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Parochie

Andijk
kontakt
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Jaargang 50, half juni t/m augustus
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!

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 16 augustus voor
september en oktober
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Van de redactie

Liturgische agenda

Zo, het laatste Kontakt van dit werkjaar ligt voor
u. Einde werkjaar houdt niet in dat alles stilstaat!
Veel draait gewoon door, de vieringen, het overleg en de stappen naar verdere samenwerking, de
pastorale zorg, enz. Toch hopen we dat u deze
zomertijd kunt genieten van een stukje rust en
vakantie. Lekker bijkomen! Dit kan ook thuis
hoor, het niet moeten is al heerlijk, als het mogelijk is… Een heel goede tijd toegewenst!
Veel sterkte waar nodig, ziek zijn neemt helaas
meestal geen vakantie… Onderstaand gedicht
past hier goed bij dachten wij.

In het weekend is er op zondag één
viering, behalve de 2e en de 5e zondag van de
maand.

IK DACHT
Ik dacht
ik zoek de stilte
in de bossen in het Oosten
Ik dacht
ik zoek de stilte
op retraite in een klooster
Ik dacht
ik zoek de stilte
in het Westen aan de stranden
Ik dacht
ik zoek de stilte
in mystieke verre landen
Totdat ik deze ochtend
zomaar de stilte vond
toen ik bij het aanrecht
in een soep te roeren stond
Alianna Dijkstra

Wat en wanneer
do. 30 juni

Jaarvergadering HWK

do. 14 juli

afscheidsreceptie Sjaak Dudink
in de Bangertschool, aanmelden
via: directie.bangert@skowf.nl
of 592361

di. 16 aug.

kopij inleveren voor
september en oktober

za. 10 sept.

Monumentendag
Kunst- en tuinroute

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.
***************************************

Liturgisch rooster

Dinsdag 21 juni:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
Zondag 26 juni: 1e Communieviering
10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Pastor J. Correa
Zondag 3 juli:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk
Koffiedrinken!
Zondag 10 juli:
geen viering
Wel in Medemblik: pastor J. Correa
Onderdijk: Pastor J. van Dril
Wervershoof: Pastor A. Dekker
Zondag 17 juli:
10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Pastor J. van Dril
Dinsdag 19 juli:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk
Zondag 24 juli:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Pastor A. Dekker
Zondag 31 juli:
geen viering, 5e zondag v.d. maand
Wel in Onderdijk: Pastor J. van Dril
In Wervershoof: Pastor J. Correa
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Zondag 7 augustus:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Pastor A. Dekker
Koffiedrinken!
Zondag 14 augustus:
geen viering
Wel in Medemblik: Groep Andijk
In Onderdijk: pastor J. van Dril
Zondag 21 augustus:
10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Pastor J. van Dril
Zondag 28 augustus:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk
Zondag 4 september:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met inbreng Vriendenkring
Voorgangers van groep Andijk
Van Onder An de Dijk
Beste parochianen,
Het was zondag 12 juni jongstleden. Terwijl wij
in onze kerk in Andijk die dag geen viering hadden, waren er in de kerk in Wervershoof zelfs
twee vieringen. ’s Morgens om 10.00 uur was
dat mede bij gelegenheid van het afscheid van
organist/dirigent Jan van der Leek van het Dames- en Herenkoor. En van organist Pieter Rynja
van het Gemengd koor. Beiden waren in die
hoedanigheid jaren betrokken bij voormelde koren. In dankbaarheid werd daarop teruggekeken
tijdens die bewuste viering waarin de koren
prachtig mooi van zich lieten horen.
’s Middags was er op die bewuste zondag eveneens een bijzondere viering in de kerk in Wervershoof en wel om 15.00 uur. Dat bij gelegenheid van het, door bisschop Jan Hendriks, toedienen van het ‘sacrament van het vormsel’ aan
20 vormelingen waaronder 5 vormelingen afkomstig uit onze parochie.
Het thema van dié viering daar in Wervershoof
luidde … ‘Bagage voor onderweg’. Dat voor de

volgende fase van hun jonge leven. Het verder
toegroeien tot volwassenheid. Na de aankomende zomervakantie gaan ze daartoe op pad naar
o.a. het voortgezet onderwijs.
Om nu dat bewuste thema enigszins symbolisch
zichtbaar te maken in de prachtig versierde kerk
stonden her en der reiskoffers in allerlei kleuren
en maten, vond men ze terug als grote foto’s aan
de pilaren en stond er naast het altaar een groot
groen exemplaar van karton/papier. Dat was overigens geen reiskoffer, maar een rugtas. Daarmee
zien we zo direct na de zomervakantie die vormelingen en hun studie/klasgenoten op de fiets,
met de bus of met trein richting dat voortgezet
onderwijs die nieuwe fase van hun leven tegemoet. Vanuit de kerk, middels de bisschop, werd
hen daarbij steun, kracht, inspiratie en zoveel
meer aan goeds meegegeven. Dat dus door dat
toedienen van dat ‘sacrament van het vormsel’,
met het zalven van hen met de Heilige Geest.
De komst van Haar, van die Heilige Geest, vierden we onlangs nog op zondag 5 juni middels
het Hoogfeest van Pinksteren. Om nu Haar ‘gave
zevenvoud’, die van ‘vriendelijkheid, goedheid,
trouw, vreugde, liefde, vrede en geduld’, symbolisch te onderstrepen, ontstaken we in die viering
bij ons in de kerk in Andijk zeven kaarsen op
onze zevenarmige kandelaar.
Nu hebben wij die ‘gave zevenvoud’ van Gods’
wege vanaf onze geboorte meegekregen. Dat ook
als ‘bagage voor onderweg’ om daarmee met elkaar en voor elkaar een mooie, kleurrijke wereld
van te maken. Een wereld waarin het goed leven
is voor een ieder. Helaas zijn we daar nog niet
als we alleen al kijken naar de grote en kleine
oorlogen die wereldwijd veraf en dichtbij gaande
zijn. Dat mag ons echter niet ontmoedigen om op
pad te blijven gaan met die ‘gave zevenvoud’.
Dat wens ik ons allen ook van harte toe. Zo uiteraard ook die 20 vormelingen en de 18 communicantjes, waaronder 11 communicantjes uit
onze parochie, die zondag 26 juni hun ‘Eerste
Heilige Communie’ feest vieren bij ons in Andijk. Ter voorbereiding daartoe zijn ze al enige
weken met elkaar onderweg om daarna, na dat
feest van 26 juni, eveneens uit te kijken naar hun
aankomende zomervakantie. Daarvoor geef ik
hen, geef ik ons allen bij deze een kort gedicht
mee, die ik nog tegenkwam in het vormselboekje
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van zondag 12 juni in Wervershoof met de volgende titel en woorden …

Bloemschikken

Bagage voor je leven

De week van 27 juni t/m 3 juli:
Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis

Stop wat humor in je rugtas,
neem wat optimisme mee.
En wat reisgenoten zoeken
is ook geen gek idee.

De weken van 11 juli t/m 24 juli:
Corry Kuin en Angela Bregman

Weten welke kant je op wilt
en op weg gaan met een doel.
Ook als is dat doel maar simpel,
het geeft toch een goed gevoel.
Durf eens naar de weg te vragen,
stuur misschien een beetje bij.
Laat je af en toe verrassen
door die gekke maatschappij.
Laat je maar door Jezus leiden,
door de woorden die Hij zei.
Met wilskracht als bagage,
zit je bijna altijd goed.
Grote struikelblokken neem je
met een beetje durf en moed.
Als je liefde weet te geven,
wordt het leven kinderspel.
Vul je rugtas dus met liefde,
wie die uitdeelt komt er wel.
Met deze woorden uit dat gedicht als ‘bagage
voor onderweg’, als ‘bagage voor je leven’, zo
ook met de eerder genoemde ‘gave zevenvoud’
gegrift in ons hart, wens ik ons allen een mooie
zomer, een mooie zonnige vakantie toe en dat
waar dan ook. Zo ook gewoon thuis in de eigen
vertrouwde omgeving. Mogen we ons ook dan
en daar ten diepste vergezeld weten door Jezus
Christus en de Heilige Geest. Zij trekken te allen
tijde met ons mee. Mogen we dat zo ook ervaren,
mogen we daarop blijven vertrouwen. Ook dát
wens ik ons allen van harte toe.

De week van 1 augustus t/m 7 augustus:
Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter
De weken van 15 augustus t/m 28 augustus:
Betty Bakker en Ellen Botman
Veel plezier met bloemschikken en voor diegenen die op vakantie gaan een fijne zonnige vakantie!
Groetjes Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

Kerkwerken
De maand juli vervalt
Op dinsdag 2 augustus 2022 is het de beurt om
de kerk door te werken voor de dames:
C. Keeman-Breg
J. Ligthart-Buis
T. Rinkel-Deen
Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als
deze dag niet gelegen komt.
Van harte iedereen een mooie en zonnige zomervakantie / zomerperiode toegewenst!
Groetjes van Trudy

Koffiedrinken
Zondag 3 juli
Margriet van de Meijden en Afra Kuin
Zondag 7 augustus
Trudie Rinkel en Jolanda Hooiveld

Gods’ Zegen, alle goeds,
goede gezondheid, bemoediging
en met hartelijke groet,

Zondag 4 september
Jacquelien Haakman en Jacqueline Verlaat

pastor André Dekker

Allemaal een hele mooie, zonnige zomer toegewenst en tot ziens bij het koffiedrinken!
Groetjes van Afra
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Gedoopt
Op 22 mei is gedoopt:
Jolene Anne Laan, geboren 13 augustus 2021,
dochter van Teun Laan en Lizzy de Vries,
zusje van Noud, Koen en Rens.
Ze wonen op de Kadijkweg 8.
Van harte gefeliciteerd namens onze parochiegemeenschap.

Jubilea
De heer en mevrouw Glim-Smit,
Notaris Steenpoortestraat 37 waren 13 april 50
jaar getrouwd.
Voor de heer en mevrouw Groen-van ’t Hof,
Meilag 17, was 28 april de dag dat zij 50 jaar getrouwd waren.
Namens onze parochiegemeenschap ook via deze weg nog van harte gefeliciteerd.

In Memoriam
Betty Rood-Neuvel
* 20-3-1951
+ 17-5-2022
Kort na hun 50-jarig huwelijk op 28 april is
overleden Betty Rood-Neuvel, Grootslagweg 15.
Haar afscheid was op zaterdag 21 mei in de kerk
van Johannes de Doper in Grootebroek. We
wensen namens onze parochiegemeenschap
iedereen die haar lief is sterkte met het verlies.

Parochieraad
Ook al is dit werkjaar
binnen onze parochie
dicht bij het einde, toch wordt er nog volop “gewerkt”.
Zo zijn we bezig met de AVG, binnen onze regio
en parochie hebben we zeker te maken met de
wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanuit het regiobestuur is uitleg gegeven
hierover tijdens de parochieraadsvergadering van
mei. Het is een goede zaak, maar het moet wel
werkbaar blijven, ook voor ons Kontaktblad. Met
logisch nadenken en deze wet in het achterhoofd
komen we al heel ver en kunnen we toch
‘Omzien naar elkaar’.

Deze avond hield de brandweer een oefening in
Sarto en we zagen ook echt rook in het kleine
zaaltje. Brand! Er uit! Gelukkig was het een oefening en ook nog prachtig weer. Niet alle branden kun je zo mooi plannen en zelf aansteken…
21 mei werd er voor de parochieraden en betrokken vrijwilligers een informatiemiddag over de
verdere samenwerking en de stappen hierin gehouden in Sarto. Onder Regionieuws is er een
apart verslag van deze middag in dit Kontakt. De
parochie Zwaagdijk heeft aangegeven zich
(nog)niet in verdere samenwerking te kunnen
vinden. De ondersteuning bij het hele proces
door mw. Petra Stassen van Kerkelijk Waardebeheer brengt een heel stuk ervaring en wijze
raad voor het parochiebestuur met zich mee. Er
staan ons heel wat veranderingen te wachten.
Blij zijn we er echt niet altijd mee, maar deze tijd
vraagt wel om aanpassingen binnen de kerken.
Het speelt niet alleen in onze regio, maar ook in
andere regio’s en kerken heeft het al veel gevolgen gehad. We proberen zo goed mogelijk uit
deze fase te komen! U wordt op de hoogte gehouden.
Aan de website van de regio wordt gewerkt, nu
is het niet optimaal en teveel oude informatie.
Het zal beter worden!
De voorbereidingen voor de Vormselviering en
de 1e Communie viering lopen in deze tijd. De
Vormselviering is inmiddels geweest. Een heel
mooie viering waar vijf jongeren vanuit Andijk
meededen. Er komt vast een apart verslag hiervan.
De uitvoering van de musical Golgotha is prima
gegaan. Goede samenwerking, veel belangstelling. Wel aandacht houden voor de veiligheid en
brandgevaar. Dank aan de koffieschenksters die
deze avond de catering prima in de hand hadden!
De collectebuul aan de stok heeft weer plaats
gemaakt voor een mandje. Er gaat nu één mandje
rond, maar als u toch al kaarsengeld in uw hand
heeft mag dat er ook in hoor!
10 september wordt de kunst- en tuinroute gehouden. Onze kerk is weer een startpunt. In ieder
geval zijn er oude Bijbelse schoolplaten te bewonderen, verder wordt er nog over nagedacht.
Er is een verzoek om hulp aan Oekraïense vluchtelingen binnengekomen. Nog geen concrete
plannen. De vluchtelingen zijn er ook nog niet.
Dit wordt eerst afgewacht en hulp zal in overleg
met de verschillende instanties gaan.
De parochieveiling van 13 mei was een groot
succes, prima opbrengst. Als parochie krijgen we
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ook ieder jaar een flink bedrag waar we erg blij
mee zijn!
Het nieuwe rooster is klaar en ingevuld. Dezelfde lijn is aangehouden. We hopen dat u goed van
te voren kijkt en niet de 2e zondag van de maand
voor een dichte deur staat. Als parochieraad vinden we het ook jammer dat het op deze manier
moet gaan, maar soms is het zaak het beste te
kiezen uit nog slechtere oplossingen.
De 1e Communieviering is zondag 26 juni in onze kerk. Van harte welkom!
Vanuit de parochieraad een heel fijne vakantietijd toegewenst! ‘Pas goed op elkaar’ kregen wij
thuis altijd als goede raad mee. Geldt voor ons
allemaal!
Pastor Dekker heeft pas in september vakantie,
dus u kunt de hele zomer een beroep op hem
doen als u dat nodig hebt. Een luisterend oor
doet veel!
Veel sterkte aan allen die zorg hebben, ziek zijn
of de zorg voor een ander hebben!
Hartelijke groet en alle goeds!
Parochieraad
Pastor André Dekker, Piet Tensen, Nico van der
Gulik, Martin Linnane, Carine Sijm, Cor Kreuk,
Baukje Kuin en Trudy Nieuweboer. In deze
volgorde zitten we altijd op onze vaste plaats…

1e Communie
Bijna is het zover op zondag 26 juni om 10 uur
doen 15 kinderen hun Eerste Heilige Communie!
Samen met Onderdijk zijn zij de voorbereidingen
gestart en hebben zij zich ondertussen in de kerk
van Onderdijk voorgesteld.
De voorbereidingen vinden plaats in het Trefpunt
van Onderdijk en in de Bangertschool van Andijk. De kinderen beginnen met wat te knutselen,
zo hebben zij hun eigen slingers en een mooie
kaarsenstandaard gemaakt, dit allemaal voor hun
viering.
Deze voorbereiding wordt door 2 ouders gedaan
samen met kapelaan Juan Andres en Marijke. Er
wordt gebeden, gezongen en op een kinderlijke
manier de Bijbelverhalen verteld. De kinderen
doen enthousiast mee en ze hebben zin in 26 juni! Er volgt nog 1 voorbereidingsmiddag die
gaan we in de kerk van Andijk doen, zo kunnen
we ook al een beetje oefenen, zodat ze weten wat
er allemaal gaat gebeuren die dag.

Hopelijk zien we veel mensen op deze feestelijke
viering!
Groet de werkgroep Onderdijk/Andijk
Melanie Grooteman, Mariëlle Kuin
en Suzan Laan

Vormsel
Het was eindelijk weer zover,
een groep van 5 Andijkers werd
gevormd op 12 juni door bisschop Hendriks. In de aanloop ernaartoe kwamen Tom Laan, Anna Kreuk, Shane Mantel,
Levi Schuitemaker en Ilse Laan 5 keer bij hun
gastouders Niels Kreuk en Suzan Laan bij elkaar.
Daarnaast waren er nog de nodige gezamenlijke
avonden om de kerk beter te leren kennen, te oefenen voor de grote dag, een creatieve avond en
nog een avond om het befaamde ganzenbordspel
te spelen. Helaas waren die ganzenbordavond
een heel aantal van ons afwezig vanwege kamp
groep 8 en schoolreis van groep 7. Het waren
namelijk 2 leerjaren die gevormd werden in zowel Wervershoof als Andijk. We hebben met elkaar een leuke en leerzame tijd gehad. We hebben onze geloofskennis opgediept, persoonlijke
verhalen verteld aan de hand van een van huis
meegebracht dierbaar voorwerp, maar ook leuke
creatieve dingen hebben gedaan zoals de rugzak
maken waar je een wens op mocht schrijven die
op zondag 12 juni is voorgedragen door alle
vormelingen. We kijken terug op een mooie
voorbereiding en een prachtige dag waarin alle
vormelingen hebben gestraald.
Namens de gastouders, Niels

Kerk en
Samenleving
MIVA
ondersteunt met vervoer en communicatie
In veel landen zijn gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren.
Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten
om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze
mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. MIVA gelooft in mensen die zich
inzetten om anderen te helpen. Daarom ondersteunt MIVA al ruim 85 jaar lokale pioniers in
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Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij helpen
mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg en onderwijs te ver weg zijn. Het zijn
de kwetsbaren die hiervan het meest te lijden
hebben. Gelukkig zijn er pioniers die het als hun
bestemming zien deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is. Door
onze ervaring en ons netwerk kunnen we deze
pioniers voorzien van het juiste vervoers- of
communicatiemiddel. Zo vergroot MIVA hun
bereik en zijn zij in staat om meer mensen te
helpen. Juist op die plekken waar de hulp het
hardst nodig - en soms zelfs levensreddend –is
Helpt u Geofrey op weg?
Pionier Geofrey zet zich in voor goede primaire
gezondheidszorg in het westen van Tanzania,
waar het rotsachtige landschap voor uitdagingen
zorgt. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan
mensen in een groot gebied. Bijna honderdduizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg van Geofrey’s
ziekenhuis afhankelijk.
Geen geld voor zorg
De meeste mensen uit de omgeving van Sumve
zijn erg kwetsbaar. “Ze leven van het land,” legt
Geofrey uit. “Maar het is hier erg droog, dus ze
hebben het niet makkelijk.” Het komt regelmatig
voor dat patiënten niet kunnen betalen voor de
zorg die ze nodig hebben. “Ze hebben dan de
steun van het ziekenhuis nodig om hun rekening
te betalen. Dat is erg uitdagend voor ons.”
Outreach-missie
Onder leiding van pionier Geofrey gooide het
ziekenhuis het daarom over een andere boeg.
“Het is het belangrijkste dat we voorkomen dat
mensen ziek worden,” zegt hij. Geofrey doet aan
zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende
dorpen om de inwoners voor te lichten over hygiëne, ziektes, virussen en levensstijl. “Er zijn
tegenwoordig veel mensen met hoge bloeddruk
en diabetes,” zegt Geofrey, “dus we vertellen
mensen over hoe ze die ziektes kunnen voorkomen.” Ook wordt er voorlichting gegeven over
het coronavirus.
Rotsachtig gebied
Maar het is niet makkelijk om van het ziekenhuis
naar de dorpen te rijden, vertelt Geofrey. “De
meeste wegen zijn erg slecht, we zitten hier in
een rotsachtige omgeving. Mwanza, de grootste
stad die in de buurt ligt, wordt niet voor niets
‘Rock City’ genoemd. Alleen daar hebben ze ge-

asfalteerde wegen.” Met steun van MIVA heeft
het ziekenhuis daarom een terreinwagen aangeschaft. “Alleen die sterke auto kan de slechte
wegen hier aan,” zegt Geofrey.
Leven en dood
Geofrey gebruikt de auto ook als ambulance.
Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft, moeten patiënten soms met spoed
naar het grotere ziekenhuis in Mwanza. “Dat is
een rit van 58 kilometer,” legt Geofrey uit. “Met
de terreinwagen doen we daar zo’n 45 minuten
over, met een andere auto duurt die rit 1 uur en
20 minuten.” De auto kan dus het verschil betekenen tussen leven en dood.
Bijgestaan door God
De auto is onmisbaar voor het ziekenhuis van
Sumve, zowel voor preventie als voor vervoer
als het toch misgaat. “Door onze samenwerking
met het ziekenhuis in Mwanza kunnen we steeds
meer diensten aanbieden,” zegt hij. “Het voelt
erg goed dat we mensen uit de gemeenschap
steeds beter kunnen helpen. We worden bijgestaan door God.”
Helpt u Geofrey op weg?
Geofrey gebruikt de auto nu voor verschillende
doeleinden. Daardoor is deze niet altijd beschikbaar voor spoedgevallen. Daarom vraagt hij aan
MIVA een extra auto. Zo kan hij de hulp aan de
gemeenschap nog verder verbeteren. Kan
Geofrey op uw steun rekenen?
U kunt uw gift overmaken op onderstaand
rekeningnummer
NL59 ABNA 0707 0706 19
Kijk ook voor meer informatie op
www.miva.nl
OPBRENGST DEURCOLLECTES
De opbrengst van de deurcollecte voor de vastenactie was € 100,20 en voor Oekraïne was het
€ 276,=. Bedankt voor uw bijdrage.

Regionieuws
van het
Parochiebestuur
Op zaterdagmiddag 21 mei 2022
is er dan eindelijk fysiek een bijeenkomst geweest met een aantal
parochianen van de parochies Andijk, Onderdijk,
Wervershoof en Medemblik. Eerst is er een pre-
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sentatie gedaan door een aantal parochiebestuursleden en gespreksleidster mevrouw Petra
Stassen van Kerkelijk Waardebeheer, aan de
hand van een power point presentatie. Ook pastoor Bruno Sestito, moderator van het parochiebestuur, en kapelaan Juan Andrés Correa del Rio
hebben hun steentje hieraan bijgedragen. Waarbij de inwendige mens goed verzorgd werd door
het personeel van Sarto.
Na de presentatie was er ruimte voor vragen. De
vragen en antwoorden waren de volgende:
Vraag:
Is er al ervaring v.w.b. reeds gefuseerde parochies?
Reactie (van gespreksleidster mevrouw Petra
Stassen van Kerkelijk Waardebeheer): Dit hangt
erg af van de manier waarop het proces wordt
aangepakt. Als er nieuwe dingen worden ontwikkeld is men uiteindelijk positief, als het enkel
krimp en teruggang heeft betekend uiteraard niet.
Vraag:
Ligt er al een communicatieplan klaar?
Antwoord: nee, daar moet nog aan gewerkt
worden.
Vraag:
Waarom geen wo-co-vieringen op zondag in de
centrale kerk?
Antwoord/uitleg van kapelaan Juan Andrés: de
wo-co-vieringen zijn ontstaan door een tekort
aan priesters, met alle waardering voor de vrijwilligers. In de centrale kerk zijn er wel degelijk
mogelijkheden voor wo-co-vieringen v.w.b. bijvoorbeeld de zaterdagavond of als er geen priester is op de zondag. In de plaatsen van lief en
leed zijn er ook mogelijkheden v.w.b. gebedsdiensten e.d.
Vraag:
De jeugd: hoe kunnen we die motiveren om naar
de kerk te gaan i.p.v. het café?
Antwoord van Juan Andrés: hartewens: Juan
Andrés wil zich daar meer mee bezighouden,
samen met het parochiebestuur. Voorbeeld: een
anekdote waarbij Juan Andrés van iemand in een
café de biecht heeft afgenomen: de jeugd wil wel
degelijk ECHT iemand ontmoeten, los dus van
alle social media kanalen. Kerkbezoek is echter
vaak een te hoge drempel voor jongeren. De
plaatsen voor lief en leed zouden wellicht soelaas kunnen bieden in de vorm van elkaar ontmoeten op een laagdrempelige manier door
daarvoor een zaaltje of horecagelegenheid te gebruiken.

Vraag/opmerking:
Veel parochianen weten vaak nog van niets
v.w.b. het proces waar we nu als regio mee bezig
zijn: communicatie is heel belangrijk!
Reactie: in ieder geval een verslag van deze
middag publiceren in de relevante bladen van de
regio. We zijn het erover eens dat het lastig is
om iedereen te bereiken. Publicatie in de (parochie)bladen is van belang maar dat wordt niet
door iedereen gelezen dus het kan bijvoorbeeld
ook een idee zijn om alle parochianen een brief
te sturen.
Petra merkt daarbij op dat er nog veel te winnen
is v.w.b. 1 website voor de hele regio: nu zijn het
er 5 met veel verschillen. Ook daar wordt aan
gewerkt.
Vraag:
De centrale kerk hoort altijd open te zijn: is de
pastoor dan ook aanwezig? Een pastoor zou namelijk zoveel mogelijk aanwezig en zichtbaar
horen te zijn, de mensen van de parochie(s) nabij, vinden veel mensen.
Reactie: momenteel is er nog ondersteuning van
pastor André Dekker en pastoor Jan van Dril,
t.o.v. kapelaan Juan Andrés Correa del Rio. Juan
Andrés woont nu nog in Noord-Scharwoude omdat hij begeleid wordt door pastoor Bruno
Sestito, moderator van het parochiebestuur. Het
is zeker de intentie van Juan Andrés om te zijner
tijd binnen de regio te wonen/meer zichtbaar te
zijn.
De wens van velen: zichtbaarheid, betrokkenheid
van de pastoor of pastores is van wezenlijk belang v.w.b. het aantrekken van de parochianen
die niet in de kerk komen.
Petra: Het gaat niet alleen om de pastoor, een
mens kan niet een hele parochie leiden. Ontzettend veel activiteiten kunnen opgepakt worden
door onze vele vrijwilligers, die dus een onmisbare schakel vormen.
Vraag:
Is er een tijdpad bekend? Fasering? Ook richting
het bisdom? Een stappenplan is belangrijk, met
een (globaal) tijdpad daarbij.
Reactie: wordt aan gewerkt; het is de intentie
om gedurende dit kalenderjaar een keuze te hebben gemaakt v.w.b. de centrale kerk.
M.b.t. het programma van eisen is het niet zo dat
de te kiezen centrumlocatie daar nu al aan moet
voldoen: dat kan aangepast worden als er eenmaal een keuze is gemaakt.
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Vraag:
In hoeverre is er recht op besluitvorming
door/van het parochiebestuur (zonder het bisdom)?
Reactie Petra: het bisdom is eindverantwoordelijke: die moet een klap geven op ons goed onderbouwde plan/voorstel. Daarom is het ook belangrijk om met een goed onderbouwd voorstel
te komen richting het bisdom.
Vraag/opmerking:
Belangrijk: het in kaart brengen van de onderhoudskosten van de kerken: wat er geweest is
qua onderhoudskosten en wat er verwacht wordt;
toch gaat het uiteindelijk om de mensen in plaats
van de gebouwen. Wat zijn de ervaringen met
het bisdom?
Reactie Ietsen (Bakker, parochiebestuur): de ervaringen met het bisdom zijn positief geworden
door de bezoeken aan en gesprekken met het
bisdom (dus fysiek met name) en tevens door de
herstructurering van het bisdom. Het punt van de
onderhoudskosten nemen we als parochiebestuur
mee t.o.v. het bisdom.
De vraag komt ook naar voren of er andere geloofsgenootschappen reeds ervaringen hebben
met een soortgelijk proces.
Petra antwoordt hierop dat er inderdaad al veel
ervaring is opgedaan door zowel protestantse als
katholieke geloofsgemeenschappen. Het is de
bisschop die de bevoegdheid heeft om parochies/kerken te sluiten of samen te voegen. Wat
voorkomen zou moeten worden is een zogenaamde sterfhuisconstructie: als parochies geen
actie ondernemen in de richting van samenwerking kan dat het gevolg zijn.
Vraag:
Als een kerkgebouw verkocht wordt, hoe ziet de
verdeling van de opbrengst er dan uit?
Antwoord:
Brief bisdom 16 december 2020:
1. Een gematigde heffing vanuit het Solidariteitsfonds van 10% van de opbrengst van de verkoop
ten gunste van de onderlinge solidariteit parochies. Ter verantwoording aan de parochies zal
de externe accountant hier jaarlijks een specifieke rapportage voor opstellen.
2. 3% van de opbrengst van de verkoop zal ten
goede komen van het bisdom als extra bijdrage
gezien de additionele kosten van de begeleiding
van het totale sluitings- en verkoopproces
3. 50% van de opbrengst van de verkoop zal te
bestemmen zijn binnen de parochie als geoormerkt vermogen (bestemmingsreserve) voor de

opbouw van een vermogen om naar de toekomst
toe het pastoraat te kunnen blijven financieren.
De toetsing hierop zal plaatsvinden via de goedkeuring op de jaarrekening van de parochie.
4. 37% van de opbrengst van de verkoop kan ten
gunste komen van de reguliere meerjaren exploitatie van de parochie.
Een mogelijk inspirerende opmerking hierbij: de
vorige generaties die alles opgebouwd hebben
zien hoogstwaarschijnlijk liever dat het vuur van
het geloof doorgegeven wordt dan de as.
Vraag:
Een gesprek met het bisdom volgt nog v.w.b. het
voorstel t.o.v. de te kiezen centrumlocatie: kan
het bisdom dan niet zeggen: helaas maar wij
hebben al wat anders besloten?
Antwoord/reactie: juist daarom is het PB (parochiebestuur) bezig met een goed onderbouwd
voorstel, zodat de bisschop/het bisdom overtuigd
raakt van ons voorgenomen besluit. Dat neemt
niet weg dat de bisschop altijd een eigen besluit
kan nemen.
Vraag:
Ietsen (Bakker) en Nico (van der Gulik) treden
binnenkort af als parochiebestuurslid omdat hun
termijn van 8 jaar dan volgemaakt is. Is het mogelijk langer aan te blijven i.v.m. hun jarenlange
ervaring en het precaire proces waar we ons nu
in bevinden?
Antwoord: als er nieuwe PB kandidaten zijn om
hen te vervangen dan blijven ze sowieso beschikbaar voor allerlei vragen. Petra benadrukt
daarbij dat je als PB wel voldoende zeggenschap/PB leden moet hebben om besluiten te
kunnen en mogen nemen dus wellicht is het aanvragen van dispensatie voor een bepaalde periode mogelijk? Punt van aandacht voor het PB: navraag over doen bij het bisdom is raadzaam.
Vraag:
Is het niet nu al zaak om het bestemmingsplan
van de te kiezen centrumlocatie aan te laten passen (voor zover nodig) bij de gemeente?
Antwoord: een gesprek met de burgerlijke gemeente heeft pas zin als je weet wat je wilt/welk
kerkgebouw centrumlocatie wordt.
Vraag:
Kan de power point presentatie (eventueel in
aangepaste vorm) openbaar gemaakt worden?
Antwoord: jazeker; het is de bedoeling om de
ppp samen met het verslag van de vragen en
antwoorden openbaar te maken.
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Vraag:
Is er per parochie geld beschikbaar voor een plek
van lief & leed?
Antwoord: ja, dat wordt betaald door de parochie.
Aanvulling daarop: er moet een plan voor gemaakt worden: per parochie dient er te worden
geïnventariseerd wat men wil.
Opmerking: is het niet zo dat elke parochie afzonderlijk dan opnieuw het wiel moet uitvinden
(bij wijze van spreken)? Kan dat niet gezamenlijk worden opgepakt?
Antwoord van Petra: de wensen zijn per parochie
anders: daarom is er in 1e instantie voor gekozen
om de parochies de vrijheid te geven om zelf aan
te geven wat de wensen zijn.
Dit punt is in Wervershoof al ter sprake is gekomen.
Vraag van Petra: hoe nu verder?
Antwoord: het is de intentie om dit jaar een
keuze te maken v.w.b. de centrumlocatie en de
plaatsen van lief en leed.
Communicatie verbreden is daarbij heel belangrijk! Hoe? Zoals eerder benoemd: eventueel
d.m.v. brieven naar de parochianen, publicatie in
de (parochie)bladen, op de website(s), enz.
Een fysieke bijeenkomst organiseren met de parochianen is ook een optie.
Tot zover dit verslag van de 21e mei.
**********
Als secretaris van het parochiebestuur en tevens
parochieraadslid is het soms lastig om om te
gaan met het gevoelige proces waar we ons nu in
bevinden. Uiteraard begrijpen de mensen, wat
met name duidelijk wordt aan de hand van de financiën en het kerkbezoek wat al jaren minder
wordt, dat er wat moet veranderen. Maar ingrijpende veranderingen ten opzichte van het oude
vertrouwde valt nooit mee.
We willen er als parochiebestuur in ieder geval
alles aan doen om zo goed en duidelijk mogelijk
te communiceren om zoveel mogelijk mensen op
de hoogte te houden van de gang van zaken en
hoe ver we zijn. Er zal op korte termijn nog een
rondgang volgen langs de parochies afzonderlijk,
om te horen wat de ideeën en wensen zijn. Momenteel is er dus absoluut nog geen keuze gemaakt voor wat betreft de centrale kerk. Het is de
intentie om daar voor het einde van dit kalenderjaar een keuze in te hebben gemaakt.

Zaterdag 21 mei was in ieder geval een verhelderende, goede middag.
Wordt vervolgd.
Hartelijke groeten,
Trudy Nieuweboer-Kuip

Raad van Kerken
Verslag van de fietstocht van 22 mei langs drie
kerken.
Om 13.30 uur begonnen we bij de Gereformeerde kerk aan de Middenweg te Andijk. Daar vertelde Wim Ruiter over deze monumentale kerk.
Na deze mooie en interessante vertelling gingen
we naar de R.K. Kerk, Gerardus Majella te Onderdijk. Hier vertelde Trudy Commandeur over
deze kerk en wisselden we gewoontes uit van de
R.K. Kerk, die soms overeen komen met de Gereformeerde en Hervormde Kerk en soms ook
anders zijn. Pastor André Dekker voegde er soms
wat aan toe. Trudy deed dit voor het eerst zei ze
en dit in het Westfries, zoals ze altijd praat. Het
ging goed!
Hier kregen we een glaasje fris en koek en een
mooi gedicht over verbondenheid, wat we samen
met elkaar oplazen.
Daarna gingen we op weg naar de Kapel in Andijk. We werden er verwelkomd door Coby en
Jan Gorter met koffie/thee met een lekker koekje. Jan gaf uitleg met foto’s op de beamer over
dit kerkje. Wat ook wel het Gele Kerkje werd
genoemd. Hier staat ook een stuk van in de Andijker van 15 juni.
Verschillende vertellingen over deze 3 kerken,
ieder op zijn wijze. Wat een mooie middag.
Met ook nog een heel mooi weer.
De opkomst was jammer genoeg matig, maar
voor wie mee was, zeker de moeite waard!
Namens de Raad van Kerken van Andijk,
Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk-Oost

Gedachte
MOGE HET ZO ZIJN
Moge het zo zijn
dat Oekraïense vluchtelingen
weer veilig kunnen terugkeren
naar hun geboortegrond.
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Moge het zo zijn
dat zij op wereldwijde steun
kunnen rekenen
bij de wederopbouw van hun land.
Moge het zo zijn
dat er vrede komt
en dat men voor ogen houdt
dat de meeste Russen
deze oorlog ook niet wilden.
Moge het zo zijn
dat Oekraïense en Russische kinderen
weer samen kunnen spelen
zoals in die droom
van Martin Luther King.
Moge het zo zijn...
liever vandaag nog dan morgen.

die-ontvangers uit Andijk, € 37.251, de hoogste
opbrengst ooit.
De avond begon om 19.15 uur, Bart Schuitemaker en Niels Kreuk openden met de kinderveiling. Er waren 35 kavels (met een paar tussennummers…), waaronder met juf Jacquelien mee
naar de musical van Belle en het Beest, mee naar
de speeltuin in Onderdijk, knuffelen met hond
Joris en het laatste kinderkoopje: een grote
chipstaart. De opbrengst van deze koopjes was
maximaal € 15,= per stuk. Er werd door de kinderen grif geboden en voor de ouderen was het
prachtig om te zien. Het was zeer geslaagd, de
opbrengst van deze kinderveiling was € 599,=.
Na afloop van de kinderveiling konden de kinderen met Jacquelien Haakman en al haar hulp
mee, naar een aparte ruimte in Sarto, waarbij zij
met spelletjes, bingo, limonade en snoep werden
vermaakt.

Amen.

Kies
Voor
Gezelligheid
Lieve leden,
Wat hebben we een prachtig uitje gehad naar het
oorlogsmuseum in Medemblik.
Echt een aanrader!
Afgelopen dinsdag 14 juni hebben we het voor
dit seizoen afgesloten met klootschieten.
In september starten we met het nieuwe seizoen!
Fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Bestuur K.V.G.

Veiling Sarto
ste

70

VEILING SARTO

Beste mensen,
Na een maandenlange voorbereiding is de veiling van 2022 weer achter de rug. Het was een
avond als vanouds en weer een groot succes met
een super opbrengst voor de verschillende subsi-

Daarna begon de werkelijke veiling. Een overdaad aan spullen was aanwezig: Dit keer 545 kavels in totaal. Vele planten, taarten, paling en
flessen drank werden aangeboden, maar ook Een
groot indoor Winterspektakel, “Keezen op de
Pastorie”, rondleiding in het Eendjesmuseum,
om een Koppie bij de Notaris, compleet verzorgde fietstocht, volleyballen tegen het team van de
Bangertschool en natuurlijk de biljart- en klaverjasavonden. De avond werd aan elkaar gepraat
door Peter Swart en Richard de Beer, onder het
toeziend oog van Notariskantoor Mantel &
Voors.
Er werden twee originaliteitprijzen uitgereikt:
één voor de verenigingen en één voor de andere
aanbieders. Fam. Schouten kreeg de originaliteitprijs door een schaatspak aan te bieden dat
was gesigneerd door onze schaatskampioene Irene. Dit koopje bracht € 400,= op. Bij de verenigingen ging deze prijs naar de gymvereniging
VVW voor de drive-in bioscoop.
Tenslotte was er voor de verloting een Cortina
Common damesfiets, beschikbaar gesteld door
André van Duin Tweewielers. Uit de verloting
kwam Marco Hoff maar de winnaar moest in de
zaal aanwezig zijn en heel jammer voor Marco,
want hij was net weg. Toen was Nico van Langen de gelukkige winnaar.
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Het laatste koopje, een Andijker Jutter, werd tegen één uur geveild en deze ging voor € 180,=.
Na dit laatste koopje werd het eindresultaat bekend gemaakt: € 37.521. Namens het veilingcomité wil ik iedereen bedanken voor de inbreng
op de veiling, het bieden op de kavels en het bedrag, waarmee wij de parochie en heel veel verenigingen mee kunnen steunen.
Tot volgend jaar, tot 10 maart 2023!!!!
Met vriendelijke groet,
Willy Brasser, secretaresse

Uit de brievenbus
BREEK DE WEEK
Schuif ook aan tafel bij
“Breek de Week!.
Het volgend seizoen hopen
we weer in september te
gaan starten, u zult weer op
de hoogte gehouden worden via “de Andijker”.
Gerda Gorter, Clementine Bultsma, Annet
Kwantes, Bettie Gorter, Joke van Veen en
Jacquelien Vriend

Interview met…
Op zaterdagmiddag 4 juni heb ik samen met zus
Ina een bezoek gebracht aan Jan Neefjes. Jan
heeft, zoals de meesten zullen weten, een pracht
stek vlakbij de katholieke kerk van Andijk. In
het jaar 1894 heeft Jan z’n opa Pieter Neefjes de
boerderij laten bouwen.
Ze waren met 4 kinderen: Afie, de oudste, is 95
jaar. Theo en Riet woonden samen met Jan op de
boerderij. Inmiddels woont Jan er sinds het overlijden van eerst Theo en later Riet alleen, wat
niet altijd meevalt.
Wij hebben in ieder geval onze ogen uitgekeken
want er is niet alleen een heuse beeldentuin maar
de collectie van schilderijen en werktuigen en
houten kasten (prachtig houtsnijwerk) en baskulen is uitermate indrukwekkend. De tijd vloog
dus voor we er goed en wel erg in hadden was
het weer tijd om te gaan in verband met nog een
afspraak.
Jan heeft verteld dat (onder andere) de keuken
aan de noordkant van de boerderij er ook alweer
een kleine 40 jaar in zit. Zijn moeder vond dat
die verbouwing wel kon wachten tot ze zelf was
gaan hemelen. Dat was in 1983.
De koffie doen we een andere keer, als Jan z’n
trui klaar is.
En 10 september is het monumentendag dus dan
kan ik een ieder die zin en tijd heeft aanraden
een kijkje te nemen op Jan z’n boerderij.
Bedankt voor de gastvrijheid Jan en wordt vervolgd!
Trudy
Namens de redactie van Kontakt

Westfriese Lourdes
Vliegreis 2022

In dé Westfriese Lourdes Vliegreis van 22 t/m
27-sep 2022 zijn nog vrije plaatsen, in groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die
door uw reis-/kamergenoot verleend worden, dan
is groepshotel Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes te
vermoeiend en beschikt u niet over een eigen
rolstoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf. Het zorghotel is dé uitgelezen plek
voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp
nodig hebben. Het zorghotel biedt maatwerk! De
zorgvrijwilligers en brancardiers verlenen alle
benodigde hulp op elk gewenst tijdstip. (Begeleiding: 1 op 1).
De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit pastor Jules Post, pastor Mariet
Vet, hotelleider Fred van de Winkel en groepsassistent Harry Vet. In het zorghotel zijn o.a.
werkzaam de Westfriese zorgvrijwilligers Monique Bolman, Emmy Homan en Karin Koomen
en de brancardiers Harrie Dol, Piet Huisman en
Chris Oud. De Westfriese vrijwilligers zijn aangesteld door het Huis voor de Pelgrim. Wilt u in
de toekomst ook eens als vrijwilliger mee naar
Lourdes? Mail dan info@huisvoordepelgrim.nl.
De saamhorigheid in de Groep Westfriesland is
ieder jaar weer heel sterk! Als individueel deelnemer zult u zich niet alleen voelen, met het oog
op het ‘na-beleven’ is een reis-/kamergenoot aan
te bevelen! Wilt u dit jaar met dé Westfriese
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Lourdes Vliegreis mee? Bel Harry Vet 0228514040 of mail ham.vet@quicknet.nl.
Met Ria Kuin-Temme en Jules Post, beiden al jaren aan dé Westfriese Lourdes Vliegreis verbonden, is een interview afgenomen. De video met
het interview staat op www.weeff.nl en op
www.nhnieuws.nl/west-friesland. De video zelf
staat op YouTube.
VRIENDEN VAN DE FRIEZENKERK
Op zondag 15 mei 2022 is pater Titus Brandsma
heilig verklaard door paus Franciscus. Pater Titus Brandsma was als Friese boerenzoon in 1881
geboren in het Friese Oegeklooster. Hij was pater Karmeliet en professor aan de Universiteit
van Nijmegen. Vanwege zijn verzetswerk werd
hij opgepakt door de Gestapo en in Dachau vermoord op 26 juli 1942.
De Nederlandse Friezenkerk in Rome, aan de
voet van het Sint Pietersplein, houdt de naam
van pater Titus hoog met een speciaal naar hem
vernoemde zaal. De Titus Brandsmazaal is een
plaats van ontmoeting, contact en verwelkoming
van pelgrims en bezoekers.
Bij gelegenheid van zijn heiligverklaring is een
poster aangeboden aan alle rooms-katholieke
kerken in Nederland opdat de heilige Titus
zichtbaar in ons midden blijft met zijn wijsheid
en eenvoud.
Voor meer informatie:
www.friezenkerk.nl/vrienden
vrienden@friezenkerk.nl
Tentoonstelling en publieksprogramma Koepelkathedraal Haarlem:
GELOOF IN GELUK 2022
De thematentoonstelling Geloof in Geluk gaat
over de zoektocht naar geluk, het verbeelden van
het gevoel en het delen van geluk. Ervaar het
hemels geluk aan de hand van een speciaal ontwikkelde orgelcompositie, krijg inzicht in je eigen geluk door het lopen van een labyrint en beluister prachtige persoonlijke verhalen over wat
geluk kan betekenen. Ontdek de kunstobjecten
die reageren op het thema en leer van de verhalen van heiligen en over wat zij opofferden om
geluk te bereiken.
Workshop Liturgisch bloemschikken: “Geluk
in symboliek”

Door bloemsierkunstenaar Peter van Asselt
25 juni: 13:00 – 16:30 uur
Tickets: € 70,00
Wat is geluk voor jou? Hoe geef ik geluk vorm?
Met behulp van natuurlijke materialen ga je aan
de slag met een liturgische schikking.
Daarnaast werken we als groep ook aan een gezamenlijke liturgische schikking voor de KoepelKathedraal. Ga naar huis met een persoonlijk
arrangement én een beetje meer geluk.
Workshop labyrint lopen
Door labyrintwerker Dafne Arlman
9 juli: 12:00 – 14:00 uur
Tickets: €19,50
Na een korte inleiding gaan de deelnemers onder
begeleiding labyrint lopen in de KoepelKathedraal. Na afloop is er mogelijkheid tot uitwisseling en kun je de tentoonstelling Geloof in Geluk
bekijken.
Actieve lezing “De verloren zoon”
Door illustrator Marijke ten Cate
8 september: 20:00 – 22:00 uur
Tickets: €19,50
Illustrator Marijke ten Cate vertelt over het illustratieproces bij de ontwikkeling van haar bekende Prentenbijbel. Zij gaat ook in op het verbeelden van de bijbel op een kunstzinnige, meer
vrije manier, zoals bij haar boeken Mediteren
met de bijbel. Onderdeel van de actieve lezing is
een tekendemonstratie met opdracht voor de
deelnemers.
Voor meer informatie en tickets:
www.koepelkathedraal.nl/geloof-in-geluk

UITNODIGING HWK
Beste mensen,
Jaarvergaderingen zijn niet altijd even boeiend,
maar die van HWK vormt een uitzondering.
Naast de “verplichte nummers” (verkiezingen en
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jaarstukken) nodigen we de laatste jaren ook
mensen uit die een aangelegen onderwerp aan de
orde stellen. Deze keer de vraag:
Wat kunnen we (als kerken) doen
voor Oekraïense vluchtelingen?
De HWK- jaarvergadering vindt plaats op donderdag 30 juni 2022, in de R-K kerk van Andijk
(west) - Bangert 6 – 1619 GJ Andijk. Aanvang
19.30 uur.
Het programma:
1. Welkom
2. Opening en Mededelingen
3. De hulpverlening aan het woord.
Ilse en Wendy schetsen een beeld van de problemen waarbij ze te hulp worden geroepen.
4. Jaarverslag – Jaarrekening – Aanvulling
van het bestuur.
5. BinnensteBuiten-wf - Een korte introductie
van dit diaconaal platform.
Pauze
6. Inleiding door Dhr. Michel Hes. Dhr. Hes is
de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente
Hoorn voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in West-Friesland.
7. Uitwisseling van ervaringen. Aanwezigen
vertellen vanuit eigen ervaring. Ds. Tineke van
Lente nam mensen in huis en Arie Hoosbeek uit
Opperdoes werkt samen met andere kerken en de
gemeente Medemblik. Er is vast vanuit andere
plaatsen nog veel meer te vertellen.
8. Afsluiting
P.S. Het bestuur zou het erg op prijs stellen als
de participanten nieuwe bestuursleden zouden
voordragen. We zoeken vooral naar een secretaris en een voorzitter.
U BENT VAN HARTE WELKOM

Basisschool
‘de Bangert’
Afscheid en nieuw begin
De laatste weken van het
schooljaar zorgen altijd voor een speciale sfeer
in de school. Musicalliedjes klinken door de hal,
we genieten na van de

schoolreisjes, werken aan CITO toetsen en voelen allemaal aan, dat het einde van het schooljaar
in zicht is.
Dit jaar nemen we, zoals elk jaar, afscheid van
groep 8. Dat blijft een bijzonder moment. Leerlingen die 8 jaar rondliepen op de school, gaan
op weg naar een nieuw begin. Het Voortgezet
Onderwijs is in beeld en leerlingen gaan vol
verwachting deze nieuwe stap zetten.
We nemen ook afscheid van twee zeer gewaardeerde collega’s; Sjaak Dudink en Kim Wit.
Sjaak gaat met pensioen na 40 jaar onderwijs.
We organiseren voor Sjaak een afscheidsreceptie op donderdag 14 juli van 15.30-17.00
uur aan de Hooijschuurstraat 2.
Oud-leerlingen, oud-collega’s of andere betrokkenen bij Sjaak zijn van harte welkom om Sjaak
een welverdiend pensioen toe te wensen en hem
te bedanken voor zijn jarenlange ‘meesterschap’.
De omgang van Sjaak met collega’s, ouders en
leerlingen maakte hem uniek. U kunt zich aanmelden voor de receptie middels onderstaand
emailadres: directie.bangert@skowf.nl
Kim gaat werken op een collega school waar ze
een nieuwe uitdaging aangaat. Ze heeft ongeveer
8 jaar bij ons gewerkt. We willen benadrukken,
ondanks dat zij haar afscheid klein wil houden,
dat zij van grote waarde is geweest voor de Bangert. Als taalspecialist en als voortrekker van het
werken met thema’s heeft ze voor nieuwe ontwikkelingen gezorgd. Net als Sjaak laat zij een
mooie voetafdruk achter op de Bangert.
Ons team wordt volgend schooljaar versterkt
door twee nieuwe collega’s. Ook zijn nemen
afscheid van hun huidige school en hebben de
stap genomen om een nieuw begin te maken op
de Bangert. We heten Marjelle Hoogendoorn en
Sharon Groenen van harte welkom!
Als alle eindejaarsfeestjes, momenten van afscheid geweest zijn en uiteindelijk de schooldeuren sluiten, kijken we terug op een bewogen jaar.
Er is veel gebeurd, we hebben veel geleerd, veel
ervaren. Een voldaan gevoel, de Corona perikelen het hoofd kunnen bieden. Voor de toekomst
hopen we definitief afscheid te hebben genomen
van de Coronamaatregelen om na de zomervakantie zonder beperkingen en vol energie te kunnen werken aan..
Een nieuw begin!
Fijne vakantie allemaal.
Linda Blok, De Bangertschool
0228-592361

