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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 Alie Kuin
Not. Steenpoortestraat 26
1619 CV 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 2 april voor half april
t/m begin juni
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Van de redactie
De parochieraad kan terugzien op een zeer geslaagde Actie Kerkbalans. U heeft weer laten
zien, dat onze kerk voor u veel waarde heeft.
Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers en de
vele medewerkers.
In dit nummer wordt uw aandacht gevraagd voor
de veiling in Sarto op vrijdag 8 maart. Noteert u
het alvast in uw agenda. Het is altijd een gezellige 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 minder hebben dan wij.
Ook is er informatie over de Stille Omgang op
zaterdag 16 maart.
Een goede lentetijd toegewenst!
WAARHEID
De waarheid is iets
dat je de ander aanreikt
als een warme mantel
die hij kan aantrekken
en niet als een natte vod
waarmee je hem om de oren slaat!
Max Frisch

Wat en wanneer
vr. 8 maart

veiling Sarto

16-17 maart

Stille Omgang

wo. 20 maart lezing in de Kapel
di. 2 april

kopij inleveren voor half april
t/m begin juni

zo. 7 april

1e Communie

25/26 april

Triduüm Wognum

za. 25 mei

Kunst&Tuinroute

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.
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 februari:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
Zaterdag 23 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor P. Piets
Zondag 3 maart:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker
e
De 1 Communicanten stellen zich voor!
Koffiedrinken!
Woensdag 6 maart: Aswoensdag
Vasten- en onthoudingsdag
19.00 uur: Liturgie van Aswoensdag
met uitreiken as-kruis
Voorgangers van groep Andijk
Zondag 10 maart: 1e zondag 40-dagentijd
10.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor J. van Dril
Zondag 17 maart: 2e zondag 40-dagentijd
Boeteviering
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk
Dinsdag 19 maart:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
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Zaterdag 23 maart: 3e zondag 40-dagentijd
19.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor P. Piets
e

Zondag 31 maart: 4 zondag 40-dagentijd
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk
Koffiedrinken!
Zondag 7 april: Eerste Communie
10.00 uur: Eucharistieviering
met A.O.W. jongerenkoor
Pastor P. Piets en
Pastor A. Dekker
Zondag 14 april: Palmzondag
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Voorgangers van groep Andijk
Dinsdag 16 april:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
Donderdag 18 april: Witte Donderdag
19.30 uur: Stilteviering
Samen onderweg
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
van Onder An de Dijk
Beste parochianen,
Het was op zaterdagavond 2 februari jongstleden. Het nieuwsprogramma ‘Nieuwsuur’ van de
NOS zond een item uit rondom paus Franciscus.
De aanleiding daartoe waren de ‘Wereld jongerendagen’.
Sinds 1984 het grootste jongerenevenement ter
wereld. Dit jaar werd dat evenement gehouden in
Panama (Midden Amerika) en mocht ruim één
miljoen jongeren verwelkomen. Daaronder 130
Nederlanders. Naar verhouding is dat een klein
aantal. Dat heeft echter niet te maken met het
niet-willen deel nemen aan die dagen, maar meer
met het niet-kunnen. Want op het tijdstip van dat
bewuste evenement, van 22 tot en met 27 januari
jongstleden, zaten namelijk de meeste jongeren
hier in Nederland in de schoolbanken of collegezalen. Dat was voorgaande jaren anders. Toen
viel het in onze zomer. Voor vele jongeren van

hier is dat een ideaal moment. Ze hebben dan
tenslotte zomervakantie en meer de gelegenheid
om deel te nemen aan die jongerendagen.
De aanleiding van dat item in ‘Nieuwsuur’ was
dus die ‘Wereld jongerendagen’. De journalisten
zouden daar de paus vragen over stellen. Zo was
de afspraak. Echter één journalist hield zich daar
niet aan door de paus ook vragen te stellen over
de misbruikschandalen binnen de kerk. Deze
vraag stelde die journalist in de aanloop naar de
‘Misbruiktop’ die op 21, 22 en 23 februari aanstaande in Rome wordt gehouden. Voor die ‘top’
zijn alle bisschoppen van over de wereld bij de
paus uitgenodigd om over dat grote schandaal,
over die inktzwarte bladzijde binnen de kerk te
praten.
Nu kon de paus natuurlijk niet om die vraag van
die bewuste journalist heen en reageerde dan ook
als volgt… ‘Het gaat ons om bewustwording.
Ook gaan we bidden tijdens de bijeenkomst in
februari. Er zullen getuigen spreken om het bewustwordingsproces te stimuleren en we vragen
vergeving voor de hele kerk.’ Zo klonk de eerste
reactie van de paus op die vraag van die journalist.
Vervolgens kwam er in datzelfde item van
‘Nieuwsuur’ Gerard O’Connell aan het woord.
Hij is de best geïnformeerde Vaticaan correspondent van ‘America Magazine’. Voor wat betreft die aankomende ‘top’ vertelde hij nog het
volgende… ‘Het doel van die bijeenkomst, van
die top is heel helder. Wij willen dat iedere bisschop weet wat de kerk van hen verwacht. Wat
de kerkelijke wet erover zegt. Hun moet duidelijk gezegd worden: Als een priester een kind
misbruikt moet u dat melden. U moet het melden
aan Rome en aan de autoriteiten.’ Zo liet Gerard
O’Connell dat nog weten.
Uiteraard kwamen tijdens die uitzending van
‘Nieuwsuur’ ook enkele slachtoffers van misbruik aan het woord. Deze waren nogal sceptisch
van wat die bewuste ‘top’ zal opleveren. Echter
die eerder genoemde Gerard O’Connell was daar
duidelijk over… ‘De paus begrijpt heel goed dat
deze kwestie de kerk ondermijnt bij het prediken
van het evangelie. Om dat prediken mogelijk te
maken, wat toch het fundament van de kerk is,
moet hij dit probleem met wortel en tak uitroeien. Franciscus moest veel leren, maar hij leerde
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sneller dan zijn voorgangers.’ Aldus die correspondent van ‘American Magazine’.
En laten we hopen dat dit tijdens die bewuste
‘top’ ook mag blijken. Het misbruikschandaal
heeft namelijk wereldwijd veel mensen beschadigd. Zelfs bij veel mensen hun-staan-in-hungeloof doen wankelen of zelfs de kerk de rug
hebben toegekeerd. Dat was echter niet het geval
bij een zekere Ramon. Een jongeman uit Nederland, die tijdens die ‘Wereld jongerendagen’
daar in Panama nog werd gevraagd of die schandalen binnen de kerk ook zijn geloof had aangetast. Dat was bij hem dus niet het geval…
‘Christus is dezelfde en het evangelie, het goede
nieuws, dat mag gevierd worden. En dat doen we
hier ook.’ Zo liet hij dat nog weten met al die
duizenden meevierende jongeren om hem heen.
Zondag 3 februari was ik daar nog getuige van.
Op die dag werd namelijk een reportage, een
samenvatting uitgezonden op de tv van die bewuste ‘Wereldjongerendagen’. Dagen van vierende, biddende, feestende en zoekende jongeren, vanuit allerlei landen, onder elkaar. En dat
alles werd afgesloten op zondag 27 januari met
een grote gezamenlijke openlucht viering, waarin
paus Franciscus voorging en waar Maria een
centrale rol in bekleedde. Namelijk als lichtend
voorbeeld voor al die jongeren ter inspiratie, ter
bemoediging in iedere tijd. Zo klonk dat nog
door in die indrukwekkende slotviering daar in
Panama met de wens van de paus elkaar weer te
zien tijdens de ‘Wereldjongerendagen’ in Portugal in 2022.
Vanuit Nederland gezien is dat een stuk dichterbij dan Panama en zal wellicht gehouden worden
in onze zomer. Zondermeer zal dat dan ook meer
Nederlandse jongeren op de been brengen dan
die 130 van dit jaar, om vervolgens daar in Portugal deel te nemen aan indrukwekkende dagen
van het samen-delen van het geloof. Geloof, vertrouwen dat hen, dat ons staande wil doen houden te allen tijde. Zo is dat ook het geval met
paus Franciscus. Hij die zijn pauselijke naam
ontleend heeft aan St. Franciscus van Assisi
(1182-1126). Van hem trof ik onlangs nog een
gebed aan met de volgende woorden …

Heer,
maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar
vervreemdt, laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst,
laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt,
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht ontneemt,
laat me licht ontsteken.
Maak dat wij niet zozeer zoeken,
om getroost te worden,
als wel om te troosten,
om begrepen te worden,
als wel om te begrijpen,
om bemind te worden,
als wel om te beminnen.
Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving
door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven.
Amen
Zo klonk dat gebed van St. Franciscus uit dat
verre verleden. Daar spreekt iets in door van de
levenshouding van Jezus Christus in wiens voetsporen wij onderweg zijn. Zo uiteraard ook paus
Franciscus en alle bisschoppen. Zeer binnenkort
komen ze dus nog bijeen tijdens die bewuste
‘Misbruiktop’ daar in Rome. Dat ze vanuit hun
staan in die voetsporen van Jezus Christus, gevoed door zijn evangelie en dat gebed van St.
Franciscus, de vele slachtoffers van misbruik
niet teleurstellen. Dat ze er voor hen weten te
zijn in ‘woord en daad’. Dat wens ik hen van
harte toe, zo ook onze kerk, onze geloofsgemeenschap.
Gods’ Zegen, Alle Goeds
en hartelijke groet,
pastor André Dekker
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Bloemschikken
De weken van 29 januari t/m 11 februari :
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter
De weken van 12 februari t/m 25 februari:
Betty Bakker en Ellen Botman.

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als
deze dag niet gelegen komt.
Groetjes van Trudy

Koffiedrinken
Zondag 3 maart
Jolanda Hooiveld en Els Sijm

De weken van 25 februari t/m 10 maart:
Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis
en Toos Kuin

Zondag 31 maart i.p.v. 7 april
Margriet van de Meijden en Afra Kuin

De weken van 11 maart t/m 24 maart :
Corry Kuin en Angela Bregman

Zondag 5 mei
Margaret de Lange en Jacqueline Verlaat

De weken van 25 maart t/m 7 april:
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter

Graag tot ziens bij de koffie!

De weken van 8 april t/m 21 april:
Betty Bakker en Ellen Botman.

In Memoriam

De weken van 22 april t/m 5 mei:
Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis
en Toos Kuin

Op 31 december 2018 is op 85-jarige leeftijd
overleden Jan Tiet. Hij is op 3-3-33 geboren in
het huisje aan de Kleingouwsloot met uitzicht op
de boerderij van Neefjes.
Na het doorlopen van de lagere school in Wervershoof ging hij samen met zijn vader en broer
Dirk op het land werken, de akkers waren gelegen aan de Kerksloot en de Naaidik, het ging varend op de kloet naar en van het land naar huis.
De toenmalige bouwpastoor Hooyschuur zorgde
voor een ruimte in een tuindersschuur om te
kunnen biljarten, mede hierdoor is de basis gelegd voor Jan om een topbiljarter van Westfriesland te worden.
Pastoor Hooyschuur die inmiddels verhuisd was
naar een parochie in Rotterdam had een koster
nodig en hij dacht onmiddellijk aan Jan. Maar
vader en moeder Tiet vonden dat een stap te ver
voor Jan, gehoorzaam als hij was ging het niet
door.
Op 17 jarige leeftijd werd Jan tijdelijk uitgeleend
aan Bouwbedrijf Gebr. Dirk en Jacob Botman.
Het beviel Jan goed om te werken als grondwerker en opperman, daardoor duurde het uitlenen
40 jaar, door zijn rustige natuur en ijver werd hij
zeer gewaardeerd op de bouwplaats, met kalmte
en uiterste nauwkeurigheid deed hij het graafwerk met de hand, en zette de stenen en specie in
de juiste hoeveelheid op de goede plek, het was

Succes weer dames !!
Groet, Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

Kerkwerken
Op dinsdag 5 februari 2019 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
Op dinsdag 5 maart 2019 is het de beurt om de
kerk door te werken voor de dames:
J. Stuifzand-van der Drift
C. Keeman-Breg
J. Ligthart-Buis
T. Rinkel-Deen
Op dinsdag 2 april 2019 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

Groetjes van Afra
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voor hem een zegen toen er een bouwkraan aangeschaft werd, zonder opleiding en door zijn
kalmte en rust kon hij de bouwkraan uitstekend
zijn werk laten doen. De bouw staat bekend om
zijn grof taalgebruik, maar collega’s van Jan
hebben van hem nooit een onvertogen of kwaad
woord gehoord.
Na de verkoop en sloop van zijn ouderlijk huisje
heeft Jan samen met Broer Dirk en huishoudster
To zowat 50 jaar gewoond op de Kees Veerstraat, ze vormden samen een drie-eenheid. Een
vakantiereisje naar een verre bestemming was
aan Jan niet besteed; logeren bij zuster Sjaan in
Zandvoort, wat hij jaarlijks deed, was voor hem
het einde. Jan heeft kunnen vieren dat hij 25 jaar
gebruik heeft kunnen maken van een vutpensioen uitkering. Hij heeft daar volop van genoten.
Maar bij het klimmen van de jaren kwamen er
ook lichamelijke ongemakken, vanaf zijn slaapkamer op de Kees Veerstraat is hij drie keer in
zorgwekkende toestand met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Door zijn optimisme
en sterke blijmoedige karakter wist hij er steeds
weer bovenop te komen.
Van de huisarts kreeg hij een zorgindicatie.
Hierdoor was het mogelijk om een verzorgingkamer te huren in huize Sint Jozef.
Voor de mede bewoners was hij zeer behulpzaam, ook bij de biljarters was hij zeer geliefd.
Ineens sloeg de vonk over naar zijn voormalig
buurmeisje Truus,
Samen beleefden ze nog een aantal roerige maar
ook gezellige jaartjes, Truus werd zijn steun en
toeverlaat.
Zijn lichamelijke ongemakken werden steeds
ernstiger, zo erg zelfs dat er geen behandeling
meer mogelijk was. Hij had vrede met zijn situatie en hij is 31 december vredig ingeslapen. We
wensen ook vanaf deze plaats zijn nabestaanden
sterkte met het verlies. Dat hij moge rusten in
vrede.
****
Op 18 januari is op 68-jarige leeftijd overleden
Sjaak Verkooijen. Hij woonde op de Notaris
Steenpoortestraat 23. Ook langs deze weg wensen wij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
sterkte met het verlies.
****

Verhuisd
Mevr. Tr. Rinkel-Lakenman is verhuisd van
Dijkweg 347 naar Bisschop Grentplantsoen 28a,
(Kaaghof) 1693 EH Wervershoof

Parochieraad
Nieuws vanuit
de parochieraad
In de parochieraadsvergadering van februari
konden we terugkijken op heel goede vieringen
rond Kerst. De gezinsviering op Kerstavond en
het Kindje wiegen hadden een echte baby in de
kribbe. Dat maakte het extra mooi! Wat is er genoten! De prachtige bloemstukken in kerk en de
kerstbomen gaven samen met de kerststal een
warm welkom.
En dan ook nog de heel verschillende mooie
kerststallen uitgestald in de hal! Er zijn heel wat
vrijwilligers voor Kerst extra bezig geweest, ieder weet dan zonder veel gedoe zijn taak. Bedankt allemaal! Het zou maar eens een jaar niet
gebeuren, wat zou het kaal zijn!
Nog een heel goed verlopen gebeuren: actie
kerkbalans. Er is van te voren altijd heel wat
werk hieraan. Bestellen, teksten, drukken, rapen
en nieten, enveloppen vullen, rondbrengen en
dan het ophalen nog. Voor de penningmeester
komt dan nog een hele hap werk: het verwerken
van alle opdrachten. De totaalstand is nu:
€ 18.700, een heel klein beetje minder dan vorig
jaar, maar boven onze verwachting! Met heel
veel dank aan allen die zich hiervoor ingezet
hebben, en dat zijn er heel wat!
In deze vergadering is ook gesproken over de organisatiestructuur. Er is een schema opgezet van
het werken van alle taakvelden binnen de parochies. Het is vaak wel hetzelfde werk, maar soms
wordt het anders genoemd. Duidelijker ook binnen de regio als men één taal aanhoudt en weet
waar iets onder valt.
De voorbereidingen voor de 1e Communieviering zijn begonnen. Voor de kinderen en de ouders vraagt het best wel tijd en inzet. We hopen
dat het mooie bijzondere viering gaat worden,
voor de kinderen, ouders en onze parochiegemeenschap!
Voor de Goede Vrijdagviering zijn nieuwe boekjes gemaakt. Waar het echt om gaat verandert
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niet, maar de teksten in dit boekje belichten dit
wel weer eens op een andere manier. Heel goed.
Welkom in de viering, deze Goede Vrijdag en alle vieringen rond Pasen! ( en ook bij de gewone
weekendvieringen hoor!)
Verder zijn er weer wat onderhoudsklusjes gedaan. Blij met zo’n handige man voor onderhoud!

De website van de regio blijkt bezocht te worden
door zo’n 1000 bezoekers per maand. Hebt u er
al eens naar gekeken? Op www. rkregiowh.nl
staat veel informatie van en over de vijf regioparochies.
Geniet van het voorjaar!
Hartelijke groet vanuit de parochieraad.
Baukje Kuin-Hogendorp, secr.

Het regiobestuur is druk geweest met de vitaliteitsscan van alle regioparochies. Van hieruit
moet een toekomstvisie voor alle parochies opgezet worden. We ontkomen er niet aan en zien
zelf ook dat het aantal kerkgangers daalt, maar
we willen toch heel graag de eigen kerken in de
vijf plaatsen open houden. Maar het moet wel
mogelijk zijn. Er wordt ook heel goed gekeken
en overlegd hoe het met de subsidies zit. Wat is
er mogelijk? Er is ook een stichting Kerkelijk
Waardebeheer die veel ervaring heeft met het
voortbestaan of een andere bestemming geven
aan kerkgebouwen. Het kan niet zo zijn dat we
straks wel kerkgebouwen hebben maar geen
mensen die de eigen parochiegemeenschap in
stand houden. Goed overleg en goede communicatie zijn hierbij een eerste vereiste! Eventuele
veranderingen zullen ook van onderop moeten
beginnen en niet opgelegd worden, gedragen
door de eigen parochie, met het streven naar behoud van iets “eigens” binnen de parochie. Wat
dat dan is kan men tegen die tijd wel bekijken.
Ook is er gesproken over de verhuur van het
kerkgebouw voor een afscheidsdienst. Besloten
is om voor de regio, net als in Andijk al de regel
is, dat één van de lectoren van de avondwakegroep er bij is. Deze weet van de gang van zaken
en blijkt ook vaak een goede steun voor de mensen die zelf iets willen zeggen. Ook wordt er minimaal een Schriftlezing en een gebed in de
dienst verwerkt. Het is Gods huis, waar iedereen
welkom is, maar ook hier heeft men zich te houden aan de regels van het huis…. De collecte in
zo’n viering is voor de parochie. Soms vragen
mensen naar een collecte voor een eigen goed
doel, dit kan dan een deurcollecte zijn.
Binnen het bisdom zal gewerkt gaan worden met
een ander financieel en administratieprogramma.
Dit vraagt heel wat inzet en omschakeling van de
mensen die er mee werken. Het heeft ook te maken met de AVG, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Er is goed overleg tussen
de penningmeesters binnen de regio.

HUISPAASKAARSEN
Ook dit jaar weer kunnen er voor bij u thuis
paaskaarsen besteld worden. Voor zo’n grote
kaars als in kerk staat hebt u waarschijnlijk niet
eens een standaard, maar er zijn kleinere prachtige kaarsen in verschillende maten en prijzen, met
dezelfde motieven als de grote paaskaarsen.
Zoekt u een bijzonder cadeau dan is een paaskaars misschien een idee? In de hal van de kerk
hangt weer een intekenvel met duidelijke voorbeelden met de prijzen erbij. Er kan besteld worden tot uiterlijk 18 maart, u hebt de kaarsen dan
voor Pasen in huis!

Financiën
De laatste stand van de opbrengst van kerkbalans
is tot nu toe € 18.700,=.
Iedereen heel hartelijk dank voor zijn of haar
bijdrage in welke vorm dan ook!
Hartelijke groet,
namens de werkgroep Kerkbalans
Lieneke Dekker

Eerste Communie
We zijn vol enthousiasme
gestart met het Eerste
Communieproject. De ouderavond heeft plaatsgevonden op dinsdag 22 januari onder begeleiding van pastor Dekker die
ons aan de hand van diverse vragen liet nadenken over de bijbel, God, Jezus, Sacramenten, de
doop en de Eerste Communie. Het was een ontzettend leuke en leerzame avond. Op deze avond
zijn ook allerlei praktische afspraken gemaakt
rondom de begeleiding van de kinderen en de
voorbereiding van de Eerste Communie.
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Op maandag 4 februari zijn we met de kinderen
met het project begonnen. De bijeenkomsten zijn
op maandagmiddag om 15.30 in basisschool De
Bangert. We werken vanuit een projectboek Eerste Communie welke bestaat uit 5 thema’s. We
zijn begonnen met het thema “Ik maak tijd
voor….”. De komende weken gaan we op de
maandagmiddagen de andere thema’s behandelen en gaan we molen “De Hoop” in Wervershoof bezoeken. We sluiten het project af met een
bezoek aan het Bakkerijmuseum in Medemblik
waarna we aansluitend met de Communicanten,
groep 4-5 en pastor Dekker gezamenlijk gaan
lunchen. De kinderen mogen dan hun zelfgebakken broodje opeten maar beginnen met het smeren van een broodje voor hun buurman of buurvrouw!
Dit alles natuurlijk ter voorbereiding op de Eerste Communie die zal plaats vinden op
zondag 7 april om 10.00.
We hopen dan natuurlijk op een volle kerk!
De Communicanten willen zich natuurlijk eerst
graag aan u voorstellen en wel op
zondag 3 maart om 10.00.
Daarvoor hebben zij maandag 11 februari geknutseld aan hun luchtballon waarmee we de
kerk gaan versieren. Het zou leuk zijn wanneer
wij, als medeparochianen, ze met velen zouden
verwelkomen!
Tot ziens, namens de werkgroep:
Marryelle Deen, 0228-592635
Esther Kuin-Schuitemaker, 0228-586998

Bijzondere vieringen
STILTEVIERING
Thema: Samen onderweg
In de Goede week, op witte donderdag, is de stilteviering. Als thema hebben we gekozen: Samen
onderweg, net als de Emmausgangers in die tijd,
met woorden, muziek en stilte voor onze eigen
gedachtes.
We hebben ons laten inspireren door het boek:
Woorden en verhalen die ertoe doen.
Dit boek is samengesteld door Annemiek Wijnker- Hoedjes en Kees Maas SVD.
De aanvang is 19.30 uur.

Allen van harte uitgenodigd, na afloop is er koffie en thee.
Namens de werkgroep
Elly Slagter
TRIDUÜM WOGNUM
Hierbij willen wij iedereen uitnodigen die het
fijn vindt om samen met ons het jaarlijkse Triduüm 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 verwent te worden
door de liefdevolle vrijwilligers, schroom dan
niet en geef u op voor deze bijzondere dagen. De
voorganger dit jaar is Emeritus Pastor Adri Verweij uit Odijk (Utrecht).
Pastor Verweij was o.a. jeugdpastor, omroeppastor en seniorenpastor in het Aartsbisdom Utrecht
en schrijft een column in het blad KBO-PCOB
magazine (voorheen Nestor) van de ouderenbond
Het triduüm gaan we twee dagen vieren en wel
op donderdag 25 april van 9.30-15.30 uur en
vrijdag 26 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 … eventjes 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 29 maart
Voor Andijk naar Tony Smit,
telefoon: 0228-593379

STILLE OMGANG
West-Friesland
De jaarlijkse Stille Omgang
naar Amsterdam vindt dit
jaar plaats in het weekend
van 16 op 17 maart.
Intentie:
Dit jaar is de intentie:
"Vreugde is het onmiskenbare teken van God".
Organisatie
De vertrektijd voor deelnemers, die mee willen
rijden met de bus is afhankelijk van de opstap-
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plaats. Vanaf 19.00 uur gaan de bussen uit Venhuizen langs verschillende dorpskernen met een
opstapplaats richting Amsterdam.
De kosten zijn € 18,- te voldoen bij het instappen
van de bus.
De Heilige Mis in de om 21.30 uur in de St.
Nicolaaskerk (tegenover het Centraal Station)
Hoofdcelebrant tijdens de viering is Hulpbisschop dr.J. Hendriks van Haarlem - Amsterdam,
Het Gemengd Koor uit Andijk verzorgd 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 tot 13 maart.
De bus vertrekt om ongeveer half 8 bij Sarto.
Voor inlichtingen kan U zich melden bij:
Henk Hauwert
Tel. 0228 592278 of 06-22445350

Kerk en
Samenleving
VASTENACTIE:
Schoon water verandert alles!
Even je handen wassen, een glas water pakken,
de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in
Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is
dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon
water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en
vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding
en scholing, economische ontwikkeling en de
verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral
vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de
gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar
het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het
meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet
besteden aan andere dingen, zoals naar school
gaan of geld verdienen.
Meer tijd voor werk en school
Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste
landen in Afrika, waar de beschikbaarheid van
water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp
Baboursaye is de situatie ernstig: er is één waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee
gebruik van moeten maken (de norm is maximaal 400 mensen per put). In het droge seizoen,
dat zo’n negen maanden duurt, komen daar nog
groepen nomaden bij, met wie de dorpsbewoners

hun enige waterput moeten delen. Doordat het
vee rond de waterput loopt, raakt het water verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen lopen
door water overdraagbare ziektes op, zoals diarree en infecties met parasieten. In Niger is diarree de op twee na belangrijkste doodsoorzaak bij
kinderen onder vijf jaar; ook lopen kinderen met
diarree grotere kans op ondervoeding.
Het tekort aan water heeft niet alleen invloed op
de gezondheid van de gemeenschap, maar ook
op hun inkomsten. Voor de landbouw en de veeteelt zijn gezinnen afhankelijk van water. De
huidige situatie leidt regelmatig tot conflicten
tussen veehouders en landbouwers, die beiden
meer water nodig hebben dan beschikbaar is. De
vrouwen en meisjes uit de gemeenschap worden
het meest getroffen, omdat zij verantwoordelijk
zijn voor het halen van water. De uren die zij in
de rij moeten staan voor water, kunnen ze niet
besteden aan werk, onderwijs of andere activiteiten. Hierdoor blijven zij economisch achtergesteld.
Caritas Development Niger (CADEV) gaat een
nieuwe waterput slaan, zodat vrouwen en meisjes minder tijd kwijt zullen zijn aan het halen van
water en er meer water beschikbaar komt voor
mensen, vee en landbouw. Zeker 250 huishoudens zullen hier direct van profiteren. Meisjes
hebben meer tijd voor school en vrouwen kunnen meer werken. CADEV zal ook comités oprichten om de waterbron te beheren en de hygiëne rondom de waterpunten te handhaven, om
verontreiniging van het water tegen te gaan. De
bevolking krijgt trainingen over hygiëne en het
veilig gebruik van water, om ziektes te voorkomen. Ter verbetering van de economische positie
van vrouwen, krijgen tenminste 50 vrouwen
kleine tuintjes, waar ze voedsel voor eigen consumptie kunnen verbouwen.
CADEV heeft veel ervaring met projecten op het
gebied van water, sanitair en levensonderhoud.
Hun doelstelling is om gemeenschappen in staat
te stellen zich aan te passen aan en beter om te
gaan met weers- en klimaatrisico’s waarmee ze
worden geconfronteerd. Stichting BVA draagt
€ 25.000,- bij aan dit project.
Voor meer informatie of een donatie:
www.vastenactie.nl
Adventsactie
De Adventsactie heeft het bedrag van € 313,85
opgeleverd. Bedankt voor jullie bijdrage!
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Gedachte
Bij de bushalte
Wij wachten bij de bushalte.
Het is al laat, we willen naar huis.
Eindelijk komt de bus,
maar hij stopt niet, hij rijdt door.
De bus is vol;
zonder te stoppen rijdt hij door.

aantal prachtige prijzen, mede mogelijk gemaakt
door Lenie Gorter, gingen we huiswaarts.
Vrijdag 22 februari 19.30 uur:
viering van ons 70-jarig bestaan, georganiseerd
door het Eendagsbestuur.
19 maart: High Tea. Aanvang 20.00 uur.
Groeten Sandra Immen

Veiling Sarto

Wij denken na.
Hoe vaak gaan wij zonder te stoppen
aan anderen voorbij.
Aan anderen die verlangend op ons wachten,
wachten op een gesprek,
wachten op iemand die naar hen luistert,
wachten op een gebaar,
wachten op een lach, een vriendelijke blik,
maar wij gaan door.
Waarom Heer, gaan wij door?

Beste mensen,

Wij zijn net als de bus, tot de nok toe vol,
vol van onszelf,
vol van onze ergernissen, onze vreugde,
onze haat, onze liefde,
onze angst, onze moed,
onze nederlagen, onze overwinningen,
ons gebrek, ons bezit.

De laatste weken van januari stonden voor ons in
het teken van folders rondbrengen en de formulieren met kavels ophalen, het leukste koopje
wordt door ons beloond met een originaliteitprijs. Op dit moment wordt de catalogus samengesteld, deze zal weer bol staan met leuke kavels, ze zijn al bij ons bekend! Hierin staat ook
de verantwoording van de opbrengst van de veiling van maart 2018. Vóór zondag 3 maart zal de
catalogus bij u in de bus rollen. Ik zou willen
zeggen: lees deze catalogus eens lekker rustig
door en kijk eens of er ook wat van uw gading
bij is.
We beginnen de avond om 19:15 met de, inmiddels bekende, kinderveiling: koopjes waarbij de
kinderen zelf mogen bieden. Ook dit jaar met 35
leuke koopjes voor maximaal € 15,00. Aansluitend, rond 19:45, gaan we over op de “gewone”
veiling. Voor de kinderen is er dan een aparte
ruimte 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 aangeboden aan de aanwezigen.
Ook dit jaar is er weer een verloting na het 500e
veilingnr. Vul vooraf de bon in, die op de achterkant van de catalogus staat. Misschien bent u
wel de winnaar van de fiets, die beschikbaar

Wij zijn van onszelf vervuld;
wij zijn vol van onszelf
en gaan aan anderen voorbij.
Een gedicht uit India

Kies
Voor
Gezelligheid
15 januari: Jaarvergadering.
Daarna een mooie presentatie van zorgboerderij:
de Tulp uit Andijk.
29 januari: Contactdag.
Om 9.15 uur vertrokken we bij Sarto naar
Buijsman kruiden aan de Kadijkweg. Na de koffie kregen we een rondleiding door het prachtige
bedrijf. Na afloop mochten we een kruidenplantje meenemen. Vervolgens weer naar Sarto voor
een heerlijke lunch. En na een verloting met een

Het is februari en het veilingbestuur heeft de veiling van 2018 afgerond. De veilingopbrengst van
2018 was 34.352,00 euro en is inmiddels verdeeld onder 25 verenigingen, clubs en de kerk.
De eerste vergadering voor de komende veiling
heeft alweer plaats gevonden. De veiling is op
VRIJDAG 8 MAART in Sarto.
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wordt gesteld door André van Duin Tweewielers
uit Wervershoof.
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 diverse verenigingen (o.a. sportverenigingen, De Bangertschool en koren) en de kerk zijn onder andere
afhankelijk 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 8 maart!
Groet,
VEILING SARTO
Dorèth Ruiter, secretaresse

In ‘t zonnetje
PAROCHIELEDENADMINISTRATIE
Op een eindelijk weer eens wat zonniger ochtend
is Alie Kuin-Commandeur het een en ander gevraagd voor wat betreft de parochieledenadministratie. We zijn als parochieraad allereerst heel
blij dat Alie de taak heeft willen overnemen na
het overlijden van Hans Sijm.
Voor het beheren van de ledenadministratie is
heel wat kennis en handigheid vereist.
Het bijhouden van de ledenadministratie omvat
in grote lijnen het volgende: het registreren van
nieuwe leden, het verwerken van wijzigingen
zoals bijvoorbeeld verhuizingen, maar ook het
verstrekken van de lijsten voor wat betreft mogelijke communicantjes en vormelingen alsmede
de lijsten met betrekking tot de verspreiding van
het Kontaktblad, met name bij wijzigingen. Ook
het maken van de kaartjes die aan de tassen bevestigd worden voor de wijkcontactpersonen bij
het afleveren van de tassen met de Kontakt bladen hoort bij de taken. De tassen met de Kontakt
bladen worden door Ben Kuin bezorgd bij de
wijkcontactpersonen.

Verder is er natuurlijk nog de jaarlijkse Kerkbalans actie: daarvoor zijn weer andere lijsten nodig dan bij het verspreiden van het Kontakt blad.
Eerdaags komt er een nieuw administratiesysteem voor de ledenadministratie van onze parochie en die van de andere parochies binnen onze
regio. Het oude systeem heet Navision; het
nieuwe heet DocBase. Wervershoof gaat als eerste binnen onze regio met dit nieuwe systeem
werken. Hoogkarspel (die overigens niet onder
onze regio valt) werkt al met het nieuwe systeem.
Toen Alie begon met de ledenadministratie heeft
ze al een paar keer geïnformeerd bij de mensen
van de ledenadministratie van Wervershoof om
meer kennis op te doen van het beheren van de
ledenadministratie.
Inmiddels is wel duidelijk geworden dat het handig zou zijn om een draaiboek te hebben, zodat
het voor anderen ook duidelijk is welke stappen
gezet moeten worden om dit werk te doen. Alie
is van plan om dit zelf te verzorgen als het nieuwe systeem operationeel is. Waarbij het natuurlijk heel fijn zou zijn om feedback te krijgen van
Wervershoof, aangezien die er als eerste mee
gaan werken binnen onze regio.
Kortom, we hebben het geluk weer een zeer toegewijde persoon voor de ledenadministratie te
hebben gevonden in de persoon van Alie. Dus
namens de parochie(raad) hartelijk dank voor alle inzet en toewijding Alie, en veel succes verder!
De parochieraad

Uit de brievenbus
LEZING IN DE KAPEL,
woensdag 20 maart 2019
Op 20 maart 2019 komt Rodrigo van Rutte vertellen over zijn leven. Rodrigo is geadopteerd en
heeft via het programma Spoorloos in 2013 zijn
biologische moeder gevonden.
In het eerste deel van de avond neemt Rodrigo u
mee in zijn verhaal hoe zijn intuïtie hem vertelde
dat zijn Colombiaanse moeder niet zijn geboortemoeder is. Hoe kon hij dat uiteindelijk ook
bewijzen? Wat betekent dat dan eigenlijk voor
hem als je niet degene bent die in de documenten
staat? Hoe zou zijn leven zijn verlopen als hij
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niet was verwisseld als baby in Colombia? Wie
denkt hij wel wie hij is?
Rodrigo werd als baby verwisseld met een ander
kind. Spoorloos vond Rodrigo’s echte moeder.
Uitzending vanaf 19:48 minuten:
https://www.npostart.nl/KN_1681167
Het tweede deel van de avond zal hij meer vertellen over hoe hij zijn ‘adoptiegevoel’ beleeft:
Je voelt je Nederlands maar je wordt benaderd
als kleurling. Hoe Nederlands is hij of wil hij
ondanks zijn DNA, geboorte ouders en eerste
paspoort niet Nederlands zijn. Hoe verloopt het
contact met zijn Colombiaanse en Nederlandse
familie?
Hij is een project gestart in mei 2018: Pop-up
Museum of Adoption in Den Haag, bestaande uit
foto exposities die hij in bruikleen heeft. Het
doel is om de geadopteerde zichtbaar te maken
met zijn verhaal en waarheid. De tweede editie
van deze tentoonstelling is te bezoeken van 18
t/m 31 mei 2019 in het Atrium in Den Haag.
De Kapel, Middenweg 48, 1619 BN Andijk
Inloop 19.30 uur - de lezing start om 20.00 uur
de toegang is gratis - koffie en thee €1.50
WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2019
“Maar wat mij het meest
ontroerde was de grote
kruisweg die mij persoonlijk diep raakte, mede door de lezingen, gedichten en verhalen van Jules en enkele mensen uit
de groep.” (Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2018).
Dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2019 – 26september t/m 1 oktober – kent een goed gevuld
programma met ruimte voor bezinning én gezelligheid. We verzorgen rondleidingen over het
Heiligdom en in het stadje Lourdes. U kunt deelnemen aan diverse vieringen zoals de lichtprocessie, handoplegging 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 12 juni is er in Hoogkarspel een
informatie- en kennismakingsavond; de deelnemers ontvangen twee weken van te voren de uitnodiging met agenda.

Het tarief van de 6-daagse vliegreis – 3sterrengroepshotel, vol pension – is € 899,= 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
rolstoelduwer hebben) € 999,=. Toeslag eenpersoonskamer € 150,= resp. € 200,=. Het busvervoer naar en van Maastricht Airport is gratis!
Wanneer deelname om financiële redenen een
probleem is, kan een beroep worden gedaan op
een aantal fondsen; er hoeft geen enkele pelgrim
om financiële 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 inschrijfadressen in 22 plaatsen: Andijk, (Wester)Blokker, Bovenkarspel, De Goorn, Enkhuizen, Grootebroek, Hoogkarspel, Hoorn, Lutjebroek, Medemblik, Nibbixwoud, Onderdijk,
Oosterblokker, Spierdijk, Venhuizen, Wervershoof, Westwoud, Wognum, Zuidermeer, Zwaag,
Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk-West. Ook van buiten de regio zijn mensen welkom!
Het inschrijfadres voor Andijk is:
Emmy Oudeman
Notaris Steenpoortestraat 31
0228-592885
Tip: Voorkom teleurstelling, meld u nu (al) aan!
Werkgroep Westfriese Lourdes Vliegreis 2019:
Pastor Mariet Vet 0228-514040, Alie Braas
0229-217139, Maria Braas 06-53741031, Ans
Spruit 0229-591719, Harry Vet 0228-514040
(coördinator).
BREEK DE WEEK
Schuif ook aan tafel bij
“Breek de Week!.
Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op donderdag 14 maart 2019.
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 € 6.
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U kunt zich opgeven vanaf 25 februari 2019
via breekdeweekandijk@gmail.com of bij Gerda
Gorter (tel. 592594) of Sjanni de Vries (tel.
720179). U kunt zich opgeven tot 9 maart 2019
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 maaltijd:
donderdag 9 mei 2019.
Gerda Gorter, Sjanni de Vries, Clementine
Bultsma, Annet Kwantes en Jacquelien Vriend
KUNST&TUINROUTE 2019
Zaterdag 25 mei is er weer een kunst&tuinroute
in Andijk. Al heel wat jaren vindt dit evenement
plaats in ons mooie dorp, waar heel wat mensen
in het bezit zijn van een prachtige tuin.
Ook zijn er in ons dorp heel veel creatieve mensen die mooie kunstwerken maken.
Deze combinatie, een prachtige tuin en de mooie
kunst door mensen gemaakt, maakt dat de
Kunst&tuinroute elk jaar weer een groot succes
wordt. Daarom wordt er dit jaar ook weer een
Kunst&tuinroute georganiseerd.
Bent u in het bezit van een mooie tuin of bent u
creatief en wilt u dit delen met de bewoners van
Andijk, dan hopen wij dat u mee wilt doen, zodat
we weer een geslaagde dag met elkaar mogen
beleven.
Bent u creatief, maar hebt u geen tuin om dit in
te laten zien, dan zoeken wij voor u een geschikte tuin.
De Kunst&tuinroute begint om 11.00 uur tot
17.00 uur. U kunt zich opgeven tot maandag 1
April via: Kunstentuinroute@gmail.com
Voor inlichtingen Rimi de Vries, tel. 593531

Basisschool de Bangert
Natuur(lijk)...
De Bangert school heeft oog
voor de omgeving en de natuur.
Ons logo en onze slogan laten dit
ook zien:
Bangert voor b(l)oeiend onderwijs.
Deze twee elementen boeiend en bloeiend maken
dat wij inspelen op de nieuwe ontwikkelingen

die gaande zijn in de maatschappij en de gemeenschap.
Natuurlijk willen we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen van nu.
We leiden ze op tot mensen die zich in de maatschappij voor straks kunnen redden, maar ook als
personen die positief omgaan met andere mensen
en hun omgeving.
Het thema NATUUR staat de komende periode
centraal. Dit sluit ook aan bij onze levensbeschouwingslessen die als thema TUIN hebben.
Dit onderwerp wordt vanaf nu tot einde schooljaar door de hele school aangeboden.
We willen Wetenschap en Technologie een plek
geven
in
ons onderwijsaanbod
(geïntegreerd). We hebben binnen de school 4 voorbereidingsgroepen gemaakt. Iedere groep houdt
zich vooral met één element bezig om onderzoekend en ontwerpend leren, Wetenschap en Technologie, creatieve vakken en ICT binnen de
school te optimaliseren. Alle elementen hebben
met elkaar te maken om meer 'Maak onderwijs'
in school te realiseren. We gaan met vragen aan
de slag en brengen de antwoorden samen in
teambijeenkomsten waarbij we het tot een geheel
brengen en de lijnen duidelijk worden.
De groepen gaan aan de slag met:
-Hoe
kunnen
we
binnen
bestaande Wereldoriëntatie lessen Wetenschap &
Technologie toevoegen?
-Hoe kan ICT helpen bij onderzoekend en ontwerpend leren? (en dus bij W&T en creatieve
vakken)
-Hoe combineren we Creatieve vakken bij
Wereldoriëntatie en W&T?
-Hoe kunnen we Samenwerken met externen (bijvoorbeeld bedrijven) in het kader van
W&T?
Bij het laatste onderwerp zouden we graag met
ouders of belangstellenden in gesprek gaan die
mogelijk kansen zien om te komen tot samenwerking met school om bovenstaande mede
vorm te geven. Heeft u interesse om mee te
denken? Meldt u zich dan aan bij school.
En natuurlijk hopen we op een mooie samenwerking met onze omgeving, zodat we van
waarde kunnen zijn voor de kinderen en hun toekomst…
Linda Blok
0228-592361 of directie.bangert@skowf.nl

