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Jaargang 47, november-half december 2018
REDAKTIE en SAMENSTELLING:
Trudy Nieuweboer-Kuip
Kleingouw 199
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195
Lieneke Dekker-Bes
Dijkweg 232
STENCILWERK EN BUNDELING:
Joop Bakker en Theo Tensen
VERSPREIDING:
Ben Kuin, Klamptweid 7
en de Kontaktgezinnen
KOPY INLEVEREN:
Greet Tensen-Beemsterboer,
Kleingouw 195, tel. 0228-592046
email: andijkkontakt@gmail.com

PASTOR: André Dekker
tel.: 06-28449410
email: pastorandredekker@ziggo.nl
PAROCHIEKERK:
Bangert 6, tel. 0228-592201
b.g.g. 0228-581268
CONTACTADRES:
Baukje Kuin-Hogendorp,
Dijkweg 412, tel. 591408
email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl
OPGAVE INTENTIES:
Greet Tensen-Beemsterboer,
Kleingouw 195, tel. 592046
WEBSITE:
http://andijk.rkregiowh.nl/
RABOBANKNUMMER:
t.n.v. R.K. parochie, banknr.
NL64 RABO 0368 944 514

BEGRAFENISVERENIGINGEN:
St. Barbara:
dag en nacht bereikbaar, tel 0228–581647
De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;
dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

HELP ONZE ADMINISTRATIE!

GEBOORTE?
HUWELIJK?
VERANDERINGEN IN HET GEZIN?
Verandert er iets in uw gezinssamenstelling?
Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd
partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van
belang dat de gegevens van u, uw partner en uw
huisgenoten correct in de parochieadministratie
zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar
actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert
bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan
ook even weten.
LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE
Parochieledenadministratie Andijk
p/a Alie Kuin
Not. Steenpoortestraat 26
1619 CV ANDIJK
email: adm.parochieandijk@gmail.com
Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?
Neemt u contact op met de bezoekersgroep
“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,
tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604

Crisis?
Is het even crisis… in je
financiën? in je relatie?
in je koelkast?
HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor
iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. Bel met 0229-271684 of mail:
hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de
lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.
HWK – is een gezamenlijk initiatief van alle
Uw
wijkkontaktpersoon
is:PCI’s.
Westfriese
diaconieën en
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl
dinsdag 4 december voor half
december 2018 t/m half febr. 2019
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Van de redactie
Vrijdag 26 oktober was er weer een vrijwilligersavond als dank voor hun inzet voor de parochie. Velen waren aanwezig en er was een gezellige sfeer.
In de begindagen van november gedenken wij
onze dierbare overledenen. In het bijzonder in de
Allerzielenviering en staan we extra stil bij die
parochianen, die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en er wordt
een kaarsje aangestoken. Altijd weer indrukwekkend!
Bij dit Kontakt treft U ook weer een formulier
aan voor opgave gebedsintenties voor het volgende jaar.
Geniet van de herfst met zijn prachtige kleuren!
ZON
Als je in de put zit
kijk dan naar boven
waar de zon op je wacht.
De zon gaat toch nooit iemand voorbij!
Ze laat ook jou niet in de steek,
tenzij je zelf in de schaduw kruipt.
De zon komt op in ieder goed mens,
die over de wereld gaat!

Wat en wanneer
do. 8 nov.

Breek de Week

di. 4 dec.

inleveren kopij voor half december 2018 t/m half februari 2019

zo. 16 dec.

Interkerkelijke Kerstzangdienst
Werenfriduskerk Wervershoof
19.30 uur

Liturgische agenda
In het weekend is er één viering.
Algemeen geldt:
In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.
In de overige weekenden van de maand steeds op
zondagmorgen om 10.00 uur.
Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

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

Liturgisch rooster

Vrijdag 2 november: Allerzielen
19.30 uur: Voorgangers van Avondwakegroep
met Gemengd Koor
Overledenen die sinds Allerzielen
verleden jaar van ons zijn heengegaan, worden herdacht.
Zondag 4 november:
10.00 uur Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker
Koffiedrinken!
Zondag 11 november:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Voorgangers van groep Andijk
Zondag 18 november:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker
Dinsdag 20 november:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
Zaterdag 24 november: Christus Koning
19.00 uur: Eucharistieviering
met fanfare Excelsior
Pastor P. Piets
Koffiedrinken!
Zondag 2 december: 1e zondag van de Advent
10.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor P. Piets
Na de viering is de Wereldwinkel aanwezig!
Koffiedrinken!
Zondag 9 december: 2e zondag van de Advent
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk
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Zondag 16 december: 3e zondag van de Advent
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker
Dinsdag 18 december:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
Zaterdag 22 december:
4e zondag van de Advent
19.00 uur: GEEN VIERING
ALLERZIELEN 2018
Eens per jaar op de dag van Allerzielen
gedenken wij gezamenlijk de dierbaren
die van ons zijn heengegaan.
Wij gedenken wie gestorven zijn,
zij die hun liefde en vriendschap schonken.
Dat hun leven ten einde ging
heeft ons heel verdrietig gemaakt.
Maar er is ook dankbaarheid
om wat zij ons hebben gegeven.
Wij willen hen niet vergeten
omdat we diep in ons hart weten
dat hun leven niet tevergeefs is geweest.
Sinds de datum van Allerzielen verleden jaar,
2 november 2017, hebben wij vanuit onze
geloofsgemeenschap afscheid genomen
van de parochianen:
Gerrit van der Meer

86 jaar

Jetske van Schaik

78 jaar

Willem Meester

88 jaar

Theo Tiet

82 jaar

Hans Sijm

66 jaar

Anneke Volkert-Kloos

63 jaar

Ook noemen we de naam van haar die zo bekend
was binnen onze parochiegemeenschap:
Jo Kok-Laan

79 jaar

Aan de andere oever …
Sterven zou je kunnen zien als iemand die langzaam kleiner wordt om uiteindelijk te verdwijnen
achter de horizon van het leven. Je kunt het ver-

gelijken met het kijken naar een zeilboot die de
haven uit vaart richting horizon: de boot wordt
steeds kleiner, tot we hem niet meer kunnen zien.
We moeten erop vertrouwen dat er aan de andere
oever iemand staat die dezelfde zeilboot steeds
groter ziet worden totdat die eindelijk zijn nieuwe haven bereikt.
We leiden een pijnlijk verlies als er iemand
sterft. Als we na de begrafenis naar huis teruggaan, zijn we verdrietig. Denk op die momenten
eens aan de Enige die aan de andere oever verlangend staat uit te kijken om onze gestorven
vriend in een nieuwe woning op te nemen. Dan
zal een glimlach zich mengen met onze tranen.
een jaar met Henri Nouwen.
Wijsheid en geloof voor elke dag. 2010

DRIJF MAAR MEE
Drijf maar mee,
tijdens eb en vloed.
Op de levenszee,
in voor- en tegenspoed.
Volg je hart,
je mag er zijn.
Ook op die golf,
van verdriet en pijn.
Verwonder je maar
over het onverwachte,
toen iemand plots,
weer naar je lachte.
Drijf maar mee,
op de woelige baren
van de levenszee,
als een korreltje zand.
Laat je maar gaan,
vraag je niet af,
wanneer je strandt.
Ga maar op pad,
kijk naar het leven,
als een verborgen schat,
je krijgt het hier even.
Drijf maar mee,
op de woelige baren,
van de levenszee.
Arda Koomen-Kuip
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van Onder An de Dijk
Op maandag 22 oktober jongstleden trof ik het
nog aan in de krant. Dat artikel met die kop …
‘Ongelovigen voor het eerst in meerderheid’.
Dit mag blijken uit de nieuwe cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Want gaf in
2017 nog 49 procent van de bevolking aan dat ze
tot een religieuze groepering behoren, in het jaar
daarvoor was dat nog 50 procent. In 2012 was
dat zelfs nog 54 procent. Er zit dus een dalende
tendens in voor wat het aantal gelovigen betreft.
Verder bleek nog uit die meest recente cijfers dat
de Rooms Katholieke kerk in percentage het
grootst is, namelijk 24 procent van de Nederlanders staat ingeschreven. Daarvan bezoeken echter 69 procent zelden of nooit de kerk. Het percentage dat dat wel doet, wekelijks zelfs, staat op
dit moment stabiel op 6 procent. Daar ‘scoort’ de
Rooms Katholieke kerk in percentage overigens
het laagst mee. Want bij Nederlands Hervormd
ligt dat op 19 procent, bij de Protestantse Kerk
(PKN) ligt dat op 35 procent en bij de Gereformeerden zelfs op 58 procent dat wekelijks de
kerk bezoekt. Dat neemt echter niet het feit weg,
dat er door alle religies heen minder gelovigen
zijn. Althans volgens die cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
Nu kwam diezelfde krant de volgende dag, dinsdag 23 oktober, op bovenstaand terug in haar dagelijkse ‘stelling’. Voor die dag luidde die als
volgt met de kop ‘Zonder geloof geen diepgang’.
Deze kop werd vervolgens toegelicht met het
volgende … ‘Mijlpaal voor Nederland: voor het
eerst zijn er meer ongelovigen dan gelovigen. De
meerderheid van de Nederlanders is wel klaar
met religie. De vraag is wat ervoor in de plaats
komt. Niets waarschijnlijk. Nou ja, niets. De
voetbalvereniging, feestjes, reizen. Maar een
beetje diepgang. Het besef van eigen nietigheid.
Juist nu we veel meer dan vroeger het leven naar
onze hand kunnen zetten. Tegelijk is eenzaamheid een groter probleem dan ooit. Naastenliefde,
wie heeft het daar nog over? Een ongelovig Nederland is een egoïstischer en dus schraler en
geestelijk armer Nederland.’ Dat aldus de ‘stelling’ uit de krant van die bewuste dinsdag.
De volgende dag, woensdag 24 oktober, reageerden daar 350 stemmers op. 23 % daarvan waren
het eens met die stelling dat ‘zonder geloof geen
diepgang’ zou zijn. Een zekere Danny Warbout

onderbouwde dat als volgt … ‘Zonder geloof
blijft het leven een onrustig zoeken naar de zin
van alles en verliest men zich al gauw in vele
vormen van afleiding.’ Tegenover die 23 %
stonden 77% andere stemmers. Die het dus oneens waren met die stelling. Een zekere Marcel
Smid doet dat met zijn onderbouwing … ‘Geloof
is juist het tegenovergestelde van diepgang.’ En
zo zal een ieder zijn of haar eigen onderbouwing
hebben bij het ‘eens-zijn’ of juist bij het ‘oneens’ zijn met die stelling. Dat staat en valt uiteraard met het ‘eigen-staan’ in het geloof.
Hoe zijn staan daarin was, in het geloof, dat wist
Toon Hermans in zijn ‘Gebedenboek’ zeer compact als volgt te verwoorden namelijk …
Geloven
Geloven betekent:
Geluk vinden in jezelf, en in dat
geluksgevoel iets bespeuren
wat niet van deze aarde is.
Ook trof ik in datzelfde ‘Gebedenboek’
Toon Hermans nog het volgende aan …

van

Geloven
Ieder mens kan buiten het denken om
in al het levende
een kracht gewaar worden
die niet van deze wereld is
die niet van mensen komt
maar van een hogere orde.
Wie het mysterie
dat zich in het leven schuilhoudt
bespeurt, komt uit bij God
en is een gelovig mens.
Aldus Toon Hermans en ik geef hem daarin meer
dan gelijk. Zo een mens mag zich inderdaad een
gelovig mens noemen, die zich daartoe ook gevoed, gemotiveerd, bemoedigd mag weten in en
door o.a. onze parochiegemeenschap en haar parochiekerk. Ook wel het ‘Huis van samenkomst’
genoemd. En om dat ‘Huis’ daartoe open te houden en de parochiegemeenschap levendig, zetten
heel veel parochianen zich in met hun bezoek
aan de kerk, met hun talent en vaardigheid, zo
ook financieel. Dat alles en zoveel meer wordt
uiteraard bijzonder gewaardeerd en werd afgelopen vrijdagavond 26 oktober in Sarto ook nog
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benadrukt tijdens de zogenoemde ‘’Vrijwilligersavond’. Een gezellig samenzijn met onze
vrijwilligers, zo ook met andere genodigden die
eveneens nauw betrokken zijn bij onze parochie.
De naam ‘Vrijwilligersavond’ dekt dus niet de
lading. Misschien moeten we het in het vervolg
‘Parochieavond’ of ‘Ontmoetingsavond’ of ‘Gezelligsamenzijnavond’ of … noemen. Misschien
heeft u een goede suggestie ?
Hoe ook toekomstig genoemd, die vrijdagavond
hadden we in ieder geval onze ‘Vrijwilligersavond’. Tijdens die avond werd dank en waardering uitgesproken voor een ieders inzet en betrokkenheid in welke mate en vorm dan ook bij
onze parochiegemeenschap en parochiekerk.
Maar er werd ook een speciaal voor die avond
geschreven lied gezongen. En bovenal, onder het
genot van thee, koffie, koek, borrel en hapjes,
gezellig aangezeten. Dat alles doet ons terugkijken op een zeer geslaagde avond waar geen ‘stelling’ ter sprake kwam. Zo ook geen cijfers die
ons eventueel zorgen doen maken. Die avond
even niets van dat alles, maar een meer dan gewoon ‘gezelligsamenzijn’ vanuit verbondenheid,
vanuit een ieders eigen staan in zijn en haar geloof. Misschien wel zoals Toon Hermans dat nog
compact hierboven heeft weten te omschrijven.

We gaan alweer richting de feestdagen, de tijd
van lichtjes met Sint Maarten, blijde gezichtjes
met Sinterklaas en sfeer en gezelligheid met
Kerstmis.
Wij wensen jullie allemaal fijne dagen en een
goede terugblik op 2018.
groetjes Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

Kerkwerken
Op dinsdag 6 november is het de
beurt om de kerk door te werken
voor de dames:
J. Stuifzand-van der Drift
C. Keeman-Breg
J. Ligthart-Buis
T. Rinkel-Deen
Op dinsdag 4 december is het de beurt om de
kerk door te werken voor de dames:
E. Sijm-Haakman
G. de Vries-Broers
L. Steltenpool-Haakman
R. Meester

Gods’ Zegen, Alle Goeds
en hartelijke groet,
pastor André Dekker

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

Bloemschikken

Koffiedrinken

De weken van 22 oktober t/m 4 november:
Betty Bakker en Ellen Botman.

Zondag 4 november
Els Sijm en Jacqueline Verlaat

De weken van 5 november t/m 18 november :
Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis
en Toos Kuin

Zondag 2 december
Margaret de Lange en Jacquelien Haakman

De weken van 19 november t/m 2 december :
Corry Kuin, Angela Bregman en Marjo Groot
De weken van 3 december t/m 9 december :
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter
De weken van 10 december t/m 22 december :
Betty Bakker en Ellen Botman

Graag tot ziens bij het koffiedrinken!
Groetjes van Afra

Jubilea
Op 30 mei waren Piet en Corry Kuin-Koedooder
50 jaar getrouwd
Op 6 juni waren dhr. en mevr. Koomen-van den
Berg 50 jaar getrouwd
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en 6 september vierden Tim en Clari
Schuitemaker-Schutte hun 50 jarig
huwelijksjubileum.
Wij willen hen vanuit onze parochiegemeenschap ook via deze weg nog van harte feliciteren!

In Memoriam
Hans (Johannes Hermanus Gerardus) Sijm
* 6 januari 1952 + 27 augustus 2018
Boven dit In Memoriam van Hans staan de
doopnamen die zijn ouders voor hem hadden
uitgekozen. Dat had er ook anders kunnen staan.
De pastoor dacht namelijk dat, geboren op Driekoningen, de doopnamen Caspar, Balthasar en
Melchior toepasselijker zouden zijn. Zijn ouders
waren het daar niet mee eens en zo is het gekomen dat Hans twee doopbewijzen heeft gehad,
één zonder stempel met de namen van de Driekoningen en één met de namen waarmee wij hem
gekend hebben. Geboren in Andijk, ging hij na
de lagere school naar Vught op seminarie omdat
hij priester wilde worden. Toen Herman op 9 jarige leeftijd vlakbij huis verongelukte, lukte de
studie niet meer en ging Hans op 16 jarige leeftijd naar ’t gymnasium in Hoorn. Hans en Ina
kwamen elkaar bijna elke dag tegen op de fiets.
Hans bleek de broer van Ina’s vriendin en zo
ontmoetten ze elkaar en trouwden op 8 november 1974. Zijn werk op het belastingkantoor in
Hoorn was niet echt zijn ding, dus ging hij later
in de grond- weg- en waterbouw werken. Hij
was liever buiten bezig. Vier jaar geleden stopte
Hans met werken. Niet meer moeten, bezig met
stambomen van heel veel Andijkers, de ledenadministratie van de parochie Andijk, zingen bij
diverse koren, op stap met de kleinkinderen. Hij
kon er van genieten. Het laatste jaar werd alles
anders. Ziek zijn, na chemokuren opknappen en
weer mee kunnen doen en dan toch de genadeklap. Op 31 augustus en 1 september hebben we
in onze parochiekerk afscheid van hem genomen.
Wij wensen zijn vrouw Ina, kinderen en kleinkinderen ook via deze weg heel veel sterkte met
dit verlies. Dat hij moge rusten in vrede.
******

Anneke (Wilhelmina Johanna) Volkert-Kloos
* 30 juni 1955 + 30 september 2018
Haar jeugd bracht Anneke door in en rond
Maastricht. Op jonge leeftijd vertrok zij naar
Amsterdam, waar ze ging werken in de zorg.
Daar ontmoette ze ook haar Appie, op de badmintonclub. Voor de geboorte van Rody, in
1982, streken zijn neer in Andijk. In 1984 volgde
de geboorte van Mark.
Toen de jongens klein waren, bleef Anneke thuis
om voor hen te zorgen. Dat deed ze met veel
toewijding. Toen de jongens ouder werden is
Anneke weer gaan werken, bij de Primera, waardoor zij bekend gezicht werd voor vele Andijkers. In het leven heeft Anneke, samen met het
gezin, wel een aantal tegengeslagen gehad. Ab
zijn hartproblemen, zijn bedrijfsongeval, Anneke
zelf kreeg kanker waar ze gelukkig van genas.
Daar sloeg het gezin zich, samen met familie,
dapper doorheen. Op 5 oktober 2009 sloeg het
noodlot toe. Haar lieve Ab viel plotseling weg
door een hartstilstand. Hierna brak een hele
moeilijke tijd aan. Het eerste jaar probeerde ze
de draad op te pakken met familie en vrienden.
Maar dat vond ze steeds moeilijker, zeker toen
ook haar moeder overleed en een aantal jaren later ook haar schoonmoeder. In de tussentijd brak
zij haar heup en kreeg later ook rugproblemen.
Hierdoor was werken ook niet meer mogelijk en
raakte zij nog meer in een isolement. Voor zichzelf zorgen vond Anneke steeds moeilijker, eigenlijk wilde ze alleen nog maar naar Appie toe.
Ze leefde het laatste jaar van ziekenhuisopname
naar ziekenhuisopname. Uiteindelijk besloot
Anneke dat dit geen leven was en koos zij ervoor
dat er geen medisch ingrijpen meer zou worden
gedaan. Met die keuze leek er berusting te komen voor Anneke. Enkele weken later gaf haar
lichaam de strijd op. Namens onze parochiegemeenschap wensen wij haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. Dat zij moge rusten in vrede.

Parochieraad
Nieuws vanuit de parochieraad.
In de vergadering van
september is uitgebreid
stilgestaan bij het overlijden van Hans Sijm, on-
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ze ledenadministrateur. Tijdens zijn ziekte had
Hans flink zorg over hoe alles nu verder moest.
Gelukkig konden we heel snel aan Hans melden
dat hij dit loslaten kon. Alie Kuin-Commandeur
zei heel spontaan direct ja op de vraag of zij dit
op zich kon nemen. Wat een zorg minder! Vooral door Ina en de kinderen en kleinkinderen telt
het gemis, maar ook binnen onze parochie was
Hans iemand die we zullen missen. Acht jaar
penningmeester geweest, koorlid, regelaar bij actie Kerkbalans, stille achtergrondbestuurder van
de Parochiële Charitas Instelling, de PCI. We
zijn hem als parochie heel dankbaar voor al die
inzet, jarenlang! Veel sterkte en steun voor zijn
familie toegewenst!
Inmiddels is het al weer eind oktober. De avond
voor alle vrijwilligers is inmiddels gehouden.
Wat zijn er veel mensen actief binnen onze parochie! En dan ook nog heel wat met meerdere petten op!
Zonder al deze inzet konden we nooit een parochie draaiende houden zoals het nu gaat! Vanuit
de parochieraad ook heel veel dank naar alle
vrijwilligers! We zijn een rijke parochie op dat
gebied!
Er is nu ook een koster bijgekomen. Koster Afra
Bakker-Kuin blijft wel de raadgever en steun op
de achtergrond voor de kosters, maar Mariëlle
Kuin-Koomen komt het kostersteam in de praktijk versterken. Welkom Mariëlle! We hopen dat
je er van gaat genieten!
In september is bekeken wat er dit jaar weer in
de steigers staat. Geen Vormselviering, maar wel
een 1e Communieviering. De datum wordt binnenkort bekend. Helaas kon er voor de nieuwe
groep van Jongeren contact nog geen begeleiding
vanuit de ouders gevonden worden. Misschien
komt het nog. Voor de jongeren mooie avonden
om elkaar na de basisschool weer eens te zien en
te spreken en voor de ouders een uitdaging deze
mogelijkheid vorm te geven. Het geeft vaak veel
voldoening!
De vergadering begin oktober was op een voetbalavond en er zijn een paar bestuursleden die dit
toch ook heel leuk vinden, dus de voorzitter had
de snelheid er flink in. Al met al is er heel wat
ter sprake gekomen.
Een leuk bericht is dat de parochie uit een nalatenschap van haar ouders via dochter Lia Botman-Beemsterboer uit Bovenkarspel een schilderij cadeau heeft gekregen wat een pleegdochter
hen als dank cadeau had gedaan voor de goede
zorg en onderdak in de oorlog. Haar ouders

woonden naast onze kerk en onze parochie is een
Mariaparochie, dus het mocht hier naar toe. Het
hangt in de dagkerk, is te bewonderen! Met dank
aan de geefster!
Verder moet een lekkage in een hoek van het dak
verholpen worden en is er sterker licht gekomen
boven het koor.
Voor de Kerst zal er in de dagkerk een kleine
tentoonstelling zijn van verschillende kerststallen. Deze zullen opgesteld worden voor school
de kerstviering heeft in onze kerk zodat ook de
kinderen ervan kunnen genieten.
In november komt Excelsior weer spelen tijdens
de viering op zaterdagavond 24 november.
Van harte welkom, ook bij het koffiedrinken na
de viering!
Deze week is op vrijdag 2 november de Allerzielenviering waarin we met elkaar in het bijzonder
de overledenen van het afgelopen jaar gedenken,
maar ook allen die zo belangrijk zijn geweest in
ieders leven. Het is altijd een heel zinvolle bijeenkomst.
Een volgende keer weer meer over de regio. Kapelaan Piets komt begin november terug van zijn
vakantie in India. We zullen er vast over horen!
Nog even snel een terugblik op de vrijwilligersavond van gisteravond vrijdag 26 oktober. Wat
was het gezellig! De grote zaal van Sarto mooi
opgesteld en bijna helemaal gevuld met ruim 110
vrijwilligers vanuit onze parochie. Een hartelijk
en leuk welkomstwoord van onze pastor Dekker
liet bijna iedereen even opstaan! Zang van Trudy
Nieuweboer was een mooie, korte onderbreking.
Zelfs pastor Suidgeest was er vanuit Voorhout!
Heel fijn.
Ceremoniemeester Cor Kreuk bedankte nogmaals alle vrijwilligers! Er was geen eindtijd gesteld deze avond, toch werd het nog ruim één uur
voordat de laatsten Sarto verlieten.
We hopen dat er over vijf jaar weer net zo’n
mooie avond gehouden kan worden als dank
voor zoveel vrijwilligers uit onze parochie!
Hartelijke groet vanuit de parochieraad!
Baukje Kuin-Hogendorp, secr.,
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Eerste Communie
Beste kinderen en ouders,
Komend voorjaar wordt er in onze parochie weer
een 1e Communieviering gehouden. De ouders
van de kinderen in de leeftijd waar het om gaat
ontvangen een uitnodiging met een aanmeldingsformulier. De datum is nu nog niet bekend, maar
komt binnenkort. Zodra de aanmeldingen rond
zijn kan de leuke voorbereidingstijd van start
gaan, op naar een feestelijke en mooie bijzondere
viering! Van harte welkom om mee te doen!
Hebt u vragen of opmerkingen, pastor Dekker
kan hiervoor altijd gebeld worden 06-28449410,
of u kunt met Carine Sijm contact opnemen die
dit taakveld binnen onze parochieraad onder haar
hoede heeft. 0228-592145

Kerk en Samenleving
ADVENTSACTIE
Opleiding, microkrediet
en kinderopvang voor
kwetsbare vrouwen uit
Burkina Faso
Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn ongeschoold en trouwen vaak erg
jong. Hun kans op werk is minimaal, ze leven in
een cyclus van armoede, (seksueel) geweld en
uitbuiting. De zusters van de congregatie OLV
van Liefde van de Goede Herder bieden hulp aan
de allerarmste vrouwen, meest alleenstaande
moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet, een kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en
hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een opleiding.
Van opleiding naar werk
Jaarlijks volgen 45 vrouwen en meisjes een opleiding op het gebied van catering, koken en
banketbakken. Dit jaar wordt de scholing uitgebreid met computerlessen en Frans, de officiële
voertaal in het land. Veel vrouwen spreken deze
taal namelijk niet. De cursisten hebben hier zelf
om gevraagd, omdat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Zeker de helft van de cursisten vindt direct na de opleiding een fatsoenlijke baan. Aangezien de cursisten gemiddeld vijf
familieleden onderhouden, is het aantal mensen

dat hiervan profiteert veel groter. Adventsactie
draagt bij in de kosten van de opleiding en de
maaltijden voor de cursisten.
Bedrijfje starten met microkrediet
Uiteindelijk lukt het rond zeventig procent van
de cursisten om werk te vinden. Er is echter ook
een groep vrouwen voor wie dit, vanwege familieverplichtingen, niet mogelijk is. Zij zouden
liever een eigen bedrijfje opzetten, maar hebben
daarvoor niet de financiële middelen. Daarom is
voor komend jaar, met hulp van Adventsactie,
een plan opgesteld om microkredieten te verlenen. Hiervoor is een groep van 10 vrouwen of
groepen vrouwen geselecteerd, die zijn geslaagd
voor de opleiding. Zij krijgen les in financiën en
leren hoe je een bedrijfsplan opzet en een mogelijk afzetgebied in kaart brengt. Daarna maken ze
zelf een bedrijfsplan. Alleen haalbare plannen
komen in aanmerking voor een microkrediet –
maximaal 300 euro. Dit moet in kleine maandelijkse termijnen worden terugbetaald. Met het terugbetaalde geld worden vervolgens microkredieten verstrekt aan andere vrouwen.
Kinderopvang voor werkende en lerende
moeders
In de kinderopvang en kleuterschool van de zusters is plaats voor 19 baby’s en 55 kleuters. Ze
krijgen zorg en gezonde voeding; de kleuters
volgen voorschoolse educatie om ze voor te bereiden op school. Voor de vrouwen die werken
of een opleiding volgen en die geen opvang kunnen betalen, is dit een uitkomst. Ze weten zeker
dat hun kinderen in goede handen zijn. Dit jaar
maakt Adventsactie de plaatsing mogelijk van
nog eens 15 kinderen van arme, kwetsbare alleenstaande moeders. Op deze manier draagt de
kinderopvang bij aan de economische zelfstandigheid van de vrouwen.
Rechten van vrouwen en kinderen
Gebrekkige kennis van de rechten van vrouwen
en kinderen draagt bij aan het in stand houden
van hun armoede en uitbuiting. Daarom wordt
dit jaar gestart met activiteiten om de hele gemeenschap te hierin te scholen, ook mannen en
jongens. Onder andere over kindhuwelijken.
Iedereen moet zich bewust worden van de belangrijke rol die vrouwen spelen in de gemeenschap en van hun rechten.
Wilt u een bijdrage leveren? Dit zijn de bankgegevens. IBAN: NL89 INGB 065 310 0000 t.n.v.
Adventsactie, Den Haag
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MIVA-COLLECTE
De opbrengst van de MIVA-collecte is 106 euro.
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage!
WERELDWINKEL
Dit jaar is de Wereldwinkel ook weer aanwezig
in de kerk en wel op zondag 2 december. De
dames van de Wereldwinkel nemen een leuke
variatie aan spullen mee. Wellicht zit er iets voor
u tussen, of als cadeau om weg te geven.

P.C.I.
Wat is dat ook alweer… De PCI. De Parochiële
Charitas Instelling. Elke parochie heeft een PCI
die probeert mensen te ondersteunen die het financieel niet breed hebben. Het gaat daarbij niet
om structurele financiële problemen, maar soms
komt alles weleens tegelijk en weet je echt niet
meer hoe je het op kan lossen.
Op de achterkant van dit Kontakt staat een formulier met de tekst “Een wens voor je medemens” waarop een ieder kan aangeven wie wel
een steuntje in de rug kan gebruiken. Vorig jaar
hebben we er een aantal teruggekregen en in de
dagen voor Kerst aan deze wensen invulling gegeven.
We willen er dit jaar daarom een vervolg aan geven. Dus kent u iemand vul dan het formulier in
en lever deze in vóór 14 december.
Wilt u de P.C.I. financieel ondersteunen dan kunt
u een bijdrage overmaken op bankrekeningnr.
NL64 RABO 036 894 4514 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Andijk onder vermelding van PCI Andijk.
Weet u iemand die de hulp van de PCI goed kan
gebruiken dan kunt u contact opnemen met Jos
Kuin, 591408 of Lieneke Dekker 592677
of mailen naar pci.andijk@gmail.com

ondersteunen. De pianist van het koor is Simon
de Boer. De samenzang is met orgelbegeleiding
door Arnold de Greeuw.
We luisteren naar het kerstevangelie. De kerstoverweging wordt verzorgd door pastor Peter
Piets van de Werenfridusparochie van Wervershoof. Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden voor een goed doel.
Als christenen van verschillende kerken en als
mensen van goede wil zijn we van harte welkom
in een gezamenlijke getuigenis in gebed, zang en
onderlinge verbondenheid.
Welkom in dit samenzijn!
Raad van Kerken:
Andijk, Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk

Gedachte
Licht in november
Licht in november
is licht vol verhale
van leste appels
en gouwen bome
licht in november
is licht dat gedag zoit
met stille woorde
en zoete drome.
Licht in november
is licht dat je anraakt
dat jou de weg woist
de goeie route
licht in november
is licht uit de hemel
van verre ziele
die jou begroete.

Regionieuws

Licht in november
is licht met herin’rings
an vroeger…

INTERKERKELIJKE KERSTZANGDIENST

Ina Broekhuizen-Slot

De jaarlijkse Interkerkelijke Kerstzangdienst,
georganiseerd door de plaatselijke Raad van
Kerken, is dit jaar 2018 op zondag16 december,
’s avonds om 19.30 uur.
Deze Kerstzangdienst is in de St. Werenfriduskerk te Wervershoof, Dorpstraat 73.
Het koor Una in Via uit Andijk zal o.l.v. Wim
Broer de kerstzang verzorgen en de samenzang

Kies
Voor
Gezelligheid
25 september: Minca’s kookkunst op maat.
Lekker gepraat over gezonde voeding.
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Ook kwamen diverse diëten aan bod.
16 oktober: Multi mediale presentatie:
“Lief en Leed”, over de geschiedenis van de
West-Friese Omringdijk.
Geschiedenis kan ook heel leuk zijn!
13 november: Bingo avond. Altijd gezellig!
Zelf ’n prijsje meenemen van 3 tot 5 euro.
(Niet inpakken, mag wel in folie).
18 december: Gezellige Kerstavond met: de
Moonliners.

U kunt zich opgeven vanaf maandag 22 oktober
2018 via breekdeweekandijk@gmail.com of bij
Gerda Gorter (tel. 592594) of Sjanni de Vries
(tel. 720179). We hanteren geen “vaste gastenlijst” meer, dus opgave is echt noodzakelijk. Bel
op tijd, want vol is vol.
Als vervoer een probleem is, lossen we dat op.
Samen eten is gezellig!
Volgende Breek de Week maaltijd: donderdag
10 januari 2019.

Groeten Sandra Immen

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

Uit de brievenbus
DE KAARSENMAKERIJ
Sinds 1945 is de kaarsenfabriek van de broeders
in Egmond een begrip. De Benedictijner monniken van de Abdij van Egmond maken in de eigen
kaarsenmakerij unieke abdijkaarsen zoals paaskaarsen, dompelkaarsen, tuinkaarsen en tafelkaarsen. Voor de paaskaars wordt ieder jaar een
nieuw ontwerp ontwikkeld door één van de
broeders. Ook het personifiëren van kaarsen voor
uw doop, huwelijk, jubileum, verjaardag of begrafenis hoort tot het ambacht.
Hoe kunt u ons bereiken?
De Abdijwinkel is geopend op dinsdag t/m zaterdag van 12 tot 16.30 uur.
Van 1 november t/m 5 januari zijn we open:
dinsdag t/m zaterdag van 11 tot 16.30 uur.
Gesloten op zondagen, 1e en 2e Kerstdag, 1 en 2
januari.
Vennewatersweg 27a, 1935 AR Egmond-Binnen
abdij@abdijkaarsen.nl
tel: 072-5062786
BREEK DE WEEK
Schuif ook aan tafel
bij “Breek de Week!.
Iedereen die anders
meestal alleen eet, is
weer van harte welkom
op donderdag 8 november2018. De maaltijd
vindt plaats in “de Lichtboei”, Hoekweg 12.
Dan kunt u weer genieten van een lekker drie
gangen menu. U bent vanaf 17.30 uur welkom en
rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 6

TENTOONSTELLING ‘RELIEKEN’
Relieken zijn niet iets van kerken en van vroeger. Iedereen heeft relieken in huis. Denk aan
een voorwerp dat ooit van oma was. We koesteren ze. Voor sommige relieken reizen mensen
duizenden kilometers: de graven van de apostelen in Rome, de Gouden Rots in Myanmar, de
tombe van profeet Mohammed in Medina. Tot
begin februari laat Museum Catharijneconvent in
Utrecht wereldwijd als eerste museum zien dat
reliekverering als een universeel en levend fenomeen, cultuur en religie overstijgend.
Het is een mooie tentoonstelling geworden van
voorwerpen uit het boeddhisme, christendom en
islam, van grote historische waarde tot aan heel
persoonlijke, emotionele waarde. Te zien is een
ongekende variëteit aan voorwerpen waar mensen kracht aan ontlenen, zoals een reliekhouder
(een kroon) met een fragment van de doornenkroon van Christus, zemzem-water uit Mekka,
sigaren en sigarenkoker van Pim Fortuyn tot een
beeld van een volgeling van de Boeddha vol relieken.
Museum Catherijneconvent is gevestigd in
Utrecht. Bij de tentoonstellingen is een uitgebreid programma van lezingen, rondleidingen,
workshops en een prachtige en informatieve catalogus.
Meer informatie: www.catharijneconvent.nl
Voor lezers van het bisdomblad SamenKerk is er
een speciale korting (geen toeslag tentoonstelling). Zie hiervoor het herfstnummer 2018.

