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Jaargang 46, november t/m half december 2017
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

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

PASTOR: André Dekker
tel.: 06-28449410

Parochieledenadministratie Andijk
p/a Hans Sijm
Dijkweg 310
1619 JH ANDIJK
email: adm.parochieandijk@gmail.com

PAROCHIEKERK:
Bangert 6, tel. 0228-592201
b.g.g. 0228-581268

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

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

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 5 december voor half
december 2017 t/m januari 2018
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Van de redactie

Liturgisch rooster

De 4 parochies hebben afscheid genomen van de
pastores Suidgeest en Koning. Het zal wennen
zijn, maar we moeten verder.
Pastor Piets is inmiddels verhuisd en het winterrooster kon weer ingevuld worden.
In de begindagen van november gedenken wij
onze dierbare overledenen. In het bijzonder in de
Allerzielenviering en staan we extra stil bij die
parochianen, die het afgelopen jaar zijn overleden. Met gebed en zang zoeken we troost bij elkaar. Bij dit Kontakt treft u ook weer een formulier aan voor opgave gebedsintenties voor het
volgende jaar.
Geniet van de herfst met zijn prachtige kleuren!

Zondag 29 oktober: Allerheiligen
10.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor P. Piets
Koffiedrinken!

MENSEN
Sommige mensen komen in je leven
als een les.
Sommige mensen komen in je leven
als een zegen!

Wat en wanneer
do. 9 nov.

Donderdag 2 november: Allerzielen
19.30 uur: Allerzielenviering
met Vriendenkring
Voorgangers van Avondwakegroep
Overledenen die sinds Allerzielen
verleden jaar van ons zijn heengegaan, worden herdacht.
Zondag 5 november:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk
Zondag 12 november: Diaconaal Weekend
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Voorgangers van groep Wervershoof
Na de viering is de Wereldwinkel aanwezig!

Breek de Week

di. 5 dec.

inleveren kopij voor half
december 2017 t/m januari 2018

zo. 17 dec.

Interkerkelijke Kerstzangdienst
16.30 uur, kerk Wervershoof

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.
**************************************

Dinsdag 14 november:
16.00 uur: Woord-Communieviering
in Sorghvliet
m.m.v. organiste Ina Sijm
Voorganger mw. Nellie Pronk
Zondag 19 november:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker
Dinsdag 21 november:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
Zaterdag 25 november: Christus Koning
19.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Pastor J. van Dril
Zondag 3 december: 1e zondag van de Advent
10.00 uur: Woord-Communievieing
met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker
Koffiedrinken!
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Zondag 10 december: 2e zondag van de Advent
10.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor J. van Dril
Dinsdag 12 december:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
Zondag 17 december: 3e zondag van de Advent
Boeteviering
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk
Dinsdag 19 december:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
Vrijdag 22 december:
15.00 uur: Oecumenische Kerstviering in
Sorghvliet m.m.v. organiste Ina Sijm
in samenwerking met de Gereformeerde Kerk met als thema: “Licht”.
Vanaf 15.00 uur welkom voor een
kopje koffie of thee. Aanvang viering
15.30 uur met als voorgangers
Dominee Staat en mw. Nellie Pronk
ALLERZIELEN 2017
Eens per jaar op de dag van Allerzielen
gedenken wij gezamenlijk de dierbaren
die van ons zijn heengegaan.
Wij gedenken wie gestorven zijn,
zij die hun liefde en vriendschap schonken.
Dat hun leven ten einde ging
heeft ons heel verdrietig gemaakt.
Maar er is ook dankbaarheid
om wat zij ons hebben gegeven.
Wij willen hen niet vergeten
omdat we diep in ons hart weten
dat hun leven niet tevergeefs is geweest.
Sinds de datum van Allerzielen verleden jaar,
2 november 2016 hebben wij vanuit onze parochiegemeenschap afscheid genomen van:
Gerard Molenkamp

87 jaar

Bert Verdonk

74 jaar

Truus van den Braber-Mientjes

85 jaar

Joke Schuitemaker-van Straten

65 jaar

Gerard Schuitemaker
.
Riet Appelman-Grent

67 jaar

Cees Kreuk

74 jaar

80 jaar

Ook noemen we de namen van hen die overleden
zijn en die zo bekend waren binnen onze parochiegemeenschap:
Hendrika Blonk-Bijkerk
Jacob de Wilde
Nel Tensen-Obdam
Ton Cabooter
Jaap Groot
Steven Bakker
Piet Kaagman
Emmy Verdonk-Verboom
Antoon Kok
ALLERZIELEN
Als over de heuvels het licht verschijnt
een stem die roep en jij verdwijnt
dan weet ik dat jij op weg bent gegaan
naar een nieuw land over de heuvels
naar een nieuw bestaan…
In deze periode Kontakt valt de datum van 2 november, Allerzielen, de dag dat wij extra stilstaan bij hen die overleden zijn. Voor de één reden om het graf schoon te maken, een bloemetje
of een brandende kaars neer te zetten. Voor de
ander om bij een foto herinneringen op te halen
aan de mooie dagen samen. Het zijn tekenen dat
de overledenen in ons hoofd en hart bij ons zijn.
We laten zien dat we haar of hem niet vergeten,
dat ze erbij blijven horen, dat we hen missen, dat
we hen rust en vrede gunnen. We vragen of zij
ook aan ons willen denken.
Hun levens zijn en blijven wel met dat van ons
verweven, zij hebben ons leven immers gedeeld?
Onze dierbaren die wij hebben moeten loslaten,
en die wij op Allerzielen extra gedenken, zijn
mensen die hun levenslied samen met ons geschreven hebben. Hun lied klinkt door in ons eigen leven, vertelt wat er van het leven geworden
is.
Ieder voor zich en samen voelen we het gemis,
beseffend dat we uiteindelijk bij elkaar horen
zonder onderscheid des persoons.
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Bij alle gemis, verdriet en machteloosheid is er
dat eeuwenoude verhaal waarin mensen hoop en
troost hebben gevonden, toen en nu. Het verhaal
over het leven en de dood van Jezus Christus, het
verhaal waarin wordt gezegd dat aan Hem de belofte van Nieuw, van Eeuwig Leven reeds is vervuld. In dat geloof komen we samen in de viering van Allerzielen. Welkom om samen ons geloof te beleven, onze overledenen te gedenken en
te bidden om kracht en troost voor allen die een
dierbare moeten missen.
ONDERANDEDIJK
Beste parochianen,
Het was al enige tijd bekend, dat de pastores Jan
Suidgeest en Kees Koning de parochies van de
regio zouden gaan verlaten. En dat op de leeftijd
van respectievelijk 78 en 82 jaar. Een mooie
leeftijd om het actieve pastoraat los te laten om
vervolgens ruimte te vinden voor andere bezigheden. Daarvoor moest echter wel eerst afscheid
genomen worden van de parochies. Dat gebeurde
middels afscheidsvieringen. De beide pastores
trokken daarvoor ‘gebroederlijk’ met elkaar op
en wel voor het eerst bij ons in de parochie. Dat
op zondag 24 september. Aan die dag, aan dat
afscheid hebben we mooie en dankbare herinneringen. Dat mede dankzij de grote belangstelling
zowel tijdens het afscheid in de kerk als tijdens
de receptie in Sarto. Ook dáár werden woorden
van dankbaarheid geuit. Dat voor de jarenlange
inzet, inspiratie en betrokkenheid van beide pastores. Om die dankbaarheid te onderstrepen werd
hen beiden, naast bloemen, een dinerbon overhandigd.
En zo met die desbetreffende dinerbon en bloemen in de hand en mooie, dankbare herinneringen aan dat afscheid in hun hart, trokken de beide pastores verder met hun afscheidstournee
door de regio. Daarbij werd zondag 1 oktober
Onderdijk en zondag 8 oktober Zwaagdijk-Oost
aangedaan om vervolgens hun tournee af te sluiten in Wervershoof. En dat op zondag 15 oktober
jongstleden. Die dag stond de zon stralend aan
de hemel en wist het zelfs de aardse temperatuur
op te krikken tot rondom 22 graden. Het was dus
een stralende dag met een welverdiend stralend
afscheid van beide pastores.

Op dat moment van dat afscheid was pastor Jan
Suidgeest ruim 53 jaar werkzaam binnen ons
Bisdom Haarlem-Amsterdam. De eerste 15 jaar
als kapelaan in en rondom Halfweg en vervolgens 38 jaar als pastor/pastoor binnen onze regio.
En op datzelfde moment van 15 oktober was pastor Kees Koning ruim 31 jaar eveneens werkzaam binnen ons Bisdom en regio. Eerst als parochie assistent, vervolgens als pastoraal werker
en vanaf 1994 als permanent diaken.
Beide pastores hebben zich dus voor een lange
tijd zeer verdienstelijk ingezet voor onze parochies. Onze dankbaarheid daarvoor en zoveel
meer hebben we laten horen en blijken o.a. tijdens die desbetreffende afscheidsvieringen,
waarbij die van zondag 15 oktober de laatste was
in een reeks om vervolgens op weg te gaan naar
zondag 22 oktober. Want na afscheid van twee
bijzonder gewaardeerde pastores en wat mij betreft twee bijzonder gewaardeerde en fijne collega’s, heten we op die dag kapelaan, en mijn collega, Peter Piets van harte welkom binnen onze
regio. Dat doen we op voormelde zondag in de
viering in Wervershoof, die als thema meekrijgt
‘Geroepen en gezonden, samen onderweg’. En
we mogen erop vertrouwen dat dat voor jaren
mag zijn. Wie weet mag dat zo lang zijn als pastor Jan Suidgeest of pastor Kees Koning dat waren. Gezien de huidige leeftijd van kapelaan Peter Piets heeft hij dan wel de leeftijd bereikt van
88 dan wel 81 jaar!
Maar hoe lang hij ook in ons midden mag zijn,
het is in ieder geval een hele verandering in onze
pastorale bezetting. Het zijn tenslotte twee zeer
‘vertrouwde gezichten’, die ruimte hebben gemaakt voor een ‘nieuw gezicht’. En dat ‘nieuwe
gezicht’ heten we dus van harte welkom. Dat zal
kapelaan Peter Piets ook mogen ervaren tijdens
die desbetreffende viering daar in Wervershoof.
Welkom dus aan kapelaan Peter Piets, die samen
met ons, als priester, onderweg gaat in geloof.
En dat ‘onderweg gaan’, dat ‘samen op weg
gaan’ zal tijdens die viering daar in Wervershoof
veelvuldig doorklinken. Dat o.a. in het slotlied
en wel met de volgende titel en woorden …
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Samen op weg
Samen op weg, zoekend naar liefde,
naast ieder ander willen staan,
want kan een mens, zonder die ander
vreugde en vriendschap ondergaan?
Zo moeten mensen zijn voor elkaar:
een steun, een toeverlaat,
die niet verloren gaat.
Samen op weg, zoekend naar kansen,
naar elke nieuwe moog’lijkheid,
om voor elkaar leven te scheppen,
ja, Heer, maak ons daartoe bereid.
Wil bij ons zijn van uur tot uur,
ons leiden elk moment,
dat men uw kerk herkent.
Samen op weg, zoekend naar leven,
speurend naar licht en dageraad,
mensen vol hoop, sterk en gedreven,
zorgzaam en goed in woord en daad.
Niemand alleen en allen tezaam,
zo gaat de boodschap voort
van Jezus eens gehoord.

De weken van 18 december t/m 31 december:
Corry Kuin, Angela Bregman, Els Roozendaal
Groetjes Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter

Kerkwerken
Op dinsdag 7 november 2017 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
en op dinsdag 12 december 2017 voor de dames:
J. Stuifzand-van der Drift
C. Keeman-Breg
J. Ligthart-Buis
T. Rinkel-Deen
Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als
deze dag jullie niet gelegen komt.

En mogen we die boodschap van Jezus ook
zichtbaar, hoorbaar, voelbaar blijven uitdragen
naar elkaar. Dat wens ik ons allen, zo uiteraard
ook de inmiddels vertrokken collega’s en de
nieuw aan te treden collega, van harte toe. Die
boodschap van zo -samen op weg- de toekomst
tegemoet. Mogen we daar met elkaar voor gaan
in geloof, in vertrouwen met Jezus Christus ons
voorop.

Onlangs kwam één van onze zeer trouwe kerkwerksters, mevrouw Joke Druyven-Tensen, zeggen dat ze wilde stoppen met het kerkwerken.
Natuurlijk jammer maar ook begrijpelijk, zeker
als je zoiets al een jaar of veertig hebt gedaan
(mijn archief gaat niet verder terug dan 1979, en
toen stond ze al vermeld als kerkwerkster!). Dus
Joke, hartelijk dank voor de vele jaren van inzet
voor onze kerk en onze parochie!

Hartelijke groet,
pastor André Dekker

Groetjes van Trudy

Bloemschikken
De weken van 6 november t/m 19 november:
Betty Bakker en Ellen Botman
De weken van 20 november t/m 3 december:
Marjon Groot en Corry Kuin
De weken van 4 december t/m 17 december:
Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis,
Toos Kuin

Koffiedrinken
Zondag 29 oktober
Margriet van der Meijden en Afra Kuin
Zondag 3 december
Margaret de Lange en Trudie Rinkel
Zondag 7 januari
Jolanda Hooiveld en Jacquelien Haakman
Graag tot ziens bij de koffie!
Groetjes van Afra
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Gedoopt
Op 30 september is gedoopt Niek Cornelis, geboren 26 juli 2017, zoon van Manus Laan en
Suzan Laan-Grooteman, broertje van Lisanne,
Mieke, Ilse, Tom en Dirk, van de Kadijkweg 6
Van harte gefeliciteerd vanuit onze parochiegemeenschap!

Gevormd

Hij trouwde met Marjan en ze kregen een zoon
Florens. Hij hield van hen en stond altijd voor ze
klaar. Een hoogtepunt was het vieren van hun
25-jarig huwelijk dit jaar. Op 13 en 14 september
namen we afscheid van hem in Avondwake en
Uitvaartdienst, waarna hij naar zijn laatste rustplaats op de Natuurbegraafplaats Heidepol in
Arnhem is gebracht. Namens onze parochiegemeenschap wensen wij zijn vrouw en zoon heel
veel sterkte met dit grote verlies.
Antoon Kok
* 20 mei 1932 + 12 oktober 2017

…en opgenomen in de katholieke
kerkgemeenschap is op 10 september
2017, Margriet van der Meijden.

Op 12 oktober is op 85-jarige leeftijd overleden
Antoon Kok van de Sorghvlietlaan 132.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte. Dat hij moge rusten in vrede.

Ook vanaf deze plaats van harte
gefeliciteerd namens onze parochiegemeenschap.

Verhuisd

In Memoriam
Cees Kreuk
* 31 oktober 1942 + 8 september 2017
Op 8 september is op 75-jarige leeftijd overleden
Cees Kreuk. Als oudste geboren in een gezin van
9 kinderen, nam hij zijn taken makkelijk op. Je
kreeg moeilijk ruzie met hem. Na een paar jaar
op de MULO is hij toch naar de Tuinbouwschool
gegaan, omdat daar zijn passie lag. Later deed hij
de Handelsavondschool. Hij was gedisciplineerd,
maar in zijn vrije tijd hield hij van uitgaan, kermissen, dansen. Aan de Horn in Lutjebroek startte hij met een traditioneel gemengd bedrijf met
groente en bloembollen. Na de ruilverkaveling
werd in 1973 een bedrijf aangekocht in Andijk,
met koelcellen en een broeierij. Hij hield ervan
de tulp te promoten. Hij heeft zich van jongs af
ingezet voor de Westfriese Flora. Ook voor de
tulpenkeuring heeft hij veel werk verzet. Hij was
altijd op zoek naar nieuwe dingen, niet bang om
risico te nemen. Dat heeft zijn leven zeer verrijkt. Hij maakte mensen graag blij met een bosje
bloemen, maar was ook altijd geïnteresseerd in
anderen. Hield rekening met hen. Personeel
kwam graag en er was altijd een goede sfeer. Hij
hield er ook van om sportief bezig te zijn. Lekker
uitwaaien achter dijk.

Op 16 oktober is pastor
Suidgeest verhuisd van
Dorpsstraat 71
in Wervershoof naar
Rijnsburgerweg 4 – V500
2215 RA VOORHOUT

Parochieraad
September lijkt wel
een
afscheidsmaand
deze keer. Juf Ilse
Brouwer, waar we ook
als parochie een heel goed contact mee hadden,
heeft de Bangertschool verlaten. Hoofd Anita
Bonnema wordt per 1 november directeur van
een andere school, voor ons was zij een prima
aanspreekpunt. Het AOW koor heeft na 50 jaar
besloten met het zingen zoals men tot nu toe
deed te stoppen, maar gelukkig wil men best nog
eens bij bijzondere vieringen zingen. 23 september was het feestelijke afscheid in Wervershoof.
En dan natuurlijk het afscheid na ruim 38 jaar
van pastor Suidgeest! Op 24 september binnen
onze parochie op heel hartelijke en warme manier gevierd. Veel hartelijke dankwoorden, met
cadeaus vanuit de parochie, een dinerbon met
taxivervoer, kaarten en lovende woorden! Pastor
Koning van Zwaagdijk-Oost stopt tegelijk met
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pastor Suidgeest en ook van hem hebben we deze dag afscheid kunnen nemen.
15 oktober is het officiële afscheid in een speciale viering van pastor Suidgeest in Wervershoof.
Pastor Koning gaat 8 oktober in Zwaagdijk-Oost
voor het laatst voor, na de viering kan men hier
afscheid nemen.
De kerk wordt aan de buitenkant geschilderd
door onze onderhoudsman Piet Tensen, over
vrijwilligerswerk gesproken…. Zo zijn ook zomaar even tussendoor alle gordijnen in kerk gewassen door een vrijwilligster, naam mogen we
niet noemen, maar onze dank is groot! Ramen
gelapt, kerk schoongemaakt, bloemen geschikt,
veel geregeld, kosters altijd actief, koren zingen,
dit en nog heel veel wordt toch maar allemaal
gedaan! (Volgend jaar weer een vrijwilligersavond!)
Dit seizoen wordt ook weer een nieuwe groep
Jongerencontact opgestart. Gelukkig zijn er ouders die de groep willen begeleiden, anders lukt
JK gewoon niet.
Begin volgend jaar worden er ook een 1e Communieviering en Vormselviering gehouden, de
voorbereidingen starten binnenkort. Pastor Dekker is na en maand vrij in september weer met
frisse moed van start gegaan en zal ook dit oppakken. Zijn werkruimte in de pastorie van Wervershoof zal nu wel klaar zijn. Een centraal punt
om vanuit te werken in deze regio.
De aanpassingen in de pastorie voor kapelaan
Piets zijn ook in volle gang, hij logeert nu tijdelijk in de pastorie van Medemblik. We hebben
Peter Piets gevraagd hoe hij het liefst aangesproken wil worden als pastor of zoals tot nu toe gebeurde kapelaan. Graag als kapelaan, we zullen
het proberen, zal best eens misgaan…
29 oktober gaat kapelaan Piets voor het eerst
voor in onze parochie. Er is dan na de viering
koffiedrinken in kerk om verder kennis te maken. Welkom allemaal!
Het bisdom blijkt flink te moeten bezuinigen, het
personeelsbestand is al sterk uitgedund helaas.
Er gaat voor de financiën en ledenadministratie
gewerkt worden met een ander programma, het
vorige is altijd ingewikkeld geweest. Het bisdom
organiseert informatieavonden voor de mensen
die ermee werken.
Ook binnen de regio wordt hard gewerkt. Het afscheid van pastor Suidgeest, de komst van kapelaan Piets, er speelt heel wat omheen. Door pas-

tor Suidgeest, die van groot naar klein gaat wonen, moeten veel keuzes gemaakt worden bij het
opruimen. Sterkte!
Er komen nog nieuwe mailadressen voor de pastores. Deze komen ook op de regiosite en in de
parochiebladen als ze bekend zijn. Pastor Piets
heeft geen rijbewijs, ook dat zal even wennen
zijn in deze uitgestrekte regio.
Tijdens de laatste regiovergadering met pastor
Suidgeest als voorzitter is aandacht aan gegeven
aan ruim 30 jaar voorzitter zijn van het regiooverleg. Alle regiopastores waren er en er was
heerlijk appelgebak. In de aanloop naar regio
was het meer kennismaken en uitwisselen, later
steeds meer samenwerken en van elkaar leren.
Tot uiteindelijk de oprichting van de Personele
Unie, één regiobestuur maar wel vijf aparte regioparochies met elk hun eigen parochieraad, parochiekerk en financieel beheer. Hopelijk kunnen
we dit heel lang zo volhouden! Als cadeau kreeg
pastor Suidgeest een grote stormvaste paraplu,
als symbool voor de overkoepelende functie van
de regio. Met een mooie vaas, de bloemen volgen in Voorhout.
Het zal voor kapelaan Piets eerst vreemd zijn in
deze regio. Zo is hij b.v. niet echt bekend met
Woord-Communievieringen. In onze regio ontstaan uit noodzaak en inmiddels hoort het er gewoon bij en zijn deze vieringen ook heel waardevol.
Wie wordt de nieuwe voorzitter van de regio?
Het lijkt het beste dat kapelaan Piets dit gaat
doen, ook om er goed in te komen is dit een goede plaats. Pastor Dekker wil ook graag bij deze
vergaderingen zijn, zo is hij op de hoogte van alles wat er speelt.
Als regio en parochie zitten we nu in en overgangsfase, pastor Dekker meer tijd voor onze parochie, kapelaan Piets maakt hier helemaal een
nieuwe start en we zullen zonder pastor Suidgeest moeten…. Het zal even wennen zijn, maar
als we samen de schouders eronder zetten moet
het lukken een warme parochie en een actieve
regio te houden!
Veel sterkte toegewenst aan allen die het nu zo
nodig hebben bij ziekte en in de dagen rond Allerzielen. Alle verlies en verdriet komt toch weer
dichterbij. Welkom in de bijzondere viering op 2
november.
Hartelijke groet vanuit de parochieraad,
Baukje Kuin-Hogendorp
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WELKOM KAPELAAN PETER PIETS!
Zondag 29 oktober gaat in Andijk kapelaan Piets
voor het eerst voor in een viering. We willen eigenlijk best wel graag weten wie kapelaan Piets
is en daarom is er na de viering koffiedrinken en
gelegenheid om pastor Piets te spreken en kennis
te maken. Het koffiedrinken is in de kerk. Van
harte welkom allemaal!

zoeken aan de ziekenhuizen, zorginstellingen,
ziekenzalving, uitvaarten.
En nog zoveel wat hier niet staat…
Alles was heel bijzonder voor onze parochies.
Van harte alle goeds, gezondheid en nog een
heel fijne tijd om in gezondheid na te genieten
toegewenst!
Parochies Andijk en Onderdijk

Parochieraad
Op de achterkant van het liturgieboekje bij de
viering van het afscheid van pastor Suidgeest en
pastor Kees Koning hadden we het volgende bedacht, maar het ging even ergens mis. Daarom
nu hier in Kontakt.
Met dankbaarheid denken we terug aan alles wat
pastor Suidgeest en pastor Koning voor onze parochies hebben gedaan:
Het voorgaan in de vieringen, het tussen de mensen staan, het naast de mensen gaan, bij ziekte en
bij zorg, het meeleven in verdriet en rouw, het
meegenieten van nieuw leven, alle doopvieringen, 1e Communie, Vormsel, huwelijken.
De vele vergaderingen, stukjes in de Binding, Nu
en Straks, Kontakt, Schakel. De mooie stukjes
bij de opening van een vergadering. Het begeleiden van de werkgroepen, alle telefoontjes, briefjes in de deur, het leren omgaan met de computer, het niet makkelijk uit handen geven, de
glunderende oogjes, de mooie opmerkingen, de
vakantieverhalen, de kaartavonden op de pastorie, het altijd aanwezig zijn de op de parochieveiling. De voorkeur voor amaryllisbollen met kans
op…
De hele regio-opbouw jarenlang, alle wijze raad,
de omgang met de collega’s, alle contacten binnen en buiten de parochies, de vele ritjes van en
naar met de auto of op de fiets. De Raad van
Kerken, bijna 40 jaar stond pastor Suidgeest
hiervoor klaar. Het pastoresoverleg, alle bestuursvergaderingen, al het luisteren, al het meedenken, al het meedoen. Even een kaartje sturen.
Het vieren van de verjaardagen…..
De kermis, even gokken moet kunnen, de roosters maken. Alle persoonlijke bezoekjes, de contacten met de mensen in het bejaardenhuis, be-

Eerste Communie en
Vormsel
Het is de bedoeling dat volgend voorjaar weer een 1e
Communie en een Vormselviering gehouden wordt
binnen onze parochie. Via
de werkgroep worden de kinderen en ouders benaderd die in
deze
leeftijdsgroep
vallen.
Mocht u wel een kind hebben
wat hiervoor in aanmerking
komt en u hebt geen uitnodiging
gekregen dan kunt u even contact opnemen met
Carine Sijm die dit taakveld binnen de parochieraad vertegenwoordigd.
We hopen nu alvast op veel deelnemers, een
goede voorbereidingstijd en mooie vieringen!
Namens de Parochieraad,
Carine Sijm
tel.: 592145

Gemeenschapsopbouw
NIEUWE WIJKCONTACTPERSOON
In de vorige Kontakt stond vermeld dat er een
nieuwe wijkcontactpersoon werd gezocht voor
de Kees Veerstraat en de Hooyschuurstraat (wijk
nummer 11). We zijn heel blij te mogen vermelden dat er een nieuwe wijkcontactpersoon is
voor deze wijk in de persoon van mevrouw
Evelien van der Gulik-de Vries, wonende Kees
Veerstraat 29. Vanuit de parochie(raad) willen
we Evelien veel succes wensen!
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Kerk en
Samenleving
MALAWI
De eerstvolgende actie is de Adventsactie. Daarin staat Malawi centraal. Malawi wordt geteisterd door hiv/aids en ondervoeding. Ruim tien
procent van de bevolking is besmet met hiv.
Daarnaast beleeft dit land momenteel de ernstigste voedselcrisis sinds jaren. Vooral bij zwangere
en pas bevallen vrouwen met hiv en hun kinderen dreigt gevaar voor ondervoeding. In dit
tweede projectjaar richt Sant’Egidio, een christelijke lekengemeenschap, zich op het verbeteren
van de gezondheid van moeders en kinderen met
hiv.
De bevolking heeft een eenzijdig dieet dat voornamelijk bestaat uit maismeel. Door herhaalde
misoogsten is op grote schaal ondervoeding ontstaan. Voor mensen die met hiv zijn besmet is
dat een extra risico, want zij lijden vaak aan gewichtsverlies. Aantasting van het immuunsysteem en ondervoeding hebben een versterkend
effect op elkaar. Het is een vicieuze cirkel die
doorbroken moet worden.
Sant’Egidio biedt hulp aan 600 seropositieve
(aanstaande) moeders en kinderen die aan ondervoeding lijden. Zij krijgen voedselpakketten met
lokale producten, waarmee de moeders hun gezin gevarieerde maaltijden kunnen voorzetten.
Ze krijgen voorlichting over de basisprincipes
van gezonde voeding, de voedingswaarde van
producten, het veilig opslaan van voedsel en het
bereiden van gezonde maaltijden. Ook leren ze
hoe ze voedsel moeten rantsoeneren in tijden van
schaarste om zo acute ondervoeding te voorkomen.
Voor
meer
informatie,
zie
www.adventsactie.nl. Het IBAN nr van de
Adventsactie is NL89 INGB 065 310 000
WERELDWINKEL
Op 12 november is de Wereldwinkel weer in de
kerk. Net als vorig jaar staan er leuke en lekkere
dingen tentoongesteld om gekocht te worden.
MIVA COLLECTE
Dit jaar heeft de MIVA collecte 72 euro opgebracht. Allemaal dank voor jullie bijdrage.

P.C.I.
Wat is dat ook alweer… De PCI. De Parochiële
Charitas Instelling. Elke parochie heeft een PCI
die probeert mensen te ondersteunen die het financieel niet breed hebben. Het gaat daarbij niet
om structurele financiële problemen, maar soms
komt alles weleens tegelijk en weet je echt niet
meer hoe je het op kan lossen.
Op de achterkant van dit Kontakt staat een formulier met de tekst “Een wens voor je medemens” waarop een ieder kan aangeven wie wel
een steuntje in de rug kan gebruiken. Vorig jaar
hebben we er een aantal teruggekregen en in de
dagen voor Kerst aan deze wensen invulling gegeven.
We willen er dit jaar daarom een vervolg aan geven. Dus kent u iemand vul dan het formulier in
en lever deze in vóór 15 december.
Wilt u de P.C.I. financieel ondersteunen dan kunt
u een bijdrage overmaken op bankrekeningnr.
NL64RABO 0368944514 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Andijk onder vermelding van PCI Andijk.
Weet u iemand die de hulp van de PCI goed kan
gebruiken dan kunt u contact opnemen met Jos
Kuin, 591408 of Lieneke Dekker 592677.

Regionieuws
INTERKERKELIJKE
KERSTZANGDIENST
De jaarlijkse Interkerkelijke Kerstzangdienst,
georganiseerd door de plaatselijke Raad van
Kerken, is dit jaar op zondag 17 december,
’s middags om 16.30 uur in de
St.Werenfriduskerk te Wervershoof.
Het Gemengd Koor van Zwaagdijk-Oost zal
o.l.v. dirigent Jan Commandeur de kerstzang
verzorgen en de samenzang ondersteunen. De
organiste van het koor is: Mariette de Graaf.
De samenzang is er met orgelbegeleiding door
Arnold de Greeuw. We luisteren naar het kerstevangelie. Een kerstoverweging wordt verzorgd
door Dominee Koos Staat van de Gereformeerde
Kerk van Andijk. Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden voor een goed doel.
Als christenen van verschillende kerken en als
mensen van goede wil zijn we van harte
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welkom in een gezamenlijke getuigenis in gebed,
zang en onderlinge verbondenheid.
Welkom in dit samenzijn!
Raad van Kerken:
Andijk, Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk

Gedachte
WOLKEN

gen maken. Je kon een waxinelichthouder, oorbellen, een hanger voor aan een ketting en/of
kerstengelen maken. Leuk versieren met kralen.
Grote opkomst, hele leuke doe-avond.
21 november: Zangtheater: Mam’s.
Komt allen, het beloofd een gezellige avond te
worden.
19 december: Kerstavond.
Dan gaan we gourmetten.
De avond begint om 18.00 uur. Opgeven bij Carine tel. 592145 en de kosten zijn € 10,=

Kijk naar de wolken
loop in de zon,
wees verbaasd als een kind
met een ballon.

Tot ziens op een van de avonden, Martha

Volg het licht,
ieder seizoen,
het draagt bij
aan ons daag’lijkse doen.

Zoals u kunt lezen neemt Anita
Bonnema, directeur van de
Bangert(school) na 9 jaar afscheid van haar baan
in Andijk, om een nieuwe te aanvaarden op de
Hoeksteen in Enkhuizen. Wij als parochieraad en
redactie van het parochieblad Kontakt hebben
gedurende die 9 jaar heel prettig samengewerkt
met Anita. Dus vanuit de parochie willen we
Anita bedanken op deze plek even in het zonnetje zetten voor alle inzet en de fijne samenwerking en haar alle goeds toewensen, zowel in
werk als privé!

Voel de herfstwind
door je haar, langs je snoet,
het verfrist en
doet een mens goed.
Beleef de momenten
in de natuur,
snuif de lucht op,
al voelt het wat guur.
Gebruik zintuigen,
luister en kijk,
dan merk je al snel,
wat ben ik rijk!
Er is weinig voor nodig
leef in het moment,
geniet van het gewone,
dat kost je geen cent.
Arda

Kies
Voor
Gezelligheid
26 september:
Doe-avond o.l.v. Willy en haar dochter Monique.
We gingen van Nespresso koffiecups leuke din-

In ‘t zonnetje

Uit de brievenbus
DANKBARE TERUGBLIK
Soms loop je tegen bijzondere woorden aan, zoals eens een collega-pastor het herkenbaar verwoordde over de kerk als een heel verschillende
ruimte met verschillende stemmingen, verschillende ervaringen, de kerk verweven met ons leven.
De kerk: een feestzaal voor onze vieringen, een
eetzaal om er samen te nuttigen, een ziekenzaal
voor onze verwondingen, een trouwkamer voor
onze liefde, een rouwkamer voor onze hoop met
verwerking om wat we meemaken, wat ons is
overkomen, een wachtkamer voor ons geloof
onderweg.
Al zulke woorden…zij zeggen iets over de kérk,
waarvan de muren als het ware als twee grote
armen in een open houding, in een wijds gebaar
van binnenuit naar buiten toe zijn gericht om
welkom te heten.
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Het zegt iets over de ménsen die welkom zijn en
door de open deur naar binnen komen,… met
wat zij meemaken of met zich meedragen, hun
levensweg met verschillende ervaringen, lief en
leed, jong en oud, kind en ouder: op zoek naar
troost of uiting gevend aan dankbaarheid, met
hun vraag om zegen over hun leven, met een
kind bij de aanvang van zijn of haar levensweg
of bij het afscheid van dierbaren, hier samen.
Het zegt iets over de pástor, met zijn plaats daar
ergens midden in, nadrukkelijk aanwezig of ergens in de zijlijn.Met zijn invulling van tijd en
werk, met zijn taak en opdracht. De pastor nooit
los van medewerkers, nooit los van vrijwilligers
in een geheel van activiteiten en taken op verschillend terrein, nooit los van goede collega’s
binnen de regio in een goed samenwerkingsverband: als bevestiging en steun voor elkaar. Ook
zélf zoekend naar invulling van geloof en pastoraat in de tijd van nu.
Ik heb me dikwijls bevoorrecht en dankbaar gevoeld om als reisgezel of metgezel mee te mogen
trekken met de medemens hier, met zijn of haar
levensweg. Het was heel wat keren met béwondering en vérwondering en respect om het levensverhaal van anderen.
Verbonden met elkaar is de afscheidsviering bijzonder geweest op zondag 24 september jl. We
waren met velen samen in de kerk en daarna in
buurthuis Sarto. Het was te verwachten, dat op
een dag de afsluiting van pastoraat en het afscheid van parochie en regio er zou komen, van
twee pastores tegelijk. Het was ruim tevoren
aangekondigd, een niet alledaags bericht.
De gekozen themawoorden waren bijzonder:
verbondenheid, dankbaarheid, herinneringen.
Drie woorden met een bijzondere invulling en
betekenis, terugkijkend naar vele jaren in het
verleden tot de dagen van het heden. Dank voor
de mooi verzorgde liturgieviering, met zang door
twee koren samen, met toepasselijke gebeden en
lezingen. De verbondenheid samen was sterk
voelbaar, vanuit vele herinneringen en de sfeer
van dankbaarheid.
Dank voor het samenzijn daarna in Sarto. Dank
voor persoonlijke woorden, op kaarten en in
brieven. Dank voor verrassingen, attenties, cadeaus. Een mooi samenzijn zoals we dat als Andijker-gemeenschap meerdere keren mogen en
mochten ervaren, altijd goed, gezellig in de
stemming die er spontaan komt en blijft.

Voor de komende, verdere jaren heel veel goeds
toegewenst, als gelovige mensen met elkaar verbonden. De lezingen van de afscheidsviering
blijven ons daarbij een weg wijzen met alle zin
en invulling. De eerste lezing als verwijzing naar
de kerk van het begin, in de eerste eeuw van het
christendom, aantrekkelijk en dynamisch, sociaal
gericht, een thuis voor elkaar. De tweede lezing
met de mens als een huis op de rots, stevig fundament, overeind blijvend in de wederwaardigheden en stormen van het leven.
Met weer andere pastores mag het de moeite
waard blijven daarin te blijven geloven, die weg
met elkaar te gaan, met vertrouwen verder te
gaan. Voor nu en voor de verdere dagen: met een
dankbare terugblik.
Bovenstaande gedachten en mijmeringen mede
namens pastor/diaken C.Koning.
Met een hartelijke groet
en nogmaals beste wensen!
pastor J.Suidgeest
BREEK DE WEEK

Schuif ook aan tafel bij
“Breek de Week! Iedereen die
anders meestal alleen eet, is
weer van harte welkom op donderdag 9 november 2017. De maaltijd vindt
plaats in “de Lichtboei”, Hoekweg 12.
Dan komt er weer een lekker drie gangen menu
op tafel, dit keer in herfstsfeer.
U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18 uur
gaan we aan tafel. De kosten zijn € 5. Opgave
kan tot en met 4 november via breekdeweekandijk@gmail.com of bij Gerda Gorter (tel.
592594) of Sjanni de Vries (tel. 720179). Als
vervoer een probleem is, lossen we dat op. Samen eten is gezellig!
Geef u tijdig op, want vol is vol. Staat u op de
vaste lijst maar bent u verhinderd? Laat ons dat
even weten.
Volgende Breek de Week maaltijden: 25 januari,
8 maart en 26 april 2018.
Gerda Gorter, Sjanni de Vries ,
Clementine Bultsma, Jacquelien Vriend
en Petra Keesman
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Basisschool de Bangert
RKBS De Bangert is gelegen in
Andijk-west in de Bangertbuurt.
Wij zijn trots op onze katholieke
identiteit. Daarom vindt u elke
keer een stukje van onze school
in het parochieblad.
We zijn het schooljaar goed begonnen. En inmiddels heeft de herfst zijn intrede gedaan.
Het thema van de lessen catechese na de herfstvakantie is: God. God als onderwerp om les over
te geven, kan dat eigenlijk wel? Voor bijna
iedereen is dat even schrikken. God is zo groot,
heilig en onbegrijpelijk. We kunnen als leerkrachten God niet uitleggen aan kinderen. Want
je kunt God niet goed zien of voorstellen. Maar
toch hebben kinderen er vaak duidelijke gevoelens, ervaringen of ideeën bij. We gaan samen
het grote geheim verkennen, waar je je geborgen
bij kunt voelen, geïnspireerd door kunt raken.
Met verhalen en gebruiken uit verschillende
godsdiensten; Verhalen uit de bijbel, maar ook
uit andere tradities. Bijvoorbeeld een scheppingsverhaal uit Latijns Amerika en verhalen
over Hindoestaanse traditie, waarin er niet één
God is maar heel veel goden zijn.
De lessen vormen de aanloop naar Kerstmis,
wanneer we vieren dat God geboren wordt als
mens.
Voor mij persoonlijk is de herfstvakantie de
markering van een verandering in mijn werkomgeving. Na 9 jaar op De Bangert ga ik een nieuwe uitdaging tegemoet.
Ik word directeur op De Hoeksteen in Enkhuizen. Op 20 oktober is mijn laatste werkdag op
De Bangert. Ik kijk met veel plezier terug op ‘de
jaren in Andijk’. Andijk was voor mij (geboren
en getogen in De Streek) een onbekend dorp.
Inmiddels kan ik zeggen dat het een prachtig
dorp is, om te werken en om te leven. Een basisschool is onderdeel van het dorp en de gemeenschap. Dat heb ik ook op De Bangert ervaren. En
hierbij heb ik plezierige contact gehad met veel
mensen uit de omgeving van school, de ouders,
buurtbewoners, opa’s en oma’s van de kinderen.
En ook met de vrijwilligers van de parochie en
de Sartoveiling is het prettig samenwerken geweest. Bedankt voor het vertrouwen! Ik wens u
alle goeds!

Vriendelijke groet,
Anita Bonnema
Directeur van De Bangert
Bent u benieuwd naar andere activiteiten bij ons
op school?
Kijk dan op onze website www.bangert-andijk.nl

GOUDEN RAND
Als je even stil blijft staan,
bij dit o zo broze leven
dan ben je dankbaar voor iedere dag,
die je toch weer is gegeven.
Wees blij met bloemen, zon en regen,
met een tekening die een kind
voor je heeft gemaakt
want de allerkleinste dingen,
zijn meestal heel veel waard.
Een vriendelijk knikje,
een helpende hand,
als de zon niet schijnt op je pad
en het donker is rondom je heen,
of bitter in je hart.
Denk dan, dat alles misschien
mee zal vallen
en vouw even je handen.
Want donkere wolken hebben soms,
mooie, gouden randen.
Rie, Broek op Langedijk

