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Baukje Kuin-Hogendorp,
Dijkweg 412, tel. 591408
email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl
OPGAVE INTENTIES:
Greet Tensen-Beemsterboer,
Kleingouw 195, tel. 592046
CONTACTPERSOON KOSTERS:
Tonny Smit-de Hoon: tel. 06-13197690
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t.n.v. R.K. parochie, banknr.
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De Laatste Eer: mevr. Yvonne Out-Breed;
dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

HELP ONZE ADMINISTRATIE!

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

Crisis?
Is het even crisis… in je
financiën? in je relatie?
in je koelkast?
HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor
iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. Bel met 0229-271684 of mail:
hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de
lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.
HWK – is een gezamenlijk initiatief van alle
Uw
wijkkontaktpersoon
is:PCI’s.
Westfriese
diaconieën en
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl
dinsdag 25 januari voor februari
t/m half april
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Van de redactie
Ook dit was een bizar jaar en corona houdt ons
nog steeds in de greep. We moeten er mee omgaan, het is niet anders. Vanwege de aangescherpte maatregelen kunnen de vieringen op
Kerstavond en met Oudjaar helaas niet doorgaan.
De viering op 1e Kerstdag begint om 10.00 uur.
Dan is er een deurcollecte voor de Adventsactie.
Op Nieuwjaarsdag is er geen viering, wel op
zondag 2 januari.
M.i.v. het nieuwe jaar beginnen de vieringen
weer om 10.00 uur. En elke 2e en 5e zondag van
de maand is er geen viering. Om rekening mee te
houden!
Allen liefdevolle Kerstdagen toegewenst en veel
licht, warmte en voorspoed in het nieuwe jaar.

Omkijken naar elkaar.
Het mooie is dat iedereen het kan.
Je hoeft het alleen maar te doen!

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

Liturgisch rooster

Let op:
m.i.v. 1e Kerstdag zijn de vieringen op zondag
weer om 10.00 uur!!
Dinsdag 21 december:
10.00 uur: GEEN Ontmoetingsochtend
Vrijdag 24 december:
vieringen Kerstavond vervallen
Zaterdag 25 december: 1e Kerstdag
10.00 uur: Woord-Communieviering
met muzikale ondersteuning van
de Vriendenkring
voorgangers van groep Andijk
Deurcollecte Adventsactie!
Zondag 26 december: 2e Kerstdag
vieringen in Medemblik en
Wervershoof

Cordaid

Wat en wanneer
18-26 dec.

Midwinterwandeltocht

16-17 jan.

Actie Kerkbalans

di. 25 jan.

Inleveren kopij voor februari
t/m half april

zo. 22 mei

fietstocht Raad van Kerken

za. 28 mei

40 MM

Liturgische agenda
Zondag is er één viering, om 10 uur,
uitgezonderd de 2e zondag van de maand en
eventueel de 5e zondag.
Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering, 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 31 december: Oudjaar
viering Oudjaar vervalt
Zondag 2 januari:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met muzikale ondersteuning van
de Vriendenkring
voorgangers van groep Andijk
Zondag 9 januari: Doop van de Heer
GEEN VIERING
m.i.v. het nieuwe jaar, vervalt de viering in
Andijk op de 2e zondag van de maand, er zijn de
2e zondag wél vieringen in Medemblik,
Onderdijk en Wervershoof
Zondag 16 januari: Actie kerkbalans
10.00 uur: Eucharistieviering
met muzikale ondersteuning van
het Gemengd Koor
Pastor J. Correa
Zondag 23 januari:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met muzikale ondersteuning van
de Vriendenkring
Pastor A. Dekker
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Zondag 30 januari:
GEEN VIERING
als er een 5e zondag in een maand valt,
vervalt deze viering, er zijn de 5e zondag wél
vieringen in Onderdijk en Wervershoof
Zondag 6 februari:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met muzikale ondersteuning van
het Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk
Van Onder An de Dijk
Beste parochianen,
Maandagmorgen 6 december jongstleden kwam
ik het met grote en goudkleurige letters nog tegen in de krant … ‘En nu op naar een heerlijke
kerst’. Deze woorden stonden die bewuste morgen afgedrukt op een twee pagina’s grote advertentie van Albert Heijn. Een sfeervolle advertentie met enkele ‘bakhuisjes’ en een prachtig versierde kerstboom en daar omheen enkele producten die werden aangeprezen. Later die dag werd
dat nog gedaan met heel veel andere producten.
Sinterklaas was dus kwalijk uit ons land vertrokken op weg naar een warmer oord of Albert Heijn en andere supermarkten prezen volop hun
producten al aan om vooral te komen tot een
‘heerlijke kerst’. Tuincentra waren daar al veel
eerder mee bezig met hun kerstshows. En menigeen onder ons en om ons heen kon ook niet
wachten tot na Sinterklaas door tuin en balkon al
op te tuigen met sfeervolle kerstverlichting. Ook
in menig woonkamer stond de kerstboom al te
schitteren. Het voormalige klooster in Nieuwe
Niedorp, waar ik langs kom zo onderweg naar
hier, de Regio, kon blijkbaar ook niet even wachten tot Sinterklaas vertrokken was, want vooraf
aan zijn vertrek stond buiten al een mooie
‘mens-grote’ kerststal opgesteld. Weliswaar nog
zonder het ‘kindje Jezus’. Daar zijn zij en wij
tenslotte ‘vol verwachting klopt ons hart’ in afwachting van.
Het afwachten daarop, op dat ‘kindje Jezus’, op
het ‘Licht onder ons mensen geboren’, daartoe
waren we kerkelijk gezien vier weken onderweg.
Vier weken van een periode van Advent, van een
periode van het ‘donker naar het licht’. In de vieringen werd daar aandacht aan geschonken mid-

dels het ontsteken van telkens weer een kaars op
de adventskrans. Uiteindelijk vier in getal. Maar
uiteraard werd er ook aandacht aan geschonken
middels de gebeden, de liederen en de woorden
uit de Schrift. En daar omheen kwam ik tijdens
een van die vieringen met een aantal ‘adventsteksten’ waaronder de volgende getiteld …
Laat uw wijsheid ons verlichten
God, als wij bang zijn voor het donker,
laat uw ster ons dan weer richten.
Als wij bang zijn op de weg,
laat uw wijsheid ons verlichten.
Als wij bang zijn voor de mensen,
geef ons dan uw Woord te lezen.
Als wij bang zijn voor de toekomst,
laat uw hoop ons dan genezen.
Als wij bang zijn voor de storm,
laat uw hand die dan bedaren.
Als wij bang zijn voor de stilte,
laat ons dan uw blik ervaren.
Als wij bang zijn voor ons werk,
laat uw rust ons dan verblijden.
Als wij bang zijn voor de waarheid,
wil van leugens ons bevrijden.
Als wij bang zijn voor de groten,
laat uw liefde ons omarmen.
Als wij bang zijn voor de koude,
laat uw vuur ons dan verwarmen.
Als wij bang zijn voor de nacht,
houd dan stil bij ons de wacht.
Als wij bang zijn, hoe dan ook,
schenk ons dan voldoende kracht.
Het is een hoopvolle tekst waarin iets doorklinkt
dat ‘licht’ het ‘donker’ kan doen verdrijven.
Veelal al zichtbaar, hoorbaar, voelbaar gemaakt
middels de kleine dingen, middels de kleine gebaren die er toen doen van mens tot mens. Gelukkig zien we daar de nodige voorbeelden onder
ons en om ons heen gebeuren. Dat mocht ik ook
verstaan in het volgende verhaal van Michel
Dikken uit Naarden. Zijn verhaal kwam ik onlangs tegen in de kersteditie 2021 van het
maandblad ‘Open deur’. Daarin vertelt hij, inmiddels is hij 50 jaar, over het ongeluk dat hij op
17 jarige leeftijd kreeg en hem zijn ‘tweede leven’ bracht. Ik citeer hem als volgt …

5
‘Ik lag drie maanden in coma na het ongeluk.
Later hoorde ik van anderen hoe dat geweest
was. Dat ze geen idee hadden of ik hen hoorde, maar dat ze steeds geprobeerd hebben me
aan te sporen wakker te worden. Ze draaiden
eindeloos muziek van Bod Marley. Later zou
ik de cd woordelijk meezingen. Het enige wat
ik zelf weet, is dat ik op een gegeven moment
heel duidelijk de keuze had tussen licht en
donker. Vol overtuiging koos ik voor het licht,
voor het leven. Toen ik langzaam maar zeker
begon te ontwaken, was het eerste dat ik zag
een grasveld in de stralende zon. Na de eerste
blijdschap drong tot me door: ik kan niks,
niet bewegen en niet praten. Maar het licht is
gebleven en ik was ervan overtuigd: ik ga er
alles aandoen om lopend uit dit revalidatiecentrum te komen. Het vlotte niet, maar mijn
omgeving was positief; mijn ouders hebben
me ontzettend gesteund. Op een dag zei ik
toch onverwacht mijn eerste woorden. De
verpleging belde mijn ouders en mijn moeder
nam op. ‘Hallo mam’, zei ik. Daarna moest ik
onbedaarlijk lachen. Uiteindelijk leerde ik
ook weer lopen. Ik heb een nieuwe kans gekregen en die kans pak ik met beide handen
aan. Elke dag opnieuw. Ik kijk niet ver vooruit. Ik ben zo dankbaar en geniet van de kleine dingen. Ik doe graag iets voor een ander,
dat doe ik onder andere in mijn vrijwilligerswerk. In revalidatiecentrum ‘Naarderheem’
breng ik cliënten naar activiteiten toe of ik ga
met hen wandelen. Tussendoor praten we met
elkaar; ik luister vooral. Ik ben niet geworden
wat ik wilde worden toen ik 17 jaar was, maar
ik ben wel mezelf geworden. Dit is mijn
‘tweede leven’.’
Bovenstaande geciteerde woorden van Michel
trof ik dus aan in dat desbetreffende maandblad,
dat als thema had meegekregen ‘Bloeien in de
nacht’, ‘Bloeien in het donker’. Nu lukt dat natuurlijk niet altijd, maar het is o.a. wel de hoopvolle boodschap die het ‘kindje Jezus’ telkens
weer de wereld in brengt. Dus ook voor de aankomende kerst.
Het vieren daarvan binnen onze kerk is echter
beperkt tot de ‘1e kerstdag’ en wel om 10.00 uur.
Want vanwege de coronapandemie mogen er
namelijk geen vieringen plaatsvinden na 17.00
uur. Daarmee vervallen dus onze kerstavondvieringen. Maar gelukkig anders dan verleden jaar

hebben we dus wel een viering op ‘1e kerstdag’
en in de parochiekerk van Medemblik ook een
viering op ‘2e kerstdag’. We hebben dus in ieder
geval mogelijkheden om kerkelijk kerst te vieren. Zie daarvoor verder de vieringen binnen onze Regio. En tijdens één van die vieringen hanteren we een boekje waar we op de achterzijde nog
het volgende gebed mogen aantreffen met de titel …
Ik wil een sterretje laten oplichten
Heer, om de wereld mooier te maken
wil ik ’s nachts sterren laten oplichten.
Een ster van een blik,
die licht brengt in het hart van mensen
naar wie niemand omziet.
Een ster van wat aandacht,
die het hart verwarmt van hen
die niemand de moeite waard vindt.
Een ster van een opgewekt woord
met bemoediging, dankbaarheid en tederheid.
Een ster van dienstbaarheid
door open, werkzame en gevouwen handen.
Een ster van een heerlijke geur
om volop van het leven te genieten,
om de wonderen rondom ons te smaken.
Heer,
slechts enkele sterretjes wil ik laten oplichten
om de wereld naar U toe te leiden.
Ook zo weten we met al die sterren ‘licht te
brengen in het donker’ en hoopvol mag bijdrage
om te komen tot die ‘heerlijke kerst’. Daar waar
Albert Heijn in haar paginagrote advertentie van
maandag 6 december jongstleden nog over
sprak. In haar luxe kerstmagazine van welgeteld
67 pagina’s, die bij mij tegen de avond van 6 december op de deurmat plofte, spreekt ze zelfs
over een ‘uitbundige kerst’. Dat wens ik ons allen uiteraard ook, maar bovenal een ‘zalig gezegende kerst’. En aansluitend voor daarna een
‘zalig gezegend nieuw jaar 2022’. Van harte bij
deze een ieder toegewenst. Helaas kunnen we dat
elkaar niet toewensen na onze ‘oudejaarsviering’. Met dezelfde reden als hiervoor gaat namelijk ook die viering niet door. Hoopvol lukt
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dat allemaal wel volgend jaar. Laten we daar
naar uitkijken.
Gods’ Zegen, alle goeds,
goede gezondheid, troost
en bemoediging.
Hartelijke groet,
pastor André Dekker

Bloemschikken
De weken van 20 december t/m 2 januari:
Corry Kuin en Angela Bregman
De weken van 10 t/m 23 januari:
Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter
Door de nieuwe maatregelen zijn er minder diensten, dus minder bloemen in de kerk.
We komen er wel uit samen.
Iedereen hele fijne feestdagen
en een voorspoedig 2022!
Lieve kerstgroet van
Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

Kerkwerken
Op dinsdag 4 januari 2022 is het de beurt om de
kerk door te werken voor de dames:
E. Sijm-Haakman
G. de Vries-Broers
L. Steltenpool-Haakman
De maand februari vervalt
Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als
deze dag niet gelegen komt.
Iedereen hele fijne, warme feestdagen gewenst
en alle goeds voor 2022!
Groetjes van Trudy

Koffiedrinken
In het vorige kontakt heb ik met veel positi viteit
geschreven:

We hebben al twee keer gezamenlijk koffie gedronken na afloop van de viering op de eerste
zondagen van de maand.
Het voelde fijn en vertrouwd. Iedereen was blij
dat het weer verantwoord was en met de stoelen
ietsje meer uit elkaar ging het prima. Op deze
manier gaf het ook een goed gevoel en keken we
uit naar zondag 5 december. Gezellig bij elkaar
aan de koffie met lekkere moppen van de bakker.
Hoe fijn zou dat zijn op het feest van Sinterklaas? Nee dus…..niks van dat alles!!
Een week daarvoor moest het door de aangescherpte maatregels geannuleerd worden omdat
corona toch weer de kop op stak.
Ook nu wordt het voorlopig weer net als op de
andere zondagen, gewoon een kopje koffie bij u
thuis. Hoelang deze regels gaan duren, niemand
kan daar nu al iets over zeggen. Mocht het weer
verantwoord zijn laten wij u dat weten bij de
kerkberichten in de Andijker en Binding.
Uiteraard wordt het ook vermeld in het Kontakt.
Ondanks alle beperkingen wens ik iedereen fijne
Kerstdagen en een warm, liefdevol maar vooral
gezond 2022!
Hartelijke groet,
Afra Kuin

In Memoriam
Maria Catharina Neefjes
* 4-11-1936
+ 29-10-2021
Op de dag dat ze 86 jaar geworden zou zijn was
het afscheid van Riet in onze parochiekerk. Ook
deze dag zijn mensen speciaal voor haar gekomen, net als eerdere jaren op de boerderij. Maar
nu niet om te vieren maar om haar de laatste eer
te bewijzen, haar te gedenken. De laatste jaren
waren met een afnemende gezondheid lastig.
Vooral haar rug bezorgde haar veel pijn. Ondanks dat bleef ze nog lang de boodschappen op
de fiets doen. Het eten was een belangrijk onderdeel van de dag, ze kon goed en lekker koken. Ze
heeft hard gewerkt op de boerderij, waar ze geboren en gebleven is. Ze was zorgzaam voor ouders, broers, maar ook voor het vee. De pauwen
hadden haar voorkeur. Als ze voor het raam
stonden, vloog ze van tafel om ze te voeren. Ze
hield van mooi, verzorgd. Het erf, de tuin, het in-
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terieur, maar ook zelf zag ze er altijd keurig verzorgd uit.
Graag ging ze samen met haar zus en soms met
Theo er een paar dagen tussen uit in Europa. De
laatste jaren voornamelijk naar steden in eigen
land. Toch even iets anders dan de boerderij. Dit
jaar verhuisde ze noodgedwongen naar Sint Jozef in Wervershoof. Ze raakte er niet thuis, ondanks de uitstekende verzorging en de vele bezoekjes van mensen die haar dierbaar waren. Na
haar overlijden is ze weer thuisgebracht op de
boerderij. Dat voelde goed voor iedereen. Na de
afscheidsviering is ze naar haar laatste rustplaats
op de Westerbegraafplaats gebracht. Dat ze moge rusten in vrede. Ze zal niet snel vergeten worden. We wensen haar nabestaanden namens onze
parochiegemeenschap veel sterkte met het verlies.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Maria Divera van der Jagt-Zwirs
* 9-11-1933
+ 30-11-2021
Op 9 november 1933 is Riet geboren in Anna
Paulowna, als oudste in het gezin van Arie Zwirs
en Anne Broedersz. Na enkele jaren verhuisden
ze naar de Kagerbos in Wervershoof en later de
Zeeweg waar ze een smederij hadden. Inmiddels
telde het gezin 10 kinderen.
Riet ging naar de lagere school en was een ijverige leerling. Ze haalde hoge cijfers, haar rapport
stond vol met achten en negens. Haar droom was
het om kleuterleidster te worden, maar het grote
gezin kon wel een extra centje gebruiken, daarom ging ze bij diverse gezinnen als hulp in de
huishouding werken. Ze heeft die teleurstelling
nooit helemaal verwerkt, vooral toen ze zag dat
haar jongere zusters later wel mochten doorleren.
Met haar zus Vera ging ze al jong te dansen naar
verschillende zalen. In café Kuin in Andijk ontmoette ze haar grote liefde Jaap. Hij bracht Riet
naar huis en ze kregen algauw serieuze verkering. Op een foto uit die tijd zie je dat ze met
haar hand het stuur van Jaap z’n fiets vasthoud.
Die hand heeft ze daarna nooit meer losgelaten.
Ze wilden heel graag trouwen maar kregen na 5
jaar verkering pas een huis toegewezen, want er
was in de jaren vijftig veel woningnood. Het was
een oud huisje maar ze waren heel gelukkig samen. Jan en Adrie werden daar geboren. In de
Compagniestraat kochten jullie een mooi huis en
daar werden Marian en Jacquelien geboren. In
1966 verhuisden we naar Andijk waar Annelies

en Sjaak zijn geboren. Daar voelde ze zich al
heel gauw thuis en ze werd actief in de vrouwenbond en ook op school hielp ze graag mee.
Naast het werk in je gezin deed je van alles om
een centje bij te verdienen. Slaapzakken naaien,
bollen pellen, aardappels in zakjes doen voor de
huisverkoop, bloemkolen bijvullen.
In haar vrije uren mocht ze graag haken, breien
en borduren. Voor elk kleinkind heeft ze een geboortetegel geborduurd. Ook ging ze graag sjoelen en zwemmen, lekker onder de mensen.
In 1970 bouwden ze een nieuw huis en daar heb
je 50 jaar gewoond. Toen haar man Jaap in 2015
overleed was ze haar baken kwijt. In september
vorig jaar kwam er een plekje vrij in Sorghvliet
op een heel mooi plekkie, maar echt thuis heeft
ze zich daar nooit echt gevoeld.
Half november werd ze ziek en moest ze in het
AMC worden opgenomen, omdat ze corona
bleek te hebben. Dit werd haar uiteindelijk fataal. We wensen vanuit onze parochiegemeenschap haar nabestaanden veel sterkte met het
verlies. Dat ze moge rusten in vrede.

Parochieraad
In november is het nog
wel gelukt bij elkaar te komen met de parochieraad, in december toch besloten, door de coronamaatregelen, niet te vergaderen in Sarto of in
de kerk. Wel gaat alle geregel gewoon door hoor.
Mail, telefoon, even overleggen en een oplossing
komt er meestal snel.
De afgelopen tijd heeft de Alpha-cursus plaatsgevonden in Sarto. De ervaringen zijn heel positief, wie weet een ander jaar weer?
Fijn was dat de Allerzielenviering wél door kon
gaan. Deze bijzondere viering liet ons even extra
stilstaan bij de overledenen van het afgelopen
jaar. Ook na deze viering zijn er al weer parochianen overleden. Trouwe kerkgangers, we zullen
hun aanwezigheid en meeleven missen! Veel
sterkte aan alle nabestaanden! De gedachteniskruisjes hangen weer een heel jaar in onze kerk,
goed om eens even bij stil te staan…
Het nieuwe rooster is aangepast, dubbele vieringen op één ochtend beviel toch niet zo. Hoe het
nieuwe rooster er uit ziet is voor de parochieraad
ook een verrassing. Dit wordt geregeld door de
pastores. Mogelijk is er wel overleg met het regiobestuur.
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Het regiobestuur heeft een avond overleg gehad
met alle parochies. Het is nu de bedoeling een
dag te houden met vertegenwoordigers van alle
vijf regioparochies. Dit is nu gepland op zaterdag
22 januari, voor parochieraadsleden en betrokken
parochianen. Men hoopt op zo’n acht personen
per parochie. Samen denken over de toekomst
van onze regio en parochies. Welkom! Graag
even opgeven bij Trudy Nieuweboer. Binnen het
regiobestuur wil men graag afgevaardigden vanuit alle parochieraden. Andijk is flink vertegenwoordigd met penningmeester Nico van der Gulik en secretaresse Trudy Nieuweboer. Goed
voor inspraak en informatie!
Jongerencontact is nog niet opgestart, ook door
corona, niet zeker is of het dit jaar nog lukt.
Bij december horen ook de voorbereidingen voor
actie Kerkbalans. Achter de schermen wordt hier
hard aan gewerkt! Wat is deze actie belangrijk
voor onze plaatselijke parochie. Een flinke financiële opsteker. Dit jaar extra noodzakelijk…er zijn veel minder vieringen geweest,
minder kerkgangers, maar de meeste kosten gingen wel door. Dit jaar doen we een extra beroep
op u! Alvast bedankt voor uw meeleven op financieel gebied!
Aan het einde van dit jaar willen we als parochieraad alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor alle inzet. Vaak onzekerheid, kunnen
we wel dit of dat, toch maar weer de stoelen anders, ook voor de kosters een vreemde tijd. Wel
of geen viering, wel of geen afstand?
Onzekerheid was er lang over de vieringen met
Kerst. Zoals het nu staat kunnen de avondvieringen niet doorgaan, wel de vieringen overdag.
Houdt u ook de Andijker en de Binding goed in
de gaten, daar kan iedere week iets in geplaatst
worden vanuit onze parochie. We vinden het wel
heel jammer dat de gezinsviering en de tweede
viering op Kerstavond niet door kunnen gaan.
Kerst is dan toch anders….Maar de blijde boodschap van Kerst blijft gelukkig wel hetzelfde!
Vanuit de parochieraad wensen we u en jullie allemaal heel goede, gezellige en blijde Kerstdagen. Voor het nieuwe jaar veel gezondheid, geluk en alles waar we blij en dankbaar van worden! Dat kan ook van elkaar! Aandacht doet veel
goed!
Hartelijke groet vanuit de parochieraad!
Baukje Kuin-Hogendorp, secr.

Voor wie de viering op 5 december heeft gemist,
het gedicht van de Sint kunt u hieronder nog eens nalezen!

KLOMPENCOLLECTE
5 december 2021
In Andijk daar staat een kerkje,
klein en katholiek
Inderdaad, dat hoor je aan de muziek
Op zondagochtend, zo rond half tien
Kun je een aantal kerkgangers zien
Het is het afgelopen jaar wel vreemd gegaan
Soms is de kerk zelfs dicht gegaan
Corona, geen mens heeft er niet van gehoord
Heeft het parochieleven flink verstoord
Koren mogen niet zingen of uitgedund
Naast elkaar zitten was ons ook niet gegund
Van hogerhand wordt er
met goede bedoelingen beslist
Dat heel wat activiteiten moeten worden gewist
Zelfs Kerst afgelopen jaar werd geen warm feest
doordat men niet naar de kerk was geweest
en hoe het dit jaar komt, een grote vraag
maar weer naar kerk gaan: Graag!
De kosters doen hun stinkende best
aan alles mee te werken
Dat kunt u aan de hele indeling wel merken
De term: Afstand houden, geen bijbels begrip
Ligt nu vooraan op ieders lip
Het liefs zagen we een kerk vol, opeengepakt
Geen corona, geen regels, gewoon gedacht:
We gaan naar kerk, waar je de ander ontmoet
Fijne contacten, het doet je zo goed
Een praatje nu even met je buur
een lege stoel ertussen lijkt wel een muur
maar laten we naar de mogelijkheden kijken
aandacht kan ook op een andere manier blijken
bel eens wat vaker,
stuur dat lieve kaartje per post
mail je vrienden, stuur die foto, zo, opgelost
hopelijk worden we na deze moeilijke tijd
met een volle kerk als dank verblijd
dat die tijd heel snel mag komen
daar zijn we nu nog over aan het dromen
we houden met ons allen goede moed
en zoals u al vermoeden doet
dit is de collecte voor onze kerk
zodat we door kunnen gaan met het werk
binnen ons kleine kerkje in Andijk
help! Maak ons een beetje rijk
de klomp is weer van stal gehaald zoals u ziet
veel dank voor uw gift! Van Sint en Piet.
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Kerkbalans
Het eind van het jaar. De voorbereidingen voor
kerkbalans zijn weer opgestart! Vorig jaar dachten, verwachten en hoopten we, dat er in de loop
van het jaar weer ruimte zou komen om samen te
komen, zonder afgeplakte stoelen, zonder je ongemakkelijk te voelen als je dicht bij iemand in
de buurt zit of staat. Maar het verandert allemaal
nog niet erg! Ook niet voor 2022. Covid-19
houdt ons allemaal nog in onze greep, met welke
variatie dan ook. Toch willen we dat onze parochie en parochiekerk voor ons een ontmoetingsplaats mag zijn en blijven. Ook dit jaar is het
motto voor kerkbalans:
Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Om het financiële plaatje van de begroting ook
dit jaar weer rond te krijgen is de actie kerkbalans de belangrijkste inkomstenbron. Ook dit jaar
heeft de klinkbuul voor de collectes minder opgebracht dan in het laatste ‘gewone’ jaar.
Onze penningmeester waakt gedurende het hele
jaar met zorg en beleid over de financiën. Mede
door de vele vrijwilligers is onze parochie een
levende parochiegemeenschap.
Wij vertrouwen erop dat onze kerk en parochiegemeenschap voor de Andijker parochianen nog
altijd de moeite waard is en dat dit, naar draagkracht, tot uitdrukking komt in uw bijdrage.
De actie wordt gehouden rond het weekend van
16 januari. Maandag 17 januari zullen de Kontaktpersonen weer bij u langskomen om de antwoord-enveloppe op te halen. Vol vertrouwen
zien wij de actie Kerkbalans tegemoet.
Namens de parochieraad
en de werkgroep Kerkbalans
Lieneke Dekker

Bijzondere activiteit
Bij het uitkomen van dit Kontakt is de Midwinteravondwandeling al geweest. Toch willen we
hier in Kontakt aandacht aan besteden. Gevraagd is aan de aanwonenden van de route de
schaapjes te laten staan t/m 2e kerstdag! Een
goede reden om de wandeling eventueel later
(nog eens) te lopen!

Midwinteravond Wandeling Andijk West
De corona maatregelen gooien wederom roet in
het eten wat de vieringen met kerst betreft.
Vorig jaar geen vieringen in de kerk en op het
laatste moment ook de kerstwandeling afgelast.
Helaas ziet het er dit jaar ook niet goed uit, wie
had dat toch gedacht?
De werkgroep kerstwandeling heeft besloten om
dit jaar in aangepaste vorm een wandeling te organiseren in de buitenlucht. In deze periode
waarin veel niet door kan gaan hebben we toch
behoefte aan een gevoel van saamhorigheid. We
willen graag de zoektocht naar schaapjes een
herkansing geven!
We roepen de mensen, die aan de route wonen,
op om zaterdag 18 december van 18.30 tot
19.30 uur een schaapje voor het raam te zetten.
Het is natuurlijk niet verplicht, u kunt ook (veilig) een kaarsje voor het raam zetten. Deze bewoners hebben ook persoonlijk een oproep gehad in de brievenbus. (het zou mooi zijn als de
schaapjes tot en met tweede kerstdag kunnen
blijven staan, voor wie op een ander tijdstip de
route wil lopen.)
De kinderen komen tijdens de route verschillende kerstfiguren tegen maar ze kunnen ook de
schaapjes tellen die ze onderweg tegenkomen.
We hebben geen start of eindpunt van de route,
dit om te voorkomen dat mensen toch te dicht bij
elkaar komen. U kunt starten waar u wilt vanaf
18.30 uur en ook eindigen waar u wilt. De eindtijd is wel 19.30 uur. We willen de figuranten
niet voor niets buiten laten wachten. Het is dus
belangrijk om de route binnen het uur te lopen.
Wij hopen dat veel kinderen enthousiast geworden zijn en dat ze graag met hun ouders deze bijzondere wandeltocht willen lopen. Het zou ontzettend sfeervol zijn als de kinderen de tocht lopen met een lampionnetje. Ook voor de thuisblijvers wordt het zo een evenement om naar uit
te kijken.
We danken de Lidl en stichting “De Buurt Op!”
voor het sponsoren van de lampjes en de batterijen: TOP!!!
We hopen dat u kunt genieten van een mooie
winterwandeling!
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Groeten van Marryelle, Monique,
Miranda en Jacquelien
kerstwandeling2021andijk@gmail.com
Route Midwinter Wandeling Andijk West
18 december 18.30 – 19.30 uur
(schaapjes tellen kan nog t/m 2e kerstdag!)
De kerstwandeling komt er aan
en zal door Andijk West heen gaan
Al lopen we tegen de klok in
Dan heeft iedereen het naar het zin
De route is beschreven vanaf de R.K. kerk
langs de Bangert, Dwarsland, brugje over,
dan Voorstuk door (de oude toegangsweg)
Steek over naar Dirk Jonker dan D ‘Arnaudstraat
Einde rechts, is het het kindje dat ik nu hoor?
Bij de Krimper gaan we links naar Singerspad
Pas op en blijf goed aan de kant
Kijk goed rond, en sla af naar de Landstraat
en lieve mensen houd afstand
Einde Landstraat links af, Doumastraat in
maar dan weer rechts naar Kees Veer
Hoor ik daar een engel zingen,
loop richting school, blijf op de stoep,
langs de Bangert en richting Kleingouw weer
Rechts de KG op, aan het eind van de Kleingouw
komt de herberg in het zicht,
net als toen is daar geen plaats voor ons allen,
Niet doordat de herberg vol is,
maar we zijn door een virus overvallen!
Wij nodigen u uit om de wandeling te lopen
en u daarnaast een kerstgevoel te geven
Maar loop a.u.b. in kleine groepjes,
blijf niet hangen
zodat we iedereen een veilig
en verantwoorde kerst geven.

Kerk en
Samenleving
KERK EN SAMENLEVING
Adventsactie 2021 :
Gezonde start voor Moeder en Kind.
Net als andere jaren organiseert Adventsactie
ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit

jaar staat de campagne in het teken van goede
en bereikbare zorg voor moeder en kind
rondom de zwangerschap. Omdat helpen
helpt!
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor
moeders en jonge kinderen: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij
moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer
dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt
dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te
steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!
Hoewel dit natuurlijk mooie ontwikkelingen zijn,
zijn we er nog niet. We weten nog niet wat de
corona-crisis wereldwijd voor invloed heeft op
de cijfers, maar los daarvan halen er jaarlijks nog
altijd ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun vijfde
verjaardag niet door bijvoorbeeld longontsteking, malaria of diarree. En overlijdt er nog altijd
iedere twee minuten een moeder in het kraambed.
Veel kinderen sterven door ondervoeding of door
ziektes die door vaccinatie of goede hygiëne
voorkomen hadden kunnen worden. Kraamvrouwen overlijden veelal aan bloedingen, hoge
bloeddruk of infecties. Vrouwen die zorg krijgen
van professionele verloskundigen, hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent minder kans om hun baby te verliezen en 24
procent minder kans op een vroeggeboorte.
Ondanks dat uit de cijfers – en de dagelijkse
praktijk! – blijkt dat goede begeleiding en medische zorg het aantal sterfgevallen onder moeders
en kinderen doet dalen, hebben wereldwijd miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang
tot goede zorg. Soms is de afstand tot een kliniek
te groot of kunnen vrouwen de reiskosten niet
betalen. Andere vrouwen stellen meer vertrouwen in de traditionele vroedvrouwen en vermijden begeleiding door modern opgeleide verloskundigen.
Hoe helpt Adventsactie?
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich
richten op goede, bereikbare zorg voor moeder
en kind rondom de zwangerschap, de bevalling
en de periode erna. Zo steunen we in Somalië
een gezondheidscentrum dat aanstaande moeders
professionele geboortezorg biedt. In El Salvador
steunen we een ziekenhuis dat jonge ouders leert
hoe ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen.
In Gaza steunen we een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische
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post te ver weg is en in Zimbabwe steunen we
een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat
zwangere vrouwen en hun echtgenoot daar veilig
de bevalling kunnen afwachten.
Wilt u een van deze projecten steunen? Uw
bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
www.adventsactie.nl
WERELDWINKEL
Op 28 november zijn de dames van de Wereldwinkel in de kerk geweest.
Ze willen iedereen bedanken voor hun bijdrage
en voor het warme welkom.
VOEDSELBANK
Ook dit jaar willen we als parochie de Voedselbank steunen. Bij binnenkomst in de kerk, staat
er een mand, waarin u uw meegebrachte levensmiddelen kunt achterlaten. De mand staat er de
hele adventsperiode. Rond de kerstperiode worden de levensmiddelen naar Voedselbank Westfriesland gebracht.

Regionieuws
NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR
Met betrekking tot de regio
is er een nieuw liturgisch
rooster van kracht per 1 januari 2022.
De brief hierover wordt hieronder apart in dit
Kontakt blad gepubliceerd.
Door het parochiebestuur (voorheen bekend als
regiobestuur) wordt hard gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de regio. Het is de
intentie om op 22 januari 2022 een bijeenkomst
te organiseren met afgevaardigden van alle 5 parochies samen, waarbij het natuurlijk weer de
vraag is of dat wel door kan gaan vanwege een
welbekend virus. Locatie is het verenigingsgebouw Sint Pieter in Medemblik. De parochieraden zijn hierover geïnformeerd. Meer informatie
volgt in het volgende Kontakt blad.
Hartelijke groeten,
Trudy Nieuweboer-Kuip

WEER VERANDERING
AANVANGSTIJDEN KERKDIENSTEN
Beste Parochianen,
Een half jaar terug heeft het pastoresteam de
aanvangstijden van de vieringen gewijzigd.
Daarvoor waren verschillende redenen:
- Het minder beschikbaar zijn van parochiële
voorgangers.
- Het laten vervallen van de reguliere zaterdagavondviering.
- Pastores zijn met een grotere frequentie aanwezig op de diverse locaties om voor te gaan
in de vieringen.
- De verwachting dat, gezien de leeftijd van
enkele pastores, het pastoresteam steeds minder inzetbaar zal zijn.
Naast deze redenen, speelt er het project “Toekomst Regio Wervershoof”. Door het anders beleven en uiten van het geloof, en het afnemen
van het aantal kerkbezoekers worden we gedwongen om na te denken over de toekomst.
Bijvoorbeeld over de slechte financiële positie
van de verschillende parochies. We ontkomen er
dan ook niet meer aan om, ook in onze regio, op
niet al te lange termijn kerken te moeten sluiten.
Het project Toekomst Regio Wervershoof is er
op gericht om te verzekeren dat we binnen de regio op langere termijn sowieso nog een plek
kunnen hebben waar we het geloof kunnen belijden. Bundeling van de financiële middelen en
samenwerking van alle parochianen van de verschillende parochies is daarbij het fundament.
Dat betekent voor u als parochiaan dat u steeds
meer afscheid zal moeten nemen van het idee
van de “eigen” parochie, en dat u steeds meer parochiaan van de Regio zult worden. De hoop was
dat er door de nieuwe aanvangstijden meer mobiliteit tussen de verschillende kerken zou ontstaan.
Uit de onlangs gehouden evaluatie is echter gebleken, dat ondanks bovengenoemde redenen, de
parochianen een sterke wil hebben om terug te
keren naar de oude aanvangstijden.
Om daaraan tegemoet te komen, is door het pastoresteam besloten voorlopig overal toch weer de
oude aanvangstijd van 10.00 uur aan te houden.
Dit heeft wel als gevolg dat we niet iedere zondag in iedere kerk een (eucharistie)viering kunnen aanbieden. We werken tenslotte met een beperkt aantal pastores en voorgangers.
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In april/ mei 2022 wordt er weer door het pastoresteam bekeken of de aanvangstijd van 10.00
uur kan worden gehandhaafd.
Schematisch:
1e zondag van de maand
* Alle vijf parochiekerken bieden een viering
aan. Dat geeft de gelegenheid om na afloop van
die viering daar koffie/thee aan te bieden.
2e zondag van de maand
* In de parochiekerken Andijk en Zwaagdijk
Oost zijn geen vieringen. Wel in Medemblik,
Onderdijk en Wervershoof.
3e zondag van de maand
* In de parochiekerken Medemblik en Wervershoof zijn geen vieringen. Wel in Andijk, Onderdijk en Zwaagdijk Oost.
4e zondag van de maand
* In de parochiekerk van Onderdijk is geen viering. Wel in Andijk, Medemblik, Wervershoof
en Zwaagdijk Oost.
5e zondag van de maand
* In de parochiekerken van Andijk, Medemblik
en Zwaagdijk Oost zijn geen vieringen. Wel in
Onderdijk en Wervershoof.
Vanaf 1 januari 2022 zijn de aanvangstijden
voor onze reguliere zondagsvieringen 10.00
uur. Uiteraard van harte daarbij uitgenodigd.
Hartelijke groet,
Pastoresteam Regio Wervershoof
December 2021
RAAD VAN KERKEN
Lieve mensen,
wij zijn afgelopen jaar begin november bij elkaar
geweest. Door de regels van de corona hebben
we verschillende jaarlijkse activiteiten niet door
laten gaan.
Jammer, maar voor volgende jaar hebben we wel
wat bedacht. Een buitenactiviteit. Op zondagmiddag 22 mei 2022 een fietstocht, en voor wie
het niet befietsen kan, mag het ook met de auto.
We gaan dan aan bij de gereformeerde kerk in
Andijk, de RK kerk in Onderdijk en De Kapel in
Andijk. Bij alle kerken is er iemand die er wat
over verteld. Uitgebreidere informatie leest u in
de bladen tegen die tijd. Maar lijkt het u wat dan
kan u die datum alvast in uw nieuwe agenda (of
kalender) zetten.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
De Raad van Kerken
Wervershoof, Andijk, Onderdijk
en Zwaagdijk-Oost

Gedachte
HET IS GOED
Er is licht, er is donker
en het is goed.
Licht om wat groeit en bloeit
met kleur te zien spelen;
donker om aan de hemel
sterren te zien knipogen.
Leef en bid
met dag en nacht mee.
Er is zomer, er is winter
en het is goed.
Zomer om naar buiten
en op pad te gaan;
winter om met alles om je heen
op adem en tot rust te komen.
Leef en bid
met de seizoenen mee.
Er is spreken, er is zwijgen
en het is goed.
Spreken om te zeggen
waarvan hart en hoofd vol zijn;
zwijgen om te beleven
wat geen woord zeggen kan.
Leef en bid met alle leven mee.

Kies
Voor
Gezelligheid
Hallo leden van Kies Voor Gezelligheid
Ja, we mogen weer!!
Dat dachten we ja, maar helaas gooide meneer
Rutte weer roet in het eten. Ook de kerstmaaltijd
moeten we voorbij laten gaan.
Ik hoop, dat we in het nieuwe jaar weer iets meer
kunnen organiseren.
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Voor nu: fijne feestdagen en alle goeds en gezondheid voor 2022.
Namens het bestuur,
Sandra Immen

In ‘t zonnetje
In deze in ’t zonnetje rubriek willen we graag
Kees Slagter in ’t zonnetje zetten.
Kees verzorgt samen met Joop Bakker het stencilwerk en de bundeling van ons Kontakt blad.
Joop heeft Kees gevraagd toen bekend werd dat
Theo (Tensen) er noodgedwongen mee moest
stoppen. Dus ’t is een pracht dat er dan toch weer
iemand anders bereid is deze klus op zich te nemen.
Voor wat betreft het stencilwerk en het bundelen
kan het best lastig zijn om rekening te moeten
houden met het wel of niet aan de slag kunnen in
de Bangertschool. Tijdens vakanties is dat namelijk niet mogelijk en zoals we allemaal weten
zijn de scholen door deze bijzondere tijd waar
we in leven, vaker dicht dan gewenst. Zojuist is
bekend geworden - tijdens het schrijven van dit
stuk - dat de (basis)scholen een week eerder
dicht gaan dan gepland voor wat betreft de kerstvakantie.
Het is trouwens niet alleen het Kontakt blad waar
Kees mee helpt. Indien nodig kan Piet Tensen,
onze onderhoudsman van de kerk, ook een beroep doen op Kees. Meestal redt Piet zich prima
maar toch handig als je een “back-up” hebt.
Hartelijk dank voor je inzet Kees, namens de parochie(raad)!
De parochieraad

Uit de brievenbus
Kloosterzuster Gré Sijm, geboren in Andijk,
Via pastor Matthé Bruijns kwam van pastor
Suidgeest de vraag of wij wel weten dat zuster
Gré Sijm 100 jaar wordt en al 80 jaar in het
klooster zit…. Welke Gré, van wie is ’t er ientje?
Nee, dat wisten we niet. Na een paar telefoontjes
en informatie uit het familieboek Sijm blijkt dat
het gaat om Margaretha, Gré, Sijm, geboren op ‘t
Hogelandje in de Bangert. Zij werd op 8 februari
1922 geboren in het gezin van Teunis Sijm en
Anna van Diepen. Er kwamen 12 kinderen, 3 zo-

nen en 9 dochters. Zoon Jaap, de man van Loeki
Sijm-Bakker, was de oudste zoon in dit gezin.
Op 8 januari 1942 trad zij toe tot de orde van
JMJ, Jezus, Maria en Jozef. Haar naam werd
zuster Antoiniëtto.
Haar leven werd niet makkelijk. Net ingetreden
in de orde moest zij in oorlogstijd de overblijfselen van slachtoffers bij elkaar zoeken… bij de
orde heerste een streng regime. Ook moest zij later anderhalf jaar in een tentje verblijven i.v.m.
TBC.
De orde had later vooral zorg voor de minderbedeelden in de samenleving. In 1962 heeft de orde
zich opgesplitst in takken in Nederland, Indonesië en India. In 1962 waren in ons land nog 1767
nonnen bij deze orde, daarvan waren in 2015 nog
95 hoogbejaarde vrouwen over.
Zuster Antoiniëtto woont nu zelfstandig in
Heeswijk-Dinther, is zeer vitaal en staat bekend
om de heerlijke jam die ze zelf nog inmaakt. En
ook graag deelt.
We wensen haar een prachtige verjaardag en jubileumfeest begin volgend jaar!
Het volgende interview ontvingen we via pastor
Suidgeest en pastor Matthé Bruins:
EEN BIJZONDER INTERVIEW
80-jarig jubileum:
Per dag krijg ik zoveel moois!
Ze neemt de telefoon op met
“zr. Antoiniëtto”, maar voor ons is het
“zr. Greet Sijm”. Op 17 januari 2022 hopen zr.
Miriam Paauw en zijzelf te vieren dat zij 80 jaar
geleden zijn ingetreden bij JMJ. En, omdat Greet
ook uitkijkt naar haar 100ste verjaardag, wil zij
voor ICON wel wat vertellen.
Zij laat mij binnen in haar appartement in de
Abdijstraat, Heeswijk, waar zij, samen met 8
medezusters, zelfstandig woont.
Kun je het zelf bevatten,
80 jaar in de Congregatie?
80 jaar hebben ze al geduld met mij. Per dag
krijg ik zoveel moois! Ik heb heerlijk geleefd!
Natuurlijk met mezelf gevochten. Ik heb hard
gewerkt; ja, het was hard werken in de bejaardenzorg. Ik kreeg er ook heel veel voor terug.
Veertig jaar was ik in Sneek. Ik zeg altijd, in de
ouderenzorg is de eerste zorg een arm om iemand heen slaan en dan zeggen wat er gezegd
moet worden. Ik pedicuurde, manicuurde en was
de dirigent op het koor van Sneek. Ik merk nog
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steeds dat zij mij waardeerden! Ik krijg nog zoveel gestuurd om uit te delen!
Daar komt de thuiszorg om haar been te verbinden. Ik kijk rond, plantjes en stekjes in overvloed
en geborduurde schilderijen (van haar zus en
Co). Thuiszorg verdwijnt.
Ik wil zelf douchen. Dat betuttelen, ik kan zelf
wel een lapje op mijn been leggen en de pilletjes
klaarzetten. Maar je moet het uit handen geven,
je er aan overgeven. Ik heb moeite met afhankelijkheid en overgave. Ik was in Waalwijk voor de
verpleegopleiding. Daar kreeg ik T.B. Omdat we
met ons vieren besmet waren, was er voor mij
geen plaats voor een tent. Dat kon wel in Baartwijk, daar heb ik tweeënhalf jaar in de tent gelegen. En, ik werd eeuwig geprofest ‘tegen alle
roemers in!’ Tweemaal was ik in Antonius, bij
moeder Rosilda, ik durfde veel te zeggen. Ik
moest er altijd het koorgebed voorbidden. Nu al
16 jaar in Heeswijk, waarvan 6 jaar met Co van
Dort. Heerlijk levend in vrijheid! Nu volg ik
mijn geweten, bid met eigen woorden en als ik
de rozenkrans bid doe ik het zó met de geheimen: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth: ‘Dag
Maria, kom gauw binnen, je zult wel moe zijn
van de klim over de bergen…’ Voor m’n uitvaart
heb ik alles op papier al klaar. Ben zo benieuwd
na mijn dood, écht voelen wat liefde is, 1ste omhelzing! Ik zie Christus als ‘mijn jongen’. Het
mag nu gebeuren, maar graag nog 5 jaar erbij!!
Nu heb je tijd om na te denken, vroeger had je
daar geen tijd voor. Het was werken en werken.
Ik heb er geen spijt van. Maar nu kun je reflecteren… Dat is geen schijnheiligheid. (Ik vind het
fijn, dat ik dit zo kan zeggen… is ook een kant
van mij.)
En nu, 80 jaar geleden?
We zijn met 26 ingetreden, nu met tweeën over.
Ik woonde in Andijk. Daar waren 11 katholieken, de rest was protestant. Vanuit de Weere
(waar Hermien Schouten en Miriam woonden en
ik werkte) vertrokken we ’s morgens vroeg met
paard en wagen, we kwamen om 5.00 uur ’s
middags in den Bosch aan. We werden door zr.
Remulda opgehaald en gingen eerst een ijsje
eten!
Wat werelds!
Je hebt de oorlog meegemaakt, hoe was dat?
In ’42 maakten we in Waalwijk het bombardement mee; er vielen veel doden. Slechts bij één
zuster een schrammetje! We hadden én Duitsers
en Engelsen in huis! Veel patiënten met schurft.
We hadden geen honger (zoals in het Westen).

Zr. Irmgard, Duitse, ging met de ziekenwagen
varkens ophalen… Die werden op de o.k. geslacht… Wat een tijd! Terugdenkend zeg je: Hoe
heb ik het op kunnen brengen? Maar, het is gelukt! Datgene dat je terugkrijgt is veel meer! Het
maakt je geestelijk sterker.
Wanneer eet je?
Zo het uitkomt. De tuinman brengt me peultjes
en eieren. Nu 2 ananassen om er jam van te maken. Anders hielp Ria mij. Ik bewonder haar. Ik
breng haar nieuwe aardappeltjes.
Greet vertelt nog hoe zij haar feesten gaat vieren, ik kan dat niet geloven. Dat zij met Nicasia
en Giovanno naar de Beekse Bergen gaat juich
ik toe! We nemen afscheid, ik wil naar Christiana. Zij zal, zegt Greet, vanavond wel weer even,
vanuit de Bongerd, bij me binnenlopen.
Omdat ik nog geen foto maakte, ga ik terug, alhoewel ik bang ben dat ik Greet stoor in haar
rustuurtje… Wat tref ik aan???
De foto wordt gemaakt en Greet staat op. Zij
loopt naar de keuken en laat mij de 20 gevulde
portjes jam zien (ananas gekookt in appelsap)
om uit te delen. Zij gaat mij voor naar een kamertje. Deze sokken en dit ondergoed heb ik nog
achtergehouden, maar al het andere nieuwe goed
is al op weg naar Polen. En dit is mijn breiwerk!
6 van spierwitte wol gebreide jonge katjes. Denkend aan een baby op komst vraag ik: Mag ik
één zo’n katje? Nee, dan moet je het hele nest
nemen! Met één katje ben ik blij! Nou vooruit
dan! Vanavond brei ik er gewoon weer eentje
bij! Wat een vrouw! Geestelijk en lichamelijk zo
sterk! Geen wonder dat zij dankbaar om is en het
groots wil vieren!
Suze Lases, sjmj

WESTFRIESE LOURDES
VLIEGREIS 2022
“Wat hebben we het geweldig gehad, uitstekend
verzorgd, een prachtig programma, en een geweldige groep mensen die met ons mee was.”
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2018).
Wereldwijd heeft het coronavirus in 2020 en
2021 tot veel beperkingen en afgelastingen geleid, zo ook m.b.t. Lourdes. In 2022 hoopt
Groep Westfriesland weer naar Frankrijk te
kunnen afreizen. Helaas niet met VNB die na
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honderdachtendertig jaar de crises niet overleefde, maar met het Huis voor de Pelgrim, dat al
honderd jaar reizen naar Lourdes organiseert.
Groep Westfriesland gaat in 2022 tweemaal
naar Lourdes.
28 april t/m 3 mei met het ‘Lourdeskoor’, een
projectkoor speciaal voor deze reis samengesteld
o.l.v. dirigent Margreet Drijver met muzikale
ondersteuning van organist Ina Sijm. Ook partners en familieleden van koorleden zijn/worden
uitgenodigd om mee te gaan!
De reis van 22 t/m 27 september is voor de ‘reguliere’ pelgrims. Met degenen die hun belangstelling voor de septemberreis al eerder kenbaar
maakten, wordt in januari 2022 contact opgenomen. In beide groepsreizen, met Westfriese pastorale begeleiding, kunnen nog deelnemers geplaatst worden.
Via opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn
brengt de touringcar u naar Maastricht Aachen
Airport. Na ongeveer anderhalf uur vliegen,
landt het chartertoestel op Tarbes. De gereedstaande bus zet u in ca. vijftien minuten voor uw
hotel in Lourdes af. Twee informatie- en kennismakingsavonden voorafgaand aan de reis dragen bij aan een versneld warm groepsgevoel. Op
de reünie krijgt u het herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis! Wilt u in 2022 met ons
mee? Meld u nu al aan bij Harry Vet
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij een
van de 22 plaatselijke inschrijfadressen. Eind december ligt de brochure bij hen en in de plaatselijke/regionale kerk.
De pelgrims verblijven in beide reizen in
groepshotel Croix des Bretons. Degenen voor
wie (enige tijd) lopen en/of staan (te) vermoeiend is en van een rolstoel gebruik (willen) maken
-welke kosteloos kan worden geleend- dienen
zelf een rolstoelbegeleider mee te nemen. De rolstoelbegeleider dient de rolstoeler de hele reis te
kunnen duwen! Beschikt men niet over (rolstoel)begeleiding, dan is in september zorghotel
Padoue de aangewezen locatie. Hier verblijven
de pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp
nodig hebben. De begeleiding (1 op 1) wordt 24
uur verleend door vrijwilligers onder wie Westfriezen. Alle vrijwilligers worden door het Huis
voor de Pelgrim aangesteld!

40MM
De 40MM (40.000 meter mars)
is de sponsorwandeltocht in
West-Friesland welke sponsorgeld bijeen brengt om verschillende projecten in
de minder ontwikkelde landen te ondersteunen.
Geheel georganiseerd door vrijwilligers wordt al
het sponsorgeld besteed aan de projecten!
Dit jaar verliep net als vorig heel anders dan
normaal, zoals u allen weet. De 48e editie van de
40MM kon helaas niet plaatsvinden en daarom
hebben wij ervoor gezorgd dat iedereen lokaal
kon wandelen middels het gebruik van een app.
Dit is massaal gedaan door vele creatieve wandelaars. Zo zijn we met elkaar toch in de mogelijkheid geweest om iets voor alle goede doelen te
kunnen betekenen, vooral in deze moeilijke tijden kunnen alle projecten deze hulp goed gebruiken.
Dit jaar krijgen 93 projecten ieder een financiële
bijdrage van € 1.000,- vanuit de Stichting
40MM. Met al deze projecten wordt contact gehouden door de verschillende werkgroepen en
contactpersonen in West-Friesland. Zo kunnen
we er zeker van zijn dat al het geld goed wordt
ingezet en krijgen we ook veel terugkoppeling
m.b.t. de besteding hiervan. Dit is altijd erg mooi
om te zien.
De 40MM in 2022!
Een groep enthousiastelingen van de diverse
werkgroepen en het bestuur zijn al druk bezig
om de 49e editie van de 40MM weer tot een
groot succes te maken. We hopen van harte dat
na twee jaar geen echte wandeling de wandeling
door kan gaan zoals jullie van ons gewend zijn:
een dag met leuke stempelposten, gezellige mensen en een mooie route door het mooie Venhuizen en omstreken.
Bij het wandelen geldt ‘meedoen is belangrijker
dan uitlopen’, dus een klein stukje wandelen is al
prima! De 40MM is er om saamhorigheid te bevorderen met alle mensen in de minder bedeelde
landen. Alle betrokkenen (wandelaars, sponsors,
vrijwilligers) doen hier graag een stapje meer
voor.
Om alvast in de agenda te zetten: de 49e 40MM:
zaterdag 28 mei 2022. Tot dan!
Het bestuur van de 40MM
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Bangertschool
Op weg naar…
Op weg naar Kerst geeft
toch altijd weer een bijzondere sfeer.
Na de Sinterklaasdrukte, met heel veel gezelligheid, voel je nu een bepaalde rust in
de school terugkeren. Prachtig om te zien hoe de
leerlingen de school verwonderd binnen lopen,
als ze de mooi versierde hal zien. Starend kijken
leerlingen in de fonkelende lichtjes van een
kersttafereeltje, luisterend naar betoverende
Kerstmuziek. De verwachting van de kinderen
spreekt uit de ogen, de tijd van Advent.
Op weg naar Kerst geeft toch altijd weer een bijzondere sfeer.
Deze Kerst hadden we gehoopt een ‘normale’
Kerst te kunnen vieren. Je kunt je afvragen wat
een ‘normale’ Kerst is in deze tijd. Misschien
wordt dit wel het nieuwe normaal en zullen we
wegen moeten zoeken om Kerst toch bijzonder
te laten blijven voor nu en voor de toekomst.

Kerst is een feest van samenzijn, met familie en
vrienden. Dat samenzijn kan, maar op een andere
manier, het vraagt veel creativiteit, maar het
lukt! Blijven denken in mogelijkheden, laat het
Kerstfeest stralen zoals het altijd deed. Het zit in
kleine dingen. Denk aan mensen die alleen zijn,
breng lichtpuntjes, laat ze voelen dat ze er toe
doen en dat er aan ze gedacht wordt.
Maak voor iedereen de weg naar Kerst tot een
bijzondere sfeer.
Op weg naar … het nieuwe normaal. Nieuwe
wegen, nieuwe kansen, het opent
deuren. Op weg naar mogelijkheden, aandacht en
liefde voor elkaar. Zeker in lastige
tijden houden we elkaar op deze manier overeind.
Op weg naar Kerst is een tijd vol verwachting,
wat zal het ons brengen?
We hopen voor u op die fijne bijzondere sfeer.
Fijne feestdagen en geniet van de lichtpuntjes die
er altijd zijn...
Team Bangertschool
Andijk
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Er is weer een jaar voorbij, 365 dagen
waarin wij de tijd kregen om te leven,
om iets goeds van het leven te maken,
om goed, vriendelijk, behulpzaam te zijn.
Zoveel dagen met anderen onderweg
om het uit te houden
om pijn en verdriet te verduren:
dagen, soms vol afschuw en verbijstering.
Een jaar waarin we voor elkaar
herder en hoeder mochten zijn,
en ook als parochiegemeenschap
iets voor elkaar mochten betekenen

2022
Een nieuw jaar, vol wensen en dromen.
Een jaar waar nieuw leven kans krijgt
en mensen kunnen werken
aan vrede en gerechtigheid voor allen.
Een jaar waarin op ieder van ons
een beroep zal worden gedaan
om licht te verspreiden
opdat duisternis licht zal vinden.
Dat het een jaar mag worden
waar menselijkheid, liefde en
aandacht geen woorden blijven
maar vlees en bloed worden.

EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR
Van harte wensen wij u/jullie dat toe en danken een ieder die zijn/haar inzet heeft gegeven
voor de parochie. Extra dank aan:
Bestuur, leden, dirigenten en organisten van:
Het Gemengd Koor, Vriendenkring en A.O.W.-jongerenkoor
Lectoren en lectrices, acolieten
Voorgangers in Woord-Communievieringen en Avondwakes; leden Liturgiegroep
Werkgroep Kindje Wiegen;
Werkgroepen 1e Communie en Vormsel, leiding Jongerenkontakt
Degene die de kruisjes en de doophartjes verzorgt
Helpers bij klussen in en om het kerkgebouw
De bezoekersgroep ‘Omzien naar elkaar’ en Wijkcontactpersonen
Kosters, Koffieschenksters en Kerkwerk(st)ers
Degenen die het koper poetst en de kerkwas verzorgt
Medewerk(st)ers van ons parochieblad
Medewerk(st)ers Aktie Kerkbalans en kerkadministratie
Vertegenwoordigers in het parochiebestuur
De bloemenleverancier en de bloemschiksters
Leden van de P.C.I.
Leden van de Raad van Kerken
De groep Zonnebloem
Bestuur en leden van de Veiling Sarto
Leerkrachten, bestuur en comités van R.K. basisschool "de Bangert"
Alsmede de K.V.G. en K.B.O., buurthuis Sarto
De begrafenisvereniging St. Barbara
En alle parochianen, die met woord en daad, met hun sympathie, trouw en medeleven, met
hun onmisbare financiële bijdragen ook het afgelopen jaar onze kerk en parochie steunden.

Mogen we erop vertrouwen in goede samenwerking door te kunnen gaan.
Van harte wensen we een ieder goede feestdagen en een voorspoedig 2022 toe.
De Parochieraad, pastor J.A. Correa en pastor A. Dekker

