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Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? 

Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd 

partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van 

belang dat de gegevens van u, uw partner en uw 

huisgenoten correct in de parochieadministratie 

zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar 

actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert 

bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan 

ook even weten. 

 

 

Parochieledenadministratie Andijk 

p/a Hans Sijm 

Dijkweg 310 

1619 JH  ANDIJK 

email: adm.parochieandijk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBOORTE? 

HUWELIJK? 

VERANDERINGEN IN HET GEZIN? 

LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE 

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje? 

Neemt u contact op met de bezoekersgroep  

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,  

tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604 

dinsdag 16 mei voor juni 

t/m begin september 

Crisis? 
Is het even crisis… in je 

financiën? in je relatie? 

in je koelkast? 
 

HWK helpt je eruit! 

We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor 

iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wacht-

tijden. Bel met 0229-271684 of mail: 

hwk.hulpverlening@live.nl 

Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de 

lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je bood-

schap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.  

 

HWK – is een gezamenlijk initiatief van alle 

Westfriese diaconieën en PCI’s.  

Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 

Uw wijkkontaktpersoon is: 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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Van de redactie 

 

De tijd rond Pasen is altijd weer een drukke pe-

riode voor parochies en voorgangers. Het rooster 

is met veel gepuzzel met de regio weer rondge-

komen.  

Op (Witte) Donderdag 13 april is er om 19.30 

uur een bezinningsbijeenkomst in de dagkerk 

met het thema: “Breken en delen”. U bent van 

harte welkom. 

Op 2
e
 Paasdag is er geen viering, wel is er om 

10.30 uur een viering in Wervershoof. 

Met Pasen wordt de Vastenactie afgesloten. De-

ze is bestemd voor verbetering van de leefom-

standigheden van de bevolking in San Salvador. 

Van harte aanbevolen. Ook de kinderen van de 

Bangertschool hebben zich ingezet met een 

sponsortocht voor stichting Simavi. Onder het 

motto: “Wandelen voor water”, hebben zij een 

recordbedrag bijeengebracht. Geweldig! 

Zalige, zinvolle en zonnige Paasdagen toege-

wenst! 

 

PASEN 

 

De woestijn is vol van kleuren, 

bomen, vruchten, bloemengeuren. 

Fladder vlinder van geluk, 

want de dag kan niet meer stuk. 

Waar eerst steen was is nu leven. 

Nieuwe hoop is ons gegeven. 

Weggerold is het verdriet 

Jezus deed de dood te niet! 

 
Anneke van Wijngaarden 

 

Wat en wanneer 
 

Di. 9 mei: Laudato Si’  

 

Di. 16 mei: Kopij inleveren voor juni t/m 

  begin september 

 

Do. 25 mei: Dauwtrappen Koopmanspolder 

 

Za. 23 sept: 50-jarig bestaan AOW koor 

 

Liturgische agenda 
 
In het weekend is er één viering. 

Algemeen geldt: 

In het vierde weekend van de maand is de vie-

ring steeds op zaterdagavond om 19.00 uur. 

In de overige weekenden van de maand steeds op 

zondagmorgen om 10.00 uur. 

 

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zon-

dag na de viering om 11.30 uur altijd na af-

spraak. 

 

Communie thuis: Indien u graag de Communie 

thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker 

een afspraak gemaakt worden, tel. 592677. 

 

*************************************** 
Liturgisch  rooster 
 
Zondag 9 april: Palmzondag 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor A. Dekker 

 

Donderdag 13 april: Witte Donderdag 

19.30 uur: Bezinningsviering in de dagkapel 

 m.m.v. de Vriendenkring 

 

Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag 

N.B. Vasten- en onthoudingsdag 

15.00 uur: Kruisweg 

 Voorgangers van groep Andijk 

 

Op dit uur van deze dag staat 

de tijd een ogenblik stil.  

Wij volgen de weg die Jezus is 

gegaan. Zijn leven, lijden en 

sterven willen wij hier geden-

ken. Vandaag, Goede Vrijdag, 

is Hij alleen aan het kruis.  

Zijn moeder en enige vrouwen staan onder het 

kruis. 

 

19.30 uur: Liturgie van Goede Vrijdag 

 met Vriendenkring 

 Pastor A. Dekker 

 
Vanavond blijven ook wij bij Jezus waken.  

Vanavond blijven ook wij staan onder het kruis. 

Stil en verdrietig om het lijden.  

Maar ook vol verwachting uitkijkend  

naar het licht van Pasen. 
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Zaterdag 15 april: Paaszaterdag 

19.00 uur: Paaswake met de symbolen  

van licht en water, de paas-

kaars; we luisteren naar de 

verhalen van schepping,  

bevrijding en opstanding. 

Woord-Communieviering 

met A.O.W. Jongerenkoor 

Pastor A. Dekker  

Deurcollecte voor Vastenactie 

 

Zondag 16 april: 1
e 
Paasdag 

10.00 uur:  Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

Voorgangers van groep Andijk 

Deurcollecte voor Vastenactie 

 

Maandag 17 april: Tweede Paasdag 

viering in Andijk vervalt! 

10.30 uur: R.K. Kerk Wervershoof 

 Eucharistieviering 

 met A.O.W. jongerenkoor 

 Pastor J. Suidgeest 

 

Dinsdag 18 april: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 

  

16.00 uur: Woord-Communieviering 

 in Sorghvliet  

 m.m.v. organiste Ina Sijm 

 Voorganger mw. Nellie Pronk 

 

Zaterdag 22 april: 

19.00 uur: Eucharistieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor J. van Dril 

 

Zondag 30 april: 

10.00 uur: Eucharistieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor J. Suidgeest 

 

Zondag 7 mei: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Vriendenkring 

 Voorgangers van groep Andijk 

Koffiedrinken! 

 

Zondag 14 mei: 

10.00 uur: Eucharistieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor J. Suidgeest 

 

Dinsdag 16 mei: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 

  

16.00 uur: Woord-Communieviering 

 in Sorghvliet  

 m.m.v. organiste Ina Sijm 

 Voorganger mw. Nellie Pronk 

 

Zondag 21 mei: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Vriendenkring 

 Voorgangers van groep Andijk 

 

Donderdag 25 mei: Hemelvaartsdag 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor A. Dekker 

 

Zaterdag 27 mei: 

19.00 uur: Eucharistieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor J. van Dril 

 

Zondag 4 juni: 1
e
 Pinksterdag 

 
ONDER AN DE DIJK 
 

Beste parochianen, 

 

Onlangs hoorde ik het iemand nog zeggen … dat 

de maand maart acht zomerse dagen kent. Nu 

heb ik ze afgelopen maand niet geteld, maar vol-

gens de weerman van Radio Noord-Holland, Jan 

Visser, was het wel de warmste maand ooit. 

Donderdag, 30 maart, kwam het kwik zelfs uit 

tussen de 20 en 22 graden. Voor velen zo onder 

ons is dat volop genieten en doet mij nu al over-

wegen om toch vooral de winterbanden onder 

mijn auto om te ruilen voor zomerbanden … al-

hoewel. Van de huidige maand april is bekend 

dat het doet wat het wil. En dat hebben we voor-

gaande jaren ook soms zomaar meegemaakt. Het 

leek warempel of we toen weer even beland wa-

ren in de winter. Of dat dit jaar, in deze maand 

april, ook weer het geval zou zijn, dat weten we 

uiteraard nog niet. Wat we echter wel weten is 

dat we in deze maand Pasen vieren. Het is naast 

Kerst het andere kerkelijke Hoogfeest waar een 

lange weg aan vooraf ging. Een weg die begon 

met de ‘Aswoensdag’ om vervolgens uit te ko-

men bij de ‘Veertig Dagen Tijd’. Een tijd van 

vasten, van bezinning dat uitloopt op ‘Witte 

Donderdag’. De dag waarop we de ‘Laatste 
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Avondmaal’ van Jezus gedenken. Vervolgens 

komen we ‘Goede Vrijdag’ tegen. Het is de dag 

waarop we met Jezus meetrekken op zijn kruis-

weg om daarna uit te komen op ‘Paaszaterdag’ 

met haar ‘Paaswake’. Dat is op de vooravond 

van Pasen. In die ‘Paaswake’ vernieuwen we het 

doop/wijwater, ontsteken we de nieuwe Paas-

kaars en vieren het leven van de opgestane Heer. 

Dat is ook wat Pasen ons wil zeggen … dat vie-

ren van dat leven van de opgestane Heer onder 

ons gekomen om onze levensweg te verlichten. 

En dat des te meer als we beland zijn in onze 

‘winterse dagen’. Dagen waarin duisternis over-

heerst door verdriet, door verlies, door teleurstel-

ling, door eenzaamheid. Die duisternis tracht de 

opgestane Heer, tracht Jezus Christus met zijn 

Licht te doorbreken. En hoe Hij dat doet, maar 

ook van hoe wij dat doen … klinkt enigszins 

door in het volgende gedicht met de titel en de 

woorden … 

 

Rond Pasen 
 

Rond Pasen 

bloeit de pinksterbloem. 

Voorbode van nieuw leven. 

En alles wordt weer fris en groen, 

gewassen door de voorjaarsregen. 

Wij mensen kijken vaak voorbij, 

aan al die grote kleine dingen. 

Het zonlicht dat weer warmer wordt, 

doet nu al vogels zingen. 

Het duister is voorbij gegaan, 

zie daar het lege kruis. 

Gods Zoon, is werkelijk opgestaan 

en licht ons bij 

op weg naar huis. 

Hij gaat met ons het pad, 

dat Hij reeds is gegaan. 

En als wij, 

luisteren en verstaan, 

wat Hij ons zeggen wil, 

dan zien wij pinksterbloemen 

naast een open graf … 

Zijn Geest komt wonen 

in ons hart 

en maakt ons diep van binnen stil. 

 

Met dit gedicht, met deze gedachte in de hand, 

wens ik ons allen hele fijne Paasdagen toe. Dat 

we in die dagen, zo ook in de dagen daarna zijn 

Licht mogen blijven ervaren. Opdat het dus onze 

levensweg mag verlichten. Verder wens ik ons 

allen nog een mooie lente toe. Dat we daarin we-

ten te genieten van wat de natuur, van wat de 

schepping om ons heen aan leven, aan nieuw le-

ven laat zien. Dat we daar de tijd voor nemen. 

Gun uzelf die tijd.  

  

Hartelijke groet, 

pastor André Dekker 

 

Bloemschikken 
 

De week van 11 t/m 23 april 

Corry Kuin, Angela Bregman  

en Els Roozendaal  

 

De week van 24 april t/m 7 mei 

Karin Stavenuiter, Truus Tensen  

en Jacqueline Verlaat 

 

De week van 8 t/m 21 mei 

Betty Bakker, Marion Groot  

en Ellen Botman 

 

Mooie Paasdagen dames! 

 

Groetjes Joke 

Tel.: 596470 
 

Kerkwerken 
 

Op dinsdag 4 april 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 

 

Op dinsdag 2 mei 2017 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 

 

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als 

deze dag jullie niet gelegen komt. 

Groetjes van Trudy 

 

 



5 

 

 

 

Koffiedrinken 
 

Zondag 7 mei 

Jacquelien Haakman en Els Sijm 

 

Zondag 4 juni 

Margriet van der Meijden en Afra Kuin 

 

Tot ziens bij de koffie! 

Groetjes van Afra 

 

In Memoriam 
 

Op 3 maart is Gerard Molenkamp in Hoorn op 

87-jarige leeftijd overleden. Hij is op 11 juli 

1929 geboren in Alkmaar. Samen met zijn vrouw 

Gaath kregen ze zes kinderen. Ruim dertig jaar 

geleden streken ze via Alkmaar en Hoorn in An-

dijk neer. In onze parochiegemeenschap stonden 

ze samen hun mannetje: als Kontaktpersoon en 

als voorganger in de Woord-Communie-

vieringen. De één bescheiden op de voorgrond, 

de ander op de achtergrond, samen een team dat 

er voor stónd. Gerard was een bemiddelaar, pra-

ten en samen oplossingen zoeken. Zowel in zijn 

gezin als in zijn werk. Dat werd gewaardeerd. 

Zijn manier van omgaan met mensen maakte dat 

anderen ook graag iets voor hem overhadden. 

Wie goed doet, goed ontmoet.  

Het laatste jaar met pijn, ziekenhuisopnames, 

pijnstilling, revalidatie in Lutjebroek en toen 

weer naar huis was wel eens lastig, maar hij 

bleef positief. Weer thuis, later toch weer auto 

kunnen rijden, wat vrijheid terug krijgen, samen 

weer naar de kerk, boodschappen doen. De laat-

ste tijd kreeg hij opnieuw pijn. Door de operatie 

ontstond een dwarslaesie, maar er was blijdschap 

omdat de pijn weg was. Steun kreeg hij door de 

ziekenzalving een dag voor zijn overlijden. Het 

geloof heeft hem tot aan het eind van zijn leven 

kracht gegeven. Hij maakt nu een niet-aardse reis 

en laat zich meevoeren aan de hand van zijn 

kleindochter Maaike. Vanuit onze parochiege-

meenschap wensen wij zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen veel sterkte met het verlies van 

deze bijzondere man. Dat hij moge rusten in vre-

de. 

 

 
 

Parochieraad 
 

Nieuws vanuit de pa-

rochieraad en de regio 

Eerst het stukje van de 

vorige keer gelezen. 

Wat is er veel gebeurd in deze afgelopen twee 

maanden. Onze penningmeester Gerard  

Schuitemaker moest door ernstige ziekte zijn 

werkzaamheden binnen ons bestuur beëindigen. 

Als parochieraad hebben we, na veertien jaar 

prima samengewerkt te hebben, op passende 

wijze hier aandacht aan gegeven. Het werk wordt 

wel weer gedaan, maar we missen Gerard met 

zijn eigen humor en relativeringsvermogen ge-

woon in onze vaste ploeg. Heel veel dank voor 

alle werk en mooie momenten al die jaren Ge-

rard! Veel sterkte en steun toegewenst samen, 

met jullie gezin! 

Veel verdriet en gemis is er ook na het overlijden 

van verschillende parochianen. Sommige heel 

trouwe bezoekers wat een lege plek geeft in kerk 

en soms mensen op de achtergrond. In alle ge-

vallen zal het thuis nooit meer hetzelfde zijn. We 

leven mee! 

In januari is begonnen met de ontmoetingsoch-

tenden. Pastor Dekker probeert iedere keer aan-

wezig te zijn. Een heel korte lezing geeft al gauw 

genoeg gespreksstof. U bent van harte welkom 

ook eens langs te komen op deze dinsdagochten-

den in de 3
e
 week van de maand, zie Kontakt.  

Rustig is het in het taakveld catechese deze tijd, 

dit jaar is er binnen onze parochie geen 1
e
 Com-

munie en Vormselviering, volgend jaar wel 

weer.  

Voor de oudere kinderen heeft Jongerenkontakt 

een avond gehouden over loverboys. Dit was een 

groot succes. De ouders mochten deze keer ook 
mee! 

Ook een groot succes waren de veilingen binnen 

onze regio! Wat is er een geld opgehaald voor 

verenigingen en de parochies! Hieruit blijkt een 

heel stuk gemeenschapszin! 

Vanuit de regio is er overleg over de invulling 

van de vacatures die ontstaan na het vertrek van 

pastor Suidgeest en pastor Koning. De perso-

neelsfunctionaris van het bisdom is bij een  

regiobijeenkomst geweest in Wervershoof. Heel 

goed om als regiobestuur en pastores onze wen-

sen en zorgen kenbaar te kunnen maken. Van 

harte hopen we dat er iets goeds voortkomt uit 

dit overleg, maar we weten ook wel dat er geen 
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rijen priesters en pastores staan te wachten… Het 

is nu nog voorjaar, maar oktober komt wel snel 

dichterbij, we hopen dat de invulling tegen die 

tijd bekend is.  

Het schema voor de vieringen in de Goede Week 

en rond Pasen is ook weer klaar. Van harte wel-

kom in deze bijzondere vieringen!  

Hartelijke groet en alle goeds vanuit de parochie-

raad! Goede Paasdagen! 

 

Baukje Kuin-Hogendorp 
 

ZOMAAR EEN VOORVAL… 

 

Zaterdag 25 maart voorganger plus koor, dit keer 

Excelsior, ingevuld. Gaat niet door nu. Onver-

wachte wisselingen. Wel voorganger, nog geen 

koor, heel geregel. Stille viering? Op zaterdag? 

Moet dat? Welk koor vragen, zingen al zo 

vaak… Onverwacht telefoontje van de dirigent 

van het Gemengd Koor: ik hoorde dat er voor 

volgende week nog geen koor is…. Nou, dan 

gaan wij toch gewoon maandagavond oefenen 

voor de zaterdag! Opgelost! Dan denk je: wat 

heerlijk dat het zo kan! 

Bedankt Tim en het Gemengd Koor!  

 

Kerk en 
Samenleving 
 

VASTENACTIE:  

Eilanden van hoop in San Salvador 

 

In 2017 staat San Salvador, de hoofdstad van El 

Salvador, centraal in de Vastenactiecampagne en 

dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. 

Misschien hebt u er wel eens iets over gelezen, 

maar San Salvador in het algemeen en deze wij-

ken in het bijzonder, gaan gebukt onder extreem 

veel geweld door criminele bendes, de `mara’s`. 

De mara’s hebben ieder een eigen territorium en 

beheersen het leven in `hun` wijken volledig. 

Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. 

Wie praat met de politie, wordt ernstig verminkt 

of vermoord. Het betekent ook dat mensen niet 

van de ene wijk naar de andere kunnen: dan 

worden ze beschouwd als indringers op vreemd 

terrein. 

De bendes werven actief leden onder kinderen en 

jongeren. Lidmaatschap zorgt voor `respect`, 

voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het is 

moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge pu-

ber, zonder stabiele thuisbasis en zonder geld. 

Ons campagneproject – de samenwerking van 

een aantal katholieke organisaties – wil helpen 

voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden 

van de bendes. De jeugdcentra die we steunen, 

willen de kinderen een ander perspectief bieden 

en leren dat ze ook buiten de bendestructuren een 

goed bestaan kunnen opbouwen.  

Met onze bijdrage steunen we verschillende ini-

tiatieven, alle `eilanden van hoop` in een ge-

welddadige samenleving, nl: 

*Het Jeugdcentrum in Apopa van  

de zusters Angel de la Guarda. 

* De oprichting van een jeugdcentrum  

in Mejicanos. 

*Het sociale werk van de paters Passionisten in 

Mejicanos. 

*Het werk van de vrijwilligers van Centro  

Bartholomé de las Casas (CBC) op basisscholen. 

*CBC traint de vrijwilligers en steunt hen bij de 

uitvoering van hun werk. 

Wilt u meer informatie? Dan kunt u meer lezen 

op www.vastenactie.nl  

 

WANDELEN VOOR WATER 

 

De leerlingen van de Bangertschool hebben voor 

Simavi rondes gewandeld door de wijk. Deze 

rondes werden gesponsord en zo hebben de leer-

lingen het bedrag van € 2049,05 bij elkaar gelo-

pen. Fantastisch! Leerlingen en sponsors be-

dankt! Ook een `dank jullie wel` voor de leer-

krachten en de vrijwilligers die de wandelmiddag 

voorspoedig hebben laten verlopen. 

 

Regionieuws 
 

OP WEG NAAR… 

 

Dit heeft te maken met een afronding.   

Het is nieuws over… het is een verhaal waar het 

gezegde bij past:  Er is een tijd van komen,  er is 

een tijd van gaan… 

Hoe begon het, denkend aan het afgelopen jaar 

2016? 

 

Twee punten zijn te noemen: 

Vanuit de Parochieraad kwam in het voorjaar 

van 2016 de vraag aan ondergetekende om eens 

op papier te zetten een overzicht van werkzaam-

heden, het liefst zo volledig mogelijk. Het gaat 
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om een invulling van bezigheden in en buiten de 

kerk,  in de loop van de dagen,  in het weekend,  

bijzondere dingen,  gewone alledaagse dingen.  

Vanuit het Regiobestuur kwam in dezelfde tijd 

de vraag naar voren om met deken Moltzer  

(Schagen) eens contact op te nemen om te ver-

nemen wat er te doen staat bij benoemingen als 

een pastor gaat vertrekken en een ander een be-

noeming krijgt als opvolger. Hoe gaat het over-

leg met het bisdom? Wat is voor ons zelf belang-

rijk om op te letten? Wat zijn op dit moment de 

mogelijkheden wat betreft invulling van pastora-

le krachten? Op deze vragen ben ik ingegaan, 

ook voor mezelf met de wens naar meer duide-

lijkheid. 

Op woensdag 29 juni 2016 heb ik een gesprek 

gehad met de deken in Schagen (pastorie) over 

het een en ander,  in goede sfeer. In verkorte 

vorm kwam het stappenplan ter sprake,  hoe dat  

werkt, uiteindelijk ook de stappen naar beëindi-

ging van actieve arbeid én de invulling van op-

volging. De deken: beëindiging van arbeid be-

gint altijd met een brief aan de bisschop: het 

aanbieden van ontslag zoals in het Kerkelijk 

Wetboek wordt beschreven. (Het is gebruikelijk 

dit te doen bij de voltooiing van 75 jaar). 

Een wirwar van verschillende gedachten… 

Mensen vroegen wel eens uit belangstelling, 

nieuwsgierigheid: ‘En hoelang gaat u nog door?’ 

Verschillende keren gaf ik als antwoord: ‘Ik be-

kijk het per jaar. Zo iets (het beëindigen) moet je 

immers tijdig aangeven’. En de mensen snapten 

het, ze waren er kennelijk tevreden mee. Vorig 

jaar heb ik toen wel regelmatig op deze vraag 

geantwoord: ‘Het gaat echt wel komen,  niet 

eens zo ver weg; ik denk vóór mijn 80
e
 verjaar-

dag’. (Dat is al groei voor mij zelf naar meer 

duidelijkheid). 

Met een ervaring rijker vanuit het goede gesprek 

(deken) en vanuit eigen afweging heb ik op 11 

juli 2016 een brief naar de bisschop geschreven 

met daarin het aanbieden van ontslag, met een 

toepasselijk verhaal erbij. Dat is dus de gebruike-

lijke weg of procedure. Er was de toevoeging in 

de brief: wat betreft afscheid nemen als pastor 

van kerk/parochie Wervershoof en regio denk ik 

aan half oktober 2017. (16 oktober 2017: ver-

jaardagsdatum, dán 79). Deze tussenperiode te-

gelijk te bestemmen voor de invulling van op-

volger, als mogelijk voldoende tijd… 

Binnen een week kreeg ik een hartelijke brief 

van de bisschop met bevestiging van ontvangst 

van de brief, dank daarin voor een lange reeks 

van jaren arbeid in het pastoraat.  

Wat verhuizing/nieuwe bewoning betreft, dat 

krijgt ook binnenkort aandacht. 
 

Pastor Kees Koning heeft meerdere keren stille-

tjes gezegd op hetzelfde tijdstip te willen afslui-

ten. Daarom hebben we dit onderwerp in de 

maand juli 2016 met elkaar, ook met de andere 

collega’s J. van Dril en A. Dekker, besproken. 

Ook hij heeft toen een ontslagbrief naar de bis-

schop gestuurd, nadien met antwoord. We heb-

ben afgesproken om het een en ander daarna 

voorlopig stil te houden tot het einde van het jaar 

2016, liever nog geen praat erover. Het zou al-

leen maar afleiden. 
 

Vanaf het begin van het nieuwe jaar 2017 ging 

het onze aandacht krijgen. De vergadering van 

het Regiobestuur eind januari 2017 was daar een 

voorbeeld van, een belangrijk punt op de agenda. 

Begin februari is een brief naar het bisdom ge-

gaan vanuit het Regiobestuur om elkaar te ont-

moeten voor een eerste gesprek. Vanuit regio en 

parochies (vooral Wervershoof en Zwaagdijk-

Oost) zullen we ons goed voorbereiden. Dit mo-

ment in februari is ook de keuze geworden voor 

publicatie en informatie naar buiten,  met dank-

baar gebruik van de bladen in de verschillende 

parochies van de regio. De uitgave van ‘Kontakt’  

(parochie Andijk)  voor de Veertigdagentijd was 

vlak tevoren verschenen, daarin dus niet opge-

nomen. Wel in dit Paasnummer… 
 

In bovenstaande, 

het belangrijkste is gezegd. 

Een verandering is het zeker. 

Er is nog veel te ondernemen, 

met goede wil op weg! 

Hartelijke groet, 

Pastor J.Suidgeest 
 

Kies Voor 
Gezelligheid  
 

28 februari: Het Eendagsbestuur had mevr.  

Corrie van Os uitgenodigd om iets te komen ver-

tellen over: manicure hand en nagelverzorging: 

“Handen in Top conditie”. Eerst uitleg over hoe 

handen te verzorgen en na de pauze gingen we 

zelf aan de slag. Ook las ze een zelfgeschreven 

en meegemaakt verhaal voor over de oorlog. 
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Het was een goed verzorgde avond. 

28 maart: “Kom uit de kast” door Carola de 

Vries. Carola is lesbienne en zij vertelde over: 

Wie ben ik, een stukje geschiedenis, word je er 

mee geboren of is het aangeleerd en ook haar 

verhaal. Heel openhartig en leuk verteld. Grote 

opkomst en een zeer geslaagde avond. 

25 april: Optreden van: comédienne  

Nicole Kovacs. 

Woensdag 10 mei 19.30 uur: Mariaviering  

in de Cunerakerk in Nibbixwoud.  

Vertrek om 19.00 uur vanaf Sarto. 

16 mei: Puzzelwandeltocht. Start om 19.00 uur 

vanaf Sarto. 

14 juni: Uitje: een leuke dag op de fiets. Om 

10.00 uur koffie met gebak in Sarto, daarna ver-

trek op de fiets. Mobiel mee voor camera. De 

lunch is in het Streekbos. ‘s Middags terug naar 

Sarto voor een heerlijke BBQ.  

De kosten zijn € 50,--. Opgeven bij Tineke en 

dan gelijk betalen s.v.p. 
 

Groetjes Martha 
 

Gedachte 
 

BLIJF GELOVEN 
 

Blijf geloven in een toekomst 

ook al lijkt de kans maar klein. 

Blijf geloven in een wereld 

die jouw wereld ook kan zijn. 

Blijf geloven in het leven 

in je denken en je doen. 

Blijf geloven in oprechtheid 

en in normen van fatsoen. 

Blijf geloven in de vrede 

in een simpel kort gebed. 

Blijf geloven in de mens 
die zich voor jou heeft ingezet. 

Blijf geloven in het wonder 

die jouw angsten overwint. 

Blijf geloven in de onschuld 

en de glimlach van een kind. 

Blijf geloven dat een ander 

ook voor jou wat over heeft. 

Blijf geloven in de liefde 

alle dagen dat je leeft. 

Blijf geloven in de waarde 

en het doel van je bestaan. 

Blijf geloven dat de mensen 

eenmaal samen zullen gaan. 
(uit: Samen Kerk) 

Veiling Sarto 
 

65 jaar Veiling Sarto  

en Miljoenenjacht in Sarto  

 

Beste mensen, 

  

Na een maandenlange voorbereiding is de Vei-

ling 2017 weer achter de rug. Het was een zeer 

succesvol verlopen avond met een record op-

brengst voor de verschillende verenigingen uit 

Andijk, € 35.197,=. Maar er waren meer mijlpa-

len; het was de 65
ste 

veiling en op deze avond 

werd de grens van € 1.000.000,= gepasseerd. 

 

De avond begon om 19.15 uur, met de bekende 

kinderveiling. Marryëlle Deen en Niels Kreuk 

openden de kinderveiling. Ze vertelden op een 

speelse manier hoe de veiling werkt en waarvoor 

deze dient, vorig jaar boeken voor de schoolbi-

bliotheek van De Bangertschool. Er waren 35 

kavels, waaronder V.I.P. kaarten voor het afslui-

tende discozwemmen, leesboeken en pannen-

koeken eten bij Juf Belinda, waarbij de op-

brengst maximaal € 15,= per stuk was. Alleen 

het laatste koopje, snoeppakket mocht weg voor 

€ 25,=. Er werd door de kinderen grif geboden 

en voor de ouderen was het was prachtig om te 

zien. Het was zeer geslaagd, de opbrengst van 

deze kinderveiling was € 555,00.  

Na afloop van de kinderveiling konden de kinde-

ren met Jacquelien Haakman mee, naar een apar-

te ruimte in Sarto, waarbij zij met spelletjes, bin-

go, limonade en snoep werden vermaakt. 

  

Daarna begon de werkelijke veiling. Een over-

daad aan spullen was aanwezig: 600 kavels in to-

taal. Vele planten, taarten en flessen drank wer-
den aangeboden, maar ook vier keer een West-

friese gastdag van 65 jaar terug, tien keer een 

Oktoberfest met als kledingadvies Dirndl of Le-

derhosen, diverse compleet verzorgde fietstoch-

ten en natuurlijk de biljart- en klaverjasavonden. 

De avond werd aan elkaar gepraat door Peter 

Swart en Richard de Beer onder het toeziende 

oog van Notariskantoor Mantel & Overtoom. 

 

Er werden twee originaliteitprijzen uitgereikt: 

een voor de verenigingen en een voor de andere 

aanbieders. Zwembad De Weid kreeg de origina-

liteitprijs bij de verenigingen: V.I.P. kaarten voor 

2 kinderen op de afsluitende discozwemavond in 
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De Weid. Bij de overige schenkers ging de prijs 

naar Bloemkool en Broccoli bedrijf Maatschap 

Laan: Een excursie over het bedrijf met aanslui-

tend een bijpassend etentje.  

 

Rond half 12 werd de veiling stil gelegd, we wa-

ren de grens van een miljoen euro gepasseerd. 

Drie kopers werden beloond met een gouden 

koffertje: twee “net niet” en een winnaar. Het 

winnende koopje was gekocht door Gerrit Ten-

sen, hij mag vijf gasten meenemen om te eten in 

de tram die enkele weken geleden geplaatst is bij 

het oude pand van Scholtens op de hoek Mid-

denweg / Horn. “Net niet” waren Nico Kok en 

Klaas Reus, deze heren kregen een waardebon 

om met twee persoenen te eten in de tram. Dit al-

les was mede mogelijk gemaakt door Out of the 

Box 020. 

Tenslotte was er voor de verloting een Cortina 

Soul Opoefiets, beschikbaar gesteld door André 

van Duin Tweewielers, de winnaar moest in de 

zaal aanwezig zijn en dit was Ben Kuin. 

Het laatste koopje, een Andijker Jutter, werd 

even na half een geveild. Na dit laatste koopje 

werd het eindresultaat bekend gemaakt:  

€ 35.197,00. Namens het veilingcomité wil ik 

iedereen bedanken voor de inbreng op de veiling, 

het bieden op de kavels en het bedrag, waarmee 

wij weer veel verenigingen mee kunnen steunen.  

Tot volgend jaar, tot 9 maart 2018!!!! 

  

Met vriendelijke groet, 

Dorèth Ruiter, secretaresse 
  

Uit de brievenbus 
 

KRUISWEGWANDELING VOLENDAM  

(van 1 maart t/m 2
e
 Paasdag 17 april 2017) 

 

Wat is een kruisweg? 

Een kruisweg is een serie van 14 staties, die de 

lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen 

vanaf de veroordeling door Pilatus (1
e
) tot en 

met zijn begrafenis (14
e
). Het woord statie is af-

geleid van het Latijnse woord statio, dat het 

staan of stilstaan betekent. In de RK-geloofs-

traditie wordt sinds de 15
e
 eeuw de kruisweg ge-

beden.  

De 150 jaar oude kruiswegstaties van de Sint 

Vincentiuskerk behoren tot het Volendammer 

erfgoed. Dagen de voorstellingen op de schilde-

rijen oud en jong vandaag de dag nog uit? Zegt 

het hun iets?  Voorzien van eigentijdse inspire-

rende teksten zijn de staties in de Vastentijd op 

14 plaatsen in Volendam neergezet.  

 

Ervaar het zelf. Wandel door Volendam. Het 

startpunt van de kruiswegroute is art hotel 

Spaander, Haven 15-19. De wandeling eindigt in 

de Sint Vincentiuskerk.  

De wandeling, ongeveer 1½ uur, was vorig jaar 

een succes. Minstens 2.500 mensen hebben de 

wandeling afgelegd. Onderweg is voldoende ge-

legenheid om even uit te rusten.  

De kruiswegroute door Volendam is een initia-

tief van de R.K. Parochie HH Maria en Vincen-

tius, Kerkpad 1 1131 XN Volendam en de Fami-

lie Kras. Voor meer informatie: bezoek de web-

site van de parochie www.kerkvolendam.nl; Fa-

cebook:www.facebook.com/Kruisweg-in-

Volendam; emailadres: info@kerkvolendam.nl 

U kunt ook de VVV benaderen. Tel.:  

+31(0)299-36 37 47 of: www.vvv-volendam.nl 

 

Comité Kruiswegwandeling Volendam 

 

Schuif ook aan tafel bij 

“Breek de Week!. Deze ac-

tiviteit is opgezet voor men-

sen, die anders meestal al-

leen zitten te eten. Hier zoe-

ken we elkaar op en maken 

er een gezellige maaltijd van. De maaltijd vindt 

plaats in “de Lichtboei”, Hoekweg 12, en is be-

doeld voor IEDEREEN die anders alleen zit te 

eten. 

 De eerstvolgende maaltijd is op donderdag 11 

mei 2017. Dan komt er weer een lekker drie 

gangen menu op tafel. Laat u verrassen! 

U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18 uur 

gaan we aan tafel. De kosten zijn € 5. Na de 

maaltijd is er voor wie dat wil gelegenheid om 

nog even na te zitten onder het genot van een 

kopje koffie of thee. Opgave kan tot 7 mei 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! 

 

PS: noteer alvast de andere data in uw agenda: 7 

september en 9 november 2017. 

 

Gerda Gorter, Sjanni de Vries, Clementine 

Bultsma en Petra Keesman 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
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DAUWTRAPPEN  

bij de Koopmanspolder  

op Hemelvaartsdag 25 mei                                
Nu het waterpeil in de Koopmanspolder is opge-

zet, is er weer een groot aantal vogels in de pol-

der aanwezig. Er zijn bijzondere vogels zoals 

kleine plevier, grutto, wintertaling en slobeend 

gespot. Er is eigenlijk geen mooier tijdstip van 

de dag dan het moment van de dageraad. Eerst 

het langzaam oplossen van het duister. Daarna 

het oplichten van de hemel. En dan is er (hope-

lijk) de felheid van de eerste zonnestralen die 

zich aandienen en de bewolking zo mooi van on-

derop belichten. En vervolgens de majestueuze 

klim van de zon langs horizon. De warmte van 

de eerste zonnestralen op je gezicht. Van het 

duister naar het licht. Een mooier symbool van 

Hemelvaart is er niet. Als je dit alles wilt mee-

maken kom dan vroeg uit de veren op donderdag 

5 mei. We verzamelen om 4.45 uur op de par-

keerplaats achter de dijk bij De Vooroever. U 

gaat de dijk over bij Dijkweg 390, 1619 JN An-

dijk, (restaurant Dijkhuis). We maken dan een 

prachtige wandeling (ca. 3 km) onder leiding van 

Roel Doef en mensen van de KNNV afdeling 

Hoorn/West-Friesland, die ons veel kunnen ver-

tellen over de ontwikkelingen rond de polder, 

maar ook over de vogels en de natuur. Na de 

wandeling bent u in de gelegenheid om in De 

Kapel, Middenweg 48, Andijk te ontbijten, kos-

ten € 3.50 per persoon. Voor de wandeling hoeft 

u zich niet aan te melden, voor het ontbijt kunt u 

zich tot woensdag 24 mei 19.00 uur opgeven.     

Informatie: tel 0228-593200, 06-37649695 of 

r.doef@quicknet.nl  

 

STILLE OMGANG 

 

De nacht van afgelopen zaterdag 18 maart op 

zondag 19 maart heb ik met westfriese katholie-

ken de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam 

gelopen.  

Samen met de Westfriese deelnemers vertrok ik 

vanaf Sarto op weg naar het heilige gebeuren. In 

Amsterdam aangekomen bezochten wij eerst de 

Sint Nicolaaskerk voor de eucharistieviering. De 

in de periode1884 – 1887 gebouwde kerk gaf mij 

duidelijk het gevoel dat ik een heiligdom binnen-

trad. Vooral de wandschilderingen, waaronder de 

Via Dolorosa, en de hoogopgaande achthoekige 

toren met barokke koepel in het midden van de 

kerk trokken mijn aandacht.  

Wij verlieten de Sint Nicolaaskerk om aan de 

Stille Omgang te beginnen. Sint Nicolaas is de 

beschermheilige van de zeelieden en de prostitu-

ees en daarom is de kerk gelegen tussen het IJ en 

de wallen. De levenswijze van deze lieden komt 

niet overeen met een heilig leven, maar mis-

schien dat juist deze tegenstrijdigheid hen tot be-

kering en naar deze kerk kan brengen. 

De Stille omgang, ingesteld naar aanleiding van 

een middeleeuws gebeuren in een kleine neder-

zetting aan de Amstel, wordt nu gelopen in een 

moderne multiculturele verwesterde metropool. 

Het heilige gebeuren wordt herdacht in een 

stadswijk met uitdagende etalages en lichtrecla-

mes. Verschillende omstanders die de Omgang 

nog niet kenden stonden dan ook verbaasd om 

deze tegenstrijdigheden. Een man vroeg dan ook 

aan een deelneemster in het Engels naar het 

waarom van deze stille tocht in dit nachtelijke 

uur van deze drukke uitgaansstad. Er zullen ze-

ker omstanders zijn, die het verhaal dat aan deze 

Stille Omgang ten grondslag ligt zien als een 

middeleeuwse waanvoorstelling. Maar bezorgt 

een moderne stad met constante nachtelijke 

drukte en gecomputeriseerde bezigheden ons de-

zelfde waarheid als de in de nachtelijke stilte en 

eenvoud levende middeleeuwer?  

Toen God zich aan de profeet Elia openbaarde 

op de berg Horeb, waren het niet de overweldi-

gende en donderende elementen die de aarde 

verbrijzelden waarin God zich bevond, maar 

God openbaarde zich in een zachte stilte (1 Kon. 

19:12). De stilte van de omgang is in de geschie-

denis uit nood geboren, maar de tegenstrijdig-

heid ligt misschien wel hierin, dat het juist deze 

stilte is waarin God zich in deze rumoerige uit-

gaansmetropool laat zien. 

 

Gert-Jan Kooijman 

 

BEZINNINGSDAGEN  

MET MEDITATIE EN SACRALE DANS  
 

In deze dagen gaan we op zoek naar onze Bron.   

En stellen we onszelf de vraag :  

Leven vanuit je Bron….hoe doe ik dat….?  

Werkvormen zijn o.a. stille meditatie met inlei-

ding,  sacrale dans (meditatie in beweging),  stil-

te, creativiteit, uitwisseling. Ervaring met deze 

werkvormen is niet nodig. Iedereen is van harte 

welkom! 

Waar:  Missiehuis St. Michaël, STEYL  

(bij Venlo). www.steyl.eu  

http://www.steyl.eu/
http://www.steyl.eu/
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Wanneer: Maandag  8 mei – donderdag 11 mei  

2017 (aankomst 16.00 uur – vertrek 

14.00 uur) 

Door: Annemiek Wijnker-Hoedjes: pastoraal 

 werkster en Marry Westerlaken:  

docent Sacrale Dans 

Kosten: Verblijf en begeleiding € 289,65  

(1pers.k.) /  € 265,65 (2pers.k.) 

Info: Annemiek 0226-422070 /  

a_wijnker_hoedjes@hotmail.com 

Marry 072-5314631  /  

marrywesterlaken@gmail.com  

Opgave: Voor 15 april 

 

TRIDUUM IN BANNEUX 

 

Een prachtige naam voor een bijzondere plek in 

de Belgische Ardennen. In 1933 is Maria daar 

verschenen aan de kleine Mariëtte Beco met de 

opdracht om bij de ontstane bron een kapel te la-

ten bouwen en dat was het begin van een bijzon-

der bedevaartoord. Het is een plek om te relati-

veren en weer opnieuw te beginnen, om bemoe-

diging te krijgen om weer verder te gaan.  

Het triduüm duurt vijf dagen van vrijdag tot en 

met dinsdag. Met de bus rijden we voor een eer-

ste stop naar Utrecht voor koffie of thee. Dit is 

het verzamelpunt van alle bussen en hier ont-

moet u uw medegasten en alle vrijwilligers van 

Bisdom Haarlem-Amsterdam. 

Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar 

een broodmaaltijd wordt aangeboden om dan 

voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij 

vijf volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.  

Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgen-

den staan voor u klaar om u (daar waar nodig) te 

begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten be-

leven en weer een beetje rust te vinden in dit 

hectische bestaan. Rolstoelen en rollators zijn 

aanwezig om een wandeling of uitstapje moge-

lijk te maken. De reis is ook geschikt voor min-

der validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwe-

zig. 

Op de terugweg stoppen wij wederom in Soe-

rendonk om daar een heerlijke warme maaltijd te 

nuttigen en dat is ook de plaats waar wij afscheid 

van elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat 

om u veilig en wel weer bij de opstapplaats te 

brengen. De kosten bedragen € 275,--. 

Data 2017: 19 t/m 23 mei of 25 t/m 29 augustus 

Voor meer informatie en inschrijven kunt u con-

tact opnemen met Eva Onderwater  

tel. 0297-222208 

LAUDATO SI’  

 

Uitnodiging: Het betreft een bijeenkomst op 

dinsdag 9 mei 2017, aanvang 20.00 uur. 

Plaats: Welkom in  ‘De Inzet’ (pastorie) 

van/naast de St.Werenfriduskerk te Wervershoof, 

Dorpsstraat 71. 

Onderwerp: Een Franciscaans geluid over de 

encycliek  Laudato Si’. 

 

Op deze avond van dinsdag 9 mei 2017 vertelt 

Roland Putman, franciscaan en pastor in Bever-

wijk, over zijn ervaring met de encycliek Lauda-

to Si’. Een encycliek is een brief van de Paus aan 

alle mensen van goede wil. Paus Franciscus gaf 

deze brief de naam Laudato Si’. Dat zijn de eer-

ste woorden van het Zonnelied van Franciscus en 

het betekent: ‘Wees geprezen’. 

De inleiding van de encycliek begint als volgt: 

‘Wees geprezen, mijn Heer’, zong de heilige 

Franciscus van Assisi. In dit mooie lied herin-

nerde hij ons eraan dat ons gemeenschappelijk 

huis ook als het ware een zuster is met wie wij 

het bestaan delen, en als een mooie moeder die 

ons in haar armen neemt: ‘U zij de lof, mijn 

Heer, om onze zuster aarde, die ons voedt en 

leidt en verscheidene vruchten voortbrengt met 

kleurrijke bloemen en gras’. 

Deze encycliek van Paus Franciscus over ecolo-

gie ofwel de leer over de relatie van ons mensen 

tot de natuur, drukt de zorg uit voor het ‘ge-

meenschappelijke huis’ van mens en natuur maar 

ook van alle mensen over de hele wereld onder-

ling. In die zin is het een uitgesproken sociale 

encycliek. De Paus spreekt daarom over een ‘in-

tegrale ecologie’ en het bevorderen van een ‘spi-

ritualiteit van de ecologie’. Hij dringt aan op een 

opvoeding in ‘het verbond tussen de mensheid 

en het milieu’. Heel de encycliek wil de lezer tot 

een ‘ecologische bekering’ brengen: een reactie 

die doet zeggen ‘zo kunnen we niet verder, we 

moeten zorgzaam zijn voor de natuur, de natuur-

lijke bronnen en onze medemensen!’ Meteen 

doet de Paus een oproep tot het hart: het is een 

encycliek die uitgesproken persoonlijk is, gete-

kend door ervaringen en bezorgdheden waaraan 

Paus Franciscus sinds het begin van zijn pontifi-

caat blijft herinneren. Deze gedachten zijn ons 

toch uit het hart gegrepen.  

De Franciscaanse Beweging Noord-Holland 

noord biedt deze avond aan in de regio Wervers-

hoof. 
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WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2017 

 

Mensen gaan al eeuwen-

lang op bedevaart naar 

‘heilige’ plaatsen, die om 

hun religieuze betekenis aantrekkingskracht uit-

oefenen. Bedevaarten zijn van alle tijden! Ook 

vandaag de dag hebben mensen behoefte aan be-

zinning en zoekt men naar diepere waarden in 

het leven. Wie op pad gaat en openstaat voor 

contacten, komt andere mensen tegen die ook de 

taal van ontmoeting spreken. Juist die ontmoe-

tingen in combinatie met vakantie en geloof ma-

ken een reis naar Lourdes tot een bijzondere reis. 

Door die ervaring word je een ander mens. Mis-

schien hoorde u er al enthousiast over vertellen? 

Ook voor niet gelovigen, buitenkerkelijken en 

andersdenkenden is een reis naar Lourdes waar-

devol! Ook onder hen zijn er velen ‘op zoek’.  

 

Wilt u in korte tijd een grote afstand overbrug-

gen en op een aangename manier reizen? Dan is 

vliegen naar Lourdes een aanrader. In ongeveer 

anderhalf uur brengt het chartervliegtuig u van 

Maastricht naar Lourdes. En, wilt u met mensen 

uit uw omgeving, uit de regio? VNB Westfries-

land organiseert voor het zestiende achtereen-

volgende jaar een groepsreis met medische, pas-

torale en reisbegeleiding. Data: 27 september t/m 

2 oktober 2017. De bus brengt u via opstapplaat-

sen in Hoogkarspel, Hoorn en Oostzaan naar 

Maastricht Aachen Airport. Ook op de terugreis 

naar Westfriesland staat de bus voor u gereed. 

Aanmelden: Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 

0228-514040 of bij het plaatselijke inschrijfadres. 

 

BISDOMBEDEVAART  

 

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de H. Maagd 

Maria tussen 13 mei en 13 oktober een zestal 

keer is verschenen aan drie herderskindertjes. 

Maria had belangrijke boodschappen voor hen 

over het geestelijk leven van de mensen en de 

vrede in de wereld (het is immers midden in de 

Eerste Wereldoorlog). In de loop van de tijd is 

Fatima uitgegroeid tot een van de belangrijkste 

Mariaheiligdommen in de wereld. Vanwege het 

eeuwfeest van de verschijningen organiseert het 

Bisdom Haarlem-Amsterdam van 11 t/m 16 sep-

tember een bescheiden bedevaart naar Fatima en 

Lissabon. Er is slechts plek voor zo’n zestig pel-

grims en een zeer beperkt aantal eenpersoons-

kamers. 

 

Meer informatie over dit diocesane aanbod vindt 

u in het paasnummer van de SamenKerk, of via 

email: bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

Achter in uw parochiekerk liggen folders of kijk 

op de website van het bisdom 

(www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) of de web-

site van de katholieke reisorganisatie VNB 

(www.vnb.nl). Aanmelding voor deze reis ver-

loopt via de VNB. De inschrijving sluit op 1 au-

gustus 2017.  

 

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 bevinden ons vlak voor Pasen. Hiermee slui-

ten we de Vastentijd af. Deze periode houden we 

elke jaar een goede doelen actie waarvoor de 

leerlingen zich inzetten. Dit jaar weken we af 

van Heitje voor een karweitje. We deden mee 

aan Wandelen voor water van Simavi. Het werd 

een waardevolle ervaring, in meerdere opzichten.  

Twee weken voor de actiedag kreeg elke groep 

een gastles waarin werd verteld over het goede 

doel. Daarna kregen de kinderen een sponsorblad 

mee naar huis. Hiermee konden ze sponsors zoe-

ken die hun wandeling wilden steunen.  

Op woensdag 22 maart, om 11.00 uur ging de 

wandeling van start. De kinderen liepen met hun 

groep rondes door de wijk. En ook ouders liepen 

mee. Het zonnetje lachte hen toe. De kleuters 

waren na 20 minuten klaar met hun wandeling. 
De laatste groep kwam na drie kwartier terug. 

Toen kon de opbrengst bekend gemaakt worden. 

De leerlingen hebben met deze actie het fantasti-

sche bedrag van €2049,05 opgehaald.  

Met de opbrengst van Wandelen voor Water 

verbetert Simavi in Kenia, Oeganda en Tanzania 

de toegang tot schoon drinkwater en veilige toi-

letten op scholen.  

Door de leerlingen tijdens de actie met een rug-

zak met water te laten lopen symboliseren ze de 

kinderen in Afrika die dagelijks hun eigen water 

mee moeten nemen tijdens hun wandeling van 

huis naar school. Dit besef was voor de meeste 
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kinderen indrukwekkend, evenals het lopen van 

de afstand met het gewicht in de rugzak. 

We zijn trots op de inzet van onze leerlingen! 

De samenwerking met Martin Linnane is prettig 

verlopen. En we waarderen het zeer dat de pastor 

in zijn overweging stil heeft gestaan bij onze ac-

tie. 

We staan stil bij Palmpasen door het maken van 

Palmpasenstokken in de groepen. Deze worden 

door kinderen bezorgd bij mensen in de buurt. 

Een onderdeel van de Paasviering is een bezoek 

aan de kerk, in de vorm van een rondleiding en 

speurtocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn blij dat we deze mogelijkheid hebben, in 

samenwerking met de kosters. Zo is de kerk een 

plaats waar de kinderen bekend mee zijn. 

Hierna starten de leerlingen hun vrije Paasweek-

end. Ik wens u fijne Paasdagen. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Anita Bonnema 

Directeur van De Bangert 

 

Bent u benieuwd naar andere activiteiten bij ons 

op school?  

Kijk dan op onze vernieuwde website 

www.bangert-andijk.nl    


