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Jaargang 49, november t/m half december 2020 

 

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: 

Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26 

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  8 december voor half de-

cember 2020 t/m januari 2021 

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: 21 

Uw wijkkontaktpersoon is: 

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

 

Geschokt vernamen wij dat op 18 september Ben 

Kuin, na ’n korte ziekenhuisopname, helaas is 

overleden. Niet te bevatten! Jarenlang bezorgde 

hij de Kontakten bij de wijkkontaktpersonen. 

Ben, hartelijk bedankt voor je inzet. We zullen je 

missen! En wensen zijn vrouw Joke en de fami-

lie heel veel kracht en steun toe.  

Bert Kuin gaat nu zijn taak overnemen. Gewel-

dig, Bert.  

Bij dit Kontakt treft u een nieuw parochiegidsje 

aan en ook een formulier voor opgave gebedsin-

tenties voor het volgende jaar. 

Denk om elkaar en houd corona buiten de deur! 

 

VERHAAL 

Achter elk mens 

zit een verhaal. 

Kennen we dit 

dan is er geen 

vooroordeel meer! 

 
     G.J. Knukkel 
 

Wat en wanneer 
 

di. 8 dec. inleveren kopij voor half  

december t/m januari 

 

Liturgische agenda 
 
In het weekend is er één viering. 

Algemeen geldt: 

In het vierde weekend van de maand is de vie-

ring steeds op zaterdagavond om 19.00 uur. 

In de overige weekenden van de maand steeds op 

zondagmorgen om 10.00 uur. 

 

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zon-

dag na de viering om 11.30 uur altijd na af-

spraak. 

 

Communie thuis: Indien u graag de Communie 

thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker 

een afspraak gemaakt worden, tel. 592677. 

 

*************************************** 
 

Liturgisch  rooster 
 

Zondag 1 november: Allerheiligen 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met muzikale ondersteuning van 

 het Gemengd Koor 

 Pastor A. Dekker 
 

Maandag 2 november: Allerzielen 

van 19.00 tot 20.30 uur staan de kerkdeuren open 

om u de gelegenheid geven om in onze paro-

chiekerk, op een waardige wijze uw dierbare(n) 

te gedenken. Zie verder bericht in dit Kontakt. 
 

Zondag 8 november: 

10.00 uur: Eucharistieviering  

 met muzikale ondersteuning van 

 de Vriendenkring 

 Pastor J.A. Correa 
 

Zondag 15 november: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met muzikale ondersteuning van 

 het Gemengd Koor 

 Pastor A. Dekker 

Wereldwinkel in de kerk! 
 

Dinsdag 17 november: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 
 

Zondag 22 november: Christus Koning 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met muzikale ondersteuning van 

 de Vriendenkring 

 Voorgangers van groep Andijk 
 

Zaterdag 28 november: 1e
 zondag van de advent 

19.00 uur: Eucharistieviering 

 met muzikale ondersteuning van 

 de Vriendenkring 

 Pastor J. van Dril 
 

Zondag 6 december: 2
e
 zondag van de advent 

10.00 uur: Eucharistieviering  

 met muzikale ondersteuning van 

 het Gemengd Koor 

 Pastor J. van Dril 
 

Zondag 13 december: 3
e
 zondag van de advent 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met muzikale ondersteuning van 

 de Vriendenkring 

 Pastor A. Dekker 
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Dinsdag 15 december: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 
 

Zaterdag 19 december: 4
e
 zondag van de advent 

19.00 uur: Eucharistieviering 

 met ondersteuning van  

 de Vriendenkring 

 Pastor J.A. Correa 
 

ALLERZIELEN 
 

Eens per jaar op de dag van Allerzielen 

gedenken wij gezamenlijk de dierbaren 

die van ons zijn heengegaan. 
 

Wij gedenken wie gestorven zijn, 

zij die hun liefde en vriendschap schonken.  

Dat hun leven ten einde ging  

heeft ons heel verdrietig gemaakt. 

Maar er is ook dankbaarheid  

om wat zij ons hebben gegeven. 

Wij willen hen niet vergeten 

omdat we diep in ons hart weten 

dat hun leven niet tevergeefs is geweest. 
 

Wij gedenken allen die sinds 2 november 2019 

van ons zijn heengegaan. Wij hebben vanuit on-

ze parochiekerk afscheid genomen van: 
 

Marie Hooiveld-Hoogland  91 jaar 
 

Simon de Vries   82 jaar 
 

Gaath Molenkamp-Burger  91 jaar 
 

Ben Kuin    74 jaar 
 

Cor Sijm    76 jaar 
 

Ook noemen we de namen van hen die zo be-

kend waren binnen onze parochiegemeenschap: 

 

Tiny Buurman-Brieffies 

Ans Molen-Tensen 

Hans Doorman 

Gerda Houdijk-Steenkamer 

Kees Bakker 

Nico Sijm 

 

Afscheid nemen 

is met zachte vingers 

wat voorbij is 

dichtdoen en verpakken 

in goede gedachten  

van de herinnering. 

Afscheid nemen 

is moeizaam de draden 

losmaken 

en uit het spinrag 

van de belevenissen 

loskomen en achterlaten 

en niet kunnen vergeten. 

 

Allerzielenviering 2020 

 

In de katholieke kerk is 2 november van 

oudsher de dag waarop we de overledenen 

gedenken. Velen zijn gewoon om in deze da-

gen het graf of de urnen-bewaarplaats te be-

zoeken, er bloemen te brengen en ter plekke 

of thuis een kaars voor de overledene(n) te 

branden. 

 

In onze parochie is het ook de gewoonte om 

jaarlijks een viering te houden, waarin de 

overledenen worden herdacht. 

 

Maar dit jaar is alles anders. 

Door de corona maatregelen die zijn gesteld, 

kunnen we helaas geen viering houden. 

Toch willen we deze dag niet zomaar voorbij 

laten gaan en u de gelegenheid geven om in 

onze parochiekerk, op een waardige wijze 

uw dierbare(n) te gedenken. 

 

Maandagavond 2 november zal de kerk van 

19.00u-20.30u open zijn. 

De kruisjes met de namen van de dierbaren 

die sinds 2 november 2019 overleden zijn, 

zullen we centraal ophangen omringd door 

kaarslicht en er zal gepaste muziek ten geho-

re worden gebracht. 

U kunt ook, op gepaste afstand, plaats nemen 

in de kerk voor een moment van bezinning. 

Leden van de avondwakegroep zullen aan-

wezig zijn. 

 

U wordt verzocht via de hoofdingang de kerk 

binnen te gaan en tussen het orgel en het al-

taar, via de dagkapel en de keuken door de 

nooduitgang de kerk te verlaten. 

Wij hopen met bovenstaande gelegenheid u 

een waardig alternatief te bieden voor de  

Allerzielenviering. 
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Wij wensen u veel sterkte toe en heten u van 

harte welkom op maandag 2 november. 

 

Met vriendelijke groet, 

pastor Dekker 

 de parochieraad 

  voorgangers avondwakegroep 

 

Van Onder An de Dijk 

 

Beste parochianen, 

 

Het was maandag 12 oktober 2020. In de krant 

van die dag trof ik een artikel aan met de kop 

‘Rustig bij de rendieren’. Als men deze kop had 

voorgelegd aan de panelleden van het tv pro-

gramma op de zaterdagavond ‘Dit was het 

nieuws’, dan hadden die desbetreffende leden 

waarschijnlijk geen idee van waar die kop op zou 

slaan. Tenzij één van hen uit onze regio zou ko-

men, want het betrof namelijk regionaal nieuws 

en wel uit Hoogwoud.  

  

Zoals wij natuurlijk allemaal weten heb je daar 

in Hoogwoud ‘tuincentrum de Boet’. Ook weten 

we dat dit tuincentrum elk jaar een prachtige 

kerstshow presenteert. Zo dus ook dit jaar. Ech-

ter waar in ‘andere tijden’ nog duizenden men-

sen op af kwamen, zal dat dit jaar niet het geval 

zijn is de verwachting bij dat tuincentrum. Niet 

dat ze niet uitgepakt hebben met hun kerstshow, 

maar vanwege alle coronamaatregelen. Die van 

het desinfecteren van de handen en karren, die 

van afstand houden en het verplicht dragen van 

een mondkapje. Althans daar bij dat tuincentrum.  

 

Dat laatste, dat dragen van een mondkapje, zal 

menigeen weerhouden om te gaan of misschien 

uiteindelijk toch ook weer niet. Want ook al is 

het vooralsnog niet verplicht gesteld door Rijks-

overheid, steeds meer mensen kon je daarmee 

tegen op straat, in de winkels en nu dus ook in 

voormelde tuincentrum. Dat om die coronavirus 

een halt toe te roepen, met een hamer plat te 

slaan.  

 

Zo verwoordde premier Mark Rutte dat nog tij-

dens de persconferentie op dinsdagavond 13 ok-

tober. En laten we hopen dat dat nu eindelijk ook 

gaat lukken, want inmiddels zijn we het bewuste 

virus met z’n allen meer dan zat. Het trekt conti-

nue alle aandacht naar zich toe en brengt grote 

zorg en verdriet teweeg. Dat inmiddels al maan-

den achtereen met voor nu als gevolg, vanaf 

woensdagavond 14 oktober, een ‘gedeeltelijke 

lockdown’.  

 

Gelukkig heeft deze ‘lockdown’ niet tot gevolg 

dat we onze kerkdeuren wederom moeten slui-

ten, zoals toentertijd het geval was bij die zoge-

noemde ‘intelligente lockdown’. Nee, de deuren 

van onze kerk mogen we openhouden, opdat we 

daar ons geloof samen kunnen blijven delen en 

vieren. Maar ook waar we afscheid kunnen blij-

ven nemen van onze dierbare overledenen. Jaar-

lijks gedenken we hen tijdens onze ‘Allerzielen-

viering’ op 2 november. Helaas kan die viering 

dit jaar niet doorgaan vanwege het beperkt aantal 

bezoekers dat is toegestaan volgens de huidige 

coronamaatregelen.  

 

Er is dus geen ‘Allerzielenviering’, maar wel alle 

gelegenheid in onze kerk om onze dierbare over-

ledenen te herdenken op die bewuste 2 november 

aanstaande. Hoe we dat voor ogen hebben, daar-

voor mag ik gemakshalve verwijzen naar een ar-

tikel verder in deze uitgave van ‘Kontakt’. Ons 

parochieblad die we met vertrouwde regelmaat 

op de deurmat mogen aantreffen en ons op de 

hoogte weet te houden van het ‘reilen en zeilen’ 

binnen en buiten onze parochie ook in deze co-

ronatijd. 

 

De tijd waar we ons dus al maanden achtereen in 

bevinden en ons nou niet bepaald vrolijk stemt 

als we de dagelijkse cijfers van het RIVM voor-

bij zien komen. Om die stemming enigszins te 

doorbreken is de ‘Jerusalema Dance Challenge ‘ 

opgepakt. Deze ‘Challenge’ bestaat uit muziek, 

zang en danspasjes dat begon in Zuid-Afrika en 

inmiddels wereldwijd is uitgegroeid tot een 

‘troostlied’ voor alle medewerkers in de zorg. 

Dinsdag 20 oktober jongstleden konden we 

daarover nog lezen in de krant en zagen daarbij 

foto’s afgedrukt staan van dansende zorgmede-

werkers van de ziekenhuizen in onder andere 

Zaandam, Haarlem, Purmerend en Blaricum. Eén 

van die zorgmedewerkers vertelde aan die be-

wuste krant: ‘De tweede golf is pittig, we hebben 

in het ziekenhuis behoefte aan iets leuks’. En dat 

vinden ze met elkaar in dat oppakken van die 

desbetreffende muziek, zang en danspasjes.  

 

Inmiddels heb ik die ‘Jerusalema Dance Chal-

lenge’ op Youtube bekeken en kan me goed 
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voorstellen, dat het inderdaad ‘iets leuks’ is om 

te doen. Dat het even een aangename onderbre-

king is van de dagelijkse zorg waar die zorgme-

dewerkers mee van doen hebben. En dat des te 

meer in deze coronatijd met thans haar tweede 

golf wereldwijd en met voor nu dus die ‘Chal-

lenge’, dat ‘troostlied’, zoals de krant dat die 

dinsdag 20 oktober nog kopte.  

 

Die ‘Challenge’ wordt dus gezien, beleefd als 

een ‘troostlied’ in coronatijd. Echter welke Ne-

derlandse woorden we in dat Zuid-Afrikaanse 

lied mogen verstaan, zover gaat mijn talenknob-

bel niet. Misschien zijn het wel de woorden die 

zanger Stef Bos, ook wel bekend van het huidige 

tv programma op de donderdagavond ‘Beste 

zangers’, in 2010 voor zijn album nog op papier 

zette. Daarvoor schreef hij toentertijd het vol-

gende lied … 

 

Jij daar in het donker 

 

Jij daar in het donker, 

jij daar in de nacht, 

jij die naar de hemel kijkt 

en op een wonder wacht. 

 

Jij daar in de doolhof 

en jij die wordt vergeten, 

jij die naar het licht zoekt 

en de keten wilt doorbreken.  

 

Jij denkt niet alleen, 

jij droomt niet alleen, 

jij staat niet alleen, 

want wij staan aan jouw kant. 

 

Jij daar die blijft vechten 

tegen de molens in de wind, 

die blijft geloven in de liefde 

tegen elke stroming in. 

 

Jij bent niet alleen, 

jij droomt niet alleen, 

jij staat niet alleen, 

want wij staan aan jouw kant. 

 

Nu zijn bovenstaande woorden van Stef Bos dus 

weliswaar niet de woorden uit dat inmiddels we-

reldwijd bekend Zuid-Afrikaans ‘troostlied’, 

toch had het heel goed gekund. Want in zijn 

woorden spreekt troost, bemoediging in door. En 

dat wens ik alle zorgmedewerkers, dat wens ik 

ons allen van harte toe in deze coronatijd zo on-

derweg naar weer een ‘normale’ samenleving. 

Een samenleving waarin onder andere het dragen 

van die mondkapjes tot het verleden behoort. 

Ook daar in ‘tuincentrum de Boet’ in Hoogwoud 

waar het op dit moment nog ‘rustig is bij de ren-

dieren’.  
 

Gods’ Zegen, alle goeds, 

goede gezondheid, troost, bemoediging 

en hartelijke groet, 
pastor André Dekker 

 

Bloemschikken 
 

De weken van 2 t/m 15 november : 

Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis 
 

De weken van 16 t/m 29 november : 

Corry Kuin en Angela Bregman 
 

De weken van 30 november t/m 13 december : 

Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter 
 

De weken van 14 december t/m 27 december : 

Betty Bakker en Ellen Botman 
  
Het zijn rare tijden voor iedereen maar voor 

sommigen is het een extra zware tijd. 

Heel veel kracht en sterkte! 
 

Groetjes Jacqueline Verlaat  

en Karin Stavenuiter 
 

Kerkwerken 
 

Op dinsdag 3 november 2020 is het de beurt om 

de kerk door te werken voor de dames: 

E. Sijm-Haakman 

G. de Vries-Broers 

L. Steltenpool-Haakman 

R. Meester 
 

en op dinsdag 1 december 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. 

 

Groetjes van Trudy 



7 

 

 

 

Koffiedrinken 
 

In een vorig Kontakt heb ik de hoop uitgespro-

ken om misschien in september of oktober het 

koffiedrinken weer te kunnen gaan starten. In-

middels is het bijna november en nog steeds 

moeten we genoegen nemen met de 1,5 meter af-

stand en het virus blijft zich verspreiden! 

Het blijft voor iedereen gissen hoe het verder zal 

gaan verlopen. Het aantal mensen in bepaalde 

groepen is zelfs weer teruggedraaid om “samen-

scholing” te voorkomen. Dit houdt in dat het 

voor ons voorlopig geen gezellig koffiedrinken 

wordt na afloop van de kerkviering maar net als 

op andere zondagen, gewoon thuis uw eigen 

kopje koffie. Heel erg jammer, maar het is niet 

anders. Laten we proberen positief te blijven en 

wie weet een frisse start in het nieuwe jaar? 

Ik wens iedereen alle goeds, veel sterkte in deze 

situatie en blijf vooral gezond! 

 

Hartelijke groet, 

Afra Kuin 

 

Jubileum 
 

Op 15 oktober waren dhr. en mevr. van der 

Veek-Kolenberg, Kleingouw 22 50 jaar ge-

trouwd. Ook via deze weg van harte gefeliciteerd 

vanuit onze parochiegemeenschap. 

 

In Memoriam 
 

Bernardus Nicolaas Kuin 

* 17-12-1945 + 18-9-2020 

 

Ben is op 17 december 1945 geboren aan de 

Dijkweg in Andijk, als zevende zoon van een 

gezin van 15 kinderen. In de derde klas brak hij 

zijn been, waardoor hij bleef zitten en samen met 

zijn broer Gerard in dezelfde klas zat. Ook daar-

na trokken ze veel samen op in dezelfde vrien-

dengroep. In zijn jonge leven ontmoette Ben 

weinig meisjes, maar uiteindelijk was Joke zijn 

vaste verkering en trouwden zij op 2 november 

1973. Eerst woonden ze enkele jaren in plan 

Zuid, daarna liet hij een huis bouwen aan de 

Cornelis Kuinweg, waar ze tot 2005 gewoond 

hebben. In 2005 verhuisden ze naar de Klampt-

weid, wat een grote wens van Joke was. Hij hield 

van gezelligheid. Met hun vaste vriendengroep 

trokken ze veel samen op. 

Vakanties waren niet aan hem besteed, maar hij 

genoot van het leven en sloeg dan ook nooit een 

uitnodiging af. Nadat hij gestopt was met het be-

drijf van de Gebroeders Kuin op zijn 59
e
, ging 

hij bij de gebr. Hoff werken, alleen ’s morgens, 

dat beviel hem geweldig. 

Maar korte tijd daarna begon hij hartproblemen 

te krijgen. Hij moest een zware hartoperatie on-

dergaan, waar hij gelukkig goed van herstelde. 

Hierna stopte hij definitief met werken. Zijn ge-

zondheid liet hem de laatste jaren in de steek en 

het werd steeds lastiger de dingen te doen die hij 

zo graag deed. Fietsen ging nog, maar lopen 

werd steeds moeilijker. Het werd ziekenhuis ín 

en ziekenhuis uit. Op vrijdag 18 september is hij 

daar, te vroeg, overleden. Zijn positiviteit en 

humor zullen velen bijblijven. Namens onze pa-

rochiegemeenschap wensen wij zijn vrouw Joke 

heel veel sterkte toe.  

  

*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Cor Sijm 

*12-9-1944 +1-10-2020  

Hij is geboren op 12 september 1944 en komt uit 

een gezin van 8 kinderen. Het eerste huis was 

aan de Kleingouw, later verhuisde het gezin naar 

de Dijkweg. Wat jaartjes later verhuisde Cor sa-

men met zijn vader naar de Bangert. Zijn eerste 

werk was bij de fam. Schutte, daarna was hij 30 

jaar metselaar bij Scholtens. Hij was een goede 

vakman. Hij ging een keer samen met Dik op 

vakantie naar Thailand. Hij kwam daar zijn 

vriendin Sook tegen. Sook had daar een huisje en 

vanaf toen ging hij in de winter drie maanden 

naar Thailand. Daar genoot hij van, Nederland 

vond hij te koud.  

Maar het afgelopen jaar begon zijn linkerarm 

pijn te doen. Na een controle bij de huisarts werd 

hij verwezen naar het ziekenhuis. Daar bleek dat 

het niet goed zat. Er was niets meer aan te doen. 

Na een paar maanden thuis was hij de laatste 

weken in het Hospice in Hoorn. Daar is hij op 1 

oktober overleden. Dat hij moge rusten in vrede. 

 

Verhuisd 
 

Mevr. van der Jagt-Zwirs is ver-

huisd van Middenweg 79 naar Sorghvlietlaan 52. 
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Parochie-
raad 
 

Nieuws vanuit de parochieraad 

 

Ook deze laatste maanden is er veel gedaan bin-

nen onze parochie. Corona is wel lastig, maar ge-

lukkig kunnen we ondanks de beperkingen toch 

best veel doen. Zo is er een nieuw parochiegidsje 

gemaakt, met alle namen, adressen en telefoon-

nummers van mensen die binnen onze parochie 

actief zijn. Een overzicht en een handig hulp-

middel voor als u iemand bereiken wilt. Bewaar 

het dus goed, het kan altijd van pas komen. U 

hebt het bij dit Kontakt ontvangen.  

De ontmoetingsochtenden zijn weer gestart, van 

harte welkom ook eens te komen. De data staan 

in dit Kontakt. Samen in gesprek rond een thema 

of onderwerp, niks moet, het gaat vooral om het 

ontmoeten van elkaar. 

De vieringen in kerk gaan weer ‘gewoon’ door. 

Wel gewoon wat de tijd en plaats betreft, maar 

wat het aantal personen aangaat zijn we nu ge-

bonden aan 30 personen. Eerst mochten nog 100 

mensen, voor ons dus geen enkel probleem. Nu 

komen er meestal rond de 30 mensen in kerk, we 

sturen niemand terug. Er wordt goed rekening 

gehouden met de 1,5 meter. Geweldig vinden wij 

het dat er, ondanks dat er niet gezongen mag 

worden, toch iedere keer muzikale ondersteuning 

is vanuit de koren! Zangers, organisten, iedereen 

doet zijn best mee te werken aan een mooie vie-

ring! Heel veel dank! 

27 september is er een prachtige viering gehou-

den waarin kapelaan Juan Andres Correa del Rio 

voor het eerst als priester in onze kerk voorging. 

Een feestelijke bijeenkomst in een prachtig ver-

sierde kerk! Met dank aan allen die aan de voor-

bereidingen meegewerkt hebben! Na de viering 

was er in Sarto koffiedrinken en kon het glas ge-

heven worden op een goede toekomst. Een wel-

komstlied en de ondersteuning van leden van de 

Vriendenkring maakten het bijzonder! Kapelaan 

Juan was zichtbaar blij met alle hartelijkheid, een 

cheque als bijdrage voor een evt. reis naar Chili, 

bloemen en een mandje streekproducten. Jammer 

was het dat zijn familie door de Coronatoestan-

den niet deze weken bij de wijding en alle feeste-

lijkheden konden zijn. We wensen kapelaan Juan 

van harte een heel goede tijd in onze regio!  

Verschillende vieringen zullen aangepast moeten 

worden omdat anders het aantal bezoekers te 

groot is. Er is flink nagedacht en gepuzzeld om 

toch iedereen een kans te geven naar kerk te ko-

men. U leest in dit Kontakt meer over de Aller-

zielenviering. Voor Kerst worden ook al plannen 

gemaakt. Actie Kerkbalans kan wel gewoon 

doorgaan, rekening houdend met de regels die 

dan gelden. Maar misschien is er dan weer meer 

mogelijk, we doen allemaal onze best hiervoor 

toch?  

Helaas moesten we vrij plotseling Ben Kuin, on-

ze man van het rondbrengen van de tassen met 

Kontakt missen. Ben was ook contactpersoon en 

stond voor iedereen klaar. Vooral zijn vrouw Jo-

ke veel steun en sterkte toegewenst. Ook over-

leed Cor Sijm, buurman van onze kerk. Cor was 

al langere tijd ziek, hij overleed in het hospice in 

Hoorn. Zijn familie zal hem missen! Onze paro-

chie kreeg een Mariabeeld van Cor, het hangt in 

de dagkerk. 

De wereldwinkel zal 15 november in de kerk 

aanwezig zijn, van harte welkom hun mooie as-

sortiment eens te bekijken en iets te kopen voor 

het goede doel waar zij voor staan! 

We hopen dat de geplande vieringen door kun-

nen gaan en er geen strengere maatregelen nodig 

zijn om dit vervelende coronavirus terug te drin-

gen. Pas goed op elkaar! 

Veel sterkte waar nodig! U kunt altijd een beroep 

op pastor Dekker doen of één van de leden van 

de bezoekersgroep of parochieraad. 

 

Hartelijke groet vanuit de parochieraad! 

Baukje Kuin-Hogendorp, secr. 

 

 

Hieronder nog het lied dat ter ere van kapelaan 

Juan Andrés tijdens de receptie door leden van 

de Vriendenkring is gezongen: 

 

(wijze: Waar de golfjes kabb’len) 

 

Heel ver weg, ergens in Zuid Amerika 

jaagt een jongeman zijn dromen achterna. 

Bevestigd door de beed’vaart,  

waar hij is geweest 

In de naam der Vader, Zoon en heilige Geest. 

Beleeft hij als het ware een hernieuwde doop. 

Geloven in de liefde, vrede, trouw en hoop. 

 

Op zijn 19
e
 jaar naar Nederland. 

Een cultuurschok voor zo een jonge migrant. 
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Er is zoveel anders, kijkt zijn ogen uit. 

Ondanks de verschillen, hij blijft bij zijn besluit. 

Bevestigd door de beed’vaart,  

waar hij is geweest: 

In de naam der Vader, Zoon en heil’ge Geest 

 

Hedenmorgen waren wij getuige van, 

de eerste Euch in onze kerk van frère Juan. 

Het had een lange aanloop van ruim elf jaar. 

Twee weken geleden was de dag dan daar. 

Later dan gepland, maar God had een ander plan. 

Se bienvenido, hermano Juan 

 

Vormsel en  
1e Communie 
 

Gezien de huidige coronamaatregelen is het 

thans helaas niet bekend vanaf wanneer we bin-

nen onze parochie het 'vormselproject 2020' 

kunnen herstarten en van wanneer we kunnen 

opstarten met het project ter voorbereiding van 

de '1e Heilige Communie'.  

Op het moment dat er versoepeling van de huidi-

ge coronamaatregelen zijn en ons ruimte geeft 

tot het herstarten en opstarten van beide projec-

ten, zullen we daartoe overgaan en betrokkenen 

daarover informeren. 

Hoopvol hoeven we daar niet te lang op te wach-

ten. 

 

Gemeenschapsopbouw 
 

WIJKCONTACTPERSONEN 

 

Zoals iedereen inmiddels bekend zal zijn is Ben 

Kuin ons helaas ontvallen. Ben zorgde onder an-

dere voor de verspreiding van de Kontakt bladen 

onder de wijkcontactpersonen. Dat zal Bert Kuin 

(tevens koster) van hem overnemen. Daar zijn 

we in ieder geval heel blij mee.  

We zullen Ben in meerdere opzichten missen; 

het leven zal saaier zijn zonder hem.  

Ben had zelf ook nog een wijk: wijk 28, waar 

enkele adressen in de verkaveling onder vallen. 

Uiteraard wordt er voor gezorgd dat het nieuwe 

Kontakt blad daar in de bus komt maar hoe we 

dat gaan regelen voor wat betreft een nieuwe 

wijkcontactpersoon of het samenvoegen van 

wijk 28 met een andere wijk dat moet nog even 

worden bekeken. Nadere berichtgeving daarover 

volgt in de volgende Kontakt.  

Kerk en 
Samenleving 
 

ADVENTSACTIE 2020 

 

Het overkoepelende thema van alle projecten is: 

voedselzekerheid 

Wat is er aan de hand in DR Congo?    

 In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten 

van DR Congo massaal op de vlucht voor ex-

treem politiek geweld. Vrouwen en kinderen 

worden vaak het hardst getroffen in situaties van 

gewapend conflict. Kinderen en jongeren zijn 

geregeld doelwit van ontvoering en rekrutering 

door gewapende groepen. Vrouwen en meisjes 

worden vaak seksueel misbruikt. Zij hebben 

geen andere keuze dan te vluchten naar veilig(er) 

gebied. Ruim 20.000 ontheemden hebben hun 

toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun 

meest dringende probleem is gebrek aan voedsel. 

In de dorpen die ze moesten achterlaten leefden 

ze van de opbrengst van hun land. Mogelijkhe-

den om op hun nieuwe woonplek werk te vinden 

zijn er nauwelijks. 

Wat willen we bereiken? 

CAJED is een lokale ngo (organisatie die onaf-

hankelijk is van de overheid) in de regio Goma 

en werkt al jarenlang met kwetsbare kinderen en 

jongeren. Zij willen de levensomstandigheden 

verbeteren van minimaal 250 kinderen en jonge-

ren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in 

de gemeenten Butare en Mweso in het Masisi 

gebied. Daartoe is het noodzakelijk de voedsel-

zekerheid te verbeteren. Gebrek aan voedsel 

maakt namelijk dat kinderen weglopen van huis, 

verzuimen van school, in de prostitutie terecht 

komen, diefstallen plegen of zich aanmelden bij 

gewapende groepen. Voedselzekerheid is essen-

tieel voor de stabiliteit van het gezin en het leven 

van kinderen en jongeren.  

Hoe doen we dat? 

In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen 

voedsel op gemeenschappelijke akkers. De loka-

le parochie heeft daarvoor grond beschikbaar ge-

steld. Ze werken onder leiding van een comité 

van boeren, die training krijgen in leiderschap, 

ondernemerschap en vreedzaam samenleven. 

CAJED weet uit ervaring dat een focus op vrou-

wen bij landbouw activiteiten een positief effect 

heeft op hun kinderen. Daarom krijgen de moe-

ders van elk gezin een startpakket voor eigen ge-
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bruik, dat bestaat uit zaden voor aubergine, ui, 

knoflook, kool, amarant (een zeer voedzaam 

pseudo-graan) en een schoffel. De 50 gezinnen 

werken samen in vijf groepen, die elk gieters, 

harken en een pakket met groenten krijgen om te 

verbouwen op de gemeenschappelijke akkers. De 

opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de 

kinderen, de aankoop van zaden voor het vol-

gende seizoen en om voor de kinderen de ge-

zondheidszorg te bekostigen in het lokale zie-

kenhuis. 

De deelnemers krijgen les in agrarische technie-

ken en leren van elkaars ervaringen. Ze krijgen 

ook les in verkooptechniek, zodat ze hun produc-

ten op de lokale markten goed kunnen verkopen. 

Bent u nieuwsgierig naar meer informatie? Deze 

kunt u vinden op www.vastenactie.nl  

 

WERELDWINKEL 

Op zondag 15 november staat de kraam van de 

Wereldwinkel weer in het voorportaal van de 

kerk. De kraam ligt dan weer boordevol met 

kleine cadeautjes en lekkernijen.Van harte aan-

bevolen! 
 

P.C.I. 
 

Als P.C.I. doen wij ook dit jaar weer een oproep: 

Een wens voor je medemens. Bij dit Kontakt 

vindt u een formulier. Weet u iemand die best 

een steuntje in de rug kan gebruiken? We horen 

het graag van u.  

Wilt u deze actie financieel ondersteunen? 

Het bankrek.nr. is NL64 RABO 0368 9445 14, 

t.n.v. RK parochie Andijk, o.v.v. PCI Andijk. 
 

PCI Andijk, Jos Kuin en Lieneke Dekker 
 

Regionieuws 
 

Op maandag 12 oktober is er, sinds 16 juni, weer 

een regiobestuursvergadering geweest. Digitaal 

wel te verstaan. De reden laat zich raden. 

Het is de bedoeling dat de vergaderfrequentie 

opgeschroefd wordt naar 1 x per maand. 

Belangrijkste punten zijn op dit moment een be-

tere samenwerking tussen de pastores en de pa-

rochies en een duidelijk plan van aanpak met be-

trekking tot onze regio. Het nieuw gevormde 

projectteam, onder leiding van de heer Henk 

Brussel, bestaat uit de pastores en een afgevaar-

digde per parochie, alsmede een regiobestuurs-

lid. De verwachting is dat het projectteam in no-

vember bijeen komt.  

Uiteraard hou ik u op de hoogte van nieuwe 

ontwikkelingen op regionaal gebied. 
 

Hartelijke groeten, Trudy Nieuweboer-Kuip 
 

Gedachte 
 

KUN JE NIET 
 

Kun je niet lachen, glimlach. 

Kun je niet glimlachen, 

wees dan toch blij. 

Kun je niet blij zijn, 

wees dan tevreden. 

Maar nooit de moed opgeven! 

 

Telkens als je denkt: 

het gaat niet meer. 

Schijnt er een lichtstraal 

keer op keer. 

Die kracht en moed geven 

om verder te kunnen met het leven! 

 

In ‘t zonnetje 
 

Voor deze gezellige rubriek is 

een bezoek gebracht aan Carine 

Sijm-Steltenpool, al heel lang kerkwerkster.  

Zo’n 25 jaar, dacht Carine. 

Lia Steltenpool schoof ook aan dus dat was weer 

een genoeglijke avond. Lia is ook al heel lang 

actief als kerkwerkster. 

Kon net, zo met z’n drieën, gezien de huidige 

jeweetwel regels. 

We hebben het natuurlijk over van alles en nog 

wat gehad maar ook over functionele zaken, zo-

als het idee om niet januari en augustus te laten 

vervallen qua kerkwerken maar februari en juli. 

Reden hiervan is dat er na de Kerstvieringen ge-

noeg op te ruimen en schoon te maken is en au-

gustus is spinnenmaand dus dan kan beter juli 

vervallen, wat ook een vakantiemaand is. 

Dus dat wordt meegenomen in de planning voor 

de komende Kontakt-bladen. 

We zijn als parochie(raad) natuurlijk heel blij 

met onze kerkwerksters en willen daarom  

Carine, Lia en alle andere dames die onze kerk 

schoon en netjes houden, hartelijk danken! 

 

De parochie(raad) 
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Een wens voor je medemens 
 

Wij zijn op zoek naar mensen die in deze best wel lastige tijd een 
(klein) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hierbij kunt u denken 
aan een financiële bijdrage, een bijdrage in sport of culturele activi-
teiten, een kerstpakket, maar misschien heeft u zelf ook wel een goed 
idee. 
 
Weet u iemand die we kunnen verrassen? Vul dan onderstaande ge-
gevens in en lever deze vóór 11 december in. De wens die wij in ver-
vulling laten gaan blijft anoniem. 
 
Opdrachtgever: 
  

Naam……………………………………………………….. 
 Telefoonnummer…………………………………………. 
 
Naam en adres voor wie deze wens is bestemd: 
  
 Naam……………………………………………………….. 
 Adres……………………………………………………….. 
 
De wens is: 
……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………... 
 
U kunt dit formulier tot 11 december mailen naar 
pci.andijk@gmail.com of in de brievenbus doen bij: 
 

Dijkweg 232  of Dijkweg 412 
 
Namens P.C.I. parochie Andijk 
wensen wij u fijne feestdagen. 
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PAROCHIE MARIA MIDDELARES VAN ALLE GENADEN, ANDIJK 
 
O P G A V E   G E B E D S I N T E N TI E S  
 
In de samenkomsten in onze kerk houden we de namen van onze ge-
storvenen levend door hen in de voorbede met name te noemen. De 
kerken zijn daarmee tot één van de laatste plaatsen geworden waar de 
band met de doden in het openbaar levend gehouden wordt. Een kost-
baar gedenken van hen die uit ons midden zijn weggevallen, maar wier 
leven nog van zo grote invloed en betekenis is. 
 
Bepaalde dagen in het jaar, een verjaardag, trouwdag, sterfdag, zijn 
vaak momenten om hun namen te herinneren en voor hen te bidden. 
Omdat het opgeven van intenties er door de drukte van alle dag vaak 
bij inschiet, willen we u in de gelegenheid stellen via dit formulier ge-
bedsintenties op te geven voor het komende jaar 2021.  
 
U kunt uw ingevulde formulier bezorgen bij mevr. Greet Tensen-
Beemsterboer, Kleingouw 195, 1619 CJ Andijk, tel. 592046. U kunt het 
natuurlijk ook opsturen per mail naar p.tensen@quicknet.nl 
 
Per gebedsintentie wordt uitgegaan van een vergoeding van € 7,=  
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken via  
banknr. NL64RABO 036 89 44 514, t.n.v. R.K. Parochie Andijk. 
  
 



 
Uw naam:  .................................................................................... 

 
Uw adres:   ................................................................................... 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Omschrijving van de intentie: 
 
 ................................................................................................... 
 
 ................................................................................................... 
 
Gewenste data van de intentie: 
 
 ................................................................................................... 
 
 ................................................................................................... 
 
Heeft u verder nog vragen of wilt u een persoonlijk gesprek, dan kunt u 
contact opnemen met pastor Dekker, tel.: 06-28449410 

     
    Parochieraad Andijk 

 


