
1 

 

 

 

Jaargang 46, september-oktober 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 

 

 

PASTOR: André Dekker 

tel.: 06-28449410 

email: pastor@stcunera.nl 
 

PAROCHIEKERK: 

Bangert 6, tel. 0228-592201 

b.g.g. 0228-581268 
 

CONTACTADRES: 

Baukje Kuin-Hogendorp,  

Dijkweg 412, tel. 591408 

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl 

 

OPGAVE INTENTIES: 

Greet Tensen-Beemsterboer,  

Kleingouw 195, tel. 592046 
 

WEBSITE: 

www.andijk.rkregiowh.nl 

 

RABOBANKNUMMER: 

t.n.v. R.K. parochie, banknr.  

NL64 RABO 0368 944 514 

 

 

BEGRAFENISVERENIGINGEN: 

St. Barbara:  

dag en nacht bereikbaar, tel 0228–581647 
 

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;  

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254 

HELP ONZE ADMINISTRATIE! 

 

                                    

 

 

 

 

  

 

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? 

Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd 

partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van 

belang dat de gegevens van u, uw partner en uw 

huisgenoten correct in de parochieadministratie 

zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar 

actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert 

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

ook even weten. 

 

 

Parochieledenadministratie Andijk 

p/a Hans Sijm 

Dijkweg 310 

1619 JH  ANDIJK 

email: adm.parochieandijk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBOORTE? 

HUWELIJK? 

VERANDERINGEN IN HET GEZIN? 

LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE 

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje? 

Neemt u contact op met de bezoekersgroep  

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,  

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

dinsdag 10 oktober voor  

november t/m half december 

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 

 

Na een zomer, waarin veel gebeurd is zowel in 

binnen- als in het buitenland, staat er weer een 

nieuw seizoen voor de deur. 

Tijdens de viering op zondag 10 september zal 

mw. Margriet van der Meijden opgenomen wor-

den in de R.K. Kerkgemeenschap. Heel bijzon-

der! 

En tijdens de viering op zondag 24 september zal 

er afscheid genomen worden van de pastores J. 

Suidgeest en K. Koning. Zie de uitnodiging op 

de achterkant.  

Naast de gebruikelijke rubrieken wordt uw aan-

dacht gevraagd voor de bezinningsavond in de 

Vredesweek op woensdag 20 september om 20 

uur in onze parochiekerk. Allen van harte wel-

kom! 

De koren en alle werkgroepen een goed werkjaar 

toegewenst en de lezer veel leesplezier! 

 

AANDACHT 

 

Denk eens aan de vele, vele mensen,  

die door ziekte, gebrek, armoe, tegenslag 

langzaam uit het leven worden weggeschoven. 

Ze hunkeren naar een glimlach, 

wachten op een goed woord, 

verlangen naar vriendschap en meeleven. 

Laat niemand in de kou staan! 

 
naar: Phil Bosmans 

 

Wat en wanneer 
 

1-30 sept. vakantie pastor A. Dekker 

 

za. 16 sept. Bietendag 

 

zo. 17 sept.  Westfriese Bedevaart 

 

wo. 20 sept. bezinningsavond Vredesweek 

 

zo. 24 sept. Oogstdankviering Wognum 

 

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 
 

Vrijdag 8 september: 

9.00 uur: Openingsviering nieuwe schooljaar

 Basisschool ‘de Bangert’ 

 “Iedereen is anders” 
 

Zondag 10 september: 

10.00 uur: Eucharistieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor J. Suidgeest 

Mevr. M. van der Meijden zal worden opgeno-

men in onze parochiegemeenschap! 
 

Zondag 17 september: Vredeszondag 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Voorgangers van de groep Andijk 
 

Dinsdag 19 september: 

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 24 september: 

10.00 uur: Eucharistieviering met 

 Gemengd Koor en Vriendenkring 

 Pastor Suidgeest en Pastor Koning 

Afscheidsviering uit dankbaarheid voor alle  

jaren waarin door pastor Suidgeest en pastor 

Koning lief en leed met onze regio is gedeeld. 

Na afloop samenzijn in Sarto. 

 

Zondag 1 oktober: 

10.00 uur: Woord-Communieviering  

 met Vriendenkring 

 Voorgangers van groep Zwaagdijk 

Koffiedrinken! 
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Zondag 8 oktober: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor A. Dekker 

 

Zondag 15 oktober: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Vriendenkring 

 Voorgangers van groep Andijk 

 

Dinsdag 17 oktober: 

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 21 oktober: Wereldmissiedag 

19.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Excelsior 

 Voorgangers van groep Andijk 

Koffiedrinken! 

 

Zondag 29 oktober: Allerheiligen 

10.00 uur: Eucharistieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor P. Piets 

Koffiedrinken! 

 

Donderdag 2 november: Allerzielen 

19.30 uur: Allerzielenviering 

 

ONDER AN DE DIJK  

 

Beste parochianen, 

 

Onlangs kwam ik ze weer tegen zo langs de kant 

van de weg. Op sommige plaatsen hingen ze 

zelfs boven de weg. Die grote spandoeken van 

‘Veilig Verkeer Nederland’ met daarop de tekst 

‘de scholen zijn weer begonnen’. Het is de jaar-

lijks terugkerende informatie aan de automobi-

list. Daarmee wordt bijzondere alertheid ge-

vraagd. Dat voor de grote groep teruggekeerde 

jonge verkeersdeelnemers. Zes weken en soms 

zelfs nog langer dan dat kwamen we ze bijna niet 

tegen. Waren ze even uit beeld. Al die leerlin-

gen/scholieren. En dat vanwege hun zomerva-

kantie. Maar die vakantie is thans ten einde. En 

daarmee ook weer meer drukte op de weg. Dat 

wordt uiteraard niet alleen veroorzaakt door hen. 

Ook o.a. ‘Bouwend Nederland’ draagt daaraan 

bij. Ook voor haar is de vakantie, de bouwvak 

voorbij. Campers, caravans en vouwwagens 

hebben dan ook weer ruimte gemaakt voor al 

haar bedrijfswagens. Dagelijks komen we ze te-

gen. Daardoor is het van oudsher weer ‘gezellig’ 

druk op de weg. Dit heeft uiteraard de nodige fi-

les tot gevolg. Dat geeft menigeen wel weer even 

de tijd om ondertussen terug te blikken naar 

zijn/haar vakantie waar dan ook. Hoopvol was 

dat een mooie vakantie. Aan het weer zal het in 

ieder geval niet gelegen hebben. Want over het 

algemeen gesproken was dat acceptabel. Dat on-

danks enkele tropische dagen en af en toe een 

bui. Soms waren ze zeer hevig. Maar gelukkig 

niet zo extreem als wat men daar in de Ameri-

kaanse Staat Texas onlangs moest meemaken. 

Met name in de stad Houston. Daar werd men 

naast de superstorm Harvey ook nog eens flink 

geplaagd door een ware zondvloed van ongeken-

de proporties. Ons is dat dus gelukkig bespaard 

gebleven.  

En zo kwam aan de zomervakantie 2017 een 

eind om vervolgens de dagelijkse bezigheden 

weer op te pakken. Dat zien we ook gebeuren 

binnen onze parochiegemeenschap. Hoewel er 

toch ook altijd parochianen/vrijwilligers zijn die, 

tijdens die desbetreffende vakantie, gewoon zijn 

doorgegaan. Zo werden bijvoorbeeld parochia-

nen bezocht, vieringen vorm gegeven en beleefd, 

bloemen tot fraaie decoraties geschikt, lieten de 

koren van zich horen en werd er onderhoud aan 

de kerk verricht. En tussen dat alles door zond de 

Evangelische Omroep haar tv programma uit. 

Dat onder te titel ‘Toen was geloof heel ge-

woon’. Het was een vijfdelige serie waarin An-

dries Knevel de kijker meenam naar de jaren 60 

‘toen geloof nog heel gewoon was’, naar de vrij-

gevochten jaren 70 en naar de roerige jaren 

80/90. Het waren met name die jaren, die van  

70/80/90, waarin we een forse terugloop zien in 

de kerk. Zo bezocht in de jaren 60 nog twee van 

de drie Nederlanders een kerk. Dat is nu een op 

de vier. Een forse terugloop dus. Daardoor kwam 

Andries Knevel in zijn programma met de vraag 

‘van wat is er misgegaan ?’ en van ‘waarom 

staan er zoveel kerken leeg ?’  

Volgens de cultuurhistoricus Herman Pleij, die 

men tegenkwam in dat programma van de EO, 

liggen daar verschillende oorzaken aan ten 

grondslag. Zo is volgens hem na de oorlog de 

kennis enorm verbreid door toegenomen gelet-

terdheid en scholing. Dat heeft een nieuw soort 

algemeen zelfvertrouwen gegeven, dat ook werd 
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gesterkt door een gegroeide welvaart. Het con-

crete geloof in die hemelse beloning, dat para-

dijs, is daarmee vervaagd. Aldus Herman Pleij in 

het interview met hem. Dit is overigens kenmer-

kend aan Nederland. Zo vertelde onlangs een Pa-

ter mij dat nog. Buiten Nederland, waar zijn orde 

van de Jezuïeten zich ook sterk maakt, zijn er 

namelijk hele andere ontwikkelingen gaande. 

Daar ziet men juist een toename aan gelovigen. 

Als uitzondering in Nederland ziet men dat bij de 

‘Evangelisatie Kerken’. In zijn programma nam 

Andries Knevel de kijker mee naar zo’n kerk, 

onder andere te vinden in Amsterdam. Ook veel 

jonge mensen, jonge gezinnen trof hij daar aan. 

Daar was hij zeer van onder de indruk. Voelde 

zich er thuis.  

 

Dus ondanks de negatieve en verontrustende ge-

luiden over Kerkelijk Nederland, zijn er toch ook 

weer mooie, nieuwe ontwikkelingen gaande. 

Daarin mogen we ons bevestigd weten, dat God 

ons mensen niet los laat. Dat Hij als een Barm-

hartige Vader, als een Zorgzame Moeder met ons 

blijft meetrekken opdat zijn Kerk, opdat zijn Ge-

loofsgemeenschap niet verloren raakt. Mogen we 

daarop blijven vertrouwen. Mogen we daarin 

blijven geloven opdat we ons zo staande weten te 

houden. Dat alle dagen van ons leven. Dus die 

zowel tijdens de vakantie als daar om heen. En 

mag onderstaand gedicht daarbij een klein be-

moedigend steuntje in de rug betekenen. Van 

harte toegewenst. 

 

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. 

 

Met hartelijke groet, 

pastor André Dekker 

 

Bloemschikken 
 

De weken van 11 september t/m 24 september: 

Marjon Groot en Karin Stavenuiter 

 

De weken van 25 september t/m 8 oktober: 

Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis,  

Toos Kuin 

 

De weken van 9 oktober t/m 22 oktober: 

Corry Kuin, Angela Bregman, Els Roozendaal 

 

De weken van 23 oktober t/m 5 november: 

Truus Tensen, Jacqueline Verlaat,  

Karin Stavenuiter 

 

Hallo bloemschiksters! 

We hebben een extra groepje waar Marjon Groot 

voor vast is en Meina Stavenuiter, Corry Kuin en 

Karin Stavenuiter per toerbeurt met haar bloem-

schikken. 

Ruilen onderling is altijd prima, even contact 

houden met elkaar. 

En hopende op een mooie verdere (na)zomer! 

 

Groetjes Jacqueline Verlaat 

en Karin Stavenuiter 
 

Kerkwerken 
 

Op dinsdag 3 oktober 2017 is het de beurt om de 

kerk door te werken voor de dames: 

 

J. Druyven-Tensen 

E. Sijm-Haakman 

G. de Vries-Broers 

L. Steltenpool-Haakman 

R. Meester 

 

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als 

deze dag jullie niet gelegen komt. 

Groetjes van Trudy 
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Koffiedrinken 
 

Zondag 1 oktober 

Jacquelien Haakman en  

Jacquelien Verlaat 

 

Zaterdag 21 oktober  (Excelsior) 

Trudie Rinkel en Hanny Brakeboer   

 

Zondag 29 oktober 

Margriet van der Meijden en Afra Kuin 

 

Graag tot ziens bij de koffie! 

 

Groetjes van Afra 

 

Gedoopt  
 

Zondag 2 juli is gedoopt: 

Noud Petrus, geboren 1-10-2016, zoon van Teun 

Laan en Lizzy de Vries, Kadijkweg 6 

 

en 

 

Zondag 16 juli is gedoopt: 

Janna Alida Maria Kuin, geboren 26 april 2017, 

dochter van Menno en Mariëlle Kuin-Koomen, 

zusje van Eline en Daphne, Meander 15 

 

Beide dopelingen en hun familie  

van harte gefeliciteerd vanuit  

onze parochiegemeenschap! 

 

Jubilea 
 

Op 15 juni 2017 vierde het bruidspaar Kolken-

Boukens van de Bangert 31 hun 50-jarig huwe-

lijk. 

 

In de maand juli, op 7 juli, waren de heer en me-

vrouw Kalliski-Boos, wonende Landstraat 18,  

50 jaar getrouwd. 

 

Vanuit onze parochiegemeenschap van harte ge-

feliciteerd! 

 

 
 

In Memoriam 
 

Steven Bakker 

*13 mei 1998 + 22 mei 2017 
 

Op 22 mei is op 19-jarige leeftijd overleden  

Steven Bakker. Wij wensen zijn nabestaanden 

namens onze parochiegemeenschap heel veel 

sterkte met dit verlies.  

 

Gerard (Gerardus) Schuitemaker 

*4 juni 1949  + 23 mei 2017 

 

Gerard had een goed, inspirerend, actief en soci-

aal leven. Zo kennen we hem en werd zo ook 

verwoord in de rouwcirculaire. En uiteraard 

mochten we dat ook beluisteren in de gedeelde 

herinneringen. Zowel tijdens de avondwake, uit-

vaart en als bij hem thuis. De vertrouwde stek 

aan de Kleingouw waar een ieder zich welkom 

mocht weten. Dat werd benadrukt door de ‘wel-

komstvaandel’ hoog in de vlaggenmast voor in 

de tuin. Nadat die vlag tot driemaal toe gestolen 

was, kwam daar de vlag van West-Friesland voor 

terug. En af en toe de Feijenoord vlag. Zoals dat 

nog was vlak voor zijn overlijden. Want na 18 

jaar waren ze eindelijk landskampioen. Als bij-

zonder groot fan had Gerard daar lang naar uit-

gekeken. Gelukkig dat hij dat nog heeft mogen 

meemaken. Weliswaar niet in het voetbalstadion. 

Het was wel gepland, maar zijn gezondheid liet 

dat niet toe. Zelfs het volgen via de televisie ging 

met moeite. Hij was gewoon veel te moe als ge-

volg van de ernstige ziekte waarmee hij kampte. 

Daarbij voelde hij zich gesteund, gedragen door 

zijn vrouw Irene, de kinderen, de kleinkinderen 

en zoveel andere dierbare mensen om hem heen. 

Het lijflied van zijn club Feijenoord , ‘you’ll  
never walk alone’, voelde hij dan ook bijzonder 

goed aan. Het kon zijn lijflied zijn en dat was 

feitelijk ook zo. Gezien zijn staan in het leven als 

‘reisgenoot’ met velen om hem heen. Tijdens 

zijn uitvaart klonk daar iets van door in één van 

de grootste reisverhalen die de Bijbel kent. Na-

melijk die van de Emmaüsgangers. Daarin zien 

we mensen onderweg om elkaar te inspireren. 

Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar mee te 

nemen van ‘donker naar licht’. Als zeer betrok-

ken en trouw parochiaan, maar ook als dorpsge-

noot droeg Gerard dat ook uit tijdens zijn leven. 

Zijn goed, inspirerend, actief en sociaal leven 

dus. Helaas moest hij dat en daarmee al diegenen 
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die hem zo dierbaar waren los laten om te gaan 

naar het ‘Hierna’. Daar had hij alle vertrouwen 

in en zal dat thans zo ook mogen ervaren als zijn 

‘Nieuwe Thuis’. Thuis bij God. Dat Gerard  

Schuitemaker daar welverdiend mag rusten in 

vrede. 
 

Petrus (Piet) Kaagman 

* 17 oktober 1931 + 29 juni 2017 
 

Op 29 juni is op 85-jarige leeftijd overleden Piet 

Kaagman, Prinses Marijkestraat 3. Wij wensen 

zijn nabestaanden namens onze parochiegemeen-

schap veel sterkte met dit verlies. 
 

Riet Appelman-Grent 

* 31 oktober 1936    + 2 juli 2017 
 

Riet Grent werd geboren op 31 oktober 1936 in 

Lutjebroek.  Tijdens de oorlog op 7-jarige leef-

tijd kreeg zij kinderverlamming, wat haar hele 

leven heeft beïnvloed. Ze mocht doorleren en 

ging naar de MULO in Oudewater, waar ze in-

tern bij de nonnen verbleef. Ze heeft altijd ge-

zegd dat ze daar een mooie tijd heeft gehad.  In 

die jaren schreef ze ook met oudoom bisschop 

Grent, die haar graag in de missie had gezien. Zij 

kwam echter, nadat ze de MULO had gehaald Pè 

Appelman tegen, waar ze in 1960 mee is ge-

trouwd. Samen bouwden ze een tuindersbedrijf 

op in Grootebroek. Ze ging werken op het kan-

toor van het CNB, daarna volgde een baan op het 

gemeentehuis in Hoogkarspel totdat de oudste 

dochter geboren werd. Daarna volgde nog een 

zoon en een dochter. Door de verkaveling volgde 

er een verhuizing naar Andijk. De keuken in huis 

was gewoon de 'kantine' van het bedrijf, ze heeft 

er menigeen van koffie en koek voorzien. Ze 

hield ook van die reuring en gezelligheid om 

haar heen. Ze is zich echt thuis gaan voelen in 

Andijk. Dit kwam ook doordat ze zich aansloot 

en zich in zette bij verenigingen zoals het KVG 

en het gemengde koor. Later kwamen er ook 

kleinkinderen, daar genoot ze volop van. In 1995 

besloten ze het met de bouwerij wat rustiger aan 

te doen. Ze kon genieten van een tochtje met de 

auto en van vakanties naar Duitsland. De laatste 

jaren moest ze alsmaar meer inleveren op haar 

gezondheid, maar ze bleef altijd positief en op-

timistisch.  

Na een ziekenhuisopname is Riet op 2 juli j.l. 

rustig ingeslapen.  

 
Wilma Verlaat-Appelman 

Emmy Verdonk-Verboom  

+ 13 augustus 2017 
 

Op 13 augustus is overleden Emmy Verdonk-

Verboom. Wij wensen haar nabestaanden vanuit 

onze parochiegemeenschap veel sterkte met dit 

verlies. 

 

Parochieraad 
 

Nieuws vanuit de  

parochieraad en de regio. 

Nee, dit was beslist geen rustige zomerstop. Wat 

is er veel gebeurd de afgelopen maanden. Het 

naderende vertrek van pastor Suidgeest en pastor 

Koning gaf best wel spanning, komt er op tijd 

een opvolger? Alle werkzaamheden gingen on-

dertussen gewoon door. De tuin- en kunstroute, 

deze keer alleen een middag omdat in de ochtend 

de uitvaart was van onze penningmeester Gerard 

Schuitemaker. Vreemde dag met heel dubbele 

gevoelens. 

Eind mei was er een heel zinvolle avond voor al-

le regio-groepen die met het taakveld Kerk en 

Samenleving te maken hebben. Wat is er die 

avond veel over tafel gegaan. O.a. over de PCI’s, 

HWK, Ziekentriduüm, Zonnebloem, Auxilia, 

Raad van Kerken, 40 mm wisselden ervaringen 

uit. Dit taakveld omvat zoveel, als  kerk hebben 

we hier wel mee te maken. Veel nieuws, leren 

van elkaar, ondersteuning. Onder het genot van 

een hapje en een drankje werd uitgebreid nage-

praat.  

De parochieraadsvergadering half juni, de laatste 

van dit seizoen, werd begonnen met een gesprek 

met een afgevaardigde van het bestuur van de 

Vriendenkring. Verschillenden besturen en groe-

pen zijn zo aan de beurt geweest, het contact 
wordt zo van beide kanten wat gemakkelijker. 

Veel dank ook aan dit koor voor alle inzet en 

goede samenwerking! 

Pastor Dekker is per 1 oktober volledig benoemd 

voor deze regio, Andijk en Onderdijk waren al 

onder zijn zorg, daar zal Zwaagdijk na het ver-

trek van pastor Koning bij komen. Van Nibbix-

woud, Wognum en Zwaagdijk-West neemt pas-

tor Dekker afscheid. Het zal handig en beter 

werkbaar zijn als er een werkplek komt in de 

pastorie van Wervershoof. Maar ja, hoe staat een 

evt. opvolger van pastor Suidgeest hier tegen-

over? Eind juni kwam er bericht van het bisdom 

dat er mogelijk een opvolger was gevonden en of 
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de pastores en het regiobestuur kennis konden 

maken met ene pastoor Peter Piets. Begin juli is 

er een ochtend in de Inzet geweest waar kapelaan 

Peter Piets uit Volendam voorgesteld werd als 

mogelijke nieuwe pastoor in Wervershoof en de 

regio. Een goede kennismaking volgde. Geluk-

kig was er geen twijfel of dit een goede opvolger 

zou kunnen zijn. We geven pastor Piets alle 

ruimte om te groeien in Wervershoof en de ande-

re parochies. Samen met pastor Dekker, voor 

Andijk, Onderdijk en Zwaagdijk-Oost en pastoor 

van Dril voor Medemblik. In dit Kontakt zal een 

stukje komen waarin pastor Piets zich zelf voor-

stelt.  

Pastor Piets zal ook in de pastorie gaan wonen en 

heeft geen bezwaar tegen een werkplek voor pas-

tor Dekker in de pastorie. Hier wordt inmiddels 

aan gewerkt. 

In onze parochie wordt in de viering van 24 sep-

tember afscheid genomen van pastor Suidgeest 

en pastor Koning. Na de viering is er koffiedrin-

ken in Sarto en kan men persoonlijk de pastores 

nog even spreken. Zie ook de uitnodiging op de 

achterkant van dit Kontakt. 

Wat zullen we pastor Suidgeest en pastor Koning 

missen, maar we gunnen hen ook van harte nog 

een mooie tijd om te genieten van hun eigen tijd!  

Vanuit het parochiebestuur iedereen een heel 

goede tijd toegewenst! 

 

Hartelijke groet, 

Baukje Kuin-Hogendorp 

 

Bijzondere vieringen 
 

OOGSTDANKVIERING 

 

Danken voor de Oogst 

Zondag 24 sept om 10.00 uur is er in de Hiëro-

nymuskerk  te Wognum een oogstdankviering. 

Deze viering is zowel voor agrariërs als consu-

menten: danken voor de oogst en dankbaar zijn 

voor de vele prachtige producten die dagelijks te 

koop zijn in de supermarkt. 

Simon Bijman en Trudie Breeuwsma gaan voor, 

terwijl de voorzitter van de LTO, Arie Schouten, 

de mensen zal verwelkomen. Na de dienst is er 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het 

genot van een koppie koffie. 

Ten slotte willen we u vragen iets mee te nemen 

voor de voedselbank Westfriesland. 

Tot ziens.  

Gemeenschapsopbouw 
 

NIEUWE WIJKCONTACTPERSOON NODIG 

 

Onlangs werden we als dorp en parochiegemeen-

schap geconfronteerd met het zeer plotselinge 

overlijden van Emmy Verdonk-Verboom, zo 

kort na het overlijden van haar man Bert Ver-

donk. Bert en Emmy waren wijkcontactpersoon 

van de Kees Veerstraat en de Hooyschuurstraat 

(wijk nummer 11). Als parochieraad zijn we dan 

ook op zoek naar een nieuwe wijkcontactper-

soon. Voorlopig wordt de wijk overgenomen 

door Trudy Nieuweboer-Kuip, Kleingouw 199 

tel.: 0228-593122 email: trudy@nieuweboer-

kuip.nl 

Uiteraard willen we de nabestaanden veel sterkte 

wensen met het verlies van Emmy. 

 

Kerk en 
Samenleving 
 

VREDESWEEK  

16 t/m 24 september 

De kracht van verbeelding 

In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vre-

desorganisatie PAX een beroep op de kracht van 

verbeelding. Conflicten tussen mensen spelen 
niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. 

In ons eigen land versterken populistische leiders 

en bewegingen de polarisatie tussen `wij` en 

`zij`. Er wordt veel geschreeuwd en weinig ge-

luisterd. Veel mensen voelen zich hier machte-

loos over en ervaren een gebrek aan verbinding 

met mensen in hun eigen buurt. Ook internatio-

naal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In 

oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht no-

dig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen 

land om elkaar te blijven vinden. 

Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dro-

men, om grenzen te verleggen, om samen te zoe-

ken naar wat je bindt met anderen, in plaats van 

verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspi-

reren door moedige vredesactivisten in conflict-

gebieden die blijven geloven in vrede. `De kracht 

van verbeelding` biedt hoop op een betere we-

reld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen. 

Laten we deze Vredesweek openstaan voor el-

kaars dromen en beelden over vrede. Laten we 

elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan 

overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten 
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zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen 

kan meedoen! 

Voor meer informatie zie www.vredesweek.nl  

 

MISSIO  

Wereldmissiemaand 2017:  

BURKINA FASO 

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord 

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Mis-

sio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht 

aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het 

West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, 

maar zeer arm. 

Het land van de oprechte mensen 

Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn 

naam in 1984 in Burkina Faso. De naam bete-

kent: land van de oprechte mensen. Het is één 

van de armste ter wereld. Een groot deel van de 

bevolking leeft van de landbouw. Met name de 

regio`s die in de Sahelzone liggen, worden hard 

getroffen door klimaatveranderingen en droogte 

periodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbron-

nen wagen velen hun geluk in de illegale goud-

mijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben 

het zwaar: gedwongen huwelijken; beschuldi-

gingen van hekserij. 

 

Hulp voor meisjes en vrouwen 

De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt 

voor haar 18
e
  uitgehuwelijkt. Steeds vaker ver-

zetten meisjes zich tegen dit lot van een ge-

dwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden be-

scherming en onderdak bij congregaties van 

vrouwen of in gezinnen van catechisten, die vaak 

zelf maar net genoeg hebben voor het levenson-

derhoud.  

In het opvangscentum  Delwendé in Ouagadou-

gou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsge-

meenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden 

zijn. Het geloof in hekserij is in Burkina Faso 

wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oude-

re vrouwen, vaak weduwen.  

Het zijn traumatische gebeurtenissen. Om te 

voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze 

vluchten. Ze laten alles achter: hun kinderen, hun 

familie, hun hele leven”, vertelt zuster Hortencia 

Sizalande, die het centrum Delwendé leidt. Om 

in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen 

de vrouwen groente, spinnen ze katoen en pro-

duceren zeep.  

Langzamerhand is er een gemeenschap ontstaan. 

Missio helpt 

De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. 

Missiezondag is vooral het feest van de solidari-

teit. We vieren dat we deel zijn van een wereld-

wijde gemeenschap van mensen die verantwoor-

delijkheid voor elkaar neemt. Het laat ons niet 

onverschillig dat meisjes in Burkina Faso slacht-

offer worden van een gedwongen huwelijk of dat 

vrouwen als heks vervolgd worden. Daarom 

steunt Missio Pauselijke Missiewerken de zus-

ters en de catechistenfamilies die de meisjes op-

vangen en de van hekserij beschuldigde vrou-

wen. Een derde project waarvoor geld wordt in-

gezameld betreft de kinderen en jongeren die 

zwaar en gevaarlijk werk doen in de illegale 

goudmijnbouw. 

Voor meer informatie zie: www.missio.nl  

 

Regionieuws 

 
Onderwerp: benoeming  

 

Eind juni is de bisdomstaf bij elkaar geweest om 

een aantal benoemingen zo goed mogelijk in te 

vullen. Het zou gaan om een vijftal plaatsen, 

waaronder de regio Wervershoof. 

Na telefonisch contact was er afgelopen vrijdag 

7 juli een bijeenkomst op de pastorie van Wer-

vershoof. Aanwezig waren de pastores van de 

regio, pastor F. Deen uit de regio Wognum, het 

regiobestuur en een tweetal leden van de paro-

chieraad van de parochie Wervershoof. Vanuit 

het bisdom was er de contactpersoon van het be-

noemingenbeleid, dhr. S. van Weede. Met hem 

was meegekomen een priester-kandidaat, dat was 

goed nieuws. 

In een positief gesprek was er een eerste kennis-

making, over en weer informatie, vraag en ant-

woord. De werkwijze van het bisdom de laatste 

jaren is: het begint met een benoeming voor een 

jaar, bedoeld als gewenning, inwerktijd, je thuis 

gaan voelen. Na een jaar, over en weer, is er een 

terugblik, evaluatie. Bijna altijd volgt een goed 

vervolg op weg naar de verdere tijd.  

In het afgelopen jaar is het lang stil geweest. Het 

is goed dat die stilte is doorbroken. We noemen 

de naam: Peter Piets, op dit moment parochievi-

caris/kapelaan in de Vincentius-parochie te Vo-

lendam. Leeftijd: 49 jaar. Priester gewijd: 2 juni 
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2012. Afkomstig uit Oostzaan. Dit zijn wat eer-

ste gegevens. 

 

We hebben onderling afgesproken om aan dit 

nieuws gelijk bekendheid te geven.  

Dit betekent: in het weekend van 8/9 juli in de 

kerk van Volendam de bekendheid van een nade-

rend vertrek. In dit weekend in onze regio be-

kendheid geven aan de komst van een nieuwe 

pastor, met een te verwachten benoeming, in-

gaande half oktober 2017, voor Wervershoof en 

taken binnen de regio. 

We houden de oktobermaand 2017 aan als be-

ëindiging van pastorale arbeid van de beide pas-

tores C. Koning en J. Suidgeest, zoals eerder ge-

noemd. 

In deze tussentijd kan en moet er nog veel wor-

den besproken en gedaan, zeker ook een aantal 

praktische zaken. Daar was dit moment van sa-

menkomen niet voor bedoeld.  

Wel is eerder bekend gemaakt dat pastor André 

Dekker vanaf 1 oktober 2017 een aanstelling en 

zending voor 100% binnen onze regio zal krij-

gen, van harte welkom. Het is dan zijn afscheid 

uit de regio Wognum. Vanaf en na oktober krij-

gen we binnen de regio de pastores-

samenstelling: A. Dekker, J. van Dril en P. Piets, 

met verdeling van taken, enz.  

Het is om hen heen staande als regiobestuur en 

de 5 parochieraden, met alle zin en uitdaging. 

Het is met veel goede wensen vanuit medewer-

kenden en parochianen van de 5 parochies, op 

weg naar een nieuwe fase, altijd weer de moeite 

waard!  

 

Namens regiobestuur Wervershoof, 

Pastor J. Suidgeest, voorz. 

B. Kuin-Hogendorp, secr. 

 

HALLO AANSTAANDE  

MEDE-PAROCHIANEN, 

 

Via de verschillende bladen in de regio Wer-

vershoof wil ik mij alvast voorstellen aan u. Eind 

oktober zal ik pas woon- en werkzaam zijn in al-

le vijf parochies, maar het lijkt mij leuk als u 

voor die tijd al weet wat voor priester er komt 

om pastoor Suidgeest op te volgen. Opvolgen is 

niet hetzelfde als navolgen. Elke mens, dus ook 

een priester, heeft zijn eigen karakter met leuke 

en minder leuke kanten. Iedereen heeft zijn of 

haar eigen levensgeschiedenis ook. De mijne be-

gon 50 jaar geleden in het dorp Oostzaan. Daar 

ik een dorpsmens ben, ben ik ook gelukkig dat 

het Bisdom mij naar West-Friesland stuurt. Een 

gebied met kleine woonkernen, veel weiland en 

hardwerkende, oprechte mensen. Net als mijn 

afkomst dus. 

Het zal niet makkelijk voor u zijn om na ruim 30 

jaren ineens een andere bewoner op de pastorie 

te hebben. Voor mijzelf zal er, na 6 jaar Volen-

dam en omgeving, ook het nodige anders gaan 

dan ik gewend ben. Gelukkig zullen er ook ge-

noeg dingen zijn die vertrouwd zijn en gewoon 

doorgaan als vanouds. De regio, waar ik met uw 

hulp mag gaan werken, is al geruime tijd op el-

kaar ingesteld; als het ware een rijdende trein 

onderweg. Prima natuurlijk, maar ik vraag u wel 

om de snelheid van de trein dusdanig af te rem-

men, zodat ik een eerlijke kans krijg om aan 

boord te kunnen stappen. 

Ik vraag van iedereen een stukje vertrouwen om 

samen eerlijk onderweg te mogen gaan om de 

verschillende parochies gestalte te geven en 

voort te zetten in deze 21e eeuw. Samen de 

schouders eronder zetten en ons mooie Rooms-

Katholieke geloof durven laten stralen voor ons-

zelf , onze dierbaren en al die anderen die het 

licht van Christus nog ontberen in hun leven. 

Overigens heb ik iets met geschiedenis, dus als u 

nog boeken wilt uitlenen zodat ik mij kan ver-

diepen in West-Friesland en sint Werenfridus en 

de overige heiligen van de regio, hebt u er al snel 

een toegewijde kapelaan en vriend bij. Overige 

zaken wat betreft mijn leven en gedachten komt 

u vanzelf al gauw aan de weet wanneer ik een-

maal onder u aanwezig zal zijn. 

Ik heb in elk geval veel zin in het wonen en wer-

ken in uw parochies en naar ik hoop kunt u over 

een jaar na nu gemeend zeggen dat niet alle ver-

andering een verbetering is, maar gelukkig ook 

geen verslechtering. 

 

Bid voor mij en tot oktober! 

Groeten van kapelaan Peter Piets 

 

VREDESWEEK 

 

De plaatselijke Raad van Ker-

ken organiseert in de jaarlijkse  

Vredesweek van september een 

informatie- en bezinnings-

avond op woensdag 20 sep-

tember 2017. 

Plaats van samenkomen is de dagkerk in de 

r.k.parochiekerk op Andijk-West,  Bangert 6. 
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Het aanvangsuur is: 20.00 uur. 

Als spreker is voor deze avond uitgenodigd dhr. 

Edwin Ruigrok, verbonden met ‘Pax-voor-

vrede’ (Nederland). Onderwerp op deze avond: 

DE ISLAM. 

 

Het eerste gedeelte is algemene informatie over 

de Islam, zoals: 

Ontstaan van de Islam in de 7
e
 eeuw na Christus. 

De Koran, heilig boek, Boodschap van Allah aan 

Mohammed, profeet. 

De Ramadan, rituele vastentijd voor de Moslim. 

Pelgrimstocht naar Mekka. 

Landen in de wereld waar de Islam prominent 

aanwezig is. 

Twee stromingen: Sji’ieten en Soennieten enz. 

Het tweede gedeelte van de avond is:  

Islam en IS. Hoe kon de IS ontstaan? 

Wat is de plaats van IS binnen de Islam:  

afkeurend, tolerant, bestrijdend? 

Waarom horen wij daar zo weinig over? 

Wat wil IS bereiken, doel, missie? 

Uit welke landen komt er steun voor de IS? 

Is een vredesbespreking met IS mogelijk? 

Als de IS is ‘verslagen”…hoe gaat de IS dan 

toch door? enz. 

Na de pauze is er ruimte voor reacties, vragen, 

enz. naar aanleiding van de inleiding. Ook voor 

eigen, nieuwe vragen of opmerkingen is er ruim-

te. 
 

Met deze avond proberen we invulling te geven 

aan de jaarlijkse Vredesweek, aansluitend bij het 

landelijk thema van dit jaar 2017: ‘De kracht van 

verbeelding’. 

Van harte bent u welkom, graag tot ziens! 
 

Raad van Kerken, 

Andijk,  Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk 

 

Gedachte 
 

NEDERLAND OP Z’N BREEDST 

 

Het zit hem echt niet in couscous, 

in kousenband of spruiten. 

Door wat je eet en lekker vindt, 

val jij er heus niet buiten. 

Het zit hem ook niet in je haar, 

je huidkleur of je ogen. 

Dat is gewoon niet van belang 

als mensen elkaar mogen. 

Het zit hem niet in veel verstand 

of goed getrainde spieren, 

of jij aan Kerst of Pasen doet 

of Suikerfeest wilt vieren. 

We kunnen heel verschillend zijn 

en toch in vrede leven. 

Het gaat erom of jij en ik 

elkaar de ruimte geven. 

 

Het zit hem in één enkel ding: 

of wij elkaar vertrouwen 

en of we samen met elkaar 

aan vrede willen bouwen. 

 
Greet Brokerhof-van der Waa 

 

Kies 
Voor 
Gezelligheid  
 

13 mei: Uitje: puzzel-fietstocht, verzorgd door 

Willy en Tineke. 24 dames werden ontvangen in 

Sarto. Eerst kregen we een overlevingszak en  

daarna koffie en gebak, waarna de eerste groep 

ging starten. 

We moesten met een vel met foto’s de route 

zoeken en onderweg ook foto’s maken. 

Richting het Streekbos, waar we bij IJgenweis de 

lunch hadden.  

Na een heerlijke lunch weer op pad met een 

nieuwe vel foto’s en opdrachten richting Sarto. 

Daar hebben we nog gezellig zitten BBQ-en, 

verzorgd door Bart. Een hele geslaagde dag met 

mooi weer. 

26 september: Doe-avond. Neem kralen en/of 

knopen en een tangetje mee. We gaan iets leuks 

maken. 

17 oktober: Dan komt dhr. de Boer van het Wa-

terschap spreken over: “Hoe houden we droge 

voeten?”. Het is een open avond, dus mannen 

zijn ook van harte welkom! 

21 november: Zangtheater: Mam’s. 

19 december 18.00 uur:  

Kerstavond met gourmetten. 

 

Tot ziens, 

groetjes Martha  
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Veiling Sarto  
 

Na een zeer succesvol verlopen veilingavond, 

met een record opbrengst voor de verschillende 

verenigingen uit Andijk, € 35.197,=, pakken wij 

nu de draad weer op. Begin december zal de ver-

delersvergadering plaatsvinden.  

 

Vanaf 1 oktober aanstaande kunt u, als penning-

meester, weer een aanvraagformulier voor subsi-

die aanvragen op onderstaand adres: 

 

Dorpsstraat 17, 1693 AB  WERVERSHOOF  

of via email: veilingsarto@gmail.com 

 

Wel graag even aandacht voor het volgende: 

-  Het formulier inleveren vóór zaterdag 4 no-

vember 2017, omdat de  verdelingsvergadering 

al begin december wordt gehouden en de comité-

leden  de tijd moeten hebben om de aanvragen te 

beoordelen.  

-   Het formulier volledig invullen. In het verle-

den kwamen vaak half ingevulde formulieren 

binnen, die door navraag  alsnog compleet moes-

ten worden gemaakt. Dat gaan we dus niet meer 

doen. 

-  De subsidieaanvraag op één A4 zijde. 

Omdat alle aanvragen moeten worden gekopi-

eerd voor alle leden, is het zaak dat deze kort en 

bondig op één A4 kantje wordt aangeleverd. 

 

De verenigingen of stichtingen, die het afgelopen 

jaar een subsidie van ons hebben ontvangen, 

krijgen het subsidie aanvraagformulier per email 

toegezonden. 

 

Noteer alvast in uw agenda, 9 maart 2018,  

Veiling Sarto!!! 
 

Met vriendelijke groet, 

Dorèth Ruiter, secretaresse 

 

In ‘t zonnetje 
 

Degene die we deze keer in ’t zonnetje willen 

zetten is Joke Karsten-de Wolff. Joke doet -

onder andere - al vele jaren het typewerk voor 

ons parochieblad. Omdat steeds meer kopij digi-

taal wordt aangeleverd werd het typewerk steeds 

minder. Daarom is het typewerk (bijna) niet 

meer nodig en komt de binnenkant van de Kon-

takt (bladzijde 1) er ook iets anders uit te zien. 

Zo is er ruimte ontstaan voor de vermelding van 

de website van onze parochie. 

Als redaktie willen we Joke in ieder geval harte-

lijk danken voor haar jarenlange inzet! 

 
  

Uit de brievenbus 
 

BREEK DE WEEK  
 

Schuif ook aan tafel bij “Breek 

de Week! Deze activiteit is 

speciaal voor mensen, die an-

ders meestal alleen zitten te eten. Hier zoeken we 

elkaar op en maken er een gezellige maaltijd 

van. De maaltijd vindt plaats in “de Lichtboei”, 

Hoekweg 12, en is bedoeld voor IEDEREEN, 

die anders alleen zit te eten. 

 De eerstvolgende maaltijd is op donderdag 7 

september 2017. Dan komt er weer een lekker 

drie gangen menu op tafel. 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 on-

der het genot van een kopje koffie of thee. Op-

gave kan tot 30 augustus via  

breekdeweekandijk@gmail.com of bij  

Gerda Gorter (tel. 592594) of Sjanni de Vries 

(tel. 720179). Als vervoer een probleem is, los-

sen we dat op. Samen eten is gezellig! 

Noteert u alvast de andere data van dit seizoen:  

9 november 2017, 25 januari, 8 maart en 26 april 

2018. 

 

Gerda Gorter, Sjanni de Vries ,  

Clementine Bultsma en Petra Keesman 
 

Met uw parochie op  

BISDOMBEDEVAART  

naar Assisi in 2018! 

 

Bisdom Haarlem-Amsterdam 

gaat in de meivakantie van 

2018 op bedevaart naar Assisi. 

Deze bedevaart zal in het teken staan van de Hei-

lige Franciscus en Clara uit Assisi. Het leven van 

deze twee heiligen heeft een grote indruk op de 

stad achtergelaten die tot op de dag van vandaag 

velen inspireert.   
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De reis zal plaatsvinden in de meivakantie van 

2018. Er komt een busreis en een vliegreis. De 

busreis is van 28 april tot met 6 mei 2018. De 

vliegreis is van 30 april tot en met 5 mei 2018. 

Tijdens de bedevaart zullen er een aantal geza-

menlijke vieringen zijn. Voor jongeren en tieners 

is er een apart programma. Ook voor jonge ge-

zinnen is er een specifiek aanbod. Iedereen is 

welkom, van jong tot oud, kerkelijk of minder 

kerkelijk betrokken.  

 

Voor deze bedevaart zoekt het bisdom enthousi-

aste ambassadeurs die de bedevaart in de eigen 

parochie willen promoten. Als ambassadeur bent 

u de contactpersoon voor het bisdom en voor uw 

parochie. In september zijn er informatiebijeen-

komsten voor ambassadeurs waar het laatste 

nieuws over de bedevaart zal worden bekendge-

maakt, zoals het programma en praktische reisin-

formatie.  

 

Voor de bedevaart zijn ook reisleiders en gidsen 

nodig. Kennis over Assisi en ervaring als reislei-

der is niet direct vereist. Vooraf krijgen reislei-

ders en gidsen een training, waarbij ze van alle 

informatie worden voorzien. Opgeven kan via 

onderstaande contactgegevens. 

 

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte 

uit om mee te gaan op een reis tussen tijd en 

eeuwigheid die u en uw parochie niet snel zullen 

vergeten! 

 

Wilt u in uw parochie ambassadeur zijn voor de-

ze bedevaart of ziet u een rol als reisleider of 

gids wel zitten? Meld u aan via as-

sisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Voor 

vragen over de bedevaart kunt u ook op dit adres 

terecht of bellen met de projectleider Lyanne 

Blonk via: 023-5112636. Meer info vindt u op 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of 

www.facebook.com/bisdombedevaart. 

 

DEEL DE REIS / SHARE THE JOURNEY 
Van: Ernst Meyknecht – Bisdom Haarlem-Amsterdam 

 

Wereldwijd hebben we te maken met een crisis 

van mensen die ontheemd zijn geraakt, gevlucht 

zijn voor geweld of op zoek zijn naar een beter 

leven. Volgens de VN zijn meer dan 64 miljoen 

mensen op dit moment op drift. 

Het is daarom dat onze Paus Franciscus een op-

roep doet om deelgenoot te worden van deze 

exodus. Onder de titel: Deel de Reis (in het En-

gels: Share the Journey) roept hij ons op om ons 

in te zetten voor deze vluchtelingen en migran-

ten. 

 

Een oproep gedaan door kardinaal Tagle, voor-

zitter van de Caritas Internationalis, is, vanuit het 

Engels vertaald, hierna verkort weergegeven. 

U kunt ook de website www.journey.caritas.org 

bezoeken en kiezen voor het vertalen van deze 

pagina (de originele site is in het Engels). 

Ook de caritaszondag op 12 november vraagt 

aandacht voor de opvang van vluchtelingen in 

onze steden en dorpen. Het thema voor die dag 

is: Welkom?! 

Een informatiebrochure met achtergronden en 

suggesties vindt u op: www.bisdomhaarlem-

amsterdam.nl/afdeling/diaconie of op Extranet. 

 

Drs. Ernst Meyknecht 

Diocesane Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam 

Zilkerduinweg 375 

2114 AM  Vogelenzang 

Postbus 1053 

2001 BB  Haarlem 

Tel.: 023-5112600 

 

Email:  

emeyknecht@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

 

Van: Zijne Em. Luis Antonio G. Card. Tagle 

President Caritas Internationalis 

 

Dierbare Caritas vrienden, 

 

Ik ben zeer verheugd de boodschapper te zijn 

van goed nieuws: Paus Franciscus zal wereld-

wijd onze Deel de Reis campagne lanceren op 27 

september 2017. 

We nodigen alle parochies en aanverwante orga-

nisaties uit om deel te nemen aan de lancering 

van deze wereldwijde campagne door Paus Fran-

ciscus op deze dag. 

Een van de meest belangrijke vragen die we ons-

zelf kunnen stellen is: “Laat ik angst regeren in 

mijn hart of laat ik hoop overheersen?” 

Gedurende de Deel de Reis campagne hopen we 

angst om te zetten in begrip: het doel is te leren 

begrijpen waarom zoveel mensen huis en haard 

verlaten in dit tijdperk. We willen ook gemeen-

schappen inspireren om relaties op te bouwen 

met vluchtelingen en migranten. We willen licht 
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laten schijnen en de weg wijzen. Migratie is een 

verhaal van alle tijden maar onze campagnes 

willen gemeenschappen helpen om migratie met 

andere ogen te bekijken en er voor open te staan. 

In zijn encycliek “Laudato Sì” schreef Paus 

Franciscus: “Er is slechts één goed persoon no-

dig om hoop te genereren!” Stel dat het niet één 

persoon is, maar een hele organisatie. En stel dat 

er niet één organisatie maar wel 165 zich vereni-

gen om zich met open armen en harten een men-

selijke keten te vormen van liefde en genade? 

“Als er een “wij” is, begint een revolutie”, heeft 

Paus Franciscus tenslotte verwoord.  

 

Onze campagne biedt ons de gelegenheid om 

onszelf en anderen aan bepaalde waarheden te 

herinneren. God is in deze de gastheer, niet een 

bepaald persoon of een bepaald land. We moeten 

ons ervan bewust zijn dat we Christus verwel-

komen als we onze harten openen voor migran-

ten en vluchtelingen. 

De migranten en vluchtelingen in onze heden-

daagse wereld roepen ons op om op reis te gaan, 

In naam van Caritas Internationalis nodig ik u al-

len uit voor de Deel de reis campagne om via het 

ontmoeten van andere culturen de weg naar vre-

de te vinden. 

 

Met de beste wensen en God’s zegen, 

 

Zijne Em. Luis Antonio G. Card. Tagle 

President Caritas Internationalis 
(ingekort en vrij vertaald door Trudy Nieuweboer-Kuip) 

 

BIETENDAG  

Zaterdag 16 september 2017 

Chili en Bietendag. Al jaren met elkaar verbon-

den dankzij Padre Dirk de Wit. Er zou geen Bie-

tendag geweest zijn zonder deze man met zijn 

mooie werk in Chili en de enthousiaste en be-

trokken eerste ideeën van Koos Groot en Piet de 

Wit, samen met de hele familie de Wit, de op-

richters van Bietendag. Padre Dirk, Koos en Piet 

zijn niet meer onder ons, maar al 36 jaar lang 
vieren we Bietendag en brengen we geld bijeen 

voor projecten in Chili. Minstens zo belangrijk is 

dat we elkaar ieder jaar ontmoeten. 

De laatste keer Bietendag 

Dit jaar is een hele speciale Bietendag omdat we 

Bietendag voor de laatste keer op de huidige wij-

ze organiseren: een combinatie van werken, 

wandelen en een gezellige nazit in het Bieten-

dagcafé. De laatste jaren hebben we gemerkt dat 

de verwachtingen en mogelijkheden van de 

werkzaamheden en de deelnemers steeds minder 

eenvoudig is samen te brengen. De stichting 

Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit blijft be-

staan en zal de projecten in Chili blijven steunen. 

Wie weet ontstaat er weer een mooi idee om op 

een andere wijze voortgang te geven aan Bieten-

dag. 

Thema 2017: Het Beste van Bietendag!! Dat 

Bietendag vele bijzondere momenten, herinne-

ringen en vriendschappen heeft opgeleverd, we-

ten wij heel zeker. Om het geheugen op te frissen 

gaan wij dit jaar met de wandeltocht: Terug naar 

het Bietenland! We hopen met zoveel mogelijk 

mensen bij elkaar te komen om deze bijzondere 

dag te vieren.  

Praktische informatie : Iedereen is welkom om 

mee te werken (7.30 – 15.00 uur) bij een fruitbe-

drijf in West-Friesland of mee te lopen met de 

sponsorloop (7 km) met als thema “Het beste 

van de Bietendag” in Berkhout (start vanaf 

13.15 uur op Oosteinde 133) op zaterdag 16 

september!  Voor opgave voor het werk (voor 4 

september) of meer informatie kunt u bellen met 

Nop van Warmerdam 0228-544177, via een mail 

naar bietendag@gmail.com of via onze Face-

book pagina.  
Geld overmaken voor Bietendagprojecten kan op rekening NL09 

ABNA 0526353147 t.n.v. Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit, 

te Grootebroek. www.bietendag.nl - info 0228-

544177.  Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Noord-
west-Holland onder nummer 37 13 64 23 en ANBI registratie 

(giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting)  

 

WESTFRIESE BEDEVAART 

Zondag 17 september 2017, O.L. Vrouw ter 

Nood – Heiloo 

10.30 uur: H. Eucharistie  

12.45 uur: Stille Aanbidding 

13.15 uur: Marialof 

Verdere informatie: 072-5051288 

Mail: info@olvternood.nl 

www.olvternood.nl 
 

 

Basisschool de Bangert  
 

RKBS De Bangert is gelegen in 

Andijk-west in de Bangert-

buurt.  

Wij zijn trots op onze katholie-

ke identiteit. Daarom vindt u 

elke keer een stukje van onze school in het paro-

chieblad.  
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Nu ik dit schrijf is het rustig in school. De leer-

lingen hebben hun laatste vakantieweek. De 

leerkrachten bereiden in hun lokaal het nieuwe 

schooljaar voor. 

Eén klus is al klaar: de voorbereiding van de 

openingsviering. Het thema is gekozen en de bij-

passende verhalen en liedjes zijn erbij gezocht. 

Het thema is: ‘iedereen is anders’. We houden de 

viering op vrijdag 8 september om 9.00 uur in de 

kerk. De viering is bestemd voor alle leerlingen, 

leerkrachten, ouders en andere belangstellenden. 

We maken zo een goede start van het schooljaar 

met elkaar. 

Op maandag 4 september is de eerste schooldag 

en wordt in elke groep gestart.  

Het thema van de catecheselessen past bij deze 

start. Het thema is: ‘Cirkel’. Eenheid, heelheid 

en oneindigheid is waar de cirkel voor start. Het 

symbool is te herkennen in de klok, een 

(trouw)ring en ook in de cyclus van de jaargetij-

den in het jaar. Ook het schooljaar verloopt in 

een cyclus;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de zomervakantie namen we afscheid, nu 

gaan we door in een nieuwe groep.  

In de lessen gaat het over de ronde tafel van Ko-

ning Arthur, het verhaal van de tocht van Jozua 

om Jericho. Ook doen de kinderen kringspellen 

en kleuren ze Mandala’s. 

Het is een mooi onderwerp, zo aan het begin van 

het schooljaar. We hopen dat alle kinderen zich 

snel thuis voelen in de nieuwe groepen en met 

elkaar een kring vormen waarin iedereen een 

plek heeft. Met deze lessen geven we daar een 

extra dimensie aan, die goed past bij de identiteit 

van onze school. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Anita Bonnema 

Directeur van De Bangert 

 

Bent u benieuwd naar andere activiteiten bij ons 

op school?  

Kijk dan op www.bangert-andijk.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen werken, samen bouwen, 

zoeken wat gelukkig maakt. 

Schept een wederzijds vertrouwen 

dat ons diepste wezen raakt. 
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Uitnodiging 
 
 
 

Zondag 24 september 2017 nemen 

pastor Suidgeest en pastor Koning 

binnen de  parochie Andijk afscheid van  

hun lange werkzame leven als pastor. 

 

Graag willen we samen met hen  

vol dankbaarheid terugdenken aan al die jaren,  

waarin lief en leed werd gedeeld  

binnen de regio Wervershoof. 

 

De afscheidsviering begint 24 september  

om 10 uur in de parochiekerk van Andijk. 

Na de viering is er in Sarto gelegenheid  

samen koffie te drinken en persoonlijk afscheid te nemen. 

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

 

De parochieraad 

 
Voor een gezamenlijk cadeau wordt gezorgd vanuit de parochieraad. 
 
Wel vinden we het heel fijn als u voor pastor Suidgeest en/of pastor Koning een persoonlijke 
herinnering of bedankje op een kaart zet en deze aan de pastor geeft.  
De parochieraad zorgt voor een mooie bewaardoos.  
Zo maken we samen een bijzonder aandenken! 
Dit geldt ook voor alle werkgroepen,  u weet vast wel een bijzondere gebeurtenis. 
 

 


