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Jaargang 50, half april t/m half juni 2022 

 

REDAKTIE en SAMENSTELLING: 

Trudy Nieuweboer-Kuip 

Kleingouw 199 

Greet Tensen-Beemsterboer 

Kleingouw 195 

Lieneke Dekker-Bes 

Dijkweg 232 
 

STENCILWERK EN BUNDELING: 

Joop Bakker en Kees Slagter 
 

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. Pastorie Wervershoof 0228-581268 

Website: http://andijk.rkregiowh.nl/ 
 

CONTACTADRES: 

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 

 

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. Yvonne Out-Breed;  

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  7 juni voor half juni t/m  

augustus 2022 

Crisis? 
Is het even crisis… in je 

financiën? in je relatie? 

in je koelkast? 
 

HWK helpt je eruit! 

We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor 

iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wacht-

tijden. Bel met 0229-271684 of mail: 

hwk.hulpverlening@live.nl 

Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de 

lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je bood-

schap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.  

 

HWK – is een gezamenlijk initiatief van alle 

Westfriese diaconieën en PCI’s.  

Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl  

Uw wijkkontaktpersoon is: 

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

 

Weer een Kontakt waarin veel te melden is. De 

agenda met de vieringen, niet meer elke week. 

Het is best even opletten. Geen viering in ons 

kerkgebouw op Goede Vrijdag, wel de uitvoe-

ring van Golgotha. Het zal best heel bijzonder 

worden. Ook in het vooruitzicht de jaarlijkse pa-

rochie/gemeenschapsveiling 13 mei. De ontwik-

kelingen binnen de regio vragen ook zorg en 

aandacht. Wijsheid en tact voor allen die hier 

mee te maken hebben! En dit alles is niets bij al-

le oorlogen en verdriet… 

Toch goed voorjaar en zalig Pasen toegewenst! 

 

Om even over na te denken,  

een RAAD van Toon Hermans: 

 

Wat je vandaag moet doen 

moet je doen zoals je morgen denkt 

dat je het had moeten doen. 
 

Wat en wanneer 
 

vr. 13 mei 70
ste

 veiling Sarto 

 

zo. 22 mei fietstocht Raad van Kerken 

 

za. 28 mei 40 MM  

 

di. 7 juni kopij inleveren voor half juni 

  t/m augustus 

 

zo. 12 juni Vormselviering in Wervershoof 

 

zo. 26 juni 1
e 
Communieviering in Andijk 

 

Liturgische agenda 
 
Op zondag is er één viering op de 1

e
, 

3
e
 en 4

e
 zondag van de maand, om 10.00 uur. 

 

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zon-

dag 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. 

 

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

Liturgisch  rooster 
 

Donderdag 14 april: Witte Donderdag 

 geen viering 

wél in Medemblik en Wervershoof 

 

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag 

De kruisweg ’s middags vervalt vanwege het op-

bouwen voor de uitvoering van  

‘Golgotha... het einde?’ 

19.30 uur: een muzikaal passieverhaal gecom-

poneerd door componist en dirigent 

Frank Hoebe met Enrico Kors in de 

rol van Jezus. Meer informatie onder 

bijzondere vieringen. 

 
Zaterdag 16 april: Paaszaterdag 

21.00 uur: In Wervershoof   

Paaswake met de symbolen  

van licht en water, de paaskaarsen 

van Andijk, Onderdijk en Wervers-

hoof; we luisteren naar de verhalen 

van schepping, bevrijding en opstan-

ding. 

 

Zondag 17 april: 1
e
 Paasdag 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met het Gemengd Koor 

 Voorgangers van groep Andijk 

Deurcollecte voor Vastenactie 

 

Maandag 18 april: 2
e
 Paasdag 

 viering vervalt 

 

Dinsdag 19 april: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 

 

Zondag 24 april: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor A. Dekker 

 

Zondag 1 mei: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met de Vriendenkring 

 Voorgangers van groep Andijk 

Koffiedrinken! 

 

Zondag 8 mei: 

 2
e
 zondag van de maand, 

 viering vervalt 
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Zondag 15 mei: 

 LET OP: viering vervalt!! 

10.00 uur: in ONDERDIJK, worden de  

 1
e
 Communicanten voorgesteld van 

Andijk en Onderdijk 

 

Dinsdag 17 mei: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 

 

Zondag 22 mei: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor A. Dekker 

 

Donderdag 26 mei: Hemelvaart  

 geen viering 

 

Zondag 29 mei: 

 5
e
 zondag van de maand, 

 viering vervalt 

 

Zondag 5 juni: 1
e
 Pinksterdag 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met de Vriendenkring 

 Pastor A. Dekker 

Koffiedrinken! 

 

Zondag 12 juni: 

10.00 uur: 2
e
 zondag van de maand 

 viering vervalt 

15.00 uur: in WERVERSHOOF 

 Vormselviering met 

 bisschop J. Hendriks en 

 pastor J. Correa 

 

Van Onder An de Dijk 

 

Beste parochianen, 

 

Het zal menigeen zo onder ons en om ons heen 

niet zijn ontgaan. Die pagina grote advertentie 

van Rijksoverheid. Dat op de achterzijde van de 

krant van zaterdag 2 april en die van maandag 4 

april. Middels die advertentie of berichtgeving 

roept Rijksoverheid ons op met haar slogan … 

‘Zet ook de knop om’. Letterlijk wel te verstaan, 

namelijk die van onze thermostaat. Minister Rob 

Jetten van ‘Klimaat en Energie’ beloofde dat ook 

te doen met de thermostaat binnen alle kantoren 

van de overheid. En dat met 2 graden. Zien we 

hem en zijn collega kamerleden binnenkort in de 

Tweede Kamer met sjaal om, muts op en hand-

schoenen aan, dan weten wij dat hij zich gehou-

den heeft aan zijn belofte.  

Nu komt dat ‘omzetten van die bewuste knop’ 

niet alleen onze energierekening en het klimaat 

ten goede. Op lange termijn, zo blijkt uit die ad-

vertentie, zijn we daardoor ook minder afhanke-

lijk van gas uit Rusland. Het land, onder aanvoe-

ring van president Vladimir Poetin, dat het blijk-

baar nodig vond en vindt om oorlog te voeren 

met Oekraïne. Inmiddels horen en lezen we al 

weken achtereen daarover in de media, zien we 

de beelden voorbij komen van de vele doden, 

gewonden en vluchtelingen en de vernietiging 

van veel materiaal en gebouwen.  

Middels heftig en continue verzet door de Oekra-

ïners, onder aanvoering van president Volodimir 

Zelenski, tracht men dat alles verder tegen te 

gaan en vanuit Europa worden o.a. allerlei sanc-

ties aan Rusland opgelegd. Inmiddels zijn ze 

aangekomen bij pakket nummer 5. In hoeverre 

dat en zoveel meer de oorlogsdrift vanuit Rus-

land tot bedaren weet te brengen is en blijft tot 

op heden de vraag. Ook voor politici en deskun-

digen op o.a. het gebied van oorlogsvoering. Da-

gelijks komen we ook hen tegen op de tv en le-

zen dagelijks ook hun reacties, commentaren in 

de krant. Maar niemand van hen en wellicht ook 

niet van ons heeft enig idee van wat er in dat 

hoofd van agressor Vladimir Poetin afspeelt. 

Hoopvol lukt het ons echter om, weliswaar op 

grote afstand, daarin door te dringen met hulp 

van God. Dat middels het gebed dat binnen de 

kerken en daarbuiten aan Hem wordt voorgelegd 

met de volgende woorden … 
 

Gebed 
 

God van vrede, 

opgeschrikt door het geweld, 

de agressie, de oorlog 

die losgebarsten is in Oekraïne, 

maar ook gaande is elders, 

wenden wij ons tot U. 
 

U wilt geen oorlog, 

U wilt dat mensen elkaar opbouwen 

en samen zich inspannen  

voor harmonie in uw mooie wereld. 

Kom ons te hulp. 
 

Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben 

en zelfs hun leven geven. 

Wees ook nabij aan de agressors, 

opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn. 
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Dat ieder zich bekere tot de ander 

als enige weg tot vrede. 

Dat uw mildheid  

en liefde de harten bereid maakt 

om uw vrede te ontvangen  

en uit te dragen. 
 

Zo bidden wij U door Jezus Christus, 

onze Vredevorst. 

Amen  

 

Of dit gebed en al die andere gebeden van over 

heel de wereld middels God weet bij te dragen 

tot dat ‘omzetten van die knop’ in het hoofd van 

Vladimir Poetin en al die andere agressors in de 

wereld om te komen tot bezinning, tot besef van 

het kwaad dat zij aanrichten, dat weten we ui-

teraard niet. We kunnen daar dan ook alleen 

maar hoopvol, vol vertrouwen naar uitzien in het 

belang van deze wereld, van onze leefomgeving, 

van mens, dier en natuur. 

Nu weten we dat onze wereld, onze leefomge-

ving door alle eeuwen heen niet alleen gecon-

fronteerd werd en wordt door die grote oorlogen 

op het ‘wereldtoneel’. Om ons heen en misschien 

zelfs in onze eigen kring vinden helaas ook ‘oor-

logen’ plaats. Dat zijn weliswaar op ‘wereldni-

veau’ kleine ‘oorlogen’, kleine ‘brandhaarden’, 

maar hebben veelal wel grote impact voor hen 

die daarmee te maken hebben. Dat weten we 

mogelijk uit eigen ervaring, horen het van men-

sen om ons heen of herinneren ons dat uit dat tv 

programma ‘Familiediner’. Door allerlei oorza-

ken, omstandigheden zijn mensen uit elkaar ge-

groeid, vermijden elkaar, kunnen elkaar niet 

luchten of zien. In dat bewuste programma tracht 

men die ‘partijen’ weer bij elkaar te brengen. Dat 

vraagt veelal ook de bereidheid tot het ‘omzetten 

van de knop’. In deze in figuurlijke zin gespro-

ken. Dat is natuurlijk niet eenvoudig, maar soms 

kunnen de juiste woorden daaraan bijdrage zoals 

hoopvol ook de volgende … 
 

Opnieuw beginnen 
 

Ja ! Ik wil opnieuw beginnen, 

omdat ik jou heb gekwetst 

en op voorhand heb geweten 

dat ik het voor je heb verpest. 
  
Ja ! Ik wil opnieuw beginnen 

om de pijn, jou aangedaan 

en omdat ik mij bewust ben  

dat ik je in de kou liet staan. 

Ja ! Ik wil opnieuw beginnen  

want ik deed jou groot verdriet 

en het spijt me werkelijk 

dat ik jou niet in je waarde liet. 

 

Ja ! Ik wil opnieuw beginnen 

om de wonden die ik sloeg 

en te vragen om vergeving 

omdat ik mij zo misdroeg. 

 

Nu pas zie ik onder ogen 

hoeveel ik jou heb bezeerd, 

daarom wil ‘k oprecht bekennen; 

sorry hoor, ik deed verkeerd. 

 

Kunnen wij opnieuw beginnen? 

‘k Hoop dat jij die mening deelt 

en tot duizendmaal wilt zeggen 

dat ik mijn kans niet heb verspeeld. 

 

Het was Rijksoverheid die ons dus onlangs op-

riep middels die pagina grote advertentie tot dat 

‘omzetten van die knop’ in letterlijke zin. Jezus 

vraagt ons dat vooral en bovenal ook in figuur-

lijke zin te doen. Dat draagt bij in het komen tot 

vrede, tot medemenselijkheid, tot rechtvaardig-

heid, tot licht in het duister. Met dit beeld voor 

ogen en mogelijk bovenstaande tekst en gebed in 

de hand, wens ik ons allen een Zalig Gezegend 

Pasen toe. Het Hoogfeest over Licht, over Jezus 

Christus in ons midden als ons voorbeeld in 

woord en daad om te komen tot die vrede en dat 

met onszelf, met de ander, met de medemens, 

met de medeleefgenoot om ons heen. 

 

Dat van harte toegewenst, zo ook … 

Gods’ Zegen, alle goeds, 

goede gezondheid, troost en bemoediging. 

Hartelijke groet,  

pastor André Dekker 

 

Bloemschikken 
 

De week van 25 april t/m 1 mei:  

Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis 

 

De weken van 9 mei t/m 22 mei: 

Corry Kuin en Angela Bregman 

 

De week van 23 mei t/m 29 mei: 

Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter 
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De week van 30 mei t/m 5 juni: 

Betty Bakker en Ellen Botman 

 

De weken van 13 t/m 26 juni: 

Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis 

 

Het wordt langzamerhand lente, heerlijk weer, al 

die tulpenpracht en narcissen langs de weg, daar 

wordt je blij van!  

Veel plezier met bloemschikken !  

 

Groetjes,  

Jacqueline Verlaat en Karin Stavenui-

ter. 
 

Kerkwerken 
 

Op dinsdag 3 mei is het de beurt om de kerk 

door te werken voor de dames: 

E. Sijm-Haakman 

G. de Vries-Broers 

L. Steltenpool-Haakman 

 

en op dinsdag 7 juni 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 

 

Koffiedrinken 
 

Zondag 1 mei 
Margaret de Lange en Jacqueline Verlaat 

 

Zondag 5 juni 

Jacquelien Haakman en Jolanda Hooiveld 

 

Zondag 3 juli 

Margriet van de Meijden en Afra Kuin 

 

Het is fijn dat het allemaal weer kan en mag. 

We zien jullie graag op iedere eerste zondag 

van de maand bij het koffiedrinken! 

 

Groetjes van Afra 

 

 

In Memoriam 
 

Niek Hooiveld 

* 30-9-1939  + 29-3-2022 

 

Op 29 maart is Niek Hooiveld op 82-jarige leef-

tijd overleden. Hij woonde op de dr. 

d’Arnaudstraat 24. Hij heeft geruime tijd de 

bloemen voor de bloemschiksters verzorgd die 

groeiden in de volkstuin van de parochie. Zijn 

afscheid heeft naar zijn eigen wens in stilte 

plaatsgevonden. Wij wensen zijn nabestaanden 

namens onze parochiegemeenschap sterkte met 

het verlies.  

  

Gedoopt 
 

Zondag 20 maart is gedoopt Lisa Ardina Klijn-

man, dochter van Charles en Wiesia Klijnman, 

zusje van Isabella. Ze wonen Kerkepad 10. 

Van harte gefeliciteerd namens onze parochie-

gemeenschap. 

 

Jubileum 
 

6 maart 2022 waren Dirk en Afra 

Schuitemaker-Rood 60 jaar getrouwd!   

Hun adres is De Wilskracht 106 in Wervershoof.  

Van harte gefeliciteerd namens onze parochie-

gemeenschap. 

 

Tijdens de viering van zondag 27 maart werden 

vier koorleden van het Gemengd Koor voor hun 

jarenlange inzet gehuldigd! Vera de Vos-Bakker 

en Trees Kuin-van der Sluis zijn al ruim 25 jaar 

lid; Nel van der Gulik-Bimmerman en Els Sijm-

Haakman al ruim 40 jaar. De uitreiking van alle 

versierselen was al gepland op 14 november van 

vorig jaar, maar er kwam ‘iets’ tussen. Nel kon 

er nu helaas niet bij aanwezig zijn, maar zij heeft 

thuis de onderscheiding met de feestelijke bloe-

men ontvangen. Van harte gefeliciteerd met het 

bereiken van deze mijlpaal! 

 

Parochieraad 
 

Misschien is het u al op-

gevallen: we hebben weer onze oude vertrouwde 

plekje in kerk terug. Geen afstand meer, gewoon 

weer een middenpad, koffiedrinken na de eerste 
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viering van de maand. Het wordt wel gewaar-

deerd! Er is best veel gedaan binnen de parochie 

in de afgelopen maanden.  

Zo is er een avond geweest met parochianen en 

parochieraadsleden over de toekomst van onze 

parochie. Die laten we niet zomaar gaan! Geluk-

kig is dat ook  niet de bedoeling. Er zal best wel 

meer samen gevierd worden, maar het doel is 

wel dat iedere parochie zijn eigen plek houdt om 

samen te komen. Of dit nu juist het bestaande 

kerkgebouw moet zijn of iets anders is nog he-

lemaal de vraag. Onze parochie heeft geen kapi-

taal kerkgebouw wat veel onderhoud vraagt, ei-

genlijk gunstig voor ons! Verdere ontwikkelin-

gen en wensen worden ook besproken op zater-

dag middag 21 mei. De plaats is nog niet bekend, 

maar hebt u tijd en zijn: denk en praat mee! U 

hoort en leest van te voren wel de verdere de-

tails. Ook binnen het parochiebestuur, de regio, 

is men volop aan het nadenken en overleggen 

wat de beste oplossing voor de toekomst is. We 

beseffen allemaal wel dat het zo niet door kan 

gaan. Als u de leeftijdsgroep in kerk ziet, heel 

weinig of geen jongeren, dan is het over 5 jaar al 

heel anders, en hoogstwaarschijnlijk niet meer 

kerkgangers dan nu… Er is in ons land al veel 

ervaring opgedaan met samenvoegingen van 

kerken enz. Iemand die hier veel ervaring mee 

heeft en ook een goede klik met het regiobestuur 

heeft zal onze regio hierbij begeleiden. Het zijn 

noodzakelijke stappen waar we toch zo goed 

mogelijk mee verder hopen te kunnen! 

Met zorg werd ook aan de oorlog gedacht. Zeker 

als kerkleden hebben wij ook een taak in de op-

vang van vluchtelingen! Voor ieder iets om over 

na te denken. Wat kan ik doen? 

En dan de “gewone” zaken…de lampen in kerk 

worden vervangen door Ledlampen, veel zuini-

ger. Nog een hele klus en de man van onderhoud 

moet hier best veel tijd voor maken.  

De verwarming deed het op zondagochtend een 

keer niet. Door de harde wind waren de ketels 

uitgewaaid. Gelukkig kon het snel verholpen 

worden.  

De voorbereidingen voor de 1
e
 Communie, 26 

juni, en het Vormsel, 12 juni, zijn volop bezig. 

We hopen op mooie vieringen! 

Er moet ook al gedacht worden aan het rooster 

voor de tweede helft van dit jaar. Bevalt het u 

zo? U mag het best eens laten weten hoor! Het is 

een zoeken naar de beste oplossing. 

De parochieraad biedt samen met Wervershoof 

een KEEZ-avond aan in Wervershoof. De vorige 

avonden waren erg gezellig! Ook voor onze pa-

rochie is de Parochieveiling een heel belangrijke 

financiële opsteker. Men hoopt 13 mei op veel 

bezoekers! Altijd een prachtige avond! Dit jaar 

moet het toch weer lukken de avond te houden. 

Al twee jaar is het door Corona niet gelukt….er 

is dus best nog wat in te halen!! 

Vanuit de parochieraad heel veel meeleven met 

allen die dit zo nodig hebben! Van veel ziek en 

zeer weten we, maar soms ook helemaal niet. Als 

u bezoek of een telefoontje wilt neem gerust con-

tact op met pastor Dekker. Zijn nummer staat 

voor in Kontakt. Gewoon doen! 

 

Hartelijke groet en alle goeds  

vanuit de parochieraad! 

Baukje Kuin-Hogendorp 

 

Eerste Communie  
 

De voorbereidingen voor de 1ste communie heb-

ben we na de versoepelingen gelukkig kunnen 

opstarten. We hebben een mooie groep kinderen; 

7 kinderen uit Onderdijk en 11 kinderen uit An-

dijk, ongeveer groep 4 t/m 7. 

24 maart hadden we de eerste bijeenkomst in de 

Bangertschool in Andijk. Daar hebben we een 

start gemaakt met een knutsel 'geschenk van 

God'. Deze komen in de kerk te hangen tijdens 

de voorstellingsdienst en tijdens de EHCdienst. 

Na de knutselactiviteit hebben we wat gedronken 

en wat lekkers gehad. Vervolgens gingen we in 

de kring zitten, kaars aangestoken en zijn gestart 

met het bidden van het Onze Vader. Het Schep-

pingsverhaal werd verteld door kapelaan Juan 

Andres Correa en de kinderen konden daarna al 

hun vragen stellen. Er werd afgesloten met een 

liedje op de gitaar en het bidden van het Wees 

Gegroet. 

Afgelopen donderdag 7 april hadden we de 

tweede bijeenkomst in het Trefpunt in Onder-

dijk. De invulling verloopt ongeveer hetzelfde; 

knutselen-drinken-bidden-bijbelverhaal- bidden-

afsluiting. Dit keer ging het bijbelverhaal over de 

doop van Jezus in de Jordaan. Als aanvulling 

zijn we toen ook de kerk in geweest en hebben 

bij het doopvont gestaan, waar meer verteld werd 

over het Heilig Doopsel en vragen werden ge-

steld/beantwoord. 

De kinderen doen allemaal gezellig mee en zien 

uit naar hun 1ste Communie op 26 juni in An-
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dijk. Voorafgaand is er 15 mei in Onderdijk de 

voorstellingsdienst. 

 

Met vriendelijke groet, 

De werkgroep 

Melanie Grooteman, Suzan Laan, Mariëlle Kuin 

 

Vormsel 
 

Het vormselproject is weer van start 

gegaan. We zijn gestart met een he-

le leuke kunstenaarsavond waar alle 

kinderen uit Wervershoof en Andijk 

aan de gang mochten met knippen, boetseren, 

schilderen en bloemschikken. Dat laatste omdat 

de eigen doopkaars uiteraard heel mooi versierd 

moet zijn op de grote dag: 12 juni om 15 uur in 

de kerk van Wervershoof. We zijn heel blij dat er 

5 kinderen uit de parochie Andijk meedoen aan 

de voorbereidingen. Ze komen in de weken 

voorafgaand aan het vormsel 5 keer bij elkaar 

om met elkaar te praten en te doen rondom het 

thema geloven en Jezus. Susan Laan en ik zijn 

daarbij de gastouders en we genieten er erg van. 

Er staan daarnaast nog andere activiteiten ge-

pland zoals een speurtocht door de kerk en de 

welbekende ganzenbordavond. U bent van harte 

welkom om op 12 juni aanwezig te zijn.  

 

Niels Kreuk 

 

Bijzondere vieringen 
Met Enrico Kors in de rol van Jezus. 

Het lijdensverhaal van Jezus vormt al eeuwen-

lang een ongekende inspiratiebron voor vele 

componisten. Bach met zijn ‘Matthäus Passion’ 

en Andrew Lloyd Webber’s ‘Jesus Christ Super-

star’ zijn enkele wereldberoemde voorbeelden. 

Een werk dat veel minder beroemd is, maar 

daarom niet minder mooi, is ‘Golgotha, het ein-

de…?’ van componist en dirigent Frank Hoebe 

uit Spierdijk.  

 

 

Het is een modern muziekstuk met toegankelijke 

(Nederlandstalige) teksten van Jos Feld.  Het 

passieconcert wordt uitgevoerd door een project-

koor van ongeveer 35 zangers en zangeressen en 

solisten (Enrico Kors in de rol van Jezus en Ge-

rard Schipper in de rol van Judas, en daarnaast 

Maria, Maria Magdalena, Herodes, Pilatus en de 

hogepriester). Dit alles onder begeleiding van 

een eigen orkest onder leiding van Frank Hoebe 

zelf. Koor en solisten vertellen het verhaal met 

spel en passie. 

Dit jaar wordt het stuk voor het 19
e
 jaar uitge-

voerd op Goede Vrijdag 15 april 2022 in de RK 

Maria Middelaris van Alle Genaden Kerk in An-

dijk, aanvang 19.30 uur. Voor in-

formatie over reserveringen zie 

www.hoebemuziekprojecten.nl. 

De kaarten kosten € 10,= in de 

voorverkoop en € 12,50 aan de 

zaal, kinderen tot en met 12 jaar € 5,=.  

We hopen u allemaal te zien op vrijdag 15 april 

2022 ! 

 

Raad van Kerken  
 

FIETSTOCHT  

Op zondagmiddag 22 mei 2022 organiseren wij 

een fietstocht. Voor wie het niet befietsen kan, 

kan het ook met de auto. 

We beginnen om 13.30 uur bij de Gereformeerde 

Kerk in Andijk, daar wordt eerst door Wim Rui-

ter wat verteld over deze kerk. 

Dan gaan we naar de R.K. Kerk van Onderdijk, 

ook hier wordt, door Trudy Commandeur, wat 

verteld over de kerk en krijgen we wat fris te 

drinken.  

Dan fietsen/rijden we naar de Kapel in Andijk. 

Daar worden we verwelkomd worden door Jan 

en Coby Gorter. Jan vertelt wat over de geschie-

denis van De Kapel en we krijgen koffie/thee. 

Ongeveer 17.30 uur is het afgelopen. 

We nodigen u van harte uit om hieraan mee te 

doen! Tot 22 mei 2022 om 13.30 uur bij de Ge-

reformeerde Kerk, aan de Middenweg in Andijk. 

Heeft u nog vragen dan kan u bellen naar Wil 

Gorter 0228-592954 

 

Raad van Kerken van Andijk,  

Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk-oost 
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Kerk en 
Samenleving 
 

Missionarissen en missio-

nair werkers helpen de meest kwetsbare me-

demens Helpt u hén tijdens de Pinksteractie 

2022?  

 

Tijdens de Pinksteractie van de Week Neder-

landse Missionaris (WNM) zetten wij onze Ne-

derlandse missionarissen en missionair werkers 

in de schijnwerpers. Dat verdienen ze, want deze 

bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zetten 

zich iedere dag in voor hun kwetsbare mede-

mens. Ze vragen zelf weinig, maar kunnen een 

steuntje in de rug wél heel goed gebruiken. De 

WNM voert daarom campagne voor hun werk en 

welzijn. Uw steun is daarbij onmisbaar!  

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionaris-

sen en missionair werkers zich in om kwetsbare 

mensen een beter leven en een mooiere toekomst 

te bieden. Missionaris Dick Zwarthoed werkt 

bijvoorbeeld als priester in de Democratische 

Republiek Congo en begeleidt daar straatjonge-

ren. Missionair werker Frans van Kranen zet zich 

in voor de rechten van kinderen in Brazilië. Bei-

den werken in hun gemeenschap aan een betere 

toekomst voor jongeren. Ze zijn daarom het ge-

zicht van onze Pinksteractie van 2022. Op de 

volgende pagina’s leest u meer over hun belang-

rijke en mooie werk! 

 

Samen voor onze missionarissen 
De WNM steunt missionarissen en missionair 

werkers al meer dan 50 jaar in hun persoonlijke 

welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij 

hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan al-

lerlei verzekeringen, maar ook aan de bijzondere 

ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook 

kunnen missionarissen vakantiegeld van ons 

ontvangen, om te genieten van een verlof in Ne-

derland zonder dat zij familie of vrienden om 

hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM 

een laagdrempelig fonds waarop missionarissen 

een beroep kunnen doen voor noodgevallen. Bij-

voorbeeld als hun computer is gestolen en geld 

voor vervanging ontbreekt. 

 

  

 

 

Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni 

Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de 

rug blijven geven voor missionarissen zoals pater 

Dick en Frans. Mogen zij dit jaar daarom op uw 

hulp rekenen en doet u mee met de Pinksterac-

tie? Van 28 mei tot en met 5 juni kunt in uw pa-

rochie geld inzamelen met behulp van aanspre-

kende campagnematerialen die wij voor u heb-

ben ontwikkeld. Zo maakt u het belangrijke werk 

van de Nederlandse missionarissen en missionair 

werkers mede mogelijk. 

Wilt u onze missionarissen steunen ? Uw bijdra-

ge is enorm welkom.U kunt uw gift overmaken 

op rekeningnummer NL30 RABO 0171 2111 11.  

Op zondag 20 maart was er een deurcollecte 

voor Oekraïne.Bedankt voor jullie gulle bijdrage. 

  

Parochiebestuur 
 

NIEUWS UIT DE REGIO 

 

De reacties van de parochie-

raden van de regio naar aan-

leiding van de video en het 

stuk “Nieuwe Adem” zijn 

binnen. Interessant en di-

vers, kunnen we als paro-

chiebestuur wel zeggen. Ui-

teraard komt daarin ook 

duidelijk naar voren dat menigeen zijn of haar 

zorgen uitspreekt v.w.b. het wel of niet kunnen 

behouden van een eigen kerk of in ieder geval 

een plek om het geloof te vieren en bijeen te zijn 

met elkaar. Daarom willen we als parochiebe-

stuur zo spoedig mogelijk met de parochies in 

gesprek. Gelukkig kan dat nu weer “live”. In de 

maand mei willen we dit realiseren.  

De dag (of het dagdeel) is bedoeld om zowel op 

informele wijze als op meer formele wijze met 

elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van 

de regio. 

De uitnodiging voor de parochiedag zal eerdaags 

verstuurd worden naar de parochies. 

 

Tot zover het laatste regionieuws. 

 

Hartelijke groeten, 

Trudy Nieuweboer-Kuip 
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Gedachte 
 

God, 

Gij die met mensen zijt begaan, 

hoor ons, hoor ons bidden aan. 

 

Hoor ons bidden om vrede, 

om vrede tussen Rusland en Oekraïne, 

om vrede tussen mensen die 

elkaars buren zijn, 

om vrede op het wereldtoneel, 

om vrede, om uw vrede, 

hoor ons bidden aan. 

 

Hoor ons bidden om wijsheid, 

om wijsheid voor de leiders die 

oorlog in hun hart lijken te hebben, 

dat zij tot inkeer komen. 

 

Om wijsheid voor hen die 

beslissingen nemen die de levens 

van ontelbare mensen raken, 

dat zij uw weg kiezen. 

Om wijsheid voor mensen die direct 

geraakt worden, 

dat zij hun menselijkheid mogen en 

kunnen behouden. 

Om wijsheid voor iedereen, dichtbij 

oorlogshandelingen of ver weg, 

dat de angst, die de wortel is van 

oorlog en geweld, 

het verstand en het verlangen naar 

vrede niet overwoekert. 

Hoor ons, hoor ons bidden aan. 

 

Hoor ons bidden om kracht, 

voor hen die nu leven waar het 

oorlog is, 

dat zij voelen dat U bij hen blijft. 

Voor hen die uit het dagelijkse leven 

moeten stappen, 

om veiligheid te vinden. 

Voor hen die gewond raken, 

voor hen die hun leven verliezen: 

hou hen vast. 

U die met ons bent begaan, 

hoor ons. 

 

God, Gij die met mensen zijt begaan, 

hoor ons bidden, 

hoor ons roepen, 

hoor ons smeken aan. 

Kies 
Voor 
Gezelligheid  
 

Afgelopen keer dinsdag 15 maart hebben we 

heerlijk Salsa gedanst o.l.v. Lara Weel.  

Bij de leden zitten de heupen nog aardig los!!  

De volgende avond 12 april staat in het teken 

van Pasen, en knutselen we een mooi Paasstuk.  

In mei en wel op de 17e hebben we het jaarlijkse 

uitje. Vertrek is om 9.45 uur bij Sarto vandaan.  

 

We hopen op een mooie opkomst,  

Namens het bestuur,  

Sandra Immen  

 

Veiling Sarto 
 

Beste mensen, 

 

Eindelijk is het weer zover en kunnen we er sa-

men weer een spectaculaire avond van maken. 

De laatste weken van maart stonden voor ons in 

het teken van folders rondbrengen en de formu-

lieren met kavels ophalen, het leukste koopje 

wordt door ons beloond met een 

originaliteitprijs. Op dit moment wordt de cata-

logus samengesteld, deze zal weer bol staan met 

leuke kavels, ze zijn al bij ons bekend!  Vóór 

zondag, 8 mei zal de catalogus bij u in de bus 

rollen. Ik zou willen zeggen: lees deze catalogus 

eens lekker rustig door en kijk eens of ook wat 

van uw gading bij is.  

We beginnen de avond om 19.00 uur met de, 

inmiddels bekende, kinderveiling: koopjes waar-

bij de kinderen zelf mogen bieden. Ook dit jaar 

met 35 leuke koopjes voor maximaal € 15,=. 

Aansluitend, rond 20.00 uur, gaan we over op de 

“gewone” veiling. Voor de kinderen is er dan 

een aparte ruimte beschikbaar, met diverse acti-

viteiten. Tijdens de veiling zal een keur van arti-

kelen worden aangeboden, die door u allen be-

schikbaar zijn gesteld. Deze zullen door onze af-

slagers Peter Swart en Richard de Beer worden 

aangeboden aan de aanwezigen. 

Ook dit jaar is na het 500
ste

 koopje weer een ver-

loting. Vul vooraf de bon in, die op de achterkant 

van de catalogus staat. Misschien bent u wel de 

winnaar van de fiets, die beschikbaar wordt ge-
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steld door André van Duin Tweewielers uit 

Wervershoof. 

Daarnaast is het gewoon een gezellige avond, die 

door Peter en Richard zullen worden volgepraat. 

Een ieder die Peter en Richard kent, weet dat 

praten bij hun geen probleem is. Het welslagen 

van de veiling staat of valt met een volle zaal. 

Wij doen dan ook een beroep op u om deze 

avond te bezoeken. De diverse verenigingen (o.a. 

sportverenigingen, De Bangertschool en koren) 

en de kerk zijn onder andere afhankelijk van de 

subsidie van Veiling Sarto en zijn dus gebaat bij 

een goede opbrengst, vooral in een tijd waarin de 

gemeentelijke bijdragen en subsidies stoppen. 

U bent van harte welkom, tot vrijdag 13 mei, op 

onze 70ste veiling! 

Groet, 

VEILING SARTO 

 

Willy Brasser, 

Secretaresse 

 

Interview met… 
 

Als redactie hebben we bedacht om een nieuwe 

rubriek te maken in plaats van de rubriek 

“in ’t zonnetje” en ter gelegenheid van deze eer-

ste editie van “interview met…” is ondergete-

kende op een mooie, zonnige middag in maart 

naar mevrouw Loekie Sijm-Bakker getogen. Dat 

was een genoeglijke middag en het was heel leuk 

en leerzaam om meer aan de weet te komen over 

ons koorlid: Loekie is zeker 25 jaar koorlid ge-

weest bij het gemengd koor en heeft onlangs te 

kennen gegeven te willen stoppen als koorlid. 

Jammer, maar natuurlijk begrijpelijk als 90-

plusser. Respect! 

Loekie’s ouders zijn in 1930 naar Duitsland ge-

ëmigreerd omdat vader Bakker daar aan het werk 

kon als zetbaas bij de boeren. En zoals u zult we-

ten was er destijds een ernstige crisis gaande in 

Nederland. 

In 1931 is Loekie geboren, in Duitsland dus. 

Haar echte voornaam is Luise, wat meestal als 

Louise wordt geschreven maar in het Duits 

wordt de naam Luise als (fonetisch) Loe – ieze 

uitgesproken. Op advies van haar peter en meter 

(of in ieder geval 1 van de 2) is het Loekie ge-

worden, als roepnaam. 

Toen Loekie een jaar of 15 à 16 was is ze, in eer-

ste instantie samen met haar moeder, in Neder-

land beland. Daar heeft ze een klein jaar in de 

meubelzaak van Jan de Wit in Enkhuizen ge-

werkt. Totdat ze nodig was bij het gezin van Cor 

Kuin en Marie van Diepen, waar ze 4 jaar heeft 

gewerkt. Daar waren niet alleen veel kinderen 

maar op een gegeven moment ook zo’n 11 man 

werkvolk in verband met de aanbouw van een 

nieuwe keuken. Loekie vertelde dat het mooi 

was om te zien hoe de kinderen elkaar als van-

zelfsprekend, zoals dat ging in grote gezinnen, 

hielpen en bezig konden houden. 

Ze leerde haar man Jaap Sijm kennen: in 1950 

zijn ze getrouwd. Voordat ze in het huis kwamen 

wonen waar Loekie nu woont, vlakbij de kerk 

(waar ze gelukkig nog 10 jaar samen hebben ge-

woond), was hun huis naast de gebroeders van 

de Meer, aan de Dijkweg. Dat huis zag er overi-

gens heel anders uit toen Loekie en Jaap daar 

woonden met hun kinderen. 

Ze hebben samen 6 kinderen gekregen: 5 doch-

ters en 1 zoon. En inmiddels zijn er 20 kleinkin-

deren en 19 achterkleinkinderen bijgekomen. 

Jaap heeft ook nog 14 jaar bij de Hoogovens ge-

werkt. Op z’n 59e is hij daar gestopt, wat des-

tijds vaker voorkwam, dat je eerder kon stoppen 

met werken met een bepaalde regeling. Hij vroeg 

wel eerst netjes aan Loekie hoe ze dat zou vin-

den: alle dagen manlief over de vloer. Dat voeg-

de zich vanzelf, zolang je jezelf bezig kunt hou-

den met de dingen die je het beste liggen, bij 

wijze van spreken. 

Loekie heeft, nadat Jaap was gestopt met wer-

ken, 5 jaar in de lelies gewerkt (lelies pluizen 

heette dat) en Jaap deed het huishouden. Dat was 

weer eens een andere taakverdeling. 

Jaap is in 2002 overleden. 

Verder hebben we onder andere gesproken over 

de dingen waar we blij van worden, zoals ons 

mooie Andijk en wandelen of fietsen door het 

dorp en op de dijk. Heerlijk frisse lucht opsnui-

ven. Als we bedenken wat er zoal gaande is in de 

wereld en wat we achter de rug hebben (hope-

lijk), qua corona-tijd, dan mogen we uitermate 

dankbaar zijn met wat we hebben en hoe we hier 

mogen leven. Tel je zegeningen, zeggen we dan. 

Het was met recht een prachtmiddag; hartelijk 

dank Loekie, aber ich sollte eigentlich sagen: 

vielen Dank, liebe Luise! 

 

Trudy 

Namens de redactie van Kontakt 
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Uit de brievenbus 
 

49
ste 

editie 40 MM  

-verandering door wandeling- 

zaterdag 28 mei! 

 

De inschrijving voor de 40MM 

sponsorwandeltocht gaat 1 april 

weer van start en dat is geen 

grapje. Wederom hebben we een 

aantal prachtige routes uitgezet 

door het West-Friese landschap en over de IJs-

selmeerdijk. U kunt zich dit jaar alleen digitaal 

inschrijven via onze vernieuwde website 

www.40mm.nl.  

Het doel van de 40MM is om zoveel mogelijk 

sponsorgeld bijeen te brengen, met dit sponsor-

geld helpen we vele projecten in minder ontwik-

kelde landen over de hele wereld. Dit kunt u 

doen door gezellig mee te wandelen maar ook 

door wandelaars te sponsoren!   

  

De 40MM sponsorwandeltocht vindt plaats op 

28 mei 2022 in Venhuizen en omgeving 

Door de variatie van de manier van wandelen is 

het voor iedereen mogelijk te genieten van de 

gezelligste wandeling in West-Friesland! We 

zien graag weer zoveel mogelijk wandelaars aan 

de start verschijnen! We kijken er enorm naar uit 

om na twee jaar geen echte wandeling te hebben 

gehad, er met zijn allen qua sfeer en gezelligheid 

weer een fantastische dag van te maken.  

 

Lukt het je niet om op de wandeldag aanwezig te 

zijn, maar wil je wel graag wandelen? 

Dan kan dat! Je kunt namelijk ook voor de mei 

wandelmaand kiezen. Je registreert dit keer in 

een zelf gekozen wandelapp je kilometers en 

loopt waar, wanneer en met wie je wilt. Het op-

gehaalde bedrag aan sponsorgeld maak je dan 

naar ons over.  

 

Twijfel je over de wandeldag of de hele maand? 

Je kan ook voor beide opties kiezen! Je loopt dan 

een zelf te bepalen afstand in de mei wandel-

maand. Op de wandeldag ontvang je dan je 

stempelkaart en vul je de gelopen kilometers in  

en ga je weer vrolijk verder met wandelen! Kijk 

voor meer informatie op onze website 

www.40mm.nl.  

 

Verandering door wandeling  

Met elkaar maken we er ook in 2022 weer een 

succes van! Het is jaarlijks prachtig om te zien 

hoe iedereen een stapje meer doet. Door gezellig 

mee te wandelen draag je bij aan een positieve 

verandering bij de verschillende projecten in de 

minder ontwikkelde landen, voor alle projecten 

die we ondersteunen kun je kijken op onze web-

site. Wij rekenen weer op ieders steun en maken 

er samen tijdens deze 49
e
 editie weer een mooie 

dag van. We zien u allen graag op zaterdag 28 

mei te Venhuizen!  

 

WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2022 

 

Mensen gaan al eeuwenlang 

op bedevaart naar ‘heilige’ 

plaatsen, die om hun religieu-

ze betekenis aantrekkings-

kracht uitoefenen. Bedevaar-

ten zijn van alle tijden! Ook 

vandaag de dag hebben men-

sen behoefte aan bezinning en zoekt men naar 

diepere waarden in het leven. Wie op pad gaat en 

openstaat voor contacten, komt andere mensen 

tegen die ook de taal van ontmoeting spreken. 

Juist die ontmoetingen in combinatie met vakan-

tie en geloof maken een reis naar Lourdes tot een 

bijzondere reis. Door die ervaring word je een 

ander mens. Misschien hoorde u er al enthousiast 

over vertellen? Ook voor niet gelovigen, buiten-

kerkelijken en andersdenkenden is een reis naar 

Lourdes waardevol! Ook onder hen zijn er velen 

‘op zoek’.  

Wilt u in korte tijd een grote afstand overbrug-

gen en op een aangename manier reizen? Dan is 

vliegen naar Lourdes een aanrader. In ongeveer 

anderhalf uur brengt het chartervliegtuig u van 

Maastricht naar Lourdes. En, wilt u met mensen 

uit uw omgeving, uit de regio? Groep Westfries-

land organiseert vanaf 2002 een Lourdes-

groepsreis met medische, pastorale en reisbege-

leiding. Data: 28-apr t/m 3-mei en 22 t/m 27-sep. 

In beide reizen zijn nog vrije plaatsen! Voor de 

reis van september is zorghotel Padoue gereser-

veerd. Ook belangstellenden buiten de regio zijn 

van harte uitgenodigd. Aanmelden: Harry Vet 

ham.vet@quicknet.nl / 

0228-514040. 

 

 

http://www.40mm.nl/
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BINNENSTE BUITEN 
 

Niet nog een stichting erbij? 

Het wemelt in onze regio van de stichtingen, die 

op alle mogelijke manieren mensen helpen.  

Een flink aantal daarvan zijn kerkelijk georiën-

teerd. Ze voeren de opdracht van hun Heer uit:  

Omzien naar mensen, die een steun in de rug 

kunnen gebruiken.  

Hier komt naar buiten, wat hen van binnenuit 

beweegt, vandaar: Binnenstebuiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder deze paraplu brengen kerken en oecume-

nische stichtingen hun activiteiten onder de aan-

dacht van de Westfriese bevolking, door die te 

plaatsen op een Diaconaal platform.  

Het platform zorgt dus in eerste instantie voor 

publiciteit. Hoe?   

 

Maandelijkse advertentie 
Er verschijnt elk laatste weekend van de maand 

een advertentie in Huis-aan-huisblad Zondag,  

waarin de activiteiten van de komende maand 

worden aangekondigd. Die activiteiten zijn 

altijd bedoeld voor iedereen en liggen op het ter-

rein van hulpverlening en/of eenzaamheids- 

bestrijding. Dus: Hoort zegt het voort! Ook bui-

ten de kerk. 

 

Website: www.binnenstebuiten-wf.nl 

Voor de advertentie moeten we altijd keuzes 

maken. Niet alles staat er in en ook heel com-

pact. Op de website staat alle en ook uitgebreide 

informatie. Daar kunt meteen zien waar je van-

daag, morgen en overmorgen terecht kunt.  

In de AGENDA tref je alles op volgorde van da-

tum, met een handige zoekfunctie.  

Bij PROJECT INFORMATIE vind je uitgebrei-

de info over diverse activiteiten. 

KERKEN, die hun activiteiten melden en wor-

den opgenomen in de lijst KERKGEMEEN-

SCHAPPEN met een verwijzing naar hun websi-

te,  

 

Diaken Jan de Boer  

Het zou mooi zijn als de kerken en oecumeni-

sche stichtingen, door te laten zien wat ze doen,  

ook anderen zouden inspireren. Dat was wat Jan 

de Boer, de helaas overleden diaken van de  

pg Enkhuizen, voor ogen had toen hij het idee 

van een diaconaal platform lanceerde. 

 

Iedereen die meer wil weten over BinnensteBui-

ten kan mailen naar info@binnenstebuiten-wf.nl 

Voor nadere informatie over de verschillende ac-

tiviteiten kun je bellen met HWK 0229-271684 

 

BREEK DE WEEK 

 

Donderdag 19 mei is de 

volgende Breek-deWeek. 

Dan kunt u weer genie-

ten van een lekker drie-

gangenmenu. U bent 

vanaf 17.30 uur van harte 

welkom. Rond 18 uur 

gaan we aan tafel. De kosten zijn € 6,=. U kunt 

zich opgeven bij Gerda Gorter (tel. 592594) of 

bij Annet Kwantes (tel. 593109). De maaltijd 

vindt plaats in de Gereformeerde Kerk op de 

Middenweg 4. 

 

 


