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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
dinsdag 18 mei voor juni t/m
augustus 2021
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Van de redactie

Liturgisch rooster

Veiling Sarto kon ook dit jaar niet doorgaan.
Toch is er een alternatief bedacht. Hopelijk kan
het bestuur rekenen op een behoorlijke opbrengst, zodat parochie en verenigingen een
welkome bijdrage kunnen ontvangen.
En dan gaan we alweer richting Pasen, het feest
van donker naar licht. Dan wordt ook de vastenactie afgesloten. Dit jaar worden projecten ondersteund, die beroepsonderwijs aanbieden o.a.
in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Zo kunnen de mensen werken aan een betere toekomst.
Vergeet hen niet!
Zalige en zonnige Paasdagen toegewenst.
Geniet van het voorjaar!

Donderdag 1 april: Witte Donderdag
geen viering
wél in Medemblik en Wervershoof

Woorden betekenen meer dan
wat er op papier staat.
Je hebt de menselijke stem nodig
om ze te vervullen
met een diepere betekenis.
Maya Angelou

Wat en wanneer
mei 2021

40 MM wandelmaand

di. 18 mei

kopij inleveren voor
juli t/m augustus

Liturgische agenda
In het weekend is er één viering.
Algemeen geldt:
In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.
In de overige weekenden van de maand steeds op
zondagmorgen om 10.00 uur.
Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.
Communie thuis: Indien u graag de Communie
thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker
een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.
***************************************

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg
Voorgangers van groep Andijk
Op dit uur van deze dag staat
de tijd een ogenblik stil.
Wij volgen de weg die Jezus is
gegaan. Zijn leven, lijden en
sterven willen wij hier gedenken. Vandaag, Goede Vrijdag,
is Hij alleen aan het kruis.
Zijn moeder en enige vrouwen staan onder het
kruis.
19.00 uur: Liturgie van Goede Vrijdag
met Vriendenkring
Pastor A. Dekker
Vanavond blijven ook wij bij Jezus waken.
Vanavond blijven ook wij staan onder het kruis.
Stil en verdrietig om het lijden.
Maar ook vol verwachting uitkijkend
naar het licht van Pasen.
Zaterdag 3 april: Paaszaterdag
19.00 uur: Paaswake met de symbolen
van licht en water, de paaskaars;
we luisteren naar de verhalen van
schepping, bevrijding en opstanding.
Eucharistieviering met muzikale
ondersteuning van het Gemengd Koor
Pastor F. Deen
Deurcollecte voor Vastenactie
Zondag 4 april: 1e Paasdag
10.00 uur: Woord-Communieviering
met muzikale ondersteuning van
de Vriendenkring
Pastor A. Dekker
Deurcollecte voor Vastenactie
Maandag 5 april: 2e Paasdag
viering vervalt
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Zondag 11 april:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met muzikale ondersteuning van
het Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk

Zondag 30 mei:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met muzikale ondersteuning van
het Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk

Zondag 18 april:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met muzikale ondersteuning van
de Vriendenkring
Pastor A. Dekker

Van Onder An de Dijk

Dinsdag 20 april:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
Zaterdag 24 april: Roepingenzondag
19.00 uur: Eucharistieviering
met muzikale ondersteuning van
het Gemengd Koor
Pastor J. Correa
Zondag 2 mei:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met muzikale ondersteuning van
de Vriendenkring
Pastor A. Dekker
Zondag 9 mei:
10.00 uur: Eucharistieviering
met muzikale ondersteuning van
het Gemengd Koor
Pastor J. Correa
Donderdag 13 mei: Hemelvaart
geen viering
wél in Medemblik en Wervershoof
Zondag 16 mei:
10.00 uur: Eucharistieviering
met muzikale ondersteuning van
het Gemengd Koor
Pastor J. Correa
Dinsdag 18 mei:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
Zaterdag 22 mei: 1e Pinksterdag
19.00 uur: Eucharistieviering
met muzikale ondersteuning van
de Vriendenkring
Pastor J. van Dril

Beste parochianen,
We hoorden het tijdens de persconferentie dinsdagavond 23 maart waar zo’n 5 miljoen mensen
naar hebben geluisterd en gekeken. En de volgende morgen kwamen we het tegen op de voorzijde van de krant in vet afgedrukte letters …
‘Uur later naar binnen, dat is ‘t ’. Meer versoepeling in de coronamaatregelen zat er helaas deze
keer niet in. Natuurlijk valt dat o.a. voor de horeca bitter tegen. Zo o.a. ook voor hen onder ons
en om ons heen die voornemens waren de ‘meivakantie’ in het buitenland door te brengen. De
overheid steekt daar vooralsnog een stokje voor.
Vanaf woensdag 31 maart moeten we het nu dus
doen met enkel dat ene ‘uur’ verruiming van de
avondklok. En ook al is het maar een ‘uur’ het
geeft ons toch iets meer beweegruimte. Kunnen
we onze wandeltocht of fietstocht in de avond
net iets langer maken en zo genieten van het verder opkomen van de natuur, van het fluiten van
de vogels, van het springen van de lammeren in
de wei en nog zoveel meer aan moois dan dat.
Ook als is het dus maar een ‘uur’ het maakt wel
degelijk een verschil en zeker nu we in de nacht
van zaterdag 27 maart in de ‘zomertijd’ zijn beland. En het daarmee dus ’s avonds langer licht
is.
Ook voor onze Paasvieringen maakt dat ‘uur’
wel degelijk een verschil. En dat uiteraard met
name bij die vieringen die we ’s avonds tegenkomen. Zoals die op ‘Witte Donderdag’. Daarin
gedenken we het ‘Laatste Avondmaal’ van Jezus en zoals die op ‘Goede Vrijdag’. Daarop vertellen we in de avond het ‘Lijdensverhaal’ van
Jezus en zoals op zaterdagavond. Op die avond
houden we onze ‘Paaswake’. Een ‘wake’ voorafgaande aan het ‘Hoogfeest van Pasen’ op zondag 4 april, waarin we verhalen tegenkomen over
de schepping en over de bevrijding. Maar ook
een ‘wake’ waarin we nieuw wijwater en doopwater aanmaken en voor het eerst onze nieuwe
‘Paaskaars’ ontsteken. Symbool van het ‘Licht
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van Christus’ onder ons mensen gekomen om
onze levensweg te verlichten.
En naast voornoemde drietal avondvieringen, die
op donderdag- , vrijdag- en zaterdagavond, komen we vrijdagmiddag nog onze ‘Kruisweg’ tegen. Een ‘weg’ van Jezus waarin velen van ons
ook hun eigen ‘weg’ in herkennen, namelijk die
van ‘vallen en opstaan’. En tenslotte hebben we
zondag dus het ‘Hoogfeest van Pasen’. Het feest
waarop we de wonderbaarlijke verrijzenis van
Jezus gedenken.
Nu maakt voor die viering op vrijdagmiddag en
voor die viering op de zondagmorgen dat verkregen ‘uur’ uiteraard niets uit, maar dus wel
voor die desbetreffende avondvieringen. Dat
houdt niet in dat we die vieringen daardoor onnodig gaan rekken, maar het brengt wel wat
meer rust in die vieringen. We weten tenslotte
dat we na afloop van die vieringen rustig huiswaarts kunnen keren zonder huiverig te zijn voor
een actieve ‘boa’, die ons vanuit het struikgewas
plotseling verrast met een flinke boete.
Het ‘uur’ maakt dus een verschil in deze coronatijd waar we inmiddels toch alweer ruim een jaar
in onderweg zijn met gelukkig nu wel de mogelijkheid om ‘Pasen’ kerkelijk te vieren. Weliswaar nog beperkt in het aantal bezoekers vanwege de nodige coronamaatregelen, maar toch …
het is in ieder geval een stap in de goede richting
van weer ‘samen vieren’ binnen onze parochiekerk met deze week, de zogenoemde ‘Goede
Week’. De week met bijzondere aandacht in de
aanloop naar het ‘Hoogfeest van Pasen’. Het is
overigens ook de week waarin we op donderdagavond, ‘Witte Donderdag’ 1 april, vanaf 20.35
uur op NPO 1 ‘The Passion’ tegenkomen.
Inmiddels is dat de elfde editie met net als verleden jaar, vanwege de coronamaatregelen, zonder
publiek. Dat neemt niet weg dat het ook dit jaar,
nu vanuit Roermond, weer een indrukwekkende
uitzending zal zijn met vele welbekende gezichten zoals o.a. de musicalacteur Freek Bartels in
zijn rol van Jezus, zangeres Trijntje Oosterhuis
in haar rol van Maria en Huberto Tan als verteller van ‘The Passion’ , als verteller van het lijdensverhaal van Jezus, dat dit jaar als thema
heeft meegekregen … ‘Ik ben er voor jou’. Paus
Franciscus zei verleden jaar daar nog over …
‘We moeten de concretisering van kleine dingen

herontdekken, kleine gebaren van aandacht die
we kunnen bieden aan onze naasten, onze familie, onze vrienden’. Want … zo ging hij verder ‘
Gebaren van tederheid, genegenheid, medeleven
zijn beslissend en belangrijk’.
Met wellicht die uitspraak van de Paus in het
achterhoofd heeft ‘The Passion’ dit jaar dat thema meegekregen van … ‘Ik ben er voor jou’.
Dat mogen we ook verstaan in de volgende bij
velen welbekende liedtekst met de titel en de
woorden …
Ik zal er zijn
Als je eenzaam bent of in het duister,
denk dan aan Mij en roep Mijn naam.
Als geen mens je kent en niemand luistert,
ook als je fluistert, zal Ik je stem verstaan.
Als een vriend wil Ik je dragen,
alle dagen, Ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal Ik wachten,
Ik zal er zijn.
Wees niet bang voor de stilte om je heen.
Wees niet bang, Ik laat je nooit alleen.
Als een vriend wil Ik je dragen,
alle dagen, Ik zal er zijn.
Drukt de hele wereld op je schouders
en spoken zorgen door je hoofd.
Er is Iemand die je kunt vertrouwen,
die van je houdt en die echt in jou gelooft.
Als een vriend wil Ik je dragen,
alle dagen, Ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal Ik wachten,
Ik zal er zijn.
Mogen we dat zo ook ervaren en zelf zichtbaar,
hoorbaar, voelbaar delen met de ander in naam
van de Ander, in naam van Jezus Christus. Ons
voorbeeld onder ons mensen gekomen van wat
het betekent ‘Ik zal er zijn’. Van wat het betekent
‘ik ben er voor jou’ naar dat thema van ‘The Passion’.
Het uitdragen daarvan op straat kan vanaf
woensdagavond 31 maart dus ook in dat verkregen ‘uur’ van verruiming van de avondklok. En
ook al is het maar een ‘uur’ het kan in de ont-
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moeting met de ander een waardevol verschil
maken. Zo met deze gedachte en met het hiervoor geplaatst gedicht wens ik ons allen mooie,
inspirerende, bemoedigende Paasdagen toe.
Een zalig, gezegend Pasen
en met hartelijke groet,
pastor André Dekker

Bloemschikken
De weken van 29 maart t/m 11 april :
Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter
De weken van 12 april t/m 25 april :
Betty Bakker en Ellen Botman
De weken van 26 april t/m 9 mei :
Meina Stavenuiter en Lenie vd Sluis
De weken van 10 mei t/m 23 mei :
Corry Kuin en Angela Bregman
De weken van 24 mei t/m 6 juni :
Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter
Veel plezier met bloemschikken!
Groet van Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter

Kerkwerken
Op dinsdag 6 april 2021 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
en op dinsdag 4 mei 2021 voor de dames:
J. Stuifzand-van der Drift
C. Keeman-Breg
J. Ligthart-Buis
T. Rinkel-Deen
Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als
deze dag niet gelegen komt.
Groetjes van Trudy

Koffiedrinken
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en zitten
nog steeds aan de beperkte maatregelen vast
vanwege het coronavirus. Gelukkig zijn al een
aantal zondagen de kerkvieringen weer van start
gegaan.
Wat zou het fijn zijn als over een poosje ons
maandelijks gezamenlijk koffiedrinken weer realiteit mag zijn! Gezellig even bij elkaar zitten na
de kerkviering om gedachten en “nieuwtjes” uit
te wisselen.
Wij van de koffieschenksters staan te popelen
om jullie dan weer van een lekker bakkie koffie/thee en een koekje te voorzien. Of dit binnenkort gaat lukken is nog moeilijk te voorspellen. Er zal eerst nog veel meer versoepeld moeten gaan worden want met anderhalve meter afstand van elkaar blijft het lastig.
Maar wie weet, het voorjaar op weg naar Pasen
is begonnen. De narcissen en krokussen staan in
bloei. Het mooie weer komt er aan en misschien
trekt het virus zich langzaam aan terug. We zullen het gaan zien maar blijven vooral optimistisch.
Iedereen fijne Paasdagen toegewenst,
alle goeds en blijf vooral gezond!!
Hartelijke groet,
Afra Kuin

In Memoriam
Jan Sijm
* 8 oktober 1963

+ 13 maart 2021

Op 57-jarige leeftijd is plotseling overleden Jan
Sijm, zoon van Jan Sijm + en Tiny SijmLigthart. Wij wensen zijn nabestaanden namens
onze parochiegemeenschap heel veel sterkte met
dit grote verlies.

Verhuisd
Afgelopen maand is mevrouw Riet Neefjes verhuisd van de boerderij, Bangert 28, naar huize
St. Jozef in Wervershoof.
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Wel en wee
Beste mensen,
Toen ik in september met een hersenbloeding in
Nicolaas in Lutjebroek kwam te liggen, werd er
een oproep in Kontakt geplaatst om daar wat
aandacht aan te schenken. Er is massaal gehoor
aan gegeven. Vanaf deze plaats wil ik iedereen
bedanken voor het mee leven d.m.v. kaarten,
bloemen en andere blijken van meeleven met Jacinta en mij. Heel hartelijk bedankt.
Ton en Jacinta Stuifzand

Parochieraad
Begin maart is de parochieraad weer bij elkaar geweest. Niet om tafel
in Sarto, maar voor alle zekerheid in een ruime
cirkel in de dagkerk. Er was nog net geen toeter
nodig… Het werd een korte, snelle vergadering
met de avondklok als stok achter de deur. Pastor
Dekker moet wel voor 21.00 uur thuis zijn. Toch
kon er heel wat besproken worden. Allereerst de
actie kerkbalans nog een keer. Met veel waardering voor allen die zich hiervoor ingezet hebben,
ondanks deze coronatijd! De opbrengst staat nu
op € 20.105 ..een geweldig bedrag! Veel dank!
Voor de wijk van Ben Kuin is een nieuwe contactpersoon gevonden. Katie Keeman neemt deze
wijk over. We kunnen Ben niet meer bedanken
maar Joke heeft bloemen gehad voor alles wat
Ben voor de parochie heeft gedaan. Bert Kuin
zorgt nu dat de tassen met Kontakt bij de contactpersonen komen. Ook een hele klus. Fijn dat
het zo spontaan weer opgepakt is. De samenwerking binnen de regio kwam ook ter sprake. Het is
de laatst tijd een vast agendapunt. We moeten
vooruit denken, niet altijd gemakkelijk, maar wel
noodzakelijk. Het regiobestuur heeft hier veel
zorg over. Samen met Henk Brussel, die veel ervaring heeft met dit soort situaties, wordt naar
een goed passende oplossing voor onze regio gezocht. Dat het niet zomaar even geregeld kan
worden is wel duidelijk. Er speelt zoveel mee,
ook veel emoties over het eigen kerkgebouw.
De vieringen rond Pasen kunnen zo het nu lijkt
doorgaan. Het aantal kerkgangers is nog wel beperkt, maar in onze kerk kan best rekening gehouden worden met de 1,5 meter. Welkom in de
vieringen!

Ook de ontmoetingsochtenden de derde dinsdag
in de maand zijn weer opgestart. Ook hier van
harte welkom!
De afgelopen weken kregen sommigen parochianen heel veel verdriet te verwerken. We wensen
hen veel sterkte en leven mee in deze moeilijke
tijd. Afscheid nemen in coronatijd is nog zwaarder dan het anders al is. Wat hebben we elkaar
juist in moeilijke tijden nodig…
Vanuit de parochieraad wensen we u/jullie allen
zalig Pasen en alle goeds en gezondheid en wie
weet, de komende tijd een stukje meer vrijheid
i.v.m. corona!
Baukje Kuin-Hogendorp, Secr.

Eerste Communie
en Vormsel
Door de thans nog geldende coronamaatregelen is er binnen onze parochiegemeenschap helaas nog geen
mogelijkheid tot het organiseren van bijeenkomsten ter voorbereiding van een Vormselviering
en Eerste Communieviering. Zo gauw daartoe
mogelijkheden zijn, zullen wij u daarvan uiteraard op de hoogte brengen.
Werkgroep Vormsel
en Werkgroep Eerste Communie

Raad van kerken
Beste mensen,
Even een berichtje van de Raad van Kerken.
We zouden graag weer activiteiten ondernemen.
Maar door de corona kunnen we dat nog steeds
niet doen. In mei wilden we, al vorig jaar, een
fietstocht langs diverse kerken houden. Met uitleg over de kerk in de kerk. In september een
avond i.v.m. de Vredesweek in de kerk bij Sarto.
Dat zal dit jaar nog niet door kunnen gaan.
Maar er komen vast weer tijden dat het weer kan.
Dan beginnen we weer met enthousiasme en vol
goede moed. En hoort u weer van ons!
Hartelijke groeten van de Raad van Kerken
van Wervershoof, Andijk,
Onderdijk en Zwaagdijk-oost
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Kerk en
Samenleving
VASTENACTIE
Werken aan je toekomst
In de Zambiaanse districten Senga en Mpulungu
levert landbouw te weinig op om het hele jaar
van te leven. Vooral voor jongeren is er weinig
perspectief. Dit project biedt jongeren de kans op
werk en inkomen.
Wat is er aan de hand?
Tijdens het oogstseizoen, dat vier maanden
duurt, verdienen de boeren in de districten Senga
en Mpulungu, in het noorden van Zambia, een
redelijk inkomen. De rest van het jaar doen ze
slecht betaald werk. De hiv-aidspandemie maakte de situatie nog slechter, want hierdoor verloren veel ouders hun partner en raakten kinderen
één of beide ouders kwijt. Alleenstaande ouders
hebben veel moeite om hun gezin te onderhouden, dus geld om hun kinderen een beroepsopleiding te geven hebben ze al helemaal niet. En
er zijn nauwelijks tot geen betaalbare opleidingen in de regio. De werkeloosheid onder met
name jongeren is hoog.
Wat willen we bereiken?
De zusters van het Heilig Hart zijn actief in het
noorden van Zambia. In 1991 richtten zij het
Households in Distress programma (HID) op,
om armoede te bestrijden. Zij bieden trainingen,
en opleidingen gericht op inkomensverbetering
en het ontwikkelen van praktische vaardigheden,
maar ook op het gebied van ondernemerschap.
Het project is bedoeld om de werkeloosheid onder de jongeren te verminderen door ze een beroepsopleiding aan te bieden en ze daarmee een
kans te geven hun dromen te volgen. Ook verhoogt dit de kans op een eigen inkomen waarmee
ze hun gezin kunnen onderhouden. Het project
heeft ook als doel aan te tonen dat verandering
mogelijk is. Naast dat het de levens van de betreffende jongeren raakt, profiteren ook hun families van deze kans.
Hoe doen we dat?
Het project geeft 55 werkloze jongeren en recente schoolverlaters (30 mannelijke en 25 vrouwelijke kandidaten) de kans om een beroepsopleiding te volgen. Het gaat om opleidingen op het
gebied van uiterlijke verzorging, elektro- en metaaltechniek, houtbewerking, kleding maken,

metselen en bouw. Deze opleidingen geven hen
de kans op een betere toekomst.
Gunt u deze jongeren de kans om een vak te leren? Uw donatie aan Vastenactie helpt ons dat
mogelijk te maken.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.vastenactie.nl
PINKSTERACTIE
Week Nederlandse Missionarissen
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen
en missionair werkers zich iedere dag in voor
hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen we
tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van 15 t/m 23 mei voert
WNM campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij
zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Uw
steun is daarbij onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen
zij heel goed gebruiken.
Zij zijn er altijd voor de ander
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen.
Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met
zijn zus) inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies
onder zijn hoede. Missionair werker Susanne
Beentjes werkt in Tanzania met jonge meisjes
die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Dankzij
Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun
kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is. Susanne, pater Peter en al die andere
missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er - samen met u voor hen.
Samen voor onze missionarissen
De WNM steunt missionarissen en missionair
werkers in hun persoonlijke welzijn. We bieden
financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos
kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook
kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij
kunnen genieten van een verlof in Nederland
zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM een
klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen
een beroep op kunnen doen voor noodgevallen.
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Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en
geld voor vervanging ontbreekt. Zo zijn we het
steuntje in de rug van onze missionarissen.
“Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort.
Dat mensen aan je denken, ook al ben je ver
weg. Dat is voor mij een enorme geruststelling.
Het is erg fijn een achterban te hebben.”
Pater Peter Daalhuizen
“De WNM ondersteunt mijn uitzending en als ik
een specifieke hulpvraag heb, kan ik de WNM altijd benaderen. Zo kreeg ik coronanoodhulp die
ik heb gebruikt voor het aanschaffen van twee
wastafels, zeep en dispensers voor de parochie.”
Susanne Beentjes
Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?
Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de
rug zijn voor mensen zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij en vele anderen dit jaar weer op
uw hulp rekenen en doet u mee met de WNM
Pinksteractie? U kunt de WNM-posters ophangen, folders verspreiden en/of achter in de kerk
leggen, de Pinksteractie bij familie en vrienden
onder de aandacht brengen, mensen erop attenderen dat digitaal geven ook mogelijk is. Het is
allemaal een kleine moeite die een groot verschil
kan maken.
Zo werken wij samen aan een mooiere wereld.
Dank u wel!
www.weeknederlandsemissionaris.nl
IBAN: NL30RABO 0171 21 1111

Regionieuws
Onlangs is aan de vijf parochies binnen onze regio gevraagd antwoord de geven op de volgende
drie vragen:
* Welke activiteiten zijn voor uw parochiegemeenschap belangrijk? Noem er minstens vijf.
* Welke toekomst ziet u voor uw parochiegemeenschap de komende tien jaar? Waar moet
dan aan voldaan zijn? Wat verwacht je in deze
van de regio?
* Wat gaan jullie missen als je geen eigen kerkgebouw meer hebt?
Dit heeft geresulteerd in interessante antwoorden, die verzameld zijn door extern begeleider de
heer Henk Brussel.

Na de bespreking ervan binnen het regiobestuur
zal er eerdaags terugkoppeling over volgen naar
de vijf parochies toe. Het doel is om te komen tot
een zogenaamd visiedocument, medio april
2021.
Uiteraard zullen we als regiobestuur regelmatig
in contact zijn met de vijf parochies. Duidelijkheid en transparantie is in deze heel belangrijk
om gezamenlijk tot een toekomstperspectief te
komen, waarbij het samen beleven en belijden
van ons geloof centraal staat.
Tot zover de actuele stand van zaken met betrekking tot de regio.
Hartelijke groeten,
Trudy Nieuweboer-Kuip

Gedachte
Geloof van alle dag
Een lachend kind
een boom
een bloem
een aardig woord
een lief gebaar
een fijne brief
een glimlach
hier en daar
de kleine dingen van de dag.
Ik raap ze op
en leg ze neer
-behoedzaaméén voor één
in de schatkist
van mijn dag.
En ’s avonds voor
het slapen gaan
bekijk ik
mijn vergaarde schat
en zeg:
heb dank, o God
U sprak tot mij in
de kleine dingen van de dag.
Dichter onbekend
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Kies
Voor
Gezelligheid

ken voor hun medewerking bij het afscheid van
onze moeder, oma en overgrootmoeder,
mevrouw Annie Kuip-Mooijer.
Het was een pracht en we zijn er zeer dankbaar
voor.

Lieve leden van Kies Voor Gezelligheid,

Hartelijke groeten,
Trudy Nieuweboer-Kuip

Hier weer even een berichtje van het KVG.
Nog steeds is het voor iedereen een rare en bijzondere tijd. Een groot deel van het programma
moeten we alweer schrappen.
Maar we houden vol!! En hopen op betere tijden.

Uit de brievenbus

Voor nu wensen we iedereen fijne paasdagen.

Bestaande vorm 40MM
sponsorwandeltocht
Sinds jaar en dag is het
een feit: op de zaterdag
na Hemelvaartsdag vindt
de sponsorwandeltocht van de 40MM plaats. Alle 40MM wandelaars lopen om sponsorgeld bijeen te brengen waarmee alle 40MM projecten
kunnen worden ondersteund. Dit betreft vele
kleinschalige projecten in de minder ontwikkelde
landen. De wandeltocht wordt gekenmerkt door
de gezellige sfeer. Het straalt plezier uit van zowel de wandelaars als de talloze vrijwilligers om
er een geslaagd evenement van te maken.

Lieve groeten,
Bestuur KVG

Veiling Sarto
Zo zittend in het lentezonnetje kijk ik om me
heen en geniet van de zon, de narcissen en de
krokussen die in volle bloei staan. De eerste
zwaluw vliegt alweer in het rond
Alles wat groeit en bloeit gaat zijn gangetje.
Met het Paasfeest en Pinksteren in het vooruitzicht hopen we dat iedereen hier volop van genieten kan
Genieten van een wandeling, een fietsritje, of
wat het ook is. Misschien paaseieren zoeken, wat
toch wel een traditie is met Pasen. We wensen
iedereen dan ook gezellige dagen toe en willen
iedereen hartelijk bedanken voor de gulle donatie
aan de 69 ste veiling. Tot nu toe is er al een opbrengst van meer dan 10.000 euro!
Wist u dat de 69e veiling nog doorloopt tot 1
april? Tot dan kunt u nog een keuze maken uit
ons tegenaanbod en kans maken op een mooie
verrassingsmand. Daarna zijn giften natuurlijk
ook nog van harte welkom op NL62 RABO
0302400125 t.n.v. parochieveiling Sarto.
Groeten van het bestuur van veiling Sarto

In ‘t zonnetje
In deze in ‘t zonnetje rubriek wil
ik graag namens mezelf en mijn
familie pastor André Dekker en
Piet, Jan en Tim Schuitemaker hartelijk bedan-

40MM
VIRTUELE SPONSORWANDELTOCHT

Versie 2021:
virtuele 40MM sponsorwandeltocht
Helaas kan door corona dit jaar de wandeltocht
niet in de bestaande vorm plaatsvinden, maar gelukkig wel in een nieuwe vorm: een virtuele
sponsorwandeltocht! Dit betekent dat de wandelaars helaas niet kunnen genieten van het mooie
parcours zoals wij normaliter uitzetten, maar dat
de wandelaars zelf mogen bepalen wanneer,
waar, welke en in hoeveel dagen zij hun gewenste afstand lopen! Uiteraard mag er ook voor gekozen worden om niet de gehele 40 km te lopen.
Dit alles wordt geregistreerd in een speciale app.
We hebben de maand mei dan ook uitgeroepen
tot ‘40MM mei wandelmaand’. Een totaal nieuwe opzet, maar wel passend voor deze tijd. Juist
nu is het zo belangrijk om te sporten en fit te
blijven, dus we hopen vele wandelaars jong en
oud (uit heel West-Friesland en daarbuiten) te
kunnen motiveren om sponsorgeld in te zamelen
en de wandelschoenen aan te trekken! Voor meer
informatie zie ook www.40mm.nl.
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Kinderroute
Net zoals altijd hebben wij ook nu aan de kleine
wandelaars gedacht. Je kunt ervoor kiezen om
samen met je kind(eren) een route van 4 km te
lopen.
Hoe gaat het in zijn werk?
- Download de Racemap app.
- Ga naar onze website www.40mm.nl en
schrijf je in (dit kan vanaf 1 april tot uiterlijk 30 april 2021)!
- Check je mailbox of je de bevestigingsmail hebt ontvangen.
- Download het sponsorformulier vanaf
onze site en laat je door zoveel mogelijk
mensen sponsoren.
- Eind april ontvang je de instructiemail
waar je startnummer in zit en de uitleg
over het gebruik van de app.
- Het is mei! Trek je wandelschoenen aan
en geniet van de omgeving, de rust, het
kletsen met een bekende, etc. Doe het op
je eigen manier, hoe jij het wilt!
- Vergeet niet uw wandelfoto’s te delen via
Facebook (#wandelen40mm), dan kunnen we allemaal meegenieten!

Samen lopen
Omdat wij nu nog niet weten welke coronamaatregelen gelden in mei, raden wij u aan de site
van het RIVM in de gaten te houden en svp deze
richtlijnen te volgen. Wandelen in een (grote)
groep zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn, maar
hoe leuk is het dan ook dat je alle bekenden die
meelopen live kunt volgen? Heel leuk! Dit kan
via de app.
GEDICHT
Leven leer je door niet al teveel te vragen
Door gewoon te nemen wat het leven schenkt
We hebben allemaal wel van die droeve dagen
Maar die zijn meestal niet zo droevig als je denkt
Leven leer je door vergeven en vergeten
Door af en toe te doen wat eigenlijk niet mag
En door elke dag je bordje leeg te eten
Ook al is ‘t niet te vreten op een dag
Leven leer je door het geluk niet te dwingen
Er is gewoon geluk voor iedereen
Het verschuilt zich vaak in hele kleine dingen
Als je al te groot ben, kijk j’er over heen.
Toon Hermans

