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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
woensdag 19 augustus voor september en oktober 2020
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Van de redactie
Na een moeilijke periode van thuis blijven, geen
bezoek, geen activiteiten worden de regels nu
weer wat soepeler. Zo ook voor de vieringen in
de kerk.
De eerste viering was op zondag 7 juni. Maar er
zal voorlopig geen communie uitreiking zijn. En
ook de koren zullen nog niet actief zijn. Maar het
is in ieder geval een begin en als we ons allemaal
aan de regels houden moet het lukken.
Blijf gezond en denk om elkaar. Een fijne zomertijd toegewenst en wij melden ons weer in
september.

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

Liturgisch rooster

Tot er duidelijkheid en een praktische oplossing
is over het delen van de Communie, wordt er
geen Communie uitgereikt, ook niet tijdens een
Eucharistieviering. De WoCo-vieringen worden
WoGe-vieringen, een viering van woord- en gebed. Ook zijn er tot nader order geen koren ingedeeld, totdat er over het risico voor deze groep
duidelijkheid is.

HOOP
Geef elkander hoop
dan gaat alles goed.
Geef elkander hoop
als j’elkaar ontmoet.
Niet met dure woorden
een rede of een preek.
Nee, zo maar bij de slager
of in de apotheek.
Of op een terrasje
of in de bioscoop.
Al is het nog zo vluchtig
maar geef elkander hoop!
Toon Hermans

Wat en wanneer
wo. 19 aug.

Kopij inleveren

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.

Zondag 7 juni:
10.00 uur: Eucharistieviering
Pastor G. Koning
Zondag 14 juni:
10.00 uur: WoGe-viering
Pastor J.A. Correa
Zondag 21 juni:
10.00 uur: Eucharistieviering
J. van Dril
Zaterdag 27 juni
19.00 uur: WoGe-viering
Pastor J.A. Correa
Zondag 5 juli:
10.00 uur: WoGe-viering
Voorgangers van groep Andijk
Zondag 12 juli:
10.00 uur: WoGe-viering
Pastor A. Dekker
Zondag 19 juli:
10.00 uur: WoGe-Viering
Pastor J.A. Correa
Zaterdag 25 juli:
19.00 uur: Eucharistieviering
Pastor J. van Dril
Zondag 2 augustus:
10.00 uur: WoGe-viering
Voorgangers van groep Andijk
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Zondag 9 augustus:
10.00 uur: WoGe-viering
Pastor A. Dekker
Zondag 16 augustus:
10.00 uur: Eucharistieviering
Pastor G. Koning
Zondag 23 augustus:
10.00 uur: Eucharistieviering
Pastor J. van Dril
Zaterdag 29 augustus:
19.00 uur: WoGe-viering
Pastor A. Dekker
De kerkdeuren weer open
In die achterliggende weken van de zogenoemde
‘coronatijd’, waren onze kerkdeuren gesloten
voor ‘publieke liturgische vieringen’. Dat vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig is daar
vanaf tweede Pinksterdag, 1 juni jongstleden,
enige versoepeling in gekomen vanuit de Overheid voor o.a. de horeca, middelbare scholen en
de kerken. Daarbij blijft echter de maatregel van
1,5 meter afstand staan. Bovendien blijft het
kerkbezoek beperkt tot maximaal 30 personen
voor de maand juni en tot maximaal 100 personen voor daarna. Dat tot nader order.
Die aantallen en die maatregel van die 1,5 meter
afstand heeft ons uitgedaagd de kerk als het ware
te ‘herinrichten’ door aan te geven van waar
plaats genomen kan worden. Verder hebben we
bij het binnenkomen van de kerk een ‘zeepdispenser’ neergezet om uw handen te ‘desinfecteren’. Dat alles en zoveel meer om verspreiding
van de coronavirus tegen te gaan. Daarvoor is
ons ook nadrukkelijk kenbaar gemaakt, dat er
geen koorzang en geen samenzang mag plaatsvinden. Zingen brengt namelijk een risico met
zich mee van dat eventueel verspreiden van het
virus. Zo mocht helaas blijken uit onderzoek.
Dus even niet zingen. Wel zoeken we naar een
mogelijkheid van orgelmuziek en/of een cantor
op afstand. Hoe zich dat gaat vormen gaat de
aankomende tijd blijken.
Verder voor wat het uitreiken van de Heilige
Communie betreft, vooralsnog is besloten dat
niet te doen tijdens de woord- en communievieringen. Dat worden dus woord- en gebedsvierin-

gen en wel tot nader order tot en met zondag 30
augustus aanstaande. Voor het uitreiken van die
Heilige Communie tijdens de Eucharistieviering,
daarvoor zijn we thans bezig om dat vanaf zondag 14 juni op een andere waardige manier te
doen dan we vooralsnog gewend waren. In deze
tijd moeten we tenslotte rekening houden met die
bewuste 1,5 meter maatregel.
Er zijn dus een aantal aanpassingen, maatregelingen, die we moeten nemen om samen weer te
mogen en te kunnen vieren in onze parochiekerk.
Dat we elkaar ook daar weer veelvuldig mogen
ontmoeten en dat al doende de tijd we met elkaar
het coronavirus weten te overwinnen.
Mede namens de Parochieraad
pastor André Dekker
DE GOEDE MOMENTEN
Houd je vast aan de goede momenten,
ook al duren ze soms veel te kort.
Bewaar ze maar in een klein hoekje
voor de tijd, dat het moeilijker wordt.
Houd ze vast, al die goede momenten.
Pluk ze blij uit het leven vandaan.
Zet ze dan in een vaas op tafel.
Kijk, zo’n ruiker blijft heel lang staan.
Zo moet je af en toe even ruiken
aan die bloemen, zo mooi en zo goed.
Het geeft je kracht om je weg te lopen,
het geeft je steun en weer nieuwe moed!
Van Onder An de Dijk
Beste parochianen,
Met grote letters kwamen we het vrijdag 13
maart 2020 nog tegen op de voorpagina van de
krant, dat universiteiten twee weken dicht moesten, dat er volop chaos was op Schiphol, dat er
geen bezoek meer mocht zijn aan theaters en
musea, dat er een streep gezet werd door sportwedstrijden en dat de beurzen bloedrood kleurde.
Maar ook dat de kerkvieringen online gingen.
Dat alles als gevolg van de eerste maatregelingen
van de overheid in haar en daarmee onze strijd
tegen de verdere uitbraak van het coronavirus,
ook wel covid-19 genoemd. Het virus dat overigens al sinds half december 2019 in China voor
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het eerst van zich liet horen, om vervolgens de
wereld over te trekken met tot nu toe ruim
300.000 geregistreerde dodelijke slachtoffers als
gevolg. En daarmee heel veel pijn en verdriet bij
hen, die daardoor met leegte in hun midden zijn
achtergebleven.
Nu bleken die eerste maatregelingen van de
overheid helaas niet toereikend. Vandaar dat er
telkens weer nieuwe strengere maatregelingen
werden toegevoegd aan die zogenoemde ‘Intelligente Lockdown’. In die achterliggende ruim 10
weken zijn we daarmee geconfronteerd geweest
en heeft tot resultaat dat het aantal besmettingen,
opname op ic - en verpleegafdelingen en het aantal sterfgevallen gelukkig is teruggelopen. Dat
gaf onlangs de overheid, met het RIVM en andere deskundigen voorop, het vertrouwen tot het
zetten van de eerste stappen tot versoepeling van
die bewuste maatregelingen. Dat ondanks het feit
dat er wereldwijd nog geen vaccin ontdekt of
ontwikkeld is en voorlopig ook niet verwacht
wordt. Maar naast volksgezondheid op de eerste
plaats spelen uiteindelijk voor de overheid toch
ook economische belangen mee om te komen tot
die versoepeling wat steeds meer deuren en terrassen doet open. Dat uiteraard nog onder strikte
voorwaarden om een nieuwe uitbraak van de virus te voorkomen. Hoopvol weten we met elkaar
ook aan die voorwaarden, aan die versoepelde
maatregelingen te houden, want anders is de
overheid genoodzaakt weer tot aanscherping
over te gaan. Zo waarschuwde zij ons onlangs
nog tijdens haar persconferentie.
Er is onlangs dus een versoepeling aangekondigd
door de overheid om al doende langzaam het
‘normale’ of ‘nieuwe normale’ leven op te pakken. Die versoepeling geldt ook voor onze kerkgebouwen. Hoewel de deuren daarvan gesloten
waren voor ‘publieke liturgische vieringen’, bleven ze al die weken echter wel open voor uitvaarten onder strikte voorwaarden. Bovendien
boden we elke dinsdagmorgen in Andijk en elke
donderdagmorgen in Onderdijk de mogelijkheid
aan om in onze kerk een eigen moment te beleven van stilte, van bezinning, van gebed, van het
aansteken van een kaars en onderwijl luisteren
naar zang en muziek. Dat als het ware ‘ter overbrugging’ naar het moment, dat we onze deuren
weer open mogen zetten voor die ‘publieke liturgische vieringen’. En dat was vanaf donderdagmorgen 4 juni om 09.30 uur in Onderdijk en

zondagmorgen 7 juni om 10.00 uur in Andijk.
Weliswaar nog wel onder allerlei strikte voorwaarden, maar dat mag ons niet beletten om eindelijk weer eens ‘samen te komen’ in gebed. En
dat dus zoveel weken later na die eerste berichtgeving over die noodzakelijke maatregelingen
van de overheid in die bewuste krant van vrijdag
13 maart jongstleden over een zeer besmettelijke
virus die de wereld, die ons mensen veel onrust
en onzekerheid heeft gebracht. In het volgende
gebed leggen we dat voor aan God …
God van alle leven
van oudsher heeft U uw liefde
aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, bent U ons
heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing
en vrede gebracht.
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest
die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze
kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat U alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer,
Broeder en Reisgenoot. Amen.
Mogen we zo met bovenstaand gebed in ons
hand, in ons hart op weg gaan naar het ‘normale’
of ‘nieuwe normale’ leven van alle dag. Dat we
elkaar daarop weer mogen tegenkomen met
Jezus Christus ons voorop. Hij die te allen tijde
met ons meetrekt, zo uiteraard ook in deze tijd
van de coronacrisis. Dat we daarop mogen blijven vertrouwen. Dat wens ik ons allen van harte
toe.
Gods’ Zegen, Alle Goeds,
goede gezondheid en bemoediging,
hartelijke groet, pastor André Dekker
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De nieuwe Paaskaars 2020
Zaterdagavond 11 april 2020 zou het gebeuren.
Het ontsteken van onze nieuwe Paaskaars 2020.
Dat in een gezamenlijke Paaswake van de parochies Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk-Oost
en onze parochie in de parochiekerk van
Wervershoof. Echter door de uitbraak van de coronavirus ging dat niet door. Daardoor bleven
drie Paaskaarsen onaangeroerd liggen. Die van
Andijk, Onderdijk en Wervershoof. Die van
Zwaagdijk Oost werd gelijk met die van
Medemblik ontstoken in de Paaswake die daar in
Medemblik wel werd gehouden, maar slechts via
internet/televisie was te volgen. Alle kerkdeuren
in Nederland waren tenslotte gesloten voor ‘publieke liturgische vieringen’ op grond de coronamaatregelen die waren opgelegd door Rijksoverheid.
Onze nieuwe Paaskaars 2020 lag dus onaangeroerd te wachten op andere, betere tijden. Tijden
waarin er ook weer ruimte zou komen binnen
onze kerken om ‘publiek liturgische vieringen’ te
mogen houden. En dat was afgelopen zondag 7
juni bij ons in Andijk voor het eerst het geval
met een eucharistieviering, waarin pastor Gerard
Koning voorging. Deze viering, een feestelijke
viering nog in de cyclus van Pasen en Pinksteren, stond wereldwijd in het teken van de ‘H.
Drie-eenheid’. Die van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
Juist die desbetreffende viering leek ons een
goede en waardige gelegenheid om daarin alsnog
onze nieuwe Paaskaars voor het eerst te ontsteken. De Paaskaars als symbool van het Licht van
Christus onder ons mensen gekomen om onze
levensweg te verlichten. Op die kaars staat voor
dit jaar de afbeelding van een regenboog. Deze
regenboog verwijst naar het Bijbelboek Genesis
9:12 dat gaat over het verbond tussen God en de
levende wezens. Uitgespannen tussen hemel en
aarde verkondigt hij de vrede tussen God en
mensen. Een mooie hoopvolle betekenis voor alle tijden, zo uiteraard dus ook voor deze nog
huidige tijd van de coronacrisis.
pastor André Dekker

Bloemschikken
De weken van 1 juni t/m 14 juni:
Betty Bakker en Ellen Botman
De weken van 15 juni t/m 28 juni:
Corry Kuin en Angela Bregman
De weken van 29 juni t/m 12 juli:
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter
De weken van 13 juli t/m 26 juli:
Betty Bakker en Ellen Botman
De weken van 27 juli t/m 9 augustus:
Corry Kuin en Angela Bregman
De weken van 10 augustus t/m 23 augustus:
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter
De weken van 24 augustus t/m 6 september:
Betty Bakker en Ellen Botman
Hopelijk iedereen in goede gezondheid en vol
goede moed weer aan het bloemschikken.
Succes allemaal!
Groetjes,
Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

Kerkwerken
Op dinsdag 16 juni 2020 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
en dinsdag 7 juli 2020 voor de dames:
E. Sijm-Haakman
G. de Vries-Broers
L. Steltenpool-Haakman
R. Meester
augustus vervalt
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en dinsdag 3 september 2020 voor de dames:
C. Sijm-Steltenpool
W. Brasser-Laan
T. Audiffred-Steltenpool
G. Schuitemaker-Steltenpool
Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als
deze dag niet gelegen komt.
En hopelijk kunnen we onze draai vinden in het
“nieuwe normaal”!
Alle goeds gewenst, blijf gezond en alvast een
fijne, zonnige vakantie(periode) toegewenst!
Groetjes van Trudy

Koffiedrinken
Het is juni en de kerken mogen weer open met
een totaal van 30 personen. Hoe het zal gaan met
koffiedrinken na afloop van de vieringen blijft
nog even een vraag….? Hoe kan dit gerealiseerd
worden met 1.5 meter afstand in de dagkerk?
Dit lijkt me niet gemakkelijk.
Wij vinden het immers altijd zo gezellig om
dichtbij elkaar te zitten onder het genot van een
kopje koffie of thee. Lekker gezellig praten en
luisteren naar elkaar, dat voelt fijn en vertrouwd.
We hebben dit momentje al een paar maanden
moeten missen en laten we met z’n allen duimen
dat het snel weer van start kan gaan.
Misschien september…oktober…het blijft nog
even gissen zowel voor de parochieraad als voor
ons. Laten we het positief afwachten en zodra
hier meer over bekend is hoort u dat zo snel mogelijk.
We hebben al heel veel mooi weer gehad en hopelijk blijft dit nog een tijdje zo, (’s nachts mag
er gerust een flinke regenbui vallen).
Iedereen een mooie zomer toegewenst, alle
goeds maar vooral veel gezondheid!!
Hopelijk zien we elkaar snel bij het koffiedrinken.
Hartelijke groet,
Afra Kuin

Gedoopt
Zondag 9 februari is gedoopt:
Rens Cornelius Laan, zoon van Teun Laan en
Lizzy de Vries, Kadijkweg 8, broertje van Noud
en Koen
Zondag 15 maart is gedoopt:
Isabella Klijnman, dochter van Charles en
Wiestawa Klijnman, Kerkepad 10
Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd
namens onze parochiegemeenschap.

Jubilea
Op 28 april vierde het bruidspaar de heer en mevrouw Oud-Koopman, Dr. d’Arnaudstraat 16,
hun 50-jarig huwelijksjubileum.
Ook vanaf deze plaats nog van harte gefeliciteerd namens onze parochiegemeenschap.
In de viering van 7 juni stond pastor G. Koning
even stil bij zijn 45-jarig priesterjubileum. Voor
hem bijzonder om juist op deze dag voor te mogen gaan, voor de kerkbezoekers bijzonder om
erbij te zijn. Van harte gefeliciteerd!

In Memoriam
Op 2 februari is Hans Doorman overleden op 65jarige leeftijd. Hij woonde Cornelis Kuinweg 9.
Wij wensen zijn nabestaanden sterkte met het
verlies.
Op 6 februari is overleden Gerda HoudijkSteenkamer. Zij woonde Dr. d’Arnaudstraat 4.
Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen
sterkte met het verlies.
Op 4 april is overleden mw. Marie HooiveldHoogland op 91-jarige leeftijd. Zij woonde in St.
Jozef in Wervershoof, maar eerder met haar
echtgenoot Piet Hoogland op de Doumastraat in
Andijk. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte met het verlies.
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Wel en wee
In de laatste week van april stond het huis en het
leven van Tonny (onze koster) en Willem Smit
op zijn kop door een auto die hun huis binnen
reed. Wij wensen hen vanuit onze parochiegemeenschap veel sterkte toe om alles weer op te
bouwen!
Wij wensen ook onze parochianen en ieder ander
die geveld zijn geweest door het coronavirus
succes met het verdere herstel!

Parochieraad
Deze keer geen overzicht
van wat er allemaal gedaan is in de afgelopen periode.
Er speelt iets veel belangrijkers: onze gezondheid. Op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd het coronavirus geen kans te geven mensen ziek te maken. De maatregelen hebben goed
gewerkt, al is er nog veel geduld en begrip nodig. De mensen die wel getroffen zijn wensen we
heel veel sterkte en zo mogelijk een volledig herstel!
De laatste vergadering van de parochieraad was
3 maart. De vraag kwam naar voren: hoe verder
met de zaterdagavondviering? Er komen dan
minder mensen. doorgaan? Naar de zondag zo
mogelijk? Viering door de week? Veel vragen.
We willen de wo-cogroepen ook niet meer belasten, zij doen al veel. Er waren problemen met de
grote klok. Waarschijnlijk zijn die nu wel opgelost. In de tussentijd is ons kerkgebouw geregeld
opengesteld op de dinsdagochtend voor ontmoeting, bemoediging en de mogelijkheid een kaarsje op te kunnen steken. Dit is als heel positief ervaren!
Plannen voor Pasen, de tuin- en kunstroute, het
Vormsel, de parochieveiling, de uitvoering van
Golgotha…afzeggen was niet meer bijzonder,
maar hoorde gewoon bij deze afgelopen tijd. Het
staat zo simpel op papier, maar er gaan heel wat
emoties achter verborgen. Ook het afzeggen van
bezoek, en dat geeft nog steeds veel eenzaamheid… moeilijk, we hopen van harte dat dit niet
lang meer duurt!
De parochieraad hoopt 9 juni weer bij elkaar te
komen.

16 maart is er nog wel een regiobestuursvergadering gehouden, rekening houdend met de coronaregels. Het was een ingewikkelde avond met
moeilijke vragen. Verschillende zaken zijn afhankelijk van het bisdom, en als daar geen reactie vandaan komt kunnen wij ook niet verder …
alles bij elkaar was het best moeilijk. Ook moest
pastoor Marcelo, waar we heel blij mee waren
als voorzitter, zijn taak beëindigen. Naast zijn
drukke werkzaamheden in eigen regio is hij ook
benoemd tot Deken. Een felicitatie waard, maar
voor ons als regiobestuur een gemis. Vanuit deze
vergadering is een brief gegaan naar alle parochieraden om verschillenden zaken uit te leggen.
We willen graag samen een vitale en toekomstbestendige regio vormen. Pastoor Bruno Sestito
van Langedijk is aangesteld als opvolger. We
hebben alleen nog maar kennis kunnen maken
via Zoomoverleg. Weer wat geleerd…noodzaak,
maar het is veel minder leuk dan een echte bijeenkomst… 16 juni is een vergadering met afgevaardigden van alle regioparochies, de pastores
en het regiobestuur en kerkelijk opbouwwerker
dhr. Henk Brussel. Hoe zien we de toekomst
over 5-10 jaar? Daar zullen we op in moeten spelen. De komende tijd zal met Henk geprobeerd
worden draagvlak te creëren voor de aanpassingen die noodzakelijk kunnen zijn om een levendige, vitale en gezonde pastorale en financiële
regio te vormen. We hebben kennis gemaakt met
Henk en er was een goede klik. We hebben alle
vertrouwen in zijn kennis en ervaring.
Drie regiobestuurders Ria Duin, Ton de Hoogt
en Baukje Kuin gaan afscheid nemen. Naar opvolging wordt nog verder gezocht, er zijn al twee
mensen die het gaan proberen.
Vanuit de parochieraad alle goeds en gezondheid! Weet dat we met jullie meeleven, ook al is
bezoek lange tijd niet mogelijk geweest. U mag
pastor Dekker altijd bellen! Tel.nr. 06-28449410.
Een goede zomertijd! Pas goed op uzelf en op
elkaar!
Hartelijke groet vanuit de parochieraad

Vormsel
Vormsel 2020
Onze vormelingen en die van de parochie Onderdijk waren druk bezig met de voorbereiding
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van hun Heilig Vormsel. Zaterdagavond 18 april
jongstleden zouden ze dat 'ontvangen' van
Mgr. van Burgsteden tijdens de feestelijke vormselviering in de parochiekerk van Onderdijk.
De coronamaatregelingen zette echter een streep
door dat alles. Dat is een ieder inmiddels allang
bekend.
Wat echter nog niet bekend is wanneer die desbetreffende vormselviering in het aankomende
halfjaar wel gaat plaatsvinden. Daarvoor zijn we
afhankelijk van de berichtgeving van het bisdom,
die op haar beurt weer afhankelijk is de berichtgeving van de Overheid en het RIVM. Het is dus
nog even wachten tot nadere berichtgeving. Zo
gauw dat binnen is zullen wij uiteraard de vormelingen en hun ouders daarover informeren
en de draad weer oppakken ter voorbereiding aan
die vormselviering met als thema 'Geef je leven
kleur en licht'. Dat dat er ondanks deze coronatijd toch ook mag zijn, ‘kleur en dat licht'.
Mede namens de vormselwerkgroep,
pastor André Dekker

Kerk en
Samenleving
MIVA 29-30 augustus
Aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh
Pionier Anwar is 43 jaar oud en komt zelf uit
Bangladesh. Hij zet zich in voor de Rohingya,
mensen die tijdens het conflict in 2017 uit Myanmar werden verdreven. Voor deze vluchtelingen wil hij medische zorg beschikbaar maken.
Een enorme opgave, gezien het grote aantal
vluchtelingen.
Gevlucht voor de verschrikkingen
Op een klein stuk land in Bangladesh op de
grens van Myanmar leven bijna 1 miljoen Rohingya in een vluchtelingenkamp. Ze zijn verdreven uit Myanmar. Veel mannen zijn vermoord, veel vrouwen verkracht, hun huizen zijn
platgebrand. Ze mogen Bangladesh niet verder
in, terug naar Myanmar kunnen ze niet. Hun
kleine huis in het kamp is gemaakt van rieten
schuttingen, de regen houden ze tegen met zeil.
Stelt u zich dat eens voor! Er is geen meubilair,
de mensen slapen op de grond. Kinderen krijgen
beperkt onderwijs.
Leven onder erbarmelijke omstandigheden

Anwar vertelt: “In het begin was er nauwelijks
iets in het Rohingya-kamp. De mensen hadden
geen voedsel, geen onderdak en geen medische
zorg. Nu hebben de internationale hulporganisaties hier een aantal kleine klinieken gebouwd.
Nog veel te weinig voor het grote aantal vluchtelingen, en zonder vervoer niet bereikbaar voor
deze mensen.”
1.000.000 vluchtelingen, 1 ambulance
Tijdens het conflict in Myanmar in 2017 staken
ruim 1.000.000 Rohingya’s de grens over. Verdreven door geweld. De meest vreselijke dingen
hebben zij meegemaakt en gezien. Daar stonden
ze, in onontgonnen gebied. Zonder onderdak en
voedsel. Er kwam een uitbraak van mazelen en
andere ziekten. Een ramp, want er was geen medische zorg. Er waren niet eens basisvoorzieningen Nu zijn er 34 kampen. In elk kamp wonen
gemiddeld 50.000 mensen. In twee van deze
kampen werkt de organisatie van Anwar. Dankzij de steun van onze donateurs heeft MIVA voor
kamp 19 een ambulance kunnen financieren. Nu
kunnen de mensen naar de kleine klinieken in de
kampen worden gebracht. Vervoer is voor hen
van onschatbare waarde.
Ambulance maakt het verschil, dankzij uw
steun
Dankzij onze donateurs kon MIVA Anwar het
afgelopen jaar al helpen met één ambulance. Die
brengt mensen uit het kamp naar de kleine klinieken in het vluchtelingenkamp. Hier krijgen zij
eerste hulp, worden zwangere vrouwen gecheckt
en kinderen gevaccineerd. Als de kleine klinieken niet de juiste zorg kunnen bieden, worden de
mensen naar ziekenhuizen buiten het kamp gebracht. Uw bijdrage is voor hen van onschatbare
waarde.
Zonder vervoer geen zorg
Anwar beschrijft een avond in het oogziekenhuis
op 20 kilometer van het kamp: “Gisteravond
kwam Rehan naar het oogziekenhuis. Een jongetje van pas drie jaar, samen met zijn vader. Een
van zijn ogen is aangetast, voor het andere wordt
gevreesd. Als er meteen vervoer naar het ziekenhuis was geweest, was zijn oog gespaard. Alleen
een operatie kan zijn andere oog redden. Daarvoor moet hij naar India. Daar is de oogheelkunde veel beter. Tot die tijd draagt hij een zonnebrilletje, zodat hij minder last heeft van de zon.”
Geen ambulance, geen medische zorg. Het is de
harde werkelijkheid voor de mensen in het
vluchtelingenkamp. Anwar is al onze donateurs
erg dankbaar. Nu kan hij voor ‘zijn mensen’ in
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het kamp het verschil maken. Gelukkig zijn er
meer mensen als Anwar werkzaam in het kamp.
Samen kunnen we ook hen helpen met een ambulance. Helpt u mee?
VREDESWEEK 19-27 september
Vrede verbindt verschil
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder
waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker
in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan
anders. Sterker nog, dat gebeurt al!
Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn.
Of willen vredesactivisten ver weg graag een
hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als
je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en weer
opstaan blijven inzetten voor vrede.
Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek
voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50
jaar samen met duizenden mensen zien dat het
ook anders kan. Grote veranderingen beginnen
vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen
met scholen en studieverenigingen, kerken en
moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. In het hele
land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten.
Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen
maken we een krachtig geluid.
Meer informatie vind je op www.vredesweek.nl

De nieuwe bisschop
Het zat er aan te komen en op tweede Pinksterdag, 1 juni 2020, was het zover, dat Mgr. Hendriks de bisschoppelijke taken van Mgr. Punt
overnam. In de aanloop naar die overname van
taken werd Mgr. Hendriks op 10 december 2011
gewijd tot hulpbisschop en op 22 december 2018
benoemd tot bisschop-coadjutor. Vanuit die wijding en benoeming kon Mgr. Hendriks zich verder voorbereiden op zijn taak als toekomstig
nieuwe bisschop van ons bisdom HaarlemAmsterdam. Op de site van het bisdom treffen
we een verslag aan van dat gebeuren daar op die
tweede Pinksterdag. Zo ook een serie foto’s.

Mgr. Jan Hendriks is per 1 juni dus onze nieuwe
bisschop. Van hem kwamen we zaterdag, 30 mei
jongstleden, nog een uitgebreid interview tegen
in de krant. Aansluitend op dat interview ontvingen alle parochies, via email vooruit gestuurd,
een persoonlijke brief waarin hij ingaat op zijn
benoeming, maar waarin hij ook zijn dank uitspreekt aan zijn voorganger Mgr. Punt. Laatst
genoemde heeft wel geteld 22 jaar leiding gegeven aan ons bisdom en de verantwoordelijkheid
ervoor gedragen. Echter doordat hij besmet raakte met het coronavirus, waarbij andere gezondheidsproblemen zijn gekomen, is besloten om
het ‘bisschoppelijke stokje’ over te dragen aan
Mgr. Hendriks. Daarmee is Mgr. Punt op 74 jarige leeftijd dus officieel met pensioen, met emeritaat gegaan waaraan toekomstig, in ‘veiliger
tijden’, volop aandacht wordt gegeven in een
feestelijk afscheid.
Nu gaat onze nieuwe bisschop, in dat interview
en in zijn brief aan de parochies, in op de vraag
van ‘wat gaat er veranderen’. Daarop reageerde
de bisschop als volgt … ‘ 8 jaar was ik als vicaris-generaal en hulpbisschop nauw betrokken bij
de lijnen die in het bisdom zijn uitgezet. Veel
gemaakte keuzes zijn uit de eisen van de tijd geboren en hebben geleid tot een duidelijke koers,
toegepast met het oog voor lokale pastorale situaties en personen’. Vervolgens komt hij in zijn
brief met vier grote thema’s, die de toentertijd
ingezette koers van het bisdom onderstrepen,
namelijk ‘Wij zijn Samen Kerk’, ‘Kerk zoekt
contact’, ‘Christen-zijn uit zich in daden’ en
‘Jongeren en gezinnen hebben recht op onze
aandacht’.
Deze thema’s zijn van groot belang voor ons
bisdom, zo laat onze nieuwe bisschop dat nog
weten. Maar ook dat er nog vele andere belangrijke thema’s zijn. Daar ging hij echter nu niet op
in, want anders zou hij met gemak nog een aantal
pagina’s kunnen toevoegen aan die bewuste brief
van 1 juni jongstleden aan de parochies. Zijn
eerste brief als nieuwe bisschop van ons bisdom
Haarlem-Amsterdam, die hij afsloot met ‘ Laten
we bidden dat ons aller inzet voor het evangelie
vruchtbaar zal zijn. Van harte wens ik u allen
Gods zegen toe ! Moge Maria, moeder van de
kerk, onze voorspraak zijn’ . Dat aldus ‘ + Johannes Hendriks, bisschop van HaarlemAmsterdam’.
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Bij deze feliciteren wij hem met zijn benoeming,
wensen hem veel arbeidsplezier, veel wijsheid en
Gods zegen over zijn leven, werk en bisdom. Die
zegen wensen wij uiteraard ook de voormalige
bisschop Mgr. Punt van harte toe, danken hem
voor zijn jarenlange inzet en wensen hem goed
herstel en veel plezier met zijn verkregen en
welverdiende ‘vrije tijd’.
Mede namens de Parochieraad
pastor André Dekker

Gedachte
Wat niet in een rugzak mag ontbreken is:
Een bril
om alle kwaliteiten van de mensen rondom
ons te zien en te waarderen.
Een elastiekje
om niet te vergeten flexibel te zijn als de mensen
of dingen niet zo zijn als we zouden willen.
Een rolletje verband
om de gekwetste gevoelens te genezen,
zowel de onze als die van anderen.
Een draad
om de mensen die echt belangrijk zijn
in ons leven aan ons te binden.
Een potlood
om al het goede dat ons elke dag overkomt
te noteren.
Een vlakgom
omdat ieder van ons fouten maakt, maar dat we
de gelegenheid hebben om die uit te vegen.

Kies Voor
Gezelligheid
Wat een bijzondere tijd voor
iedereen en ook wij van Kies Voor Gezelligheid
moesten stoppen met ons programma.
Zo ging de lente-workshop niet door en ook het
uitje naar de Bataviawerf werd gecanceld.
In juni stond er een wandeling door Enkhuizen
op het programma, maar deze kan helaas ook
niet doorgaan. In september gaan we kijken wat
de mogelijkheden zijn en of we dan voorzichtig
weer kunnen opstarten.
Voor nu: Blijf Gezond!!
Groeten Sandra Immen

Veiling Sarto
Beste Andijkers
Wat leven we toch in een rare tijd.
Zoveel onzekerheden, teleurstelling en verdriet
We zijn nu op de goede weg en we kunnen weer
positief naar de toekomst kijken.
Even een terugblik naar 13 maart 2020.
Na al onze voorbereidingen en een catalogus met
super leuke koopjes ging de 68ste veiling helaas
niet door.
Er zijn een aantal koopjes online geveild, zoals
het winterspektakel, op bezoek bij de notaris en
de bekende klaverjas- en biljartavonden in Sarto.
Het winterspektakel is uitgesteld tot volgend
jaar, om een koppie bij de notaris en de biljartavond zitten nog in de planning, maar de datum
is nog niet bekend. De klaverjasavond werd te
kort verkocht om plannen mee te kunnen maken.
Hoe het er volgend jaar uit gaat zien dat weten
we nog niet.
Voor nu geldt voor iedereen:
Hou vol en blijf gezond!
Bestuur van Veiling Sarto

In ‘t zonnetje
Graag willen we diaken Juan Andrés in ‘t Zonnetje zetten: hem is gevraagd zijn ervaringen met
betrekking tot de afgelopen periode en voor wat
betreft het niet gewijd kunnen worden, op papier
te zetten. Zie hieronder:
Beste parochianen,
De Paastijd is voorbij. Wij hebben Pinksteren
gevierd en zijn tot het besef gekomen dat er bijna
drie maanden voorbij zijn gegaan sinds het begin
van de Corona-crisis. Nu dat de maatregelen in
het land een stukje versoepeld zijn, lijkt er een
beetje openheid te komen en in ieder geval meer
ruimte om samen te komen en ons geloof te vieren.
Het is ook juni, een bijzondere maand voor mij
en de medediakens die samen met mij in de Kathedraal van Haarlem op 6 juni gewijd zouden
worden. Velen in de parochies hebben maanden
op dit moment gewacht. Sinds jaren zie ik naar
dit moment uit met grote verlangens en verwach-
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tingen. Ik heb altijd vurig gewild om dit moment
samen met mijn familie, mijn vrienden, de medestudenten van het seminarie en parochianen te
vieren. Ik kan het niet verborgen houden, het zou
niet reëel zijn: het was een grote pijn en teleurstelling te horen dat de wijding niet door zou
gaan op de geplande datum. Opeens lijken vele
dromen en projecten plat op de grond liggen.
Waarom juist nu?! Ik zou zaterdag daaropvolgend naar Madrid gaan om in de huwelijksviering van mijn eigen zus voor te gaan. Het gaat
ook niet door. Zo meteen werden alle tickets geannuleerd en over een nieuwe datum, daar wachten wij nog op.
Op een eerste blik ziet alles er heel triest uit.
Verdriet is er ook geweest. Dat hoort bij het leven van iedereen en ook van wie de keuze maakt
om zijn leven ten dienste van de anderen toe te
wijden. Verdriet niet alleen voor wat mij persoonlijk, mijn plannen en projecten betreft, maar
ook natuurlijk voor de catastrofale consequenties
van het Coronavirus overal in de wereld. Zovele
mensen in eenzaamheid in ziekenhuizen overleden zonder afscheid van hun dierbaren te mogen
nemen. Velen van onze oudere broeders en zusters ook in verzorgings- en bejaardenhuizen die
deze tijd in eenzaamheid hebben doorgebracht
zonder enig bezoek en met de angst om besmet
te worden. Vele mensen overal die hun baan
kwijt zijn geraakt en geen inkomsten meer hebben om voor hun gezin te zorgen. Het zou te
egoïstisch zijn als ik alleen aan mijn wijding
denk. God heeft ons allen op de proef gesteld.
In zulk een situatie kan men overal vertroosting
proberen te zoeken. Vele mensen lezen dagelijks
of zelfs meerdere keren op een dag het nieuws in
de hoop dat er een geneesmiddel uitgevonden is,
maar dat brengt veel angst en rusteloosheid met
zich mee. Ik begin te leren om vertroosting in het
Woord van God te zoeken.
In het Oude Testament kondigt God, door middel
van de profeet Joel, Zijn volk aan, dat Hij alle
jaren dat het hun slecht ging, zal vergoeden:
“Dan vergoed ik u de jaren, die opgevreten zijn
door de sprinkhanen en de verslinder, door de
kaalvreter en de knager... Dan eet gij weer volop,
tot verzadigens toe, en prijst de naam van de
Heer, uw God, die wonderen voor u verricht
heeft. Nooit meer zal Mijn volk te schande worden.” (Joel 2,25-26). In het boek van de Openbaring, in het Nieuwe Testament zegt het visioen:
“En Hij (God) zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw,

geen geween, geen smart zal er zijn, want al het
oude is voorbij” (Apok 21,4). Mij persoonlijk
vertroost altijd Jezus in het Evangelie van Matteus als Hij zegt: “Weest niet bezorgd voor uw
leven, wat ge zult eten of drinken, wat ge zult
aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Let
eens op de vogels in de lucht: ze zaaien en maaien niet en toch uw hemelse Vader voedt ze...
Kijk naar de leliën in het veld: hoe ze groeien.
Ze arbeiden noch spinnen. Zelfs Salomo in al
zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als
God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat
en morgen in de oven wordt geworpen, zó
kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?”
(Vgl. Mt 6,25-30).
Betekent dit echter dat het allemaal binnenkort
voorbij zal gaan? Ik weet het niet! Ik ben geen
toekomstvoorspeller of een waarzegger; ik ben
maar een gewone diaken. Wat ik wel kan zeggen
is dat God trouw is aan Zijn liefde voor ons en
dat Hij nooit het kwaad toelaat als het niet voor
een groter en verhevener goed is. Dit is mijn persoonlijke ervaring en mijn vaste overtuiging. Alles wat in mijn leven niet volgens mijn plannen
is verlopen, heeft God honderd keer beter gedaan
dan wat ik had gedacht. Ik weet zeker in mijn
binnenste dat de uitstelling van mijn wijding ook
ten goede zal komen. Hoe? Ik weet het niet,
maar ik twijfel daaraan niet!
Deze tijd heb ik ook de kans gehad om telefonisch contact te nemen met zovele mensen die
belangrijk zijn geweest op het pad van mijn roeping. Het heeft mij goed gedaan. Misschien is
dat één van de goede kanten van “Corona”: meer
tijd te besteden aan contact met de eigen familie,
vrienden, enz.
Ik heb ook meer tijd voor het gebed gehad. Daarin heb ik aan jullie allen gedacht en iedereen in
de Regio in de handen van God de Vader toevertrouwd.
Nu dat alles weer een beetje op gang begint te
komen, zullen wij elkaar weer in de Kerk ontmoeten, volgens de richtlijnen natuurlijk. Ik
hoop jullie allen te kunnen zien en dat wij ons
geloof weer samen mogen vieren. Dat zal ons
heel goed doen!
Ik bid voor iedereen van ons dat wij de Heilige
Geest mogen ontvangen. Als Hij in ons hart
komt, dat is ons genoeg! Al het andere zal ons op
zijn tijd gegeven worden.
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Bidt voor mij en wij zien elkaar in de Kerk!
In Christus verbonden,
Juan Andrés
Diaken
Namens de parochieraad van Andijk hartelijk
dank voor deze mooie, inspirerende en ontroerende bijdrage!We hopen elkaar inderdaad snel
weer te zien.

Uit de brievenbus
In deze vreemde tijden, waarbij inmiddels het
“nieuwe normale” leven weer een beetje op gang
komt, werd mij gevraagd een stukje te schrijven
over de beleving ervan, onder andere door medeparochianen, en de inloopochtend in onze kerk
op dinsdag.
Van een paar mede-parochianen weet ik dat ze
getroffen zijn door het corona-virus oftewel covid-19 virus. Gelukkig zijn ze er allebei weer
bovenop gekomen maar ziekenhuis opname was
wel noodzakelijk. Geen intensive care opname
maar de impact is natuurlijk aanzienlijk. Een bizarre gewaarwording.
Ook is navraag gedaan bij twee dames die af en
toe of vaak de inloopochtenden in de kerk hebben bezocht. Dat hebben ze beiden zeer gewaardeerd, vooral in de mei-maand, waarbij de ochtenden muzikaal werden ondersteund door een
aantal leden van het koor. De normale kerkdiensten werden gemist maar dit vergoedde in ieder
geval een hoop, mede door de Maria-liedjes.
Persoonlijk heb ik deze periode, zoals menigeen,
als tamelijk surreëel (die moest ik even opzoeken
qua spelling) ervaren. Thuis werken, niet meer
naar feestjes of naar de kroeg, niet naar de kerk
(behalve dan tijdens een aantal inloopochtenden), geen redactievergadering voor het Kontakt
blad (nu nog even digitaal), geen parochieraadvergaderingen, best saai. Maar je realiseert je
dan wel des te meer hoe waardevol het is om een
gezin en dus je naaste dierbaren om je heen te
hebben. En we wonen prettig, met het IJsselmeer
op loopafstand. Heerlijk uitwaaien als je daar
behoefte aan hebt. Je zal maar 3 hoog in een flat
wonen, hebben we thuis vaak tegen elkaar gezegd de afgelopen tijd.
Inmiddels gaan de basisschoolleerlingen alweer
een tijdje naar school, zij het op een andere manier dan ze gewend waren. Ook de leerlingen

van het voortgezet onderwijs mogen (beperkt)
weer naar school. Niet dat alle leerlingen daar
zin in hebben (hoorde ik van een collega) maar
het geeft in ieder geval wel weer structuur.
Hopelijk kunnen we beetje bij beetje weer enigszins terug naar het normale leven, zonder een
nieuwe uitbraak van het virus.
En de terrassen zijn weer open, ook met beperkende maatregelen natuurlijk maar met het
mooie weer van de laatste tijd extra genieten!
Dus, ik zou zeggen: geniet van het leven!
Van harte wens ik iedereen veel wijsheid en gezondheid toe en hopelijk zien we elkaar snel
weer.
Hartelijke groeten,
Trudy Nieuweboer-Kuip

40MM BESTUUR
WANDELT VOOR
ONTWIKKELING!

- DONEREN NU MOGELIJK Vanwege de ons allemaal bekende maatregelen,
is er dit jaar geen 40MM gewandeld. De beoogde wandeldag van 23 mei is verstreken, zonder
wandelaars en activiteit in en rond Venhuizen.
Helaas betekent dit ook dat we de jaarlijkse
sponsoropbrengsten moeten missen welke we
normaliter uitkeren aan de vele projecten in de
minder ontwikkelde landen. De door de projecten geplande activiteiten, werkzaamheden, etc.
kunnen niet doorgaan of in mindere vorm. Om
toch iets te kunnen betekenen voor alle projecten
heeft het bestuur van de 40MM een ludieke actie
bedacht!
Bestuur aan de wandel
Met inachtneming van de richtlijnen van het
RIVM heeft het bestuur van de 40MM op 24 mei
de 40MM in delen gewandeld. Per koppel werd
10 km gelopen en zo werd er toch een complete
40MM gelopen. De opbrengst van deze actie
komt natuurlijk ten goede aan de projecten.
Doneren
Wilt u ook iets betekenen voor alle projecten in
de minder ontwikkelde landen kunt u natuurlijk
een bedrag doneren. U kunt uw donatie overmaken op het IBAN nummer:
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NL62RABO0121299767 t.n.v. Stichting 40MM.
Wij willen u er op attent maken dat de belastingdienst de Stichting 40MM heeft aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor meer informatie hierover zie ook onze
website www.40mm.nl (of neem contact met ons
op via info@40mm.nl)
Dank u!
Zo verloopt de 40MM dit jaar anders dan we
gewend zijn in de 47 jaar van ons bestaan. We
hopen door onze actie, uw donatie en support
toch enigszins een bijdrage te kunnen leveren
aan de vele projecten en zo iets positiefs bij te
kunnen dragen in deze moeilijke tijden.
Zorg voor elkaar en we gaan ervan uit dat we elkaar op 15 mei 2021 gewoon weer in Venhuizen
ontmoeten voor de volgende editie van de
40MM!
Het bestuur van de 40MM
- Wandeling voor ontwikkeling -

Wie zijn wij?
Wij zijn Wendy en Ilse,
hulpverleensters bij HWK.
HWK helpt al 40 jaar namens de kerken, alle
mensen die - waardoor dan ook - in problemen
zijn geraakt. HWK is een gezamenlijk initiatief
van alle R.K. en P.K.N.-gemeenten in WestFriesland.
Ons werkgebied
beslaat alle dorpen en steden in het gebied tussen
Hoorn, Obdam, Medemblik en Enkhuizen.
Ons doel
is in crisissituaties adequaat en snel begeleiding
en ondersteuning te geven en wegwijzer zijn
naar andere hulpverlenende instanties.
Zie je het even allemaal niet meer zitten en zou
je daar wel eens met iemand over willen praten?
Heb je verdriet, voel je je eenzaam, verkeer je in
financiële nood? We zijn er voor iedereen die
tussen wal en schip belandt en even niet meer
weet welke instantie hulp of steun kan bieden.
We ontmoeten mensen graag persoonlijk en vellen geen oordeel. We bieden je een luisterend
oor en nemen de tijd voor onze cliënten. In zo’n
gesprek worden vaak onderliggende vragen en/of
problemen ontdekt. Dan gaan we samen kijken
naar mogelijkheden voor verbetering. Als we
daarbij gebruik kunnen maken van reguliere

hulpverlening, verwijzen we door of gaan samen
daarmee in contact.
Begrip, tact, geduld en praktische hulp zijn de
sleutelwoorden. De tijd en aandacht die HWKmedewerkers aan mensen besteden, geeft hen
vaak hun gevoel van eigenwaarde terug.
Allerlei crises worden op professionele manier
behandeld.
 Onze hulp is direct en op maat.
 Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie.
 De hulp is gratis en professioneel.
 We hebben geen wachtlijst
Je hoeft geen lid van een kerk te zijn,
wij helpen iedereen!
Telefooncirkel
In deze Coronatijd hebben we een telefooncirkel
opgezet. Zo bieden we mensen die zich alleen
voelen, een unieke mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen. Je wordt gebeld, maar belt zelf
ook iemand anders op. Je bent dus niet een probleem, maar een deel van de oplossing.
Inloop spreekuur
We zijn dagelijks aanwezig op het inloopspreekuur van 10-12 uur in kerkelijk centrum
”Het Octaaf”. JD Pollstraat 1 in Hoorn. Ook daar
is iedereen welkom voor een luisterend oor,
een goed gesprek en het begin van een antwoord
op je (eventuele) hulpvraag.
Het telefoonnummer – 0229-271684
(krijg je een antwoordapparaat, dan word je snel
teruggebeld)
Ilse en Wendy

Basisschool de Bangert
Terug naar het nieuwe normaal
Maandag 8 juni worden de scholen weer geheel open gesteld.
De titel doet vermoeden dat we
terug gaan naar normaal. Dat is toch niet helemaal waar, vandaar het woordje nieuwe ertussen.
Het normale is dat gelukkig bijna alle leerlingen
weer naar school kunnen.
Anders is dat leerlingen die in risicogroep vallen
nog steeds onderwijs op afstand ontvangen.
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Het nieuwe normaal laat ook een strakke organisatie zien als het gaat om veiligheid en hygiëne.
Het is mooi om te zien hoe ouders en leerlingen
hun medewerking verlenen.
Als de leerlingen weer op school zijn, dan zullen
we het volledige lesprogramma weer aanbieden.
Daarbij staat hernieuwde groepsvorming en het
sociale aspect ook centraal.
We zullen in deze periode nog meer rekening
met elkaar moeten houden en nog meer samen
het schooljaar goed gaan afronden.
Het nieuwe normaal leert ons dat mensen elkaar
nodig hebben, dat we sociale contacten nodig
hebben om ons goed te voelen.

Het zijn nu meer dan ooit de mensen om je heen
die er toe doen. We beseffen dat een mooie gemeenschap wordt gevormd door de mensen die
sociaal betrokken zijn en oog hebben voor elkaar. En soms is het zo dat je dan iets van jezelf
moet inleveren om een ander een beetje liefde en
geluk te brengen.
Het nieuwe normaal: op afstand blijven, met
liefde en aandacht nabij!
Met vriendelijke groet,
Linda Blok

