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Jaargang 47, half december 2018 t/m 

  half februari 2019 

 

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! 

 

                                    

 

 

 

 

  

 

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 Alie Kuin 

Not. Steenpoortestraat 26 

1619 CV  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 5 februari voor half  

februari t/m half april  

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 

 

We naderen het einde van het jaar; een ieder zal 

daar heel verschillend op terugzien. Maar we 

gaan eerst nog het kerstfeest vieren, het feest van 

licht, vrede en saamhorigheid… 

Voor de kinderen is er op de 1
e
 Kerstdag om 

weer Kindje wiegen. Voor hen een leuke manier 

om kerst te vieren. 

Tijdens de kerstdagen zal er in de hal van de 

kerk een tentoonstelling zijn van kerststalletjes. 

De moeite waard om te bekijken. 

Op 2
e
 Kerstdag en op Nieuwjaarsdag is er in An-

dijk geen viering. 

Rest ons nog u allen hele fijne, sfeervolle Kerst-

dagen toe te wensen en veel licht, warmte en 

voorspoed in het nieuwe jaar 2019. 

 

Nog één keer 

wil ik geboren worden 

echter niet in ’n voederbak. 

Maar in het hart 

van mensen wil ik komen. 

Zacht zijn ze 

en knisperend als stro 

als ze open staan  

voor het kleine. 

Goed zijn ze ook van harte 

als de liefde er in woont. 
 

          James Thazhathuthayil 

 

Wat en wanneer 
 

vr. 21 dec, oefenen Kindje wiegen, 14 uur 
 

za. 22 dec. oefenen kerst gezinsviering, 

  13.30 uur 
 

di. 22 jan. 1
e
 ouderavond 1

e
 Communie 

 

di. 5 febr. Inleveren kopij voor half   

  februari t/m half april 
 

zo. 7 april 1
e
 Communie 

 

za. 1 juni 40 MM 

 

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 
 

Zaterdag 22 december: 

4
e
 zondag van de Advent 

19.00 uur:  GEEN VIERING 

 

Zondag 23 december:  

15.00 uur:  Oecumenische Kerstviering in 

 Sorghvliet met als voorgangers 

 ds. K. Staat en pastor A. Dekker 

 

Maandag 24 december: Kerstavond 

19.00 uur: KERST-GEZINSVIERING 

 Eucharistieviering  

 met Vriendenkring 

 Pastor P. Piets 

Deurcollecte voor Solidaridad! 

 

21.30 uur: KERSTNACHTVIERING  

 Woord-Communieviering 

 met A.O.W. koor 

 Pastor A. Dekker 

Deurcollecte voor Solidaridad! 

 
Dinsdag 25 december: 1

e
 Kerstdag 

Hoogfeest van Kerstmis 
10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Voorgangers van groep Andijk 

Deurcollecte Solidaridad 

 

13.00 uur: KINDJE WIEGEN 
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Woensdag 26 december: 2
e
 Kerstdag 

 GEEN VIERING 

Wel is er in Medemblik een viering 

10.00 uur: Pastor J. van Dril 

of in St. Jozef, Wervershoof 

10.30 uur: Pastor P. Piets 
 

Zondag 30 december: 

 GEEN VIERING 
 

Maandag 31 december: Oudjaar 

19.00 uur: Eucharistieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor P. Piets 
 

Dinsdag 1 januari: Nieuwjaar 

 GEEN VIERING 

Er is wel een viering in Medemblik: 

9.30 uur: Pastor J. van Dril 
 

Zondag 6 januari: Driekoningen 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Voorgangers van groep Andijk 

Nieuwjaarskoppie! 
 

Zondag 13 januari: 

10.00 uur: Eucharistieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor J. Suidgeest 
 

Dinsdag 15 januari: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 
 

Zondag 20 januari: Kerkbalans 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor A. Dekker 

 

Zaterdag 26 januari: 

19.00 uur: Eucharistieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor J. van Dril 

 

Zondag 3 februari: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Voorgangers van groep Andijk 

Koffiedrinken! 

 

Zondag 10 februari: 

10.00 uur: Eucharistieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor J. van Dril 

Zondag 17 februari: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor A. Dekker 

 

Zaterdag 23 februari: 

19.00 uur: Eucharistieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor P. Piets 

 

KERSTGEZINSVIERING 

“Laat iedereen het horen! “ 

 

“Laat iedereen het horen”, 

 dat is het thema van de kinderkerstviering die 24 

december om 19.00 uur wordt gehouden in de 

katholieke kerk. 

 

Voor deze viering hebben wij; Marryelle, Debbie 

en Jacquelien de hoofden bij elkaar gestoken om 

er dit jaar weer een hele leuke en levendige vie-

ring van te maken. 

Er zijn al veel kinderen die zich hebben opgege-

ven om mee te doen aan het kerstspel dat we die 

avond opvoeren. 

Heb je je nog niet opgegeven en wil je toch wel 

meedoen, dan kan dat alsnog bij 

jacquelienhaakman@gmail.com 

We oefenen in de kerk op zaterdagmiddag 22 

december om 13.30 uur in de katholieke kerk. 

Wij nodigen iedereen van harte uit om op kerst-

avond met uw gezin de gezinsviering, voor en 

door kinderen, mee te vieren. Is er geen mooiere 

start van de sfeervolle kerstdagen, dan samen 

met je gezin in de kerk, die prachtig versierd is, 

de kerstsfeer met zijn kerstgedachte te beleven. 

 
KINDJE WIEGEN 

 

Op eerste kerstdag, 25 december zullen Mariëlle 

Kuin-Koomen en Debbie Roozendaal om 13.00 

het kindje wiegen gaan verzorgen. 

Op vrijdag 21 december zullen wij om 14.00 

gaan oefenen en de rollen verdelen. Op de Ban-

gertschool zijn bladen uitgedeeld aan de groepen 
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1 t/m 8 om de kinderen in te laten schrijven. 

Mocht uw kind toch graag mee willen doen en 

zich niet hebben opgegeven, dan kunnen ze die 

vrijdag naar de kerk komen. Of op de dag zelf 

kunnen zij gewoon aansluiten in het verhaal. 

Mocht je zelf verkleedkleren hebben, trek deze 

dan aan. Mocht je geen verkleedkleren hebben, 

op die zondag zal er een kist met herders-, 

schaaps-, engelen- en hondenkleren zijn. 

Het kindje wiegen zal om 13.00 starten en onge-

veer een half uur duren. Tijdens dit gezellige 

samenzijn zullen wij het kerstverhaal naspelen 

en meerdere bekende kerstliederen zingen. We 

hebben nog geen echt kindje in de kribbe. Dus 

mocht u iemand weten, laat het ons dan weten 

Wat zal het mooi zijn om de kinderen uit Andijk 

in dit verhaal te zien mee spelen. Iedereen is 

welkom, dus neem je vader, moeder, broer, zus, 

opa, oma, tante, oom, buurman, buurvrouw, 

neefjes en nichtjes mee!!  

 

Tot 25 december, 

 

Groetjes Mariëlle en Debbie (tel. 0228-755076) 

 

Van Onder An de Dijk 

 

Beste parochianen, 

 

Het was woensdag 24 oktober jongstleden. Op 

de deurmat bij mij thuis trof ik het weekblad ‘De 

Koerier’ aan. Daarin kwam ik welgeteld vier 

grote pagina’s aan reclame tegen van het tuin-

centrum ‘De Boet’ uit Hoogwoud. Middels die 

bewuste pagina’s aan reclame maakte ze bekend, 

dat hun kerst-cadeau-show gereed was en daar-

mee een ieder werd uitgenodigd om dat komen te 

bewonderen. Met mijn twee zusters heb ik dat 

toen ook gedaan. En ik kan niet anders conclude-

ren dan dat ze er daar weer iets moois, iets in-

drukwekkends van hebben gemaakt. Je waant je 

daar dus in kerstsfeer, terwijl we toen toch nog 

even te gaan hadden.  

 

Inmiddels zijn we zoveel weken verder in de tijd 

dan die bewuste 24 oktober. Hebben we Sint 

Maarten achter ons gelaten, zo ook Sinterklaas 

met zijn zwarte of roetveegpieten. Dit ‘stel’, die 

Sinterklaas en zijn pieten, heeft ervoor gezorgd, 

dat de supermarkten een recordomzet wisten te 

bereiken van 754 miljoen euro. Volgens een be-

richt in de krant belooft dit veel goeds voor de 

omzet rondom de kerstperiode. De krant zal ons 

daar te zijner tijd wel over informeren. 

 

Nu weten wij natuurlijk allang dat kerst van oor-

sprong niets te maken heeft met omzetcijfers, 

maar alles met het vieren van de geboorte van 

het kindje Jezus. Hij die van Godswege als Licht 

onder ons mensen is gekomen om onze levens-

weg te verlichten en dat wij dat, naar zijn voor-

beeld, weten uit te dragen naar ‘leef-genoten’ zo 

om ons heen. Dat door … ‘oog te houden’ voor 

de ander of zoals de KRO/NCRV dat juist in de-

ze tijd tussen haar tv programma’s zo mooi weet 

te verwoorden … ‘laten we wat meer naar elkaar 

omkijken’. 

 

Het is dus die desbetreffende omroep die ons 

daaraan doet herinneren. Zo is dat, door alle 

eeuwen heen,  ook het geval tijdens onze kerst-

vieringen in onze mooi versierde kerk met haar 

kerstboom en kerststal, met haar kleurrijke 

bloemen en heel veel brandende kaarsen. Maar 

ook met welbekende lezingen, vertrouwde kerst-

liederen en veelal een veelzeggend gedicht zoals 

o.a. het volgende ... 

 

 Als ieder mens 

 een herder wilde zijn 

 voor buur en vreemdeling 

 voor broer, zus en kameraad. 

 

 Als ieder mens 

 een engel wilde zijn 

 op school en werk 

 of zomaar in de straat. 

 

 Als ieder mens 

 een ster zou willen zijn 

 een lichtpunt op de weg 

 van liefde en van maat. 

   

 Dan werd een oud verhaal 

 een evangelie 

 weer eindelijk vertaald 

 naar mensen toe. 

 

 Een herder en een engel 

 een herberg en een ster 

 de stad, het dorp iets meer bewoonbaar 

 de vrede minder ver. 

 

Mogen we zo onderweg zijn naar het Hoogfeest 

van Kerst en uiteraard ook voor daarna als die 
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herder en die engel, als die herberg en die ster. 

Zo met elkaar en voor elkaar, naar voorbeeld van 

Jezus als Goede Herder, weten wij namelijk licht 

uit te stralen in deze wereld opdat zij leefbaar is 

en dat ook blijft voor mens, dier en natuur. Zo 

met deze gedachte en gedicht wens ik ons allen, 

mede namens de Parochieraad en het Regiobe-

stuur, een Zalig Kerstfeest toe en voor daarna 

een Gezegend Nieuwjaar 2019. Een nieuwjaar 

met daarin hoopvol de vrede iets minder ver.  Zo 

een wereld, zo een leefomgeving, ook heel dicht 

bij huis, met onszelf, wens ik ons allen van harte 

toe. 

 

Verder wil ik graag bij deze nog een ieder harte-

lijk danken voor zijn/haar inzet, betrokkenheid 

bij onze parochiekerk en parochiegemeenschap 

in welke mate en in welke vorm dan ook. Dat 

heeft het mogelijk gemaakt, dat we ook in 2018 

‘lief en leed’ met elkaar hebben kunnen delen. 

Mogen we dat ook blijven doen in dat aanko-

mende nieuwe jaar 2019.  

      

 Gods’ Zegen, Alle Goeds 

       en hartelijke groet, 

            pastor André Dekker 

 

Bloemschikken 
 

De weken van 10 december t/m 22 december :  

Betty Bakker en Ellen Botman 

 

De weken van 1 januari t/m 14 januari :  

Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis  

en Toos Kuin 

 

De weken van 15 januari t/m 28 januari:  

Corry Kuin, Angela Bregman en Marjo Groot 

 

De weken van 29 januari t/m 11 februari :  

Truus Tensen, Jacqueline Verlaat  

en Karin Stavenuiter 

 

De weken van 12 februari t/m 25 februari:  

Betty Bakker en Ellen Botman 

 

Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en 

een goede terugblik op 2018. 

Een ieder een gezellige jaarwisseling toegewenst 

en een liefdevol 2019! 

 

Groetjes Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter 

Kerkwerken 
 

Januari vervalt voor wat betreft het kerkwerken.  

 

Op dinsdag 5 februari 2019 is het de beurt om de 

kerk door te werken voor de dames: 

C. Sijm-Steltenpool 

W. Brasser-Laan 

T. Audiffred-Steltenpool 

G. Schuitemaker-Steltenpool 

 

Via deze weg wil ik iedereen hele fijne feestda-

gen wensen en alle goeds voor 2019! 

 

Groetjes van Trudy 

 

Koffiedrinken 
 

Zondag 6 januari 

Margriet van der Meijden en Afra Kuin 

 

Zondag 3 februari 

Jacquelien Haakman en Trudie Rinkel 

 

Zondag 3 maart 

Jolanda Hooiveld en Els Sijm 

 

Ik wens jullie van harte fijne Kerstdagen 

en alle goeds voor het nieuwe jaar 2019. 

 

Graag tot ziens bij het koffiedrinken!  

Groetjes van Afra 

 

In Memoriam 
 

Peter van der Gulik 

* 18-11-1951   + 18-11-2018 

 

Na een lang ziekbed is Peter van der Gulik, beter 

bekend als Pepi, in het ziekenhuis in Hoorn over-

leden op 18 november. Hij was geboren in de 

Bangert op 17 april 1951 en heeft zijn hele leven 

in Andijk gewoond tot het niet meer kon en hij 

opgenomen werd in een verzorgingshuis in Ben-

ningbroek. We leven mee met de nabestaanden. 

 

Mart Bakker-Kuin 

* 5-3-1948   +28-11-2018 

 

Op 28 november is Mart Bakker-Kuin overleden 

op 70-jarige leeftijd. Twee weken voor haar 
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overlijden mochten zij en haar man Sjaak nog 

genieten van een prachtig feest t.g.v. hun 50-

jarig huwelijk. Haar gezondheid ging de laatste 

jaren steeds verder achteruit. Sinds dit voorjaar 

waren ze verhuisd naar Wervershoof. Veel sterk-

te toegewenst aan Sjaak, kinderen en kleinkinde-

ren, familie en vrienden.  

 

Peter Vertelman 

* 6-4-1944  + 4-11-2018 

 

In de voor hem zo vertrouwde omgeving is te 

midden van allen van wie hij zoveel hield, Peter 

Vertelman 4 november rustig overleden. Hij be-

reikte de leeftijd van 74 jaar. Wij wensen zijn 

vrouw Vera, kinderen en kleinkinderen veel 

kracht en steun om met dit grote verlies om te 

gaan.  

 

Parochieraad 
 

Op naar Kerst!  

Dat is in de vergaderingen 

van november en december ook wel te merken. 

Veel onderhoud. Alles moet goed voor deze da-

gen. Zelfs aan de afvoer van het keukentje wordt 

hard gewerkt. Een dakdekkersbedrijf heeft de 

lekkage op het dak verholpen. Kosten: het opste-

ken van een kaarsje in kerk! Dat is ook gedaan! 

Met dank! De brandblussers zijn nagekeken. 

De geluidsinstallatie doet het weer goed. Het is 

belangrijk dat hier niets aan veranderd wordt, als 

het goed staat mankeert en niets aan. Kerstbo-

men zijn besteld, de kerstversiergroep weet zijn 

werk. De bloemschiksters hebben drukke dagen 

voor Kerst met alle extra versieringen. Zeker de 

moeite waard eens extra op te letten! 

Als u toch goed rondkijkt valt u zeker de prach-
tige quilt van Madonna op die tussen het altaar 

en het koor hangt. Een verrijking voor onze kerk. 

Met veel dank aan de maakster! We mogen geen 

naam noemen…. 

De kerststalletjes in de hal van onze kerk zijn 

ook zeker het bekijken waard. Ze komen uit de 

verzameling van Simon Tensen.  

Na de viering van 18 november zijn weer plant-

jes voor ziek en zeer naar verschillende parochi-

anen gegaan als klein teken van meeleven. Ei-

genlijk hadden er veel meer plantjes kunnen 

staan, wie heeft niet af en toe even een steuntje 

nodig! Misschien kunnen we dat steuntje elkaar 

wel geven…  

Allen sterkte, soms extra nodig deze dagen…  

Boven het koor zijn nu ledlampen geplaatst. Dit 

is een flinke verbetering van het licht in die hoek 

van kerk. Wie weet zingen de koren nu nog be-

ter! In de vergadering kwam ook naar voren dat 

het Gemengd Koor in maart met de Stille Om-

gang zingt in Amsterdam. Dat zal een bijzondere 

ervaring zijn! 

 

Er zijn voor de uitvaarten nieuwe boekjes ge-

maakt door de liturgiegroep van Wervershoof. 

Heel mooie teksten en liederen. Dat is het voor-

deel van samenwerken binnen de regio.  

In november is een regiovergadering gehouden 

met een afvaardiging van het bisdom. Het bleek 

wel dat de gewone gang van zaken binnen de re-

gio ver af staat van het bisdom. Goed dit te de-

len. Ook problemen konden aan de orde komen. 

Oplossingen kunnen niet altijd direct gegeven 

worden, maar meedenken is altijd goed. Ook het 

wat makkelijker contact kunnen leggen is fijn.  

Er is ook een vergadering gehouden met de pen-

ningmeesters van de regio. Het bisdom heeft alle 

parochies gevraagd een vitaliteitscan in te vullen. 

Hoe staan de parochies er voor? Bezoekers, 

vrijwilligers, vieringen enz. Aan de hand hiervan 

wil het bisdom bekijken of bepaalde investerin-

gen wel zinvol zijn met het oog op de toekomst. 

Bepaalde grote klussen moeten op al of niet toe-

stemming wachten. Maar lekkage gaat soms ge-

woon door… Ook is het bedrag van uitgave 

waarvoor een machtiging van het bisdom nodig 

is verlaagd met € 5.000. Het bisdom wil duide-

lijk meer grip krijgen op de financiën binnen de 

parochies, ook weer met het oog op de toekomst.  

De financiën binnen onze eigen parochie hopen 

we weer extra op peil te brengen met de actie 

Kerkbalans. Een noodzakelijke actie! Er wordt 

op de achtergrond al hard aan gewerkt! 

Ook hopen we deze dagen we weer op een ruime 

bijdrage van parochieveiling Sarto.  

We zijn van al deze gelden afhankelijk om als 

parochie te kunnen blijven draaien, maar zeker 

telt ook de inzet van al onze vrijwilligers en pa-

rochianen om een hechte parochiegemeenschap 

te kunnen vormen! 

 

Vanuit de parochieraad iedereen heel fijne 

Kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar 

toegewenst! 

 

Baukje Kuin-Hogendorp, secr. 
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Voor diegenen die de rijm van de  

klompencollecte nog eens na willen lezen… 

of voor diegenen die de eerste zondag van de-

cember niet in de kerk waren, hierbij de bijdrage 

van de Sint! 

 

KLOMPENCOLLECTE 2018 

 

Sint en Piet nog in het land 

Zijn ook even in dit kerkgebouw beland 

Er staan klompen voor de collecte klaar  

Dat vinden ze wel heel erg raar 

Wat moeten we daar nou mee 

Zijn ze hier met mandjes niet meer tevree? 

Nee Sint en Piet, ieder jaar rond deze tijd 

Wordt men hier met klompen  

voor de neus verblijdt 

Hopend op een extra bijdrage voor onze kerk  

Wat daarin verzet men heel veel werk 

Hebben Sint en Piet dat wel eens gezien 

Waarschijnlijk niet, het meeste gaat ongezien 

Kosters, kerkwerksters, onderhoud 

Er wordt heel wat afgesjouwd 

Maken en rondbrengen van Kontakt  

6 maal per jaar 

Met actie kerkbalans staan  

de contactpersonen al weer klaar 

Koper wordt gepoetst, bloemen geschikt 

Een tuinman die over een bloementuin beschikt 

Koren zingen, voorgangers doen hun best 

De geluidsinstallatie is weer getest 

Wat zijn we als parochie ontzettend rijk 

Met de inzet van zoveel vrijwilligers in Andijk 

In Kontakt, steeds weer  

volgeschreven en gedrukt, 

Kunt u lezen hoe alles lukt 

Gelukkig gebeurt het meeste met een lach 

we hopen dat dit lang zo blijven mag  

Maar één en ander  

brengt ook kosten met zich mee 

En ook al past de penningmeester  

heel goed op de portemonnee 

Voor iets extra’s in onze parochiekas 

Komen deze klompen nu goed van pas 

Sint en Piet snappen nu eindelijk het hele verhaal 

Bedankt voor uw bijdrage allemaal! 

 

Financiën 
 

Bijna Kerst, bijna Oud- en Nieuw. Dat betekent 

dat ook de voorbereidingen voor Kerkbalans 

2019 al volop in gang gezet zijn. Het motto is 

ook dit jaar: Geef voor je kerk 

Om het financiële plaatje van de begroting elk 

jaar weer rond te krijgen is de actie kerkbalans 

telkens weer het belangrijkste speerpunt. Een 

netwerk van parochianen is elk jaar in touw om 

de actie voorspoedig te laten verlopen.  

Onze penningmeester waakt gedurende het hele 

jaar met zorg en beleid over de financiën. Mede 

door de vele vrijwilligers is onze parochie een 

levende parochiegemeenschap. En vrijwilligers 

zijn er, dat zagen we afgelopen jaar wel met een 

volle zaal in Sarto op de vrijwilligersavond! 

 

Wij vertrouwen erop dat onze kerk en parochie-

gemeenschap voor de Andijker parochianen nog 

altijd de moeite waard is en dat dit, naar draag-

kracht, tot uitdrukking komt in uw bijdrage.  

 

De actie wordt gehouden rond het weekend van 

20 januari. Maandag 21 januari zullen de Kon-

taktpersonen weer bij u langskomen om de ant-

woord-enveloppe op te halen. 
 

Vol vertrouwen zien wij de actie Kerkbalans te-

gemoet. Namens de parochieraad en de werk-

groep Kerkbalans 

Lieneke Dekker 

 

Eerste Communie 
 

Beste ouders/verzorgers van  

kinderen uit groep 4, 5 en 6,  

 

We zijn heel blij om te kunnen mededelen dat 

we in het voorjaar van 2019 weer de Eerste 

Communie zullen vieren. Van een aantal kinde-

ren uit groep 4, 5 en 6 weten we al dat zij Eerste 

Communie willen gaan doen maar we weten het 

nog niet van alle kinderen. We willen u dan ook 

vragen, wanneer uw kind Eerste Communie wil 

gaan doen, uw kind hiervoor op te geven. Dat 

kan door uw kind bij mij op te geven, per email 

marryelledeen@gmail.com of via telefoonnum-

mer 592635 of 06 51522360, graag zo snel mo-

gelijk. Alvast bedankt!  

 

Wij zijn al wel gestart met de voorbereidingen en 

willen alvast meedelen dat de eerste ouderavond 

voorlopig gepland staat op dinsdag 22 januari 

2019 om 20.00 (locatie volgt nog). De ouders 

van de kinderen die Eerste Communie gaan doen 
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zullen in december persoonlijk een uitnodiging 

ontvangen voor de eerste ouderavond. Mochten 

u en/of uw zoon/dochter nog twijfels hebben of 

hij/zij de Eerste Communie wil doen, dan wordt 

u natuurlijk juist van harte uitgenodigd om deze 

ouderavond te bezoeken. Mocht u geen brief 

ontvangen in de maand december en uw kind wil 

wel deelnemen aan de Eerste Communie, dan 

bent u uiteraard ook van harte welkom op de eer-

ste ouderavond.  

 

Met vriendelijke groet, de werkgroep:  

Marryelle Deen 

0228 592635 of 06 51522360 

Esther Kuin-Schuitemaker 

0228-586998 

 

Gemengd Koor      
 

Bericht van het kerkkoor St. Caecilia 

  

Op vrijdag 23 november was onze jaarvergade-

ring.  Niet alle leden waren aanwezig of kwamen 

wat later, maar al met al viel de opkomst niet te-

gen. Als altijd was ook het parochiebestuur ver-

tegenwoordigd. Dit keer door Cor Kreuk, maar 

hij was niet alleen. Ook pastor André Dekker 

was aanwezig. We waren prettig verrast. 

Het is een bewogen jaar geweest met niet alleen 

mooie dingen, maar ook met de andere kant van 

het leven. We hebben immers afscheid moeten 

nemen van Hans Sijm. Het ging prima na de be-

handelingen, maar de ziekte kwam helaas toch 

terug. Hans, we missen je als mens, maar zeker 

als een goede, toonvaste zanger bij de tenoren. 

In december vorig jaar hebben we een uitstapje 

gemaakt naar Cultura en aldaar liefst 1½ uur ge-

zongen voor Vrouwen van Nu. Best wel span-
nend, maar mede dankzij de solozang van Trees 

Kuin en Trudie Nieuweboer was het een ge-

slaagde avond. 

Vanwege ons 70-jarig bestaan zijn we in april 

naar café  De Ark in Zwaagdijk geweest en heb-

ben daar heerlijk gegeten en gedronken. Het was 

een zeer geslaagd samenzijn.  

Een hoogtepunt dit jaar is toch wel het eren, de-

coreren geweest van maar liefst 5 jubilarissen 

t.w.: Mw. Loeki Sijm en Hanny Brakeboer 25 

jaar lid, Piet en Tim Schuitemaker 50 jaar en Ina 

Sijm 50 jaar organiste. Heel veel dank voor al 

die jaren! 

We hebben dit jaar voor het laatst gezongen in 

Sorghvliet. Er was daar ’n aantal jaren 1 keer per 

maand een viering, maar dit is gestopt. Heel 

jammer! 

Wel hebben we voor het eerst gezongen in Wil-

genhof en een paar keer in St. Jozef in Wervers-

hoof. Dit geeft veel voldoening, vooral als je 

merkt, dat het gewaardeerd wordt. 

Wat ons betreft voor herhaling vatbaar! 

Dit was het wel zo’n beetje. Rest mij nog u allen 

goede en sfeervolle feestdagen toe te wensen. 

 

Groeten Frans Laan 

 

Kerk en 
Samenleving 
 

ADVENTSACTIE 

 

Opleiding, microkrediet en kinderopvang 

voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso 

Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burki-

na 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 op-

vanghuis opgezet, een kinderopvang en kleuter-

school en een opleidingscentrum. De vrouwen en 

hun kinderen krijgen hier bescherming, psychi-

sche hulp en een opleiding. 

Van opleiding naar werk 

Jaarlijks volgen 45 vrouwen en meisjes een op-

leiding op het gebied van catering, koken en 

banketbakken. Dit jaar wordt de scholing uitge-

breid 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 ar-

beidsmarkt vergroot. Zeker de helft van de cur-

sisten vindt direct na de opleiding een fatsoenlij-

ke 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 
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een groep vrouwen voor wie dit, vanwege fami-

lieverplichtingen, 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 verle-

nen. 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 moge-

lijk 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 maande-

lijkse termijnen worden terugbetaald. Met het te-

rugbetaalde geld worden vervolgens microkre-

dieten verstrekt aan andere vrouwen. 

Kinderopvang voor werkende en lerende 

moeders 

In de kinderopvang en kleuterschool van de zus-

ters is plaats voor 19 baby’s en 55 kleuters. Ze 

krijgen zorg en gezonde voeding; de kleuters 

volgen voorschoolse educatie om ze voor te be-

reiden op school. Voor de vrouwen die werken 

of een opleiding volgen en die geen opvang kun-

nen 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 al-

leenstaande moeders. Op deze manier draagt de 

kinderopvang bij aan de economische zelfstan-

digheid 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 ge-

meenschap te hierin te scholen, ook mannen en 

jongens. Onder andere over kindhuwelijken. 

Iedereen moet zich bewust worden van de be-

langrijke rol die vrouwen spelen in de gemeen-

schap en van hun rechten. 

Wilt u een bijdrage leveren? Dit zijn de bankge-

gevens. IBAN: NL89 INGB 065 310 0000 t.n.v. 

Adventsactie,  Den Haag 

 

WERELDWINKEL 

Op 2 december stonden de dames van de We-

reldwinkel in het voorportaal van de kerk met 

veel lekkernijen, cadeautjes en kerstartikelen in 

de aanbieding. Er werd gretig gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid om nog wat cadeautjes te 

kopen voor de feestmaand. We willen de dames 

van de Wereldwinkel daarom ook hartelijk be-

danken voor hun moeite. 
 

Regionieuws 
 

WEEK VOOR GEBED  

VOOR DE EENHEID 
 

In de week van Gebed voor de Eenheid, komen 

jaarlijks in januari christenen overal in de wereld 

bijeen om gezamenlijk te bidden om eenheid. Dit 

is een traditie van vele jaren, begonnen aan het 

begin van de vorige eeuw. Ook kerken in ons 

land kennen deze traditie met een actieve deel-

name. Binnen deze Gebedsweek wordt een goed 

moment gekozen voor een gezamenlijke Ge-

bedsdienst. In zang en gebed, bezinning en 

schriftlezing is er een Gezamenlijke Getuigenis 

voor eenheid en verbondenheid. 

Voor het jaar 2019 is het thema geworden ‘Recht 

voor ogen’. Met een concrete bijbelse oproep 

scherpt de week van het gebed de blik op recht 

en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. 

De bijbeltekst is uit het boek Deuteronomium 16 

vers 10-20. 

Plaats van samenkomen is dit jaar in De Kapel van 

de Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof, 

Middenweg 48 in Andijk. De dienst is op zondag 

27 januari 2019, aanvang 10.00 uur. Voorgangers 

zijn: kapelaan Peter Piets en pastor Gert Schol-

tens, liederen worden gezongen o.l.v. Andrew en 

Nettie Orme. Elk jaar is er een ander land, dat een 

liturgie voorbereidt en aanbiedt om te gebruiken. 

Dit jaar hebben de christenen uit Indonesië de Ge-

bedsweek voorbereid. Dit laat iets zien van de we-

reldwijde verbondenheid. 

Als Christenen van verschillende kerken bent u 

van harte welkom op zondag 27 januari 2019 om 

10.00 uur in deze oecumenische dienst. 

 

Raad van Kerken,  

Andijk, Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk-Oost 

 

Gedachte 
 

WELKOM 
 

Kom binnen. 

Vertel je verhaal. 

Warm je aan 

het vuur dat 

in ons brandt. 
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Koester je 

in onze aandacht. 

 

Want we laten  

niemand 

in de kou staan. 

Niemand 

die een dichte 

deur mag treffen. 

 

Stap over 

de drempel. 

Kom in het licht 

en voel je thuis. 

 

Kies 
Voor 
Gezelligheid  
 

13 nov: Bingo avond. Wat een gezellige avond 

met fantastische prijzen. Een hele volle zaal en 

iedereen ging met een prijs naar huis. 

18 dec.: Een mooie kerstavond met:  

de Moonliners. Deze groep brengt ons alvast 

in de kerstsfeer. 

15 jan.: 19.30 uur: Jaarvergadering. Daarna 

volgt er een presentatie van zorgboerderij:  

de Tulp uit Andijk. 

29 jan,: Kontaktdag. We starten om 9.30 uur met 

koffie in Sarto. Daarna fietsen we naar Buisman 

kruiden. We sluiten af met een heerlijke lunch en 

een verloting. 

Namens de KVG wens ik u allen fijne en warme 

kerstdagen en een heel gezond en liefdevol 

2019! 

 

Groeten Sandra Immen 

 

Veiling Sarto 
 

Afgelopen woensdag is de opbrengst van de vei-

ling van maart weer verdeeld. In het nieuwe jaar 

beginnen we in januari met de voorbereiding 

voor de 67
e
  veiling op 8 maart! 

Het lijkt dubbel als u kort na de actie Kerkbalans 

het formulier voor Veiling Sarto in de bus vindt. 

Is dat dan niet wéér voor de kerk? Natuurlijk is  

de veiling daarvoor ooit eens opgericht, maar te-

genwoordig wordt ongeveer driekwart van de 

opbrengst aan verenigingen en andere organisa-

ties uitgekeerd. In de nieuwe catalogus, waar we 

in februari weer hard aan gaan werken en die be-

gin maart weer bij u in de bus ligt, staat de ver-

antwoording van de uitgegeven gelden weer dui-

delijk vermeld. Als bestuur van de veiling zijn  

wij benieuwd wie er (weer) een heel origineel 

koopje bedenkt! Alvast hartelijk dank voor uw 

bijdrage. Wij gaan dan weer aan het werk om 

een gevarieerde catalogus samen te stellen, om 

met de opbrengst van de veiling van 8 maart 

weer veel organisaties en verenigingen en na-

tuurlijk ook de parochie te kunnen ondersteunen. 

 

Hartelijke groet, 

bestuur Veiling Sarto 

 

Een werkgroep 
in ‘t zonnetje 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Omzien naar elkaar gebeurt in onze parochie, ge-

lukkig, op vele manieren. 

Parochianen halen elkaar op om elkaar in staat te 

stellen de weekendvieringen bij te wonen, buren 

gaan bij elkaar de koffie. Er zijn mensen die voor 

een ander een klusje doen.  

Zo kennen we ongetwijfeld nog meer voorbeel-

den van mensen die ‘omzien naar elkaar’, van 

mensen die zich het lot van anderen aantrekken. 

Omzien naar elkaar gaat om aandacht voor de 

medemens. 

Binnen onze parochie is er ook een aparte werk-

groep, waarvan de leden regelmatig mensen be-

zoeken. Een dankbare taak omdat mensen, ten-

minste wanneer het uitkomt, bezoek altijd waar-

deren. En wat is er mooier dan blije mensen? 

Kent u mensen, waarvan u denkt: “Die kan wel 

wat extra aandacht gebruiken.” 

Neem dan contact op met Baukje Kuin, dan 

komt het, zeker weten, goed. 

Ik wens u, lezer, een Zalig Kerstfeest en een ge-

zellige jaarwisseling. 

 

Piet Ligthart 
  

Uit de brievenbus 
 

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!.  

Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer 

vnharte welkom op donderdag 10 januari 2019. 
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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 wel-

kom en rond 18 uur gaan we aan tafel.  

De kosten zijn € 6,=   

U kunt zich opgeven vanaf donderdag  

27 december 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 

14 maart 2019. 

 

Gerda Gorter, Sjanni de Vries , Clementine 

Bultsma, Annet Kwantes en Jacquelien Vriend 

 

WESTFRIESE LOURDES  

VLIEGREIS 2019 

 

“De afscheidsviering in ons hotel was intens en 

erg mooi.” (Deelnemer Westfriese Lourdes 

Vliegreis 2018). 

  

In 2019 -donderdag 26 september t/m dinsdag 1 

oktober- gaat VNB Westfriesland voor het acht-

tiende achtereenvolgende jaar naar Lourdes. De 

groepsreis, met Westfriese pastorale begeleiding, 

staat open voor jong, oud, gezond, ziek, gelovig, 

niet gelovig, buitenkerkelijk, andersdenkend.  

Via opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn 

brengt de touringcar u gratis naar Maastricht 

Aachen Airport. Na ongeveer anderhalf uur vlie-

gen, landt het chartertoestel op Tarbes. De ge-

reedstaande bus zet u in ca. vijftien minuten voor 

uw hotel in Lourdes af. Twee informatie- en 

kennismakingsavonden in juni en september 

dragen bij aan een versneld groepsgevoel. Op de 

reünie in november krijgt u het herinnerings-

boekje van deze betekenisvolle reis! Wilt u in 

2019 met ons mee? Meldt u nu al aan, er zijn 

reeds 29 plaatsen gereserveerd. Opgave bij Harry 

Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij 

een van de 22 plaatselijke inschrijfadressen. Eind 

december ligt de folder bij hen en in de plaatse-

lijke/regionale kerk. 

De folder is ook digitaal beschikbaar.   

 

De pelgrims verblijven in groepshotel Croix des 

Bretons. Degenen voor wie (enige tijd) lopen 

en/of staan (te) vermoeiend is en van een rolstoel 

gebruik (willen) maken -welke kosteloos kan 

worden geleend- moeten zelf een rolstoelbege-

leider meenemen; de rolstoelbegeleider dient de 

rolstoeler de hele reis te duwen!  

Beschikt men niet over (rolstoel)begeleiding, dan 

is zorghotel Padoue de aangewezen locatie. Hier 

verblijven de pelgrims die zorg en/of verpleeg-

kundige hulp nodig hebben. De begeleiding (1 

op 1) wordt 24 uur verleend door vrijwilligers 

onder wie Westfriezen. Alle vrijwilligers worden 

door VNB aangesteld! 

 

VNB, opgericht in 1883, is een non-profit orga-

nisatie die Lourdesreizen op vele data en met 

verschillende vervoermiddelen organiseert: per 

vliegtuig, TGV, bus en VNB Lance (bus ge-

schikt voor zorgpelgrims).  

Daarnaast zijn er in 2019 sponsorfietstochten ge-

pland naar Banneux, Camino, Kevelaer, Lour-

des, Rome en Santiago en zorgreizen naar Bar-

celona, Israël, Kevelaer, Polen en Rome.  

VNB organiseert pelgrimsreizen naar bestem-

mingen met een rijke christelijke traditie zoals 

Assisi, Fatima, Griekenland, Israël, Jordanië, Po-

len, Rome, Santiago de Compostella en Turkije. 

Zie: www.vnb.nl  

 

WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2018 

 

Mijn ervaring 
Het is nu bijna een maand geleden dat we terug-

kwamen uit Lourdes. Ieder jaar gaan we heen. 

Van te voren denk je: hoe zal het gaan zonder 

pastor Co Kuin? Hoe zal het gaan met zijn 

vrouw Ria? En, het is wel een hele grote groep 

dit jaar. Pastor Jules Post ging voor het eerst met 

ons mee. Toch had ik er wel vertrouwen in dat 

het allemaal ‘goed’ zou gaan. We weten uit erva-

ring wat Lourdes met mensen doet. 

En... het was weer bijzonder. Bijzonder hoe 

mensen in de groep met elkaar optrekken. Voor 

elkaar zorgen, voor elkaar open staan. Bijzonder, 

hoe toch altijd de kruisweg heel bijzonder iets 

met mensen doet, vooral door de hedendaagse 

teksten en ervaringen die we dan met elkaar de-

len. Het voelde voor mij goed toen ik op het laat-

ste moment, vlak voor Lourdes, nog gevraagd 

werd om de overweging te houden in de Boete-

viering. Co deed dit de laatste jaren heel vaak, en 

ik deed dit dan ook in zijn gedachtenis. Ik riep 

mailto:ham.vet@quicknet.nl
http://www.vnbreizen.nl/
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op om toch maar vooral te luisteren naar ons ei-

gen hart en tot leven te brengen al wat we in ons 

hart met ons meedragen. Dat mag er allemaal 

zijn. Probeer het en blijf daar in geloven, dat 

geldt voor iedere dag van ons leven. Want juist 

in ons hart heeft God iets van zichzelf ‘neerge-

legd’.  

Leven vanuit je hart, en open oog en oor hebben 

voor elkaar. Daarin leven we Gods liefde. 

Die liefde die we zo voelden tijdens de week in 

Lourdes. Ook in het pastoresteam was die liefde 

voelbaar. Heel bijzonder met hoeveel respect en 

waardering we met elkaar omgingen.  

Met een hoofdaalmoezenier van 37 jaar. Heel 

wijs voor zijn leeftijd. Toen ik dit iemand vertel-

de, zei die: “Was Jezus ook niet pas 33 jaar…” 

Van de mensen die ik naderhand over Lourdes 

gesproken heb, hoorde ik heel veel bijzondere 

belevingen terug. Mooi om dit zo te mogen ho-

ren. Ik wil eindigen met een liedtekst passende 

bij deze week: ‘Waar vriendschap is en liefde, 

daar is God met ons. Het heeft me goed gedaan. 

 

Pastor Mariet Vet 

 

BOEKBESPREKING 

 

Vijf jaar geleden verscheen het boek:  

“Woorden en Verhalen, die er toe doen”.  

In september j.l. is op veler verzoek een tweede 

boek gepresenteerd met als titel WOORDEN  

EN VERHALEN DIE ONS RAKEN.  

Evenals bij het eerste boek zijn de teksten en 

verhalen verzameld door Annemiek Wijnker-

Hoedjes en Kees Maas svd. 

Twee enthousiaste mensen hebben teksten en 

verhalen, die ze in de loop van hun pastorale ar-

beid hebben gebruikt, in een boek samen ge-

bracht. Ook deze teksten liggen weer dicht tegen 

de Bijbel aan en zijn gegroepeerd rond een 20-tal 

grondwoorden als: afscheid nemen, gastvrijheid, 

groeikracht, hoop, andere liefde, levenseinde, 

moed, ouder worden, stilte, solidariteit, verwon-

dering en vriendschap, enz…   

Ze kunnen de lezer helpen om te komen tot na-

denken en wellicht tot steun en inspiratie zijn. 

De auteurs hebben, naast hun eigen ervaring, hun 

licht ook opgestoken bij oude en moderne schrij-

vers 

Voor wie in onze tijd op zoek is naar inspiratie 

en verdieping kunnen deze boeken veel beteke-

nen. Het is gebleken dat beide boeken in een be-

hoefte voorzien. Van het eerste boek is inmiddels 

de derde druk verschenen. Ze verdienen een 

plaats op de leestafel of op uw nachtkastje. Mis-

schien een cadeautip voor de komende feestda-

gen, voor jezelf of voor een ander. 

De opbrengst van de boeken zal besteed worden 

aan projecten van Dorcas (opleiding van Afri-

kaanse jongeren) en voor het steunfonds Nieuwe 

Missionarissen van de SVD.  

De prijs van beide boeken is : € 17,50 plus € 

4.20 verzendkosten (= € 21.70). U bestelt het 

boek door dit bedrag over te maken op rekening-

nummer: NL17INGB0001242478 prov. proc. 

SVD Teteringen o.v.v. Emmaüs  

+ adresgegevens. 

 

Telefonisch bestellen kan ook bij:  

Annemiek Wijnker-Hoedjes, 0226 422070,  

Oude Niedorp, Noord Holland 

of p. Kees Maas svd, 076 5784236, Teteringen, 

Breda 

 

40MM  

 

De 1071 wandelaars van de 45
e
 

40MM sponsorwandeltocht 

hebben een prachtig bedrag bij elkaar gelopen 

van € 89.032,-. Nu het sponsorgeld nagenoeg 

binnen is en de projectaanvragen zijn geteld, is 

het tijd voor de jaarlijkse verdeling, deze is reeds 

gepresenteerd aan alle projectgroepen in de ver-

deelvergadering. Na een zorgvuldige selectie 

wordt het sponsorgeld dit jaar verdeeld over 115 

aanvragen. 

Gemiddeld hebben de wandelaars dit jaar per 

persoon iets meer geld bij elkaar gebracht, na de 

verrekening van de kosten voor de wandeling 

leidt dit tot een mooie uitkering van gemiddeld 

€700 per project. Het bedrag is reeds overge-

maakt aan de diverse projecten.  

Besteding sponsorgelden 

De 115 projecten besteden het sponsorgeld aan 

lokale, kleinschalige projecten die voor een 

structurele verbetering zorgen. Daarnaast hebben 

13 van deze projecten ook in het eigen land de 

40MM gewandeld, het zogeheten Wereld Wijd 

Wandelen, zij hebben daarmee een extra bedrag 

mogen ontvangen van in totaal  € 4732.- 

Website 

Voor een overzicht van alle werkgroepen uit heel 

West-Friesland en de verschillende projecten 

kunt u kijken op onze website www.40mm.nl. 

Ook kunt u op onze site begin volgend jaar we-

derom digitaal inschrijven voor de wandeling en 
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de routes bekijken waaronder een aantal zeer 

mooie korte routes!  

Op Facebook vindt u het nieuws en de foto’s die 

wij van de verschillende projecten hebben ont-

vangen. Volg ons ook op Facebook en kijk voor 

alle foto’s, informatie over projecten etc. op de 

website www.40mm.nl 

 

De 40MM in 2019,  

Duurzaam in ontwikkeling! 

Een groep enthousiastelingen van diverse werk-

groepen en bestuur is al druk bezig om de 46
e
 

wandeling in 2019 weer tot een groots succes te 

maken. Het thema voor deze wandeling is 

“Duurzaam in ontwikkeling” zo heeft de 40MM 

in 45 jaar al ruim zes miljoen euro aan sponsor-

geld mogen ontvangen en uitkeren aan structure-

le ontwikkelingsprojecten over de hele wereld! 

Met een korte of lange route willen we iedereen 

de mogelijkheid geven om te genieten van het 

wandelen in het prachtige West-Friese land-

schap. Bij het meewandelen geldt ‘meedoen is 

belangrijker dan uitlopen’, dus een klein stukje 

wandelen is al prima! De 40MM is er om saam-

horigheid te bevorderen met alle mensen in de 

minder bedeelde landen. Alle betrokkenen (wan-

delaars, sponsors, vrijwilligers) doen hier graag 

een stapje meer voor.  

Goed om te weten is dat alle activiteiten die ont-

plooid worden, gedaan worden door vrijwilli-

gers, ook zorgen zij voor direct contact met alle 

projecten zodat er niets aan de strijkstok blijft 

hangen. Heb jij of heeft jouw bedrijf interesse 

om iets voor de 40MM te betekenen, neem dan 

contact met ons op via onze website! 

 

Om alvast in de agenda te zetten: de 46
e
 40MM: 

zaterdag 1 juni 2019 

We hopen u weer in groten getale te mogen be-

groeten! 

 

Het bestuur van de 40MM 

 

Basisschool de Bangert  
 

BIJ ELKAAR HOREN! 

 

De maand december is één 

van de koudere maanden 

van het jaar. Echter deze 

maand geeft ook heel veel 

warmte af! We vieren Sin-

terklaas en Kerst in school waarbij we heel sterk 

voelen dat we allemaal bij elkaar horen. Alle 

groepen vieren samen deze gezellige feesten en 

het gevoel van samen is heel sterk. 

Bij elkaar horen, respect voor verschillen en 

overeenkomsten zien is een hoofdthema voor de 

komende levensbeschouwingslessen. Het verhaal 

van Jozef staat centraal. Het verhaal waarin 

overeenkomsten te zien zijn bij verschillende ge-

loven. Zowel in de Christelijke Bijbel als in de 

joodse Thora is het verhaal van Jozef hetzelfde. 

En ook in de Islamitische Koran wordt het ver-

haal van Jozef verteld. 

Jozef heeft iets met dromen...In de lessen ver-

kennen we met kinderen hun eigen dromen. 

Blijf altijd dromen, in jezelf geloven, kijk naar 

mogelijkheden, zie kansen en zorg ervoor dat je 

ook voor een ander iets kan betekenen. 

Ter afsluiting een gedichtje vanuit de levensbe-

schouwelijke methode 

‘Hemel en Aarde’: 

 

DROOM: 

 

Ik heb een droom 

en in die droom 

is iedereen gelijk 

Niet zwart of wit, 

niet hier of daar vandaan, 

niet arm of rijk. 

Niet hetero of homo, 

jongen, meisje, 

man of vrouw. 

Niet groot of klein, 

niet met of zonder 

hem of haar of jou. 

Ik heb een droom 

en in die droom 

hoort iedereen erbij. 

Ik heb een droom, 

die droom begint vandaag 

bij jou en mij! 

 

Linda Blok , directeur de Bangert 

Hooijschuurstraat 2 

tel: 0228-592361  

mail: directie.bangert@skowf.nl 

website: www.bangert-andijk.nl 

 

 

 

 


