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Jaargang 46, februari t/m half maart 2018 

 

REDAKTIE en SAMENSTELLING: 

Trudy Nieuweboer-Kuip 

Kleingouw 199 

Greet Tensen-Beemsterboer 

Kleingouw 195 

Lieneke Dekker-Bes 

Dijkweg 232 

 

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: pastorandredekker@ziggo.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 
 

WEBSITE: 

http://andijk.rkregiowh.nl/ 

 

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 

dinsdag  6 maart voor half maart 

t/m april 2018 

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 

 

De parochieraad kan terugzien op een geslaagde 

Actie Kerkbalans. U heeft weer laten zien, dat 

onze kerk voor u veel waarde heeft. Heel harte-

lijk dank aan alle gulle gevers en de vele mede-

werkers. 

In dit nummer wordt uw aandacht gevraagd voor 

de veiling in Sarto op vrijdag 9 maart. Noteert u 

het alvast in uw agenda. Het is altijd een gezelli-

ge avond en het resultaat ondersteunt de parochie 

en vele verenigingen financieel. 

U leest ook het een en ander over de Vastenactie. 

Deze is bestemd voor mensen, die het veel min-

der hebben dan wij. 

Ook informatie over het meelopen met de Stille 

Omgang op zaterdag 17 maart. 

Veel leesplezier en een goede winter/lentetijd 

toegewenst! 

 

VOOR HET HELE JAAR 

 

Hallo zon en hallo dag, 

zullen we samen stralen 

beginnen met ’n lach? 

 

Zullen we verwonderen 

beleven, gewoon dankbaar zijn? 

En genieten van momenten 

groot of klein? 

 

Wat en wanneer 
 

vr. 2 febr. Tauviering, Maria Lichtmis 

 kapel Dijk en Duin 

 

za. 10 febr. wandelen met de seizoenen 

 

di. 6 maart inleveren kopij voor half maart 

t/m april 

 

do. 8 maart Breek de Week 

 

vr. 9 maart Veiling Sarto, aanvang 19.15 uur 

 

za. 17 maart Stille Omgang 

 

za. 17 maart Musical Jonah 

 

do. 29 maart Bezinningsviering  

 

6 en 7 april Triduüm Wognum 

 

za. 7 april 18.30 uur Vormsel 

  (gewijzigde tijd) 

 

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 februari: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor A. Dekker 

Koffiedrinken! 

 

Zondag 11 februari: 

10.00 uur: Eucharistieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor J. van Dril 

 

VEERTIGDAGENTIJD 

 

Woensdag 14 februari: Aswoensdag 

Vasten- en onthoudingsdag 
19.00 uur: Liturgie van Aswoensdag  

 met uitreiken as-kruis 

 Voorgangers van groep Andijk 

 

Zondag 18 februari: Boeteviering, 1
e
 zondag  

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor A. Dekker 
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Dinsdag 20 februari:  

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 

 

16.00 uur: Woord-Communieviering 

 in Sorghvliet  

 Voorganger pastor A. Dekker 

 

Zaterdag 24 februari: 2
e
 zondag 

19.00 uur: Eucharistieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor J. van Dril 

 

Zondag 4 maart: 3
e
 zondag 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Vriendenkring 

 Voorgangers van groep Wervershoof 

Koffiedrinken! 

 

Zondag 11 maart: 4
e
 zondag 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor A. Dekker 

De vormelingen stellen zich voor! 

 

Zondag 18 maart:  5
e
 zondag 

10.00 uur: Eucharistieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor P. Piets 

 

Dinsdag 20 maart: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 

  

16.00 uur: Woord-Communieviering 

 in Sorghvliet  

 Voorganger pastor A. Dekker 

 

Zaterdag 24 maart: Palmzondag 

19.00 uur: Eucharistieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor J. van Dril 

 

Donderdag 29 maart: Witte Donderdag 

19.30 uur: Bezinningsviering in de dagkapel 

 m.m.v. de Vriendenkring 

 

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag 

 

Zaterdag 31 maart: Paaszaterdag 

 

Zondag 1 april: 1
e 
Paasdag 

 

 

 

ONDER AN DE DIJK 

 

Beste parochianen, 

 

Men had er heel veel geld voor over. Wel geteld 

ruim 68 miljoen euro. Dat voor vuurwerk. Met 

het afschieten daarvan werd er afscheid genomen 

van het oude jaar 2017 en welkom geheten aan 

dit nieuwe jaar 2018. Het jaar waarvoor we el-

kaar een zalig, gezegend, gelukkig nieuw jaar 

hebben toegewenst. Dat met een handreiking, via 

email of traditiegetrouw middels een kerst-

nieuwjaarskaart zoals ik die nog tegenkwam van 

het Bisdom. De kaart was gericht aan ons allen. 

Op die kaart stond, naast de kerst- en nieuw-

jaarswens, nog het volgende gebed afgedrukt. 

Het is een gebed afkomstig van de welbekende 

Franciscus van Assisi (ca. 1181-1226) … 

 

Gebed 

 

Heer, maak mij een werktuig van uw vrede. 

laat mij liefde brengen waar haat heerst, 

laat mij vergeven wie mij beledigde, 

laat mij verzoenen wie in onmin leven, 

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 

laat mij licht brengen wie in duisternis is, 

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.   

 

Een prachtig mooi en oud gebed, dat eigenlijk 

een plaatsje verdient op onze koelkastdeur of op 

het prikbord in de keuken. Daarmee wil het ons 

telkens weer doen herinneren van hoe eenvoudig 

wij mensen er voor elkaar een ‘wereld van ver-

schil’ van kunnen maken. Dat alles naar voor-

beeld van Jezus Christus en Franciscus. Maar ge-

lukkig ook naar voorbeeld van zoveel anderen 

uit het verleden en het heden. Voorbeelden dus 

van mensen van goede wil, zo ook onder ons, die 

met zijn en haar talent, vaardigheid en doorzet-

ting dat verschil nastreven in woord en daad. 

Ook voor dit nieuwe jaar 2018 waarvan inmid-

dels de eerste maand verstreken is.  

 

Die desbetreffende maand hebben we echter niet 

zomaar aan ons voorbij laten gaan. Verdriet en 

vreugde hebben we als parochiegemeenschap 

weer met elkaar gedeeld. Dat door bezoek aan 

huis, maar ook tijdens onze vieringen. Ook 

mochten we weer genieten van de koffie, thee en 

koek zo na onze eerste viering van de maand en 
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wel op zondag 7 januari jongstleden. Ook heb-

ben we elkaar weer gesproken, geïnspireerd, be-

moedigd tijdens onze ontmoetingsochtend’ op 

dinsdag 16 januari. En heeft de ‘Aktie Kerkba-

lans’ weer haar aandacht gekregen met een 

prachtig mooi en voorlopig resultaat van 16.700 

euro tot gevolg. Daarvoor hartelijk dank. Zo ook 

aan al diegene die zich daarvoor in het bijzonder 

hebben ingezet. Op de avond van maandag 22 

januari, tijdens het inzamelen van de enveloppen 

met toezeggingen en geld, werd die dank be-

krachtigd met voor iedere ‘loper’ een mooie 

kleurrijke en dikke bos tulpen. De sponsor van 

die tulpen ook bij deze hartelijk dank.  

Nu hadden we vooraf aan die bewuste ‘inzame-

lingsavond’ van maandag 22 januari nog onze 

zondagsviering. Daarin werd aandacht gevraagd 

voor de ‘Aktie Kerkbalans’. Het is tenslotte onze 

belangrijkste bron van inkomen, die het mogelijk 

moet maken om de deuren van ons kerkgebouw, 

van ons ‘huis van samenkomst’ open te houden. 

Het belang daarvan werd tijdens die zondagsvie-

ring van 21 januari nog eens onderstreept in een 

lied met de volgende woorden. En voor het geval 

u het thuis nog wilt zingen, het is geschreven on-

der die welbekende melodie van … ‘Dit is de 

dag’.  

 

Dit is het huis 

 

Dit is het huis 

dat wij wilden 

om God te ontmoeten, 

en waar de aarde 

en de hemel 

elkaar begroeten: 

Huis van ’t verbond 

en met Gods liefde als grond, 

voor onze zoekende voeten. 

 

Dit is het huis 

dat wij bouwden 

om samen te horen, 

hier komen wij, 

met ons leven, 

elkander ter ore; 

hier wordt gedeeld, 

hier wordt de vrede verbeeld 

waarvoor we eens zijn geboren. 

 

Dit is het huis 

dat wij houden 

om samen te eten, 

om elke keer 

rond het heilig brood weer te weten: 

Gij onze God, 

Gaf ons als hoogste gebod 

Liefde die nooit zal vergeten. 

 

En zo zongen we samen met het Gemengd Koor 

tijdens die viering daar in januari. De maand 

waarin we ook een start hebben gemaakt met het 

vormselproject. Dat was donderdag 18 januari. 

Op die avond waren de ouders van onze tien 

vormelingen, vijf uit Onderdijk en vijf uit An-

dijk, bijeen in onze ‘Dagkapel’. Daarbij werd 

niet alleen het project uitgelegd, maar werden de 

ouders in ‘vogelvlucht’ ook meegenomen in een 

interactie rondom de bijbel, bijbelse verhalen, 

symbolen, sacramenten, vormsel en uiteraard de 

Geest. Misschien wel liturgisch het meest be-

langrijke ‘Wezen’ uit die vormselviering, die bij 

ons gehouden wordt op zaterdag 7 april om 

18.30 uur. Vooraf aan die viering hebben we nog 

onze voorstellingsviering. Die wordt gehouden 

op zondag 11 maart om 10.00 uur waarin wel-

licht ‘De Geest’ al enigszins ter sprake komt. 

Maar hoe omschrijf dat nu ... die ‘Geest’? Een 

vraag die ook gesteld werd tijdens die bewuste 

ouderavond, waarop één van de ouders ant-

woordde … ‘dat wat ons mensen in beweging 

zet’. En dat klinkt enigszins ook door in het vol-

gende gedicht … 

 

Een nieuwe Geest  

 

Niemand ziet het! Niemand hoort het!  

Maar langzaam gaat iedereen het voelen! 

Er waait een nieuwe Geest over de wereld. 

Een Geest van solidariteit, van liefde, van God. 

 

Niemand kan hem tegenhouden. 

Zij dringt door deuren en vensters,  

haalt muren omver 

en verandert de mensen en de dingen. 

 

Alles wordt nieuw! 

Mensen zoeken dezelfde golflengte. 

Ze zoeken dezelfde bedding. 

Mensen schuiven aan! 

Zij komen van overal, uit alle klassen en standen,  

van alle gezindten! 

Mensen uit alle beroepen, van alle leeftijden! 

 

Mensen vinden weer menselijke warmte, 

een haven, een tafel en een dak, 
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wat brood en wat wijn, 

een thuis met een lied in de avond, 

één grote familie! 

Alles wordt nieuw! 

De mensen zijn mens geworden voor elkaar! 

Ik droom van de nieuwe Geest. 

 

Dat deze droom werkelijkheid mag worden. Dat 

wens ik de wereld, dat wens ik onze leefomge-

ving, dat wens ik ons allen van harte toe. Niet al-

leen voor nu, dit jaar 2018, maar uiteraard ook 

voor daarna. 

 

Hartelijke groet,  

pastor André Dekker 

 

Bloemschikken 
 

De weken van 22 januari t/m 4 februari :  

Betty Bakker en Ellen Botman 

 

De weken van 5 februari t/m 18 februari: 

Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis en  

Toos Kuin 

 

De weken van 19 februari t/m 4 maart :  

Corry Kuin, Angela Bregman en Marjo Groot 

  

De weken van 5 maart t/m  18 maart : Truus 

Tensen, Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter 

 

Groetjes Jacqueline Verlaat  

en Karin Stavenuiter 
 

Kerkwerken 
 

Op dinsdag 6 februari 2018 is het de 

beurt om de kerk door te werken voor de dames: 

E. Sijm-Haakman 

G. de Vries-Broers 

L. Steltenpool-Haakman 

R. Meester 

 

en op dinsdag 6 maart 2018: 

C. Sijm-Steltenpool 

W. Brasser-Laan 

T. Audiffred-Steltenpool 

G. Schuitemaker-Steltenpool 

 

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als 

deze dag jullie niet gelegen komt.  

Groetjes Trudy 

Koffiedrinken 
 

Zondag 4 februari 

Els Sijm en Jacqueline Verlaat 

 

Zondag 4 maart 

Margaret de Lange en Jacquelien Haakman 

 

Zondag 8 april 

Margriet van der Meijden en Afra Kuin 

  

Graag tot ziens bij de koffie! 

Groetjes van Afra 

 

In Memoriam 
 

Gerrit van der Meer 

* 29 augustus 1931 + 3 januari 2018 

 

Op 3 Januari 2018 is een einde gekomen aan het 

boerenleven van Gerrit van der Meer. Gerrit 

kwam uit een gezin van 10 kinderen. Toen vader 

al jong overleed en moeder met tbc in het sanato-

rium werd opgenomen kreeg oudste broer Pé de 

zorg over het gezin. Gelukkig was er nog echte 

burenliefde in de Bangert. 

Op zeer jonge leeftijd gingen Gerrit en broer  

Simon bij boer Neefjes werken. Daar hebben zij 

het boeren DNA meegekregen. Op 20 jarige leef-

tijd kocht Gerrit zijn eerste koe. De veestapel 

van de b(r)oertjes van der Meer groeide uit tot 50 

koeien. Echter, een brand verwoestte de stal en 

hun veestapel. Een drama, maar ze begonnen 

weer opnieuw. 

Menige Andijker wist de melkbussen te vinden 

in de stal. Er ging niets boven de volle boeren-

melk, vers van de koe. Gerrit, die je kon uitteke-

nen in zijn blauwe overal, bruine muts, touwtje 

om zijn middel en een strootje in de mond was 

altijd in voor een praatje en een geintje. Een ech-

te Westfries. 

De stal was ook erg in trek voor de lagere 

schoolkinderen als zij een project hadden over de 

boerderij. Niet alleen de koeien en kalfjes,  

de schapen en lammetjes waren Gerrits trots. 

Ook genoot hij van de vele zwaluwen die rond-

vlogen in de stal. 

Zijn laatste levensjaren was Gerrit bij vlagen wat 

verward. Dat baarde de familie grote zorgen. 

Maar Gerrit hield zijn liefde voor zijn vee.  
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Stoppen was geen optie, want... "As waai gien 

boer meer benne, gane waai dôôd!" 

En toen overkwam hem op oudejaarsmiddag die 

val van de trap. Gerrit overleed in het ziekenhuis 

aan de gevolgen daarvan, op 3 januari. Na een 

zeer arbeidzaam leven is Gerrit te ruste gelegd 

op de begraafplaats in Andijk West. Hij werd 86 

jaar. 
Wilma van Ophem 

 

Jo Kok-Laan 

* 7 april 1938 + 15 januari 2018 
 

Jo groeide op op de ouderlijke boerderij in 

Zwaagdijk-West. Voor haar trouwen werkte zij 

bij Café ’t Haasje, waar zij leerde om makkelijk 

met mensen om te gaan; iets wat haar later in het 

taxibedrijf van haar man goed van pas zou ko-

men. 

Haar man Antoon leerde zij kennen toen een zus 

van haar ging trouwen. In die tijd was het ge-

bruikelijk dat je op zo’n feest een vriendje mocht 

uitnodigen. De zus van Jo had een vriendin en 

een broer van die vriendin werd de uitverkorene. 

En dat was Antoon Kok. Het klikte kennelijk en 

zo werd weer bewaarheid: Van de ene bruiloft 

komt weer een andere. Jo en Antoon trouwden in 

1960 en er werden drie zoons uit dit huwelijk 

geboren. Antoon werkte in de autobranche in 

Enkhuizen en kon op een gegeven moment daar 

een eigen zaak beginnen en later ook in Andijk:  

een autoverhuur- en taxibedrijf. En moeder Jo 

hield ervan om daarin mee te doen. Dat was in 

die tijd niet helemaal een nieuwigheid, maar toch 

ook nog geen gebruik dat vrouwen dienst deden 

als taxichauffeur. 

Jo was altijd thuis, zeker toen de kinderen op-

groeiden. In de vakanties gingen ze graag naar 

de caravan in Drenthe, waar ook later de kinde-

ren met hun gezinnen gebruik van konden ma-

ken. Alles moest thuis en in de caravan goed op 

orde zijn, netjes en niets aan het toeval overgela-

ten. Ze hielden van tripjes maken, busreizen naar 

Noorwegen, Duitsland, etc.  Zij namen ook  

steeds deel aan het ziekentriduüm in Wognum, 

eerst om er steeds mensen naar toe te brengen, 

later namen zij er zelf aan deel. Ook namen zij 

graag deel aan de reizen van de Zonnebloem, 

vooral toen Jo, zo’n tien jaar geleden een tia had 

gekregen en daardoor gehandicapt was gewor-

den. Als je dan nog kunt reizen met volledige 

verzorging, is dat natuurlijk heel erg fijn. De 

godsdienst speelde een belangrijke rol in haar le-

ven; enkele keren kon zij een mooie bedevaart 

naar Lourdes maken; bij Maria vond zij veel 

kracht en troost en genoot zij van de mooie vie-

ringen daar. Door haar handicap was zij behoor-

lijk afhankelijk geworden en Antoon nam de 

taak van mantelzorger vanzelfsprekend op zich. 

Toen hij drie maanden geleden na een kort ziek-

bed stierf, stortte haar leven in. Ze kon niet zelf-

standig blijven wonen; binnen een week kon zij 

terecht in het verzorgingshuis. Ze ging snel ach-

teruit. De nieuwe pastor van Wervershoof, kape-

laan Piets kwam haar nog bezoeken en vertelde 

dat hij nog heel geanimeerd met haar gesproken 

had, maar dat zij haar man heel erg miste. 

Heel moedig heeft zij haar leven aan de lieve 

Heer en aan Maria toevertrouwd. 

Zij heeft haar leven aan God teruggegeven: zij 

wilde niets liever dan maar gauw naar haar An-

toon toe te gaan. Op 20 januari was haar uitvaart 

en hebben we haar te ruste gelegd bij haar man 

op het parochiekerkhof van Wervershoof. 

 

Namens onze parochiegemeenschap wensen wij 

de nabestaanden van de heer Gerrit van der Meer 

en mevrouw Jo Kok-Laan ook langs deze weg 

veel sterkte toe met het verlies. 

 

Verhuisd 
 

De heer Jaap Tensen en mevr. 

Gerda Tensen-Bleeker zijn ver-

huisd van burg. Doumastraat 14 naar Bisschop 

Grentplantsoen 30 in Wervershoof. 

 

Parochieraad 
 

Nieuws vanuit de pa-

rochieraad. 

Zeldzaam! In de tijd 

tussen het inleveren 

van een stukje voor het vorige Kontakt en nu zijn 

er geen vergaderingen geweest van de parochie-

raad of de regio. Dat houdt niet in dat er niets 

gedaan is! Eerst Kerst met alle voorbereidingen 

voor de vieringen en de versieringen. Een hele 

klus! Zeker als er zomaar heel spontaan een ac-

tieve parochiaan halverwege de dag voor Kerst 

belt en meldt dat zij voor vanavond, Kerstavond, 

nog wel een kerstspel wil organiseren voor in de 

gezinsviering. En wat is het prachtig gelukt! Ook 

pastor Suidgeest, die voor deze viering speciaal 
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overkwam om voor te gaan, heeft er van geno-

ten. Hij zei al heel zacht voorzichtig: mocht het 

ooit weer eens zo uitkomen…. Heel veel dank 

voor zoveel inzet Marryelle en alle medewer-

kers! Ook de andere vieringen met Kerst en Oud-

jaarsavond waren mooi. De Bangertschool had 

net voor Kerst een viering met de hele school in 

onze mooi versierde kerk.  

Voor Kerst werd al gewerkt aan actie Kerkba-

lans. Stukjes, cijfers, brieven, enveloppen, klopt 

alles weer. De vaste printers Joop Bakker en 

Theo Tensen hadden het er maar druk mee. En 

dan de gezellige middag in school om met een 

vaste groep alle enveloppen te vullen en de tas-

sen klaar maken. Dat gebeurt niet in stilte hoor! 

De ophaalavond zelf, afgelopen maandag 22 ja-

nuari. Spannend. Hoe loopt het? Wat voor weer 

is het? Zouden we weer ongeveer op het zelfde 

bedrag als vorig jaar kunnen komen? Ja 

maar….verhuizingen, overlijden, minder kerk-

gangers, minder dopelingen, 1e communicantjes, 

vormelingen. Wordt alles niet minder? En dan na 

een prachtige avond kunnen constateren dat het 

eindbedrag toch ongeveer op hetzelfde komt als 

voorgaande jaren! Geweldig! Het precieze be-

drag weten we nu nog niet, er komt altijd nog na, 

maar het zal zeker ruim € 18.000 worden! Dank-

zij de contactpersonen en alle goede gevers is dit 

toch maar weer gelukt. De bloemen voor de con-

tactpersonen waren erg gegund! Met dank aan de 

sponsor van de mooie tulpen! 

Half januari ging pastor Nellie Pronk voor het 

laatst voor in de viering in Sorghvliet. Zij deed 

dit eens per maand op dinsdagmiddag op een 

heel persoonlijke en hartelijke manier. Voor een 

heel aantal mensen was het zo toch mogelijk een 

viering mee te maken. Bedankt Nellie voor al die 

jaren voorgaan! Met bloemen en een bon vanuit 

de parochie werd dit onderstreept. Tot de zomer 

zal pastor Dekker de vieringen voortzetten, dan 

wordt bekeken hoe het verder moet.  

En direct na actie Kerkbalans komt de parochie-

veiling al weer in zicht. Pastor Suidgeest bood 

samen met de parochies Wervershoof en Andijk 

altijd twee kaartavonden aan in de pastorie. En 

nu? Nog net geen paniek. Zijn kapelaan Peter 

Piets en pastor André Dekker wel zulke kaarters? 

Overleg dus. Prima plan kwam hieruit: de com-

petitie tussen Wervershoof en Andijk wordt 

voortgezet! Niet met kaarten, maar met keezen! 

Weer eens iets anders en misschien het begin van 

een nieuwe traditie! We wachten af! (Andijk 

won vorig jaar dik met kaarten…) 

Vanuit de parochieraad alle goeds en sterkte 

voor allen die dit soms heel erg nodig hebben! 

 

Hartelijke groet, 

Namens de parochieraad, 

Baukje Kuin-Hogendorp 

 

HUISPAASKAARSEN  

 

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om in de 

tijd voor Pasen huispaaskaarsen te bestellen. Als 

er een nieuwe paaskaars voor in onze kerk wordt 

besteld gaat de bestelling van de huispaaskaarsen 

mee. Mocht u hier belangstelling voor hebben: er 

hangt in de hal van de kerk een intekenlijst met 

voorbeelden en prijzen. Bestellen kan tot uiter-

lijk 26 februari. U hebt de huispaaskaars dan 

voor Pasen in huis. Ze hebben dit jaar weer heel 

mooie afbeeldingen, bekijkt u ze maar eens. 

 

Financiën 
 

De laatste stand van de opbrengst van kerkbalans 

is tot nu toe € 18.355,=.  

Iedereen heel hartelijk dank voor zijn of haar 

bijdrage in welke vorm dan ook!  

 
Hartelijke groet, 

namens de werkgroep Kerkbalans 

Lieneke Dekker 

 

Eerste Communie 
 

Na overleg met de werkgroep Eerste Communie 

en de ouders van de betreffende kinderen is be-

sloten om het een jaartje op te schuiven zodat de 

viering met een grotere groep kinderen in onze 

eigen parochie gehouden kan worden.  

Wilt u meer informatie? 

Carine Sijm vertegenwoordigt het taakveld Li-

turgie en Catechese in de Parochieraad. Haar te-

lefoonnummer: 592145. 

 

Vormsel 
 

Op donderdag 18 januari is er een 

start gemaakt met het vormselpro-

ject. Er zijn dit jaar 10 vormelingen, 5 uit Andijk 

en 5 uit Onderdijk. De vormselviering zal ge-

houden worden op zaterdag 7 april om 18.30 uur 
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(een gewijzigde aanvangstijd t.o.v. vorige ver-

melding) in de parochiekerk van Andijk, met als 

vormheer Mgr. van Burgsteden. Op 11 maart 

gaan de vormelingen zich voorstellen.  

 

Bijzondere vieringen 
 

BEZINNINGSVIERING  

WITTE DONDERDAG 

 

Op 29  maart, Witte Donderdag  om 19.30 uur is 

er een bezinningsviering in de dagkapel. 

De werkgroep is  met de voorbereiding bezig. 

Het is dus geen Witte Donderdagviering met in-

stellingswoorden en het breken en delen van het 

Brood. 

Tijdens de bezinningsviering luisteren we naar 

verhalen en muziek, er zijn momenten van stilte 

en we breken en delen gewoon brood van de 

bakker met elkaar, zoals wij ook ons leven met 

elkaar delen en de gemeenschap. 

 

Van harte uitgenodigd  als een stukje bezinning 

op weg naar Pasen, 

namens de werkgroep, 

Anneke Karsten  

Jacinta Stuifzand  

Vera Bakker 

Elly Slagter 

 

TRIDUÜM WOGNUM  

 

Hierbij willen wij iedereen uitnodigen die het 

fijn vindt om samen met ons het jaarlijkse Tridu-

üm in Wognum mee te vieren. Vindt u het fijn 

om samen in een gezellige en ontspannen sfeer te 

luisteren naar mooie, warme en bemoedigende 

woorden van de voorganger, of naar een mooie 
samenzang en ondertussen verwend worden door 

de liefdevolle vrijwilligers, schroom dan niet en 

geef u op voor deze bijzondere dagen. De voor-

ganger deze dagen is Pater Peelen. 

Het triduüm gaan we twee dagen vieren en wel 

op vrijdag 6 april. van 9.30-15.30 uur en   

zaterdag 7 april. 9.30 – 14.30 uur. De kosten 

voor deze dagen bedraagt € 27,- . 

Dan nog even dit…Het Triduüm is voor iedereen 

die daar kracht en ontspanning uit put … even-

tjes wil ontsnappen aan het dagelijkse gebeuren. 

U hoeft echt niet ziek te zijn om deze dagen mee 

te vieren en bent u wel ziek, dan weet u zeker, 

dat u deze dagen heerlijk verwend zult worden 

en in goede handen bent.  

Opgeven graag  voor 26 februari 

Voor Andijk naar Tonny Smit,  

telefoon. 0228-593379. 

 

Week van GEBED VAN DE EENHEID 

 

Op zondag 21 januari 2018 vond de dienst plaats 

van de viering van het Gebed van de Eenheid in 

de St. Jozef kerk te Zwaagdijk, m.m.v. het koor 

van Zwaagdijk. In de gezamenlijk voorbereide 

oecumenische dienst ging Tiny Immen voor 

samen met Wil Gorter, Els Bakker en Aad 

Schouten, leden van de Raad van Kerken. 

Elk jaar is er een ander land/gebied die het mate-

riaal verzorgd voor deze week van het gebed. 

Dit jaar verzorgden de kerken uit het Caribisch 

gebied het. Het thema was: Recht door zee 

(Exodus 15: 1 -21) 

Er werd een symbool gebruikt, dit was een ket-

ting van ijzer met schakels, dit i.v.m. de vroegere 

slavernij in het Caribisch gebied. In het verloop 

van de dienst werd de ketting vervangen door 

een keten van mensen die elkaar de hand geven 

als uitdrukking van verbondenheid met elkaar. 

Deze morgen stelden de 10 vormelingen zich 

voor, die op 3 februari a.s. gevormd zullen wor-

den. Het was een mooie dienst, waar we met een 

goed gevoel op terugkijken. 

Volgend jaar hopen we in de week van het gebed 

weer met verschillende gelovigen een dienst 

te houden. 

 

Namens de Raad van Kerken 

Andijk, Wervershoof, Onderdijk en Zwaagdijk 

Wil Gorter 

 

KINDJE WIEGEN 

 

Eerste kerstdag 25 de-

cember om 13.00 was 

het een gezellige boel in de kerk. Nadat we een 

paar dagen daarvoor de boodschap kregen dat we 

een echt kindje hadden, namelijk Lois Koomen, 

gingen we die middag vol goede moed het ver-

haal over de geboorte van Jezus naspelen. We 

hadden een mooie opkomst van ongeveer 60 

mensen. Hiervan waren er ongeveer 20 enthousi-

aste kinderen die zich gingen verkleden als Ma-

ria, Jozef, ezel, engelen, koningen, herders, her-

bergier of als zichzelf. Eerst kreeg Maria de 

boodschap dat ze een kindje zou krijgen en dat 
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ze die Jezus moest noemen. Toen moesten ze op 

weg naar Bethlehem met een lieve ezel. De reis 

duurde lang en er waren helaas geen slaapplaat-

sen meer. Uiteindelijk werd Jezus geboren in een 

stal en lag hij in de kribbe. Hier mocht iedereen 

bij het kindje komen kijken. Sommige hadden 

een lange reis en anderen een korte, maar aan het 

einde van het verhaal zat dan toch iedereen rond 

een mooie kribbe, gevuld met een lieve, zoete 

Jezus. De kinderen en andere mensen deden 

mooi mee met het verhaal en de liederen. Het 

was heel fijn om zo even samen te komen.  

Wij hopen het ‘dit’ jaar, op eerste kerstdag, weer 

te kunnen doen! Dus mocht je het ook fijn heb-

ben gevonden, dan kun je er alvast rekening mee 

houden en misschien anderen ook enthousiast 

maken. 

 

Groetjes Mariëlle Kuin en Debbie Roozendaal 

 

Gemeenschapsopbouw 
 

WIJKCONTACTPERSONEN 

 

Zoals wellicht bekend is onze wijkcontactper-

soon Afra Bakker-Kuin (die nog veel meer doet 

binnen de parochie dan alleen wijkcontactper-

soon zijn) herstellende. We hopen uiteraard van 

harte dat Afra helemaal mag herstellen. Voorlo-

pig neemt Afra Kuin-Ursem de honneurs waar 

voor wat betreft wijk nummer 10 (Burgemeester 

Doumastraat). Laatstgenoemde Afra is overigens 

ook op meerdere fronten actief voor de parochie. 

Voor alle duidelijkheid is het vast nog wel han-

dig om de adressen te vermelden: Afra Bakker-

Kuin woont op het adres Burgemeester Dou-

mastraat 33 en Afra Kuin-Ursem heeft als adres 

Burgemeester Doumastraat 29. 
We wensen Afra Bakker-Kuin van harte beter-

schap en Afra Kuin-Ursem willen we hartelijk 

danken voor het (voorlopig) waarnemen van de 

wijk!   

 

Namens de parochieraad  

 

Kerk en 
Samenleving 
 

Armoedebestrijding in Zambia 

Het Vastenactie campagneproject 2018 word 

uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart 

van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de 

Mbala-regio in Zambia actief, op verzoek van de 

toenmalige overheid en van de bisschop van het 

Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit hun missie hebben 

zij zich ingezet op het gebied van onderwijs en 

ziekenzorg, waaronder voor geestelijk en/of li-

chamelijk gehandicapte kinderen. Zij hebben 

bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio 

(i.s.m. het bisdom) en dat jarenlang gerund. 

 

Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de zus-

ters in Zambia hun werkzaamheden verschoven. 

Het ziekenhuis is overgenomen door de overheid 

en de zusters hebben het Household In Distress 

(HID)-programma opgezet in 1991. Het doel van 

het HID-programma is om de impact van 

HIV/aids te verminderen via voorlichting en 

goede gezondheidszorg en door mensen te hel-

pen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 

De zusters zijn de enige grote religieuze hulpor-

ganisatie in deze regio die op het gebied van 

HIV en aids werkt. 

Binnen het HID-programma vallen: hulp aan 

weeskinderen en kwetsbare kinderen; opleiding 

en opvang van gehandicapte kinderen en volwas-

senen; armoedebestrijdingsprogramma`s en be-

wustwordingsprogramma`s. 

 

Het campagneproject richt zich op 300 hiv-

positieve mannen en vrouwen die wedu-

we/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder 

zijn, die een laag inkomen hebben, tussen de 0 

en 6 euro per week, en die gemiddeld zo`n zes 

tot acht personen in hun huishouden tellen. 

Het doel van dit project is om de onafhankelijk-

heid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar 

lang) te vergroten door ze te trainen op onder-

nemerschap en manieren om in hun levenson-

derhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoor-

beeld leren hoe ze hun eigen onderneming kun-

nen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal 

bieden of een starterspakket om een landbouw-

bedrijfje op te zetten. 

Na drie jaar hebben de deelnemers aan het pro-

gramma voldoende inkomen om goed voor hun 

familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 

15.700 mensen in de Mbala-regio in Zambia be-

reikt worden, waarvan 12.600 indirect. Voor 

meer informatie of een donatie:  

www.vastenactie.nl  
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Gedachte 
 

Laat ons deel worden van de aarde en elkaar 

Om nieuw leven op het land te brengen 

Om het water te zuiveren 

Om de lucht schoner te maken 

Om de dieren te beschermen 

Om van de bomen te genieten 

Om naar de sterren te kijken 

Om de menselijke gemeenschap te behouden 

Om de aarde te helen 

Om de kinderen te gedenken 

Laat ons heengaan en handelen naar 

onze woorden. 

 
Dian L. Neu Return Blessings 

 

Kies 
Voor 
Gezelligheid  
 

19 december: Kerstavond. Met 54 dames aan de 

lange tafel gourmetten. Mooi zitten en gezellig 

praten. Geslaagde avond. 

16 januari: Jaarvergadering. Daarna een lezing 

over: stichting Hartekind. Mark en Bianca  

Dekker hebben een kindje met ernstige hartpro-

blemen en zetten zich nu in voor deze stichting. 

Door middel van een diapresentatie en ervarin-

gen vertelden zij, waar het geld aan wordt be-

steed. Zeer indrukwekkend! 

30 januari 10.00 uur in Sarto: Kontaktdag. 

20 februari: Eéndagsbestuur 

20 maart: Paas-workshop i.s.m. Jij & Ik.  

Opgeven bij Martha, kosten: € 10,--. 

 

Dit is mijn laatste stukje in Kontakt.  

Sandra Immen gaat mijn taak als secretaris over-

nemen. Iedereen bedankt voor het lezen en ik 

wens Sandra succes!  

 

Groetjes Martha Aker-Snip 

 

Veiling Sarto 
 

Beste mensen, 

 

Het is januari en het veilingbestuur heeft de vei-

ling van 2017 afgerond. De veilingopbrengst van 

2017 was € 35.197,00 en is inmiddels verdeeld 

onder de kerk en 26 verenigingen en clubs. De 

eerste vergadering voor de komende veiling 

heeft al weer plaats gevonden. De veiling is op 

VRIJDAG 9 MAART in Sarto. 

De laatste weken van januari staan voor ons in 

het teken van folders rondbrengen en de formu-

lieren met koopjes ophalen, het leukste koopje 

wordt door ons beloond met een orginaliteits-

prijs. Mocht u de wijkloper hebben gemist dan 

kunt u altijd een email sturen naar veilingsar-

to@gmail.com 

Begin februari zal de catalogus worden samen-

gesteld, deze zal weer bol staan met leuke ka-

vels, een aantal zijn al bij ons bekend! Hierin 

staat ook de verantwoording van de opbrengst 

van de veiling van maart 2017. Voor zondag 4 

maart zal de catalogus bij u in de bus rollen. Ik 

zou willen zeggen: lees deze catalogus eens lek-

ker rustig door en kijk eens of ook wat van uw 

gading bij is.  

We beginnen de avond om 19:15 met de, inmid-

dels bekende, kinderveiling: koopjes waarbij de 

kinderen zelf mogen bieden. Dit jaar met maar 

liefst 35 leuke koopjes voor maximaal € 15,=. 

Aansluitend gaan we over op de “gewone” vei-

ling. Voor de kinderen is er dan een aparte ruim-

te beschikbaar, met diverse activiteiten. Tijdens 

de veiling zal een keur van artikelen worden 

aangeboden, die door u allen beschikbaar zijn 

gesteld. Deze zullen door onze veilingmeesters 

Peter Swart en Richard de Beer worden aange-

boden aan de aanwezigen 

Daarnaast is het gewoon een gezellige avond, die 

door Peter en Richard zullen worden volgepraat. 

Een ieder die Peter en Richard kent, weet dat 

praten bij hun geen probleem is. Zoals bekend 

zullen wij regelmatig langskomen met een 

drankje en een hapje. 

Het welslagen van de veiling staat of valt met 

een volle zaal. Wij doen dan ook een beroep op u 

om deze avond te bezoeken. De kerk en de di-

verse verenigingen (o.a. sportverenigingen, De 

Bangertschool en koren) zijn onder andere af-

hankelijk van de subsidie van Veiling Sarto en 

zijn dus gebaat bij een goede opbrengst, vooral 

in een tijd waarin de gemeentelijke bijdragen en 

subsidies stoppen. 

U bent van harte welkom, tot vrijdag 9 maart! 

 

Groet, 

Veiling Sarto 

Dorèth Ruiter, Secretaresse  
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Uit de brievenbus 
 

Schuif ook aan tafel bij  

“BREEK DE WEEK! 

Iedereen die anders meestal 

alleen eet, is weer van harte 

welkom op donderdag 8 

maart 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. U kunt zich opgeven vanaf 19 februari 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: 26 april, 

13 september en 8 november 2018. 

 

Gerda Gorter, Sjanni de Vries , Clementine  

Bultsma, Jacquelien Vriend en Petra Keesman 

 
TAUVIERING 
 

Vrijdag 2 februari, Maria Lichtmis. In de kapel 

van Dijk&Duin (Wilhelminalaan 2) te Hoorn, 

aanvang 19:30 uur. 

 

Aanhoudend Licht dat overwint 

Het is nog winter, maar we verlangen naar de len-

te. Het wordt al lichter en we zien de eerste teke-

nen van nieuw leven: lammetjes worden geboren, 

sneeuwklokjes staan in bloei.  

Dat vieren we met Maria Lichtmis, samen met 

Maria - brengster van het Licht, poort van Gods 

genade. Samen met Simeon en Anna, die in de 

winter van hun leven iets nieuws bleven verwach-

ten: de beloofde bevrijder, een vredebrenger, een 

Licht voor alle mensen. Zij keken, met open 

ogen, de toekomst vol vertrouwen tegemoet. 

Hoe ontvangen wij het Licht? 

Ieder die dit met ons mee wil vieren is van harte 

welkom! 

 

Franciscaanse Beweging Noord-Holland Noord 

 
 

 

STILLE OMGANG 

 

De jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam vindt 

dit jaar plaats in het weekend van 17 op 18 

maart. 

 

De intentie is dit jaar: Eucharistie = Liefde 

 

Vanaf Andijk vertrekt de bus om 19:40 uur (za-

terdag 17 maart 2018) bij Sarto vandaan. De kos-

ten zijn € 18,- te voldoen bij het instappen in de 

bus. 

De Heilige Mis is om 21:30 uur in de St. Nico-

laaskerk (tegenover het Centraal Station). 

Hoofdcelebrant tijdens de viering is Hulpbis-

schop dr. J. Hendriks van Haarlem – Amsterdam. 

Twee koren, Voces Cyarici en de Schola  

Cantorum Hoorn verzorgen de gezangen. 

Daarna wordt de Stille Omgang gelopen. 

Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en 

broodjes in de Lutherse kerk aan het Spui. 

Opgave kan gedaan worden bij verschillende 

personen in West-Friesland tot 14 maart. 

Voor inlichtingen kunt u zich melden bij  

mevrouw T. de Vries;  

telefoonnummer: 0228-591759.   

 
WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2018 

 

Dé Westfriese Lourdes 

Vliegreis 2018 –  

26 september t/m 1 okto-

ber – kent een goed gevuld programma met 

ruimte voor bezinning én gezelligheid. We ver-

zorgen rondleidingen over het Heiligdom en in 

het stadje Lourdes. U kunt deelnemen aan diver-

se vieringen zoals de lichtprocessie, handopleg-

ging en de viering aan de Grot. Heel speciaal is 

ieder jaar weer de eigen gebedsdienst van Groep 

Westfriesland. Een excursie naar de Pyreneeën 

staat ook op het programma. Op woensdag 13 

juni is er in Hoogkarspel een informatie- en ken-

nismakingsavond; de deelnemers ontvangen 

twee weken van te voren de uitnodiging met 

agenda.  

 

Het tarief van de 6-daagse vliegreis –  

3-sterrengroepshotel, vol pension – is € 899,00 

exclusief reis- en annuleringsverzekering, voor 

het 4-sterrenzorghotel (voor hen die zorg en/of 

verpleegkundige hulp nodig hebben, alsook voor 

degenen die moeilijk lopen en/of staan en geen 

begeleider hebben) € 999,00. Toeslag eenper-
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soonskamer € 150,00 resp. € 200,00. Wanneer 

deelname om financiële redenen een probleem 

is, kan een beroep worden gedaan op een aantal 

fondsen; er hoeft geen enkele pelgrim om finan-

ciële redenen thuis te blijven! Schroom niet om 

voor informatie contact op te nemen met Harry 

Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of 

Roosmarie Manders (bureau VNB)  

roosmarie.manders@vnb.nl / 073-6818125. 

Dé Westfriese Lourdes Vliegreis heeft inschrijf-

adressen in 22 parochies. Voor Andijk is dit:  

Emmy Oudeman, 

Notaris Steenpoortestraat 31, 

0228-592885   

Tip: Voorkom telerstelling, meld u nu (al) aan! 

Werkgroep Westfriese Lourdes Vliegreis 2018:  

Pastor Mariet Vet 0228-514040, Alie Braas 

0229-217139, Maria Braas 06-53741031, Ans 

Spruit 0229-591719, Harry Vet 0228-514040 

(coördinator). 
 

LAUDATO SI,  

de groene encycliek van de paus 

 

Paus Franciscus schreef een pittige brief over 

ons omgaan met de aarde en met de armen. In 

Nederland is er niet veel aandacht aan besteed, 

maar elders wel.  

Met name in Amerika deed zijn pleidooi veel 

stof opwaaien. De paus kiest een alomvattende 

en levensbeschouwelijke invalshoek, de ‘integra-

le ecologie’. Daarbij baseert hij zich sterk op het 

leven en de ideeën van zijn naamgever,  

Franciscus van Assisi. Aan diens Zonnelied ont-

leende de paus ook de titel van zijn encycliek 

‘Laudato si’. ‘Geloofd zijt gij’, de eerste woor-

den van het Loflied van de Schepselen, ook wel 

bekend als het Zonnelied. Op deze avond gaan 

we in een presentatie de ’highlights’ na van zijn 

benadering. Daarbij stellen wij onszelf natuurlijk 

ook de vraag of de brief van de paus ons inspi-

reert tot een andere manier van omgaan met de 

armen en de aarde. 
Presentatie en inleiding door  

Guy Dilweg, franciscaan 

Op dinsdag 10 april 2018, 19:00 uur 

In ‘De Kloosterhof’ Dorpsstraat 514  

Noord-Scharwoude 

 

Deze avond wordt georganiseerd door de  

Franciscaanse Beweging Noord-Holland-Noord. 

Opgave, 0229-236512 jan.louter@hotmail.com 

of jcj.verbruggen@quicknet.nl 0226-351951 

MUSICAL JONAH   

Laat je verrassen ! 

 

We kennen allemaal het verhaal van Jonah die 3 

dagen in de walvis zat! Maar wat heeft dit oude 

alom bekende Bijbelverhaal ons vandaag de dag 

nog te vertellen? Vluchten we net als Jonah weg 

als God iets van ons vraagt?  

Of geven we gehoor aan Hem? 

Het bijzondere verhaal van "Jonah" wordt in de-

ze musical door de verteller Willem Poortvliet 

naar de huidige tijd gebracht. Gospelkoor The 

Young Spirit Singers uit Dirkshorn o.l.v. Chris 

de Kroon omlijsten Jonah's reis met eigentijdse 

liedjes van o.a. Trijntje Oosterhuis, Marco Bor-

sato en Bob Dylan. 

Deze voorstelling is geschikt voor jong en oud. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om geraakt 

te worden door dit inspirerende verhaal. 

*17 maart : Gereformeerde Kerk,  

Middenweg te Andijk 

Digitale kaartverkoop via: www.tyss.nl  

of bij verkooppunt: Primera, Middenweg  61B in 

Andijk. 

Voorverkoop: volwassenen 13 euro,  

kinderen t/m 12: 10 euro.  

Aan de kassa: volwassenen 15 euro,  

kinderen t/m 12: 10 euro. 

Voor vragen:  

jonahalkmaar@gmail.com tel. 072-5612857 of 

jonahandijk@gmail.com of 0228-593012 

 

WANDELEN MET DE SEIZOENEN  

Winterwandeling zaterdag 10 februari 2018 

 

Op zaterdag 10 februari organiseert de Francis-

caanse beweging Noord-Holland Noord een wan-

deling in en rond Hoorn. De wandelroute voert 

ons langs het Hoornse Hop. We brengen een be-

zoek aan de Koepelkerk, van 1632 tot 1868 een 

Statie van de Franciscanen. Het stiltecentrum 

biedt ons gelegenheid tot een moment van bezin-

ning. We wandelen langs de havens en door de 

historische binnenstad, waar nog veel herinnert 

aan de invloed van Franciscus 3
e
 orde en de Mo-

derne Devotie van Geert Grote. Via het Juliana- 

en Wilhelminapark bereiken we de kapel van 

Dijk & Duin, die van 1960 tot 1974 deel uitmaak-

te van het klooster van de Franciscanen. Daar ge-

bruiken we de lunch en is er een beeldmeditatie 

over het ‘Loflied van de schepselen’ aan de hand 

van de gebrandschilderde ramen van glazenier 

Cor van Geleuken.  
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Daarna keren we via een andere route terug naar 

ons uitgangspunt. 

Aanvang 10:00 uur op P&R terrein, noordzijde 

van NS station Hoorn. Kosten 

€ 5,-- p.p. Lunchpakket meebrengen. Opgave bij 

jan.louter@hotmail.com (0229-236512) of  

jcj.verbruggen@quicknet.nl (0226-351951).  

Telefoon tijdens de wandeling: 0612464100 

 

40MM  

brengt € 92.943,- op voor 142 PROJECTEN 

BIJ ELKAAR GELOPEN DOOR 1193 WANDELAARS! 

 

Nu het sponsorgeld nagenoeg allemaal binnen is 

en de projectaanvragen zijn geteld is het tijd voor 

de jaarlijkse verdeling, dit wordt gepresenteerd 

door het bestuur van de 40MM aan alle project-

groepen in de verdeelvergadering. Het sponsor-

geld wordt dit jaar verdeeld over 142 spon-

soraanvragen. 

Besteding sponsorgelden 

De 142 projecten besteden het sponsorgeld aan 

kleinschalige projecten. Als voorbeeld, in Congo 

waar het sponsorgeld wordt ingezet om mensen 

te onderwijzen in geneeskunde. In Kenia wordt 

het geld ingezet om een watertank te plaatsen bij 

een school. Veel bijdragen zijn daarnaast voor 

weeskinderen, gebouwen en rehabilitatiecentra, 

allemaal structureel georiënteerde projecten die 

de toekomst verbeteren voor de minder bedeel-

den in onze wereld.  

Website 

Voor een overzicht van alle projecten en werk-

groepen uit heel West-Friesland kunt u tevens 

kijken op onze website www.40mm.nl. U ziet 

tevens het nieuws en zo mogelijk foto’s welke 

wij van de verschillende projecten ontvangen. 

Ook kunt u op onze site begin volgend jaar we-

derom digitaal inschrijven voor de wandeling en 

de routes bekijken waaronder een aantal zeer 

mooie korte routes!  

40MM – natuurlijk ook weer in 2018 ! 

Een groep vrijwilligers, die bestaat uit enthousi-

astelingen van diverse werkgroepen en bestuurs-

leden is al druk bezig om de 45
e
 wandeling in 

2018 op zaterdag 12 mei 2018 weer tot een 

groots succes te maken. Met een korte of lange 

route voor iedereen willen we iedereen de moge-

lijkheid geven om te genieten van het wandelen 

in het prachtige West-Friese landschap. 

 

Basisschool de Bangert  
 

Omgaan met elkaar 

Wij besteden op school 

aandacht aan catechese, dat 

doen we met de methode 

Hemel en Aarde. Vijf the-

ma’s, met bij ieder thema 

een lessenserie door het 

schooljaar heen.  

Ook besteden we veel aandacht aan ‘het omgaan 

met elkaar’. 

Onze omgangsregels zijn: (bron: Kanjertraining)  

1. Ik ben te vertrouwen  

2. Ik help anderen  

3. Niemand speelt de baas  

4. Niemand lacht een ander uit  

5. Niemand is zielig 

Iedere maand staat een regel centraal. Deze regel 

wordt besproken met de kinderen in de groep. 

Hierbij leggen we de relatie met onze katholieke 

traditie. We vertellen een verhaal uit de bijbel, 

gebruiken een ritueel of symbool, of een persoon 

als voorbeeld. 

 

We leren de kinderen om; 

– verantwoordelijk te zijn voor zichzelf 

– zorgzaam te zijn voor anderen,  

   oor en hart voor elkaar hebben 

– de groep en de school te zien als  

   leefgemeenschap en daar je steentje aan bij te    

   dragen 

– positief te zijn naar anderen: opstekers geven 

– conflicten (zelf) op te lossen 

– samen te werken 

– open staan voor verschillen, iedereen is anders 

Deze uitgangspunten, normen en waarden willen 

wij onze kinderen meegeven om nu (en straks als 
volwassene) dit toe te kunnen passen in de maat-

schappij waar zij deel van uitmaken. 

 

Onze centrale hal is toe aan een grondige op-

knapbeurt. Ons bestuur kijkt op welke termijn dit 

kan gebeuren. Om alvast een eerste aanzet te ge-

ven willen wij, dankzij een schenking van de pa-

rochieveiling van Sarto, alvast iets met de inrich-

ting van de hal doen. Wij laten u weten hoe het 

geworden is. 

 

Met vriendelijke groet,  

Lia Kromhout van der Meer 

Directeur a.i. van De Bangert 


