie. Er is
een restaurant voor maaltijden, ’s morgens, ’s
middags en ’s avonds. De meesten kiezen voor
’s middags, de warme maaltijd, ik zelf ook. Het
is heel goed verzorgd, een soort buffet-eten. Er
is keuze uit twee, dat lukt altijd. Twee gastdames delen uit, op het bord. Die keuze is er ook
wat betreft soep en toetjes. ’s Morgens en ’s
avonds (broodmaaltijd) kan goed thuis. Er is een
eigen wasserij en linnenverzorging. Er is een
technische dienst voor reparaties en klein onderhoud. Het is verstandig om een klusjesabonnement te nemen (dat heb ik dan ook gedaan, het
is met veel voordelen). Er is een winkeltje voor
de bekende huishoudelijke producten. Er is een
bloemenstalletje (vrijdag en zaterdag). Er is een
dames- en herenkapper op bepaalde tijden.
Twee huisartsen houden spreekuur op twee verschillende dagen in de week. Er is een kapel met
een aanbod van vieringen. Er is een bibliotheek.
Er is een spelmiddag, kaarten, biljart, enz. Er
zijn logeerkamers voor gasten. Het klinkt bij elkaar als een waardevol geheel. Om daaraan toe
te voegen:
DE BEWONING IN HET PARK.
Dan gaat het over een groter aantal bewoners.
Verspreid over het park vinden we een aantal
huurwoningen (78), huurappartementen (12) en
een aantal koopwoningen (12). Zelf ben ik in de
afgelopen zomer in aanmerking gekomen voor
een huurappartement, begane grond. De bewoners kunnen zich verbonden voelen met het aanbod vanuit het Hoofdgebouw en met de mogelijkheden die ook voor hen bedoeld zijn. Naar
schatting gaat het om een bewonersaantal van
ongeveer 150 mensen. Onder hen een aantal
oud-pastores o.a. broer Jaap, religieuzen, broeders.
Laten we terugkeren naar Wervershoof!

VERHUIZING
Op dinsdag 3 oktober jl. was er na voorbereiding
een eerste verhuizing naar Voorhout. Het ging
om de grotere stukken zoals bureau, tafel, stoelen, boekenkast, wandmeubel, bed, het inpakken van glaswerk, keukeninventaris, boeken.
Het is gegaan via een verhuizer uit Hoorn-80,
professioneel gedaan door 3 personen. Alle
waardering voor hun aanpak. In de ochtend
konden we al afreizen naar Voorhout. Met enkele goede hulpen gingen we met eigen auto ook in
dezelfde richting. Toen alles - het grotere vooral
– op zijn plaats stond , konden we daarna nog
het een en ander een plaats geven en inrichten,
voor zover op dat moment mogelijk was. Al bij
al een geslaagde onderneming.
Twee kamers waren in de pastorie nu leeg, belangrijk voor verdere stappen. In de verdere dagen zijn deze kamers en ook de doucheruimte
opgeknapt voor opvolger kapelaan P. Piets.
Na de bijzondere afscheidszondag van 15 oktober en het vertrek op 16 oktober ben ik nog enkele keren terug geweest, een dag of twee dagen,
voor verhuizing van het kleinere. Dat was nog
best veel. Het kon met eigen auto, eenmaal ook
met dank voor het aanbod van Karin Gitzels met
grotere auto, nodig vanwege o.a. nog een kast
graag richting Voorhout. We waren toen met
zijn vieren, met nog genoeg te doen in het huisje! Van groot naar kleiner verhuizen: wat gaat
er mee, wat kan niet mee, alles moet door je
handen en langs je ogen gaan. Het heeft meer
tijd gevraagd dan ik tevoren had ingeschat. Al
met al is het goed gegaan.
WAT IS ER NOG MEER MEEGEGAAN?
Wat is er met de verhuizing en in de vervolgdagen nog meer meegegaan naar Voorhout?
Dan denk ik bijvoorbeeld aan de drie woorden in
de afscheidsviering in de kerk op zondag 24
september van dit jaar 2017. Het zijn de woorden: verbondenheid, dankbaarheid, herinneringen. Dat kon mooi samen met pastor/diaken
Kees Koning die ook afscheid nam, zoals dat
klonk in de andere kerken van de regio op andere
zondagen.
Het is voor mijzelf terugdenken aan een hartelijke zondagviering met toepasselijk gekozen lezingen, gesproken woord, gebed en zang. Een
mooie aanwezigheid van mensen in de kerk
hoorde er bij. Dank bijzonder aan de beide koren samen. In buurthuis Sarto was er daarna een
sfeervol samenzijn. Ook daar gesproken woord,
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uiting van dankbaarheid en veel goede wensen.
Het was een mooi samenzijn, een hartelijke
aanwezigheid en onderling contact. Het deed
ons beiden goed, met dankbare herinneringen
over en weer.
In de afgelopen weken thuis in Voorhout was er
en kwam er de tijd om aan dat alles terug te denken, met dankbaarheid en voldoening. Genoemde drie woorden blijven hun waarde houden zoals deze woorden het zelf zeggen en aangeven: verbondenheid, dankbaarheid en herinneringen.
Op weg naar het Kerstfeest, naar de vieringen in
de kerk, naar mooie dagen thuis, op weg naar
de Jaarwisseling en het nieuwe jaar 2018: heel
veel goede wensen, vrede, bezinning en goede
voornemens.
Dat geldt zeker ook voor pastor André Dekker en
voor de andere pastores binnen de regio, de pastores Jan van Dril en Peter Piets. Dat geldt ook
voor de Parochieraad. Het is met vrijwilligers,
met medewerkenden, werkgroepen en andere
mensen sámen in de weer. We willen daarbij
ook denken aan de invulling en de voortgang van
samenwerking met de andere parochies van de
regio, heel veel waard.
Voor u allen een hartelijke groet vanuit een
nieuwe locatie, Voorhout, hier goed terecht gekomen op weg naar de komende en de verdere
dagen.
Pastor Jan Suidgeest
Rijnsburgerweg 4 V500
2215RA Voorhout.
Schuif ook aan tafel bij
“Breek de Week!. Iedereen
die anders meestal alleen eet,
is weer van harte welkom op
donderdag 25 januari 2018.
De maaltijd vindt plaats in “de Lichtboei”,
Hoekweg 12. Dan kunt u weer genieten van een
lekker drie gangen menu. U bent vanaf 17.30 uur
welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel.
De kosten zijn € 5. Let op, opgave kan vanaf
8 januari via breekdeweekandijk@gmail.com of
bij Gerda Gorter (tel. 592594) of Sjanni de Vries
(tel. 720179). We hanteren geen “vaste gastenlijst” meer, dus opgave is echt noodzakelijk. Bel
op tijd, want vol is vol.Als vervoer een probleem
is, lossen we dat op. Samen eten is gezellig!

Volgende Breek de Week maaltijden: 8 maart en
26 april 2018.
Gerda Gorter, Sjanni de Vries , Clementine
Bultsma, Jacquelien Vriend en Petra Keesman
ABDIJ VAN EGMOND
Graag wil ik u attenderen op de nieuwe (adventsen kerst)kaarsen die wij in onze abdijwinkel op
voorraad hebben. De afbeeldingen zijn ontworpen door de monniken en verder verwerkt op de
kaarsen door de monniken, medewerkers en
vrijwilligers.
Wij zijn daar zeer dankbaar voor.
Alle hulp die kan bijdragen om de abdijwinkel te
laten voortbestaan als venster van de abdij, als
inkijk op ons geloofsleven en om anderen te inspireren en te stimuleren op hun zoektocht naar
God, stellen wij zeer op prijs. U kunt ons helpen
met het kopen van onze producten.
Mocht u meer informatie willen hebben of hebt u
ideeën die ons kunnen helpen, verzoek ik u contact met mij op te nemen op ons
telefoonnummer 072-5062786
of email naar abdij@abdijkaarsen.nl
Onze openingstijden gedurende de periode
november 2017 tot en met 6 januari 2018:
Dinsdag tot en met zaterdag 11:00 t/m 16:30 uur.
Op 1e en 2e kerstdag, alle zondagen en op 1 en 2
januari zijn wij gesloten.
Website: www.abdijvanegmond.nl
U kunt zich hier ook aanmelden voor onze
nieuwsbrief.
Vriendelijke groeten en hartelijk dank,
Broeder Steve Purperhart
Abdijwinkel van Egmond
Vennewaterweg 27 a
1935 AR Egmond-Binnen
WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2018
“Je voelt in Lourdes de liefde
van je medemens, de warmte
van alle mensen om je heen.”
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2017).
In 2018 – woensdag 26 september t/m maandag
1 oktober – gaat VNB Westfriesland voor het
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zeventiende achtereenvolgende jaar naar Lourdes. De groepsreis, met Westfriese pastorale begeleiding, staat open voor jong, oud, gezond,
ziek, gelovig, niet gelovig, buitenkerkelijk, andersdenkend.
Via opstapplaatsen in Hoogkarspel, Hoorn en
Oostzaan brengt de touringcar u naar Maastricht
Aachen Airport. Na ongeveer anderhalf uur vliegen, landt het chartertoestel op Tarbes. De gereedstaande bus zet u in ca. vijftien minuten voor
uw hotel in Lourdes af. Twee informatie- en
kennismakingsavonden in juni en september
dragen bij aan een versneld groepsgevoel. Op de
reünie in november krijgt u het herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis! Wilt u in
2018 met ons mee? Meldt u aan bij Harry Vet,
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij het
plaatselijke inschrijfadres.
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 – moeten zelf een rolstoelbegeleider meenemen; de rolstoelbegeleider dient de
rolstoeler de hele reis te duwen!

Beschikt men niet over (rolstoel)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.
Alle vrijwilligers worden door VNB aangesteld!
VNB, opgericht in 1883, is een non-profit organisatie die Lourdesreizen op diverse data en met
verschillende vervoermiddelen organiseert: per
vliegtuig, TGV, bus, VNB Lance (bus geschikt
voor pelgrims met zorg) en gesponsorde fietstochten naar Rome, Lourdes, Santiago en in
2018 ook naar het Heilige Land.
VNB organiseert pelgrimsreizen naar bestemmingen met een rijke christelijke traditie zoals
Assisi, Fatima, Griekenland, Israël, Jordanië, Polen, Rome, Santiago de Compostella en Turkije.
Zie: www.vnb.nl

Eén ster
Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
maakt de dag minder stil
Eén vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn
Eén noot
het begin van een lied
Eén kind
het begin van een toekomst
Jacqueline Roelofs-van der Linden

