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Jaargang 47, september-oktober 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!

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 oktober voor november
t/m half december 2018
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Van de redactie
Na een hele warme zomer, waarin weer vele records zijn gebroken, zijn we weer aan een nieuw
seizoen begonnen.
In dit nummer kunt u o.a. lezen over het vieren
van het 50-jarig bestaan van de KBO op zondag
16 september.
Ook wordt uw aandacht gevraagd voor de bezinningsavond in de Vredesweek door de Raad van
Kerken. Deze is op woensdag 19 september in
onze dagkerk. Aanvang 20.00 uur. Allen van
harte welkom!
De koren en alle werkgroepen een goed seizoen
toegewenst en de lezer veel leesplezier!
WOORDEN
Verdraag dat anderen “anders” zijn,
anders denken, anders doen,
anders voelen, anders spreken.
Wees met je woorden mild en barmhartig.
Woorden moeten lichten zijn.
Woorden moeten verzoenen en
tot elkaar brengen, vrede maken.

Communie thuis: Indien u graag de Communie
thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker
een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.
***************************************

Liturgisch rooster

Zondag 2 september:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Pastor A. Dekker
Koffiedrinken!
Vrijdag 7 september:
9.00 uur: Openingsviering Bangertschool
Zondag 9 september:
10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Pastor P. Piets

Phil Bosmans

Zondag 16 september:
feestelijke viering t.g.v. 50 jaar KBO
10.00 uur: Eucharistieviering met
Gemengd Koor en Vriendenkring
Pastor J. Suidgeest

Wat en wanneer

Dinsdag 18 september:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

wo. 19 sept.

20.00 uur, informatie- en bezinningsavond Raad van Kerken
i.v.m. Vredesweek

di. 16 okt.

Inleveren kopij voor november
t/m half december

Zaterdag 22 september:
19.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor P. Piets

vr. 26 okt.

20.30 uur: feestavond vrijwilligers

Liturgische agenda
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.
Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

Zondag 30 september:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk
Zondag 7 oktober:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Voorgangers van groep Andijk
Koffiedrinken!
Zondag 14 oktober:
10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Pastor J. van Dril
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Dinsdag 16 september:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
Zondag 21 oktober:
Viering in teken van de vrijwilligers in onze
parochie en van Wereldmissiedag
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Voorgangers van groep Andijk
Zaterdag 27 oktober: Allerheiligen
19.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Pastor P. Piets
Vrijdag 2 november: Allerzielen
19.30 uur: Voorgangers van Avondwakegroep
met Vriendenkring
VAN ONDER AN DE DIJK
Beste parochianen,
Het was zaterdag 25 augustus jongstleden. Boven het weerbericht in de krant stond vet afgedrukt, dat het die dag ‘herfstachtig’ zou worden.
En dat hebben wij zo ook mogen beleven. Zeker
bij ons in de kustprovincies, want extreme plensbuien met hagel trokken over. De wind trok flink
aan en af en toe was er een felle klap onweer.
Dat heeft in mijn woonplaats Heerhugowaard
zelfs een woonboerderij tot de grond doen afbranden. Ook de temperatuur wist op die dag
slechts een maximum te bereiken van 16 graden.
Met dat alles leverden we flink in. We waren
tenslotte voor lange tijd een heel ander weertype
gewend. Die met bijzonder hoge temperaturen en
die met een extreem lange droogte. Daardoor
werd het gras steeds geler en diverse bomen en
struiken gingen in hun herfststand om te overleven. Op de begraafplaats van mijn ouders, eveneens in Heerhugowaard, was dat ook duidelijk
zichtbaar. Een dik pak afgevallen bladeren trof ik
daar aan. Het leek dan ook wel herfst en dat in de
zomer. De zomer van 2018.
Nu loopt deze zomer, als seizoen, langzaam naar
haar einde. Voor velen zo onder ons en om ons
betekent dat voor nu al een eind aan hun zomervakantie. Velen zullen dit wellicht jammer vinden. Toch zijn er ook mensen, die er blij mee
zijn. Zoals die jonge moeder, die ik onlangs op
haar fiets voorbij zag komen. Daarbij had ze ech-

ter niet de voeten op de pendalen, maar op het
zadel. Ze stond dus op het zadel. En terwijl ze
zich zo verplaatste had ze ook nog haar handen
van het stuur. Deze had ze hoog opgeheven in de
lucht met daarbij een grote glimlach op haar gezicht. Om zo te kunnen fietsen dan moet je op
z’n minst een acrobaat zijn of… zo getekend zijn
door de cartoonist Paul Kusters in zijn cartoon,
in zijn striptekening ‘Toos & Henk’ met als bovenschrift ‘de scholen zijn weer begonnen’. Die
jonge moeder was daar dus duidelijk blij mee.
Haar kinderen na zes weken van vakantie weer
lekker naar school.
Maar er zijn ook andere mensen, die blij zijn dat
die zomervakantie voorbij is. Neem nu menig
ouder, grootouder. Voor die zomervakantie zagen ze hun kinderen, kleinkinderen vertrekken
naar elders en bleven zij zelf alleen achter op het
thuisfront. Dat bracht bij sommigen onder hen
zelfs het gevoel van ‘vereenzaming’ teweeg. Dat
merkte men ook bij Sensoor, de landelijke luisterlijn. Want juist in die periode van die bewuste
vakantie werden ze nog meer gebeld dan anders.
Zo liet Monique van Bijsterveld, directeur van
Sensoor, dat onlangs nog weten in een interview.
Dat er duidelijk meer behoefte was om even iemand te spreken, om even een stem te horen, om
even de dag door te nemen. Soms weet dat ‘vereenzaming’ te voorkomen. Het is dan ook begrijpelijk dat ook deze mensen meer dan blij
zijn, dat die bewuste zomervakantie van hun
kinderen, kleinkinderen er weer opzit. Dat ze
weer thuis te bereiken zijn met hun dagelijkse
bezigheden, activiteiten. Door velen zijn die inmiddels ook weer opgepakt.
Dat zien we ook binnen onze parochiegemeenschap. Dat wat even stil is gevallen vanwege die
vakantie wordt weer opgepakt. Wordt als het ware weer nieuw leven in geblazen. Er zijn echter
ook bezigheden, activiteiten, die niet aan vakantie hebben gedaan. Zo bleven we o.a. vieringen
gewoon doorvieren en de post die binnen kwam
gewoon verwerken. Zo werd o.a. het bezoekwerk
gewoon voortgezet, zo ook het pastoresoverleg.
En ook de koren bleven, behoudens enkele weken, gewoon doorzingen. En nu pakt dus een ieder gewoon de draad weer op.
Dat zal echter voor het Gemengd Koor niet meevallen. Zij en wij hebben tenslotte onlangs afscheid moeten nemen van een zeer betrokken pa-
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rochiaan en bijzonder gewaardeerd koorlid Hans
Sijm, die daarnaast ook enthousiast onze ledenadministratie beheerde en nog met zoveel meer
achter de schermen voor ons bezig was. Wij
danken hem voor zijn inzet, voor zijn betrokkenheid, voor zijn enthousiasme en wensen Ina, de
kinderen, de kleinkinderen en de familie heel
veel sterkte toe met dit grote verlies. Dat Hans
mag rusten in vrede in dat Eeuwig Licht bij God
aan de ‘Overkant’ en dat zijn dierbaren die zijn
achtergebleven, kracht en steun mogen ervaren
bij elkaar, bij mensen om hen heen.
We moeten dus verder zo zonder Hans de toekomst van de parochiegemeenschap tegemoet.
Een parochiegemeenschap die inmiddels 70 jaar
bestaat. Zo is dat ook met het Gemengd Koor,
het koor van Hans. Daar hebben we op zondag
29 april van dit jaar, gelijk met vijf jubilerende
koorleden en een jubilerend echtpaar, in dankbaarheid de nodige aandacht aan gegeven. En dat
gaan we ook doen op vrijdagavond 26 oktober
aanstaande in Sarto. Dan houden we onze zogenoemde ‘vrijwilligersavond’. Maar dat voor later
in de tijd, in de tijd van de herfst met dan hoopvol nog mooie nazomerse dagen.
Rest mij verder u nog een hele korte gedachte
mee te geven. Ik kwam het onlangs nog tegen op
de voorpagina van de krant als dagelijkse groene
advertentie van de firma Klaver uit Obdam. Voor
die dag trof ik het volgende aan …
Maak tijd
om te doen
wat je
gelukkig maakt
Die tijd, dat geluk wens ik ons allen van harte
veelvuldig toe. Gelukkig hoeven we daarvoor
niet op vakantie naar waar dan ook, maar vinden
het hoopvol gewoon thuis dicht om ons heen en
dat toch veelal in de kleine dingen die het doen.
Dat we daar oog voor mogen houden. Ook dat
wens ik ons allen van harte toe.
Gods’ Zegen, alle goeds
en hartelijke groet,
pastor André Dekker

Bloemschikken
De weken van 10 september t/m 23 september:
Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis
en Toos Kuin
De weken van 24 september t/m 7 oktober:
Corry Kuin, Angela Bregman en Marjo Groot
De weken van 8 oktober t/m 21 oktober:
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter
De weken van 22 oktober t/m 4 november:
Betty Bakker en Ellen Botman
Lieve bloemschiksters,
De zomer zo goed als voorbij, op naar de herfst
met al zijn warme kleuren. Altijd mooi voor in
een prachtig stuk, veel succes weer!
groetjes Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

Kerkwerken
Op dinsdag 4 september 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
Op dinsdag 2 oktober 2018 is het de beurt om de
kerk door te werken voor de dames:
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 van Trudy

Koffiedrinken
Zondag 2 september
Margriet van der Meijden en Afra Kuin
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Zondag 7 oktober
Trudie Rinkel en Jolanda Hooiveld
Zondag 4 november
Els Sijm en Jacqueline Verlaat
Graag tot ziens bij het koffiedrinken!
Groetjes van Afra

Gedoopt
Op 1 juli zijn gedoopt:
Nienke Anna Elisabeth Duijn, geboren 1 maart
2016 en Thijs Franciscus Johannes Duijn, geboren 16 januari 2018, dochter en zoon van Bart
Duijn en Saskia Duijn-Settels.
Zij wonen op Notarisappel 30.
Op 12 augustus is gedoopt:
Koen Antonius Laan, geboren 6 maart 2018,
zoon van Teunus Laan en Lizzy de Vries,
broertje van Noud. Zij wonen Kadijkweg 8.
Van harte gefeliciteerd vanuit onze parochiegemeenschap.

In Memoriam
Wilhelmus Antonius Meester
* 16 februari 1930 + 1 juli 2018
Op 1 juli is op 88-jarige leeftijd overleden
Wilhelmus Antonius (Wim) Meester. Op 16 februari 1930 is hij geboren als 4e kind uit een gezin van 10 kinderen. Zijn ouders waren Frans
Meester en Grietje Ursem. Zijn geboortehuis bestaat nog steeds en staat op het Hogelandje. Eind
jaren 40 heeft een tuberculose-epidemie huisgehouden, waardoor zijn broers Cor en Frans en
ook zusje Truusje zijn overleden.
Hij werkte eerst bij zijn vader, maar begon al
snel met zijn oudste broer Simon een tuindersbedrijf. Hij trouwde met Tiny Buijsman en ze gingen wonen in het ouderlijk huis. Later verhuisden ze van het Hogelandje naar de Stormweg.
Het bedrijf werd na enkele jaren gestopt door de
slechte prijsvorming van de groentes en hij ging
werken bij Jan Stavenuiter en later bij Joerie
Bakker.

Wim en Tiny kregen 6 kinderen, Frans, Marri,
Ron, Margreet, Wim en Karin. Kort na de geboorte van Karin kreeg ook Wim tuberculose. In
1963 werd hij opgenomen in Sanatorium Berg &
Bosch, waar hij gedurende bijna een jaar moest
herstellen.
Hierna ging hij werken als magazijnmeester bij
Geerling en Winkelaar; later bij Jan Schuit, de
BMW-dealer in Wognum. In 1986 ging hij met
vervroegd pensioen.
De tijd daarna hebben ze kunnen genieten en
werden mooie reisjes gemaakt. In het jaar 1994
kreeg zijn vrouw een herseninfarct. Hierdoor
raakte ze halfzijdig verlamd en had daarbij ook
afasie. Hij gooide zijn hobby’s aan de kant en
nam de zorg voor haar op zich. Dit heeft hij bijna
20 jaar gedaan. Ze gingen overal naartoe met de
auto voor koffie met gebak, zolang er maar een
invalidentoilet aanwezig was. Ze waren gek op
en ook heel belangstellend naar hun kinderen en
kleinkinderen, ook omgekeerd kwamen de kinderen en kleinkinderen graag bij hen.
Zijn vrouw Tiny belandde in het Nicolaas verpleeghuis voor revalidatie en op 14 november
2013 is ze daar overleden. Door het verlies van
zijn grote liefde en ook de zorg, die hij niet meer
hoefde te geven, viel hij in een gat. Maar na een
jaar krabbelde hij toch weer op. Halverwege
2015 werd hij ziek. De ziekte Polymiosytis, een
zeldzaam voorkomende spieraandoening, veranderde zijn leven. Van een sterke, levenslustige
man werd hij langzamerhand aan de stoel en de
laatste weken aan zijn bed gekluisterd. Hij wilde
de regie over zijn eigen leven houden. Toch ging
het anders dan gedacht. Op zondag 1 juli is hij
overleden. Zijn kinderen zijn trots op hem, om
zijn betrokkenheid, zijn jarenlange zorg voor hun
moeder. Het was een bijzondere man die over alles kon meepraten, alles was bespreekbaar.
Namens onze parochiegemeenschap wensen wij
zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
met het verlies van deze speciale vader en opa.
Theodorus Cornelis Tiet
* 14 juni 1936 + 24 augustus 2018
Op 82-jarige leeftijd is op 24 augustus overleden
Theodorus Cornelis Tiet. Hij is op 14 juni 1936
geboren in de oude Bangert van Andijk. Hij
groeide op in een warm gezin. Hij doorliep de
lagere school in Wervershoof. Helaas kon hij bij
het verlaten van de school niet lezen en schrijven. Dat heeft zijn hele verdere leven een grote
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rol gespeeld. Als 12-jarige ging hij met zijn vader mee naar de bouw met de schuit, op de kloet.
Kloeten kon hij als de beste, maar ook het land
bewerken, wat meestal met de hand gebeurde.
Later werd hij een zeer gewaardeerde medewerker van de tuinders Jaap Schuitemaker, Arie
Slagter, Nico van der Thiel en Jaap Beemsterboer. Na zijn vervroegde pensionering liet hij
zijn handen ook flink wapperen. Slopen en opruimen was zijn favoriete bezigheid. Ze konden
hem samen met zijn zwager Arie bij de vuilstort
wel uittekenen. Ook leerde hij kinderen vissen,
wurm aan de haak doen, fuikje zetten. Ook heeft
hij geholpen bij de aanleg van de schooltuintjes
en het onderhoud daarvan. Een wandeling achter
de dijk, langs het IJsselmeer, was mooier dan het
strand van Zandvoort, waren zijn woorden. Ook
bij de Jachthaven was hij vaak te zien. Hij gooide daar graag zijn hengeltje uit. Het klaarmaken
en opeten van de vis was zijn grote liefhebberij.
Na de sanering van de Bangert heeft Theo 54
jaar in hetzelfde huis aan de Kees Veerstraat gewoond, samen met broer Jan en huishoudster To.
Nadat deze om gezondheidsredenen verhuisd
waren naar Sint Jozef in Wervershoof, heeft hij
het met behulp van goede buren, familie en
vrienden goed gered om er alleen te wonen. Bij
het ouder worden kwamen er meer ongemakken.
Zijn gezondheid verslechterde en later is ook hij
verhuisd naar Sint Jozef. Op 24 augustus is hij
daar vreedzaam ingeslapen. Dat hij moge rusten
in vrede.

Parochieraad
De vakantietijd is ook
zomaar weer voorbij.
Voor de zonaanbidders een prachtige zomer,
voor anderen is iets koeler veel aangenamer.
Maar hoe belangrijk is het weer bij alle verdrietige gebeurtenissen die deze zomer binnen onze
parochie gebeurd zijn. Verschillende parochianen zijn overleden. Veel verdriet, pijnlijk gemis.
Maar ook dankbaarheid voor al het goede wat
men samen mocht beleven.
Na deze zomer moet binnen de parochieraad
eerst het vitaliteitsplan uitgewerkt worden. Het
vordert al. In vergelijking met andere parochies
zitten wij wat aantal kerkgangers aangaat niet
eens zo heel slecht. Maar er is nog volop ruimte
hoor! Mocht u (weer) eens een viering willen

meemaken van harte welkom! Of als u geregeld
komt, vraag en neem eens iemand mee!
In dit Kontakt zal ook vast een uitnodiging komen voor het 50-jarig jubileum van de KBO.
Voor veel ouderen een fijne manier om met elkaar in contact te komen en soms lekker bezig te
zijn. Kaarten, kienen, leuke uitjes en nog veel
meer. Nieuwe leden altijd welkom weten we.
Geeft ook nog korting op bepaalde diensten….
In de jubileumviering van 16 september gaat
pastor Suidgeest voor. Dit doet pastor Suidgeest
met veel genoegen!
De vieringen in Sorghvliet eens per maand op de
dinsdagmiddag zijn nu gestopt. Het aantal bezoekers was zo klein geworden. Dank aan alle
medewerkers. Ook vooral de koorleden en organiste Ina Sijm. En natuurlijk aan Ben Kuin als
vaste koster.
Het blijft wel mogelijk thuis de Communie te
ontvangen. Als u Lieneke Dekker belt (592677)
bespreekt zij dit verder met u.
Na de vakanties start er weer een nieuwe groep
van Jongerencontact op. Fijn dat er ouders zijn
die dit willen begeleiden. Voor de jongeren een
aantal leuke avonden waarop men elkaar na de
basisschool weer treft en spreekt.
Half september is weer de eerste vergadering van
het regiobestuur. Ook binnen de regio heeft zich
heel wat afgespeeld. Hopelijk kan er dit komende jaar samen met de regioparochies veel uitgewisseld en opgebouwd worden!
Het leuke nieuws is ook dat er 26 oktober weer,
als dank, een vrijwilligersavond wordt gehouden.
Alle vrijwilligers worden hiervoor uitgenodigd,
en gelukkig zijn dat er heel veel! Gezellig elkaar
ontmoeten en lekker bijpraten… Welkom!
Vanuit de parochieraad alle goeds toegewenst!
Hartelijke groet van alle leden!
Baukje Kuin-Hogendorp
DAG HANS, BEDANKT!
Hoe vaak zal dat gezegd zijn! Voor zo veel verschillende bezigheden, door heel veel mensen.
Wat een schok ging er door de hele parochie
toen bekend werd dat Hans zo ziek was. Nee
toch? Het ging zo goed. Heel kort helaas. Nog
zoveel plannen. Het kon weer….
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En nu zo kort na dit bericht al het bericht van het
overlijden van Hans. Wat een verdriet. Een einde
aan veel pijn, maar wat zal Hans gemist worden,
vooral door Ina, zijn kinderen en kleinkinderen.
Wat zullen we binnen onze parochiegemeenschap Hans ook gaan missen.
Jarenlang was hij onze penningmeester. Op zijn
eigen manier, dus heel precies en nauwkeurig.
Geen stuiver bleef onvermeld! Later als ledenadministrateur, na het plotseling overlijden van
André Dekker pakte Hans deze klus op. Geweldig. Ook dit was hem wel toevertrouwd. Heel secuur werd alles bijgehouden. Actie Kerkbalans
regelen, prima, deed Hans ook aan mee.
Zingen was een passie van Hans. Het Gemengd
Koor kon op hem rekenen en van hem genieten.
Op de achtergrond was Hans één van de bestuursleden van de Parochiële Charitas Instelling.
Niet opvallend, maar wel een belangrijke taak.
Mocht er tussendoor een klusje zijn, Hans konden we altijd bellen.
De manier waarop Hans zich jarenlang voor onze parochie heeft ingezet zullen wij ons met
dankbaarheid blijven herinneren. Een fijn mens
die heel goed kon luisteren en meedenken. Vol
wijsheid en humor!
Wij zullen Hans missen, maar denken vooral aan
Ina, de kinderen en kleinkinderen. Vanuit de parochie samen heel veel sterkte en steun toegewenst en ook dank aan jullie dat Hans dit allemaal voor onze parochie mocht doen!
Dag Hans, bedankt!
Parochieraad

Gemeenschapsopbouw
FEESTAVOND VRIJWILLIGERS
26 oktober 2018
Eens in de vijf jaar organiseren we een feestavond voor onze vrijwilligers in Sarto. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog maar deze avond
kunt u alvast noteren op de kalender of in uw
agenda.
Om 20:30 uur gaan we van start.
Graag tot ziens in Sarto!
Hartelijke groeten,
De parochieraad

Kerk en
Samenleving
VREDESWEEK
Generaties voor vrede
Vredesweek valt van 15 t/m 23 september 2018.
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan
ook, staan steeds weer mensen op voor vrede.
Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook
Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen
veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.
Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren.
Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere
rolmodellen- binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit
jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld. En
het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te
krijgen. Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat blijkt hieruit? Vrede kun je leren, van
elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan,
maar samen verdergaan.
Impact van oorlog
Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en –trauma`s worden vaak van
ouder op kind doorgegeven. Luister naar de verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek en daarna.
Ook de verhalen van mensen die nog steeds
midden in conflict of oorlog leven. Mensen die
zich, ondanks het geweld om hen heen, blijven
inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden het verleden met het heden en
ook mensen onderling. Meer informatie wordt
gegeven op https://vredesweek.nl
MISSIO
Ethiopië
De maand oktober is missiemaand en dit jaar
wordt er aandacht besteed aan twee projecten in
Ethiopië.
Steun voor koffieboeren
Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa in het vicariaat JimmaBonga zijn de Menjas Afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein,
is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun
gemeenschap in Wush Wush hebben de `Kleine
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zusters van Jezus` zich het lot van de Menjas
aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren. De zusters, onder leiding van zuster
Kidist, hebben al veel bereikt. Kleine projecten
waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush
Wush. Voor onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.
Een toevlucht bieden
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal
vluchtelingen op. Ongeveer 900.000 mensen,
vooral uit Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea vonden hier een toevlucht. In het Apostolische Vicariaat Gambella, een van de armste regio`s van
het land, is de eigen bevolking al lang in de minderheid. Hier wonen vooral mensen uit ZuidSoedan, gevlucht voor de oorlog. Onder hen zijn
ook veel onbegeleide kinderen. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, hebben een
bewuste keuze gemaakt. Zij gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en
bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.
Voor meer informatie: www.missio.nl

Regionieuws

Gedachte
LOSLATEN
Een rivier kwam bij een woestijn aan.
Wanhopig en doodsbang als zij was
om alles kwijt te raken
wat zij in haar stroom
met zich had meegevoerd,
wilde ze terug.
Maar de wind fluisterde haar toe
vertrouwen te hebben omdat alles
een diepere betekenis heeft en
je alleen kunt verliezen
wat niet echt bij je hoort.
Toen gaf de rivier zich over,
verdampte
en de wind droeg haar naar
de andere kant van de woestijn
waar zij in regen neerdaalde en
oneindig veel rijker en wijzer
verder stroomde.
naar: Derwisjen vertellingen

VREDESWEEK
De plaatselijke Raad van Kerken organiseert in
de jaarlijkse Vredesweek in september een informatie- en bezinningsavond op woensdag 19
september a.s.
Plaats van samenkomen is de dagkerk in de R.K.
Parochiekerk op Andijk-west, Bangert 6.
Het aanvangsuur is 20.00 uur.
Als spreker is uitgenodigd:
Jan Jaap van Oosterzee verbonden met Pax –
voor vrede (Ned.)
Onderwerp op deze avond:
Hoe geef je vrede door aan de jongere generatie?
Met deze avond proberen we invulling te geven
aan de jaarlijkse Vredesweek.
U bent van harte welkom!
Graag tot ziens.

Kies Voor
Gezelligheid
22 mei: Uitje naar de Zaanse Schans. Wat een
mooie dag!
19 juni: Natuurwandeling o.l.v. Marco van der
Lee. Een gezellige wandeling langs het Vooroever. We hebben mooie vogels gespot.
25 september: Minca’s kookkunst op maat.
16 oktober: Cabaret “Lief en Leed”.
13 november: Bingo avond (zelf een prijsje
meenemen).
18 december: Gezellige Kerstavond
met “de Moonliners”.
Groeten Sandra Immen

Raad van Kerken, Andijk, Onderdijk,
Wervershoof en Zwaagdijk

Veiling Sarto
Na een zeer succesvol verlopen veilingavond,
met een super opbrengst voor de verschillende
verenigingen uit Andijk, € 34.352,=. pakken wij
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nu de draad weer op. Begin december zal de verdelersvergadering plaatsvinden.
Vanaf 1 oktober aanstaande kunt u, als penningmeester, weer een aanvraagformulier voor subsidie aanvragen op onderstaand adres:
Dorpsstraat 17, 1693 AB WERVERSHOOF
of via email: veilingsarto@gmail.com
Wel graag even aandacht voor het volgende:
- Het formulier inleveren vóór zaterdag 10 november 2018, omdat de verdelingsvergadering al
begin december wordt gehouden en de comitéleden de tijd moeten hebben om de aanvragen te
beoordelen.
- Het formulier volledig invullen. In het verleden
kwamen vaak half ingevulde formulieren binnen,
die door navraag alsnog compleet moesten worden gemaakt. Dat gaan we dus niet meer doen.
- De subsidieaanvraag op één A4 zijde. Omdat
alle aanvragen moeten worden gekopieerd voor
alle leden, is het zaak dat deze kort en bondig op
één A4 kantje wordt aangeleverd.

Landelijke behartiging en dienstverlening is belangrijk, zo luidt de algemene mening, maar het
samen zijn, samen beleven en samen doen is
voor veel van onze leden de belangrijkste reden
geweest om lid te worden van de K B O .
Wat te denken van de wekelijkse bijeenkomsten
waar onze leden elkaar ontmoeten, om bij te praten of gewoon te ontspannen met biljarten, bingo
of jeu de boules of de kaartmiddagen.
De K B O is er voor nu en de toekomst.
Wij zijn voor het veiligstellen en werken aan de
belangen van alle ouderen op het gebied van wonen, gezondheidszorg en minimabeleid.
Lid worden betekent onder meer:
een vuist maken naar overheid, maatschappelijke
instellingen en bedrijfsleven om er zorg voor te
dragen dat ouderen een volwaardige plek in de
maatschappij innemen. Dus lid worden van onze
vereniging is geen schande.
Hopelijk ontmoeten we jullie op 16 september na
de kerkdienst.
Het BESTUUR

De verenigingen of stichtingen, die het afgelopen
jaar een subsidie van ons hebben ontvangen,
krijgen het subsidie aanvraagformulier per email
toegezonden.

Uit de brievenbus

Noteer alvast in uw agenda, 8 maart 2019,
Veiling Sarto!!!

Wij zijn Regospel, een interkerkelijk gospelkoor
uit Enkhuizen. Een groep enthousiaste amateurs
met een uiteenlopend, meerstemmig repertoire.
In het komende seizoen 2018-2019 willen we
starten met een project onder de titel 'Love is in
the air'. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Daarom zoeken we naar mensen die graag aan dit
project mee willen doen en hun zangtalent willen
inzetten!
Start repetities: maandag 3 september 2018,
maar aanmelden kan nog tot half september!
Uitvoering: medio februari 2019.
Lokatie: Zeevaartschool, Kuipersdijk 15,
Enkhuizen.
Ben je of ken jij diegene die mee wil zingen?
Stuur dan een mailtje naar info@regospel.nl.
Of bezoek www.regospel.nl voor meer informatie. Tot ziens bij Regospel!

Met vriendelijke groet,
Dorèth Ruiter, secretaresse

In ‘t zonnetje
KBO 50 jaar
K B O NIEUWS
Op 16 september houden wij een
kerkdienst ter gelegenheid van het 50
jarig bestaan van onze vereniging.
Deze vereniging is ontstaan doordat dhr. Cees
Bleeker zich ontfermde over de ouderen in de
plaats Andijk. Na een gesprek met het kerkbestuur werd de K B O opgericht.
Wij nodigen U allen dan ook uit om na de kerkdienst een kopje koffie en een borreltje met ons
te drinken in CAFE SARTO. Het bestuur wil U
wijzen op het belang van een goede ouderenorganisatie.

OPROEP

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!.
Iedereen die anders meestal
alleen eet, is weer van harte
welkom op donderdag 13
September 2018. De maaltijd

10
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 maandag 27 augustus 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 november 2018.

als directeur op de Bangert in Andijk.
Beide scholen vallen onder de Stichting Katholiek Onderwijs Westfriesland. Deze nieuwe stap
geeft kansen voor ontwikkeling. Het is goed om
soms te veranderen in het leven. Er komen nieuwe dingen op je pad en het werkt heel verfrissend en inspirerend.
Het team van de Bangert heeft mij welkom ontvangen en dat voelt fijn. We zijn druk bezig met
elkaar de school startklaar te maken voordat de
schooldeuren 3 september weer open gaan. Vol
verwachting zullen de leerlingen het nieuwe
schooljaar tegemoet treden. Ook voor hen een
nieuwe start met kansen voor ontwikkeling.

Gerda Gorter, Sjanni de Vries,
Clementine Bultsma, Jacquelien Vriend
en Annet Kwantes

Voor evt. intenties: 072-5051288
of info@olvternood.nl

De school staat voor bloeiend en groeiend onderwijs. Kijken naar kansen is hier mee verbonden. Kijken naar en praten met leerlingen, samenwerken met ouders vanuit een wederzijds
respectvolle houding.
Vertrouwen in elkaar is een basisvoorwaarde
voor een goede samenwerking wat bijdraagt
aan een optimale groei en bloeiperiode voor onze
leerlingen.
Onze openingsviering in de kerk staat in het teken van 'samen'. Het thema is 'Gelukkig niet alleen... maar samen!! Het is prachtig om het jaar
zo te beginnen, het besef dat we niet alleen
staan en er samen een waardevol, leerzaam,
kansrijk en fijn schooljaar van maken!
Het thema van onze eerste levensbeschouwingslessen heeft te maken met 'tijd', een mooie aanvulling op bovenstaande... Laten we vooral tijd
blijven maken voor de dingen die er toe doen,
tijd maken voor elkaar, tijd geven en tijd nemen.
Als u interesse heeft in onze school zal ik de tijd
nemen om u een rondleiding te geven.
U kunt hiervoor altijd een afspraak maken op
maandag t/m donderdag.
U kunt ook een kijkje nemen op onze website
om een indruk van de school te krijgen.

Basisschool de Bangert

Ik hoop u te kunnen verwelkomen op de Bangert
om uw kind hier een mooie tijd te geven.

KANSEN

Met vriendelijke groet,
Linda Blok

WESTFRIESE BEDEVAART
naar Onze Lieve Vrouw ter Nood
Ook dit jaar wordt de Westfriese Bedevaart georganiseerd. Dit jaar op zondag 16 september,
voor de 110e keer! Mensen van binnen en buiten
Westfriesland komen naar Heiloo om op voorspraak van Maria te bidden, te danken, om troost
en rust te vinden, of gewoon om de liefdevolle
nabijheid van de Hemelmoeder in haar heiligdom bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen
om tot Maria te gaan, zeker in deze tijd.
Het programma is als volgt:
10.30 uur:
12.45 uur:
13.15 uur:

Heilige Mis,
koor Ubi Caritas verzorgt de zang
Stille aanbidding
Afsluitend Marialof met orgel
en samenzang

Ieder afscheid is een nieuw
begin.
Afscheid genomen van de
Pancratiusschool in Enkhuizen en per 1 augustus
een nieuwe start gemaakt

Basisschool De Bangert
Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk
T. 0228-592361
Email: directie.bangert@skowf.nl

