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Jaargang 51, september/oktober 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  11 oktober voor  

november t/m half december 

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 

 

Zo’n eerste Kontakt na de vakantie is altijd even 

puzzelen. Is alles er, wat staat er dit jaar voor 

bijzonders te gebeuren?? Dat het best een span-

nend jaar wordt voor onze parochie is zeker. Wat 

zijn de toekomstplannen? Hoe komt alles? Kun-

nen we wel de band behouden binnen onze eigen 

parochie? Veel is nog onzeker.  

In de afgelopen maanden is er veel zorg en ver-

driet geweest binnen onze parochiegemeenschap. 

Omzien naar elkaar…. 

We hopen op een werkjaar met veel saamhorig-

heid, zorg voor elkaar en een positieve instelling! 

 

 

Een periode van crisis  

is niet alleen een tijd vol angst en zorgen.  

Hij geeft je de mogelijkheid  

om goede of slechte keuzes te maken. 

 
Desmond Tutu 

 

Wat en wanneer 
 

september vakantie pastor Dekker 

 

za. 10 sept. Kunst- en Tuinroute 

  Monumentendag 

 

wo. 28 sept. Avond Raad van Kerken 

  i.v.m. Vredesweek 

 

di. 11 okt. Kopij inleveren voor 

  november t/m half december 

 

Liturgische agenda 
 
In het weekend is er één viering. 

 

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 
 

Vrijdag 2 september: 

9.00 uur: Openingsviering  

 van de Bangertschool 

 “Samen op weg” 

 

Zondag 4 september:  

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met samenzang 

 Voorgangers van groep Andijk 

Koffiedrinken! 

 

Zondag 11 september: 

10.00 uur: geen viering 

wél in Medemblik; pastor van Dril 

in Wervershoof; pastor Correa 

 

Zondag 18 september: 

10.00 uur: Eucharistieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor J. Correa  

 

Dinsdag 20 september: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 

 

Zondag 25 september: 

10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Gemengd Koor 

 Voorgangers van groep Andijk 

 

Zondag 2 oktober: Mariaviering 

10.00 uur: Gebedsviering ter ere van Maria 

 met samenzang met begeleiding 

 van de Vriendenkring 

 Voorgangers van de groep 

 bezinningsvieringen 

Koffiedrinken! 

 

Zondag 9 oktober: 

10.00 uur: geen viering 

wél in Medemblik; pastor Correa 

in Onderdijk; pastor Dekker 

in Wervershoof; pastor van Dril 

 

Zondag 16 oktober: 

10.00 uur: Eucharistieviering 

 met Gemengd Koor 

 Pastor J. van Dril 

 

Dinsdag 18 oktober: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 
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Zondag 23 oktober: Openingsviering 

 Missiezondag 
10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met de Vriendenkring 

 Pastor A. Dekker 

Koffiedrinken! 

 

Zondag 30 oktober: Allerheiligen 

10.00 uur: geen viering (5
e
 zondag v.d. maand) 

wél in Onderdijk: pastor Correa 

in Wervershoof: pastor van Dril 

 

Woensdag 2 november:  Allerzielen 

19.00 uur: Voorgangers van Avondwakegroep 

 met het Gemengd Koor 

 

 Van Onder An de Dijk 

 

Beste parochianen, 

 

Vakantie. Zo luidde de titel van een column van 

Leo Feijen. Deze column trof ik half augustus 

nog aan in de KRO gids. In die column vertelde 

hij, dat hij daar in Italië ‘genoot van het vrij zijn 

voor elkaar en voor God’. En die vrijheid heeft 

hem vooral geraakt, naast het prachtige land-

schap, omdat hij ‘twaalf dagen geen Journaal 

hoefde te kijken’. Hij kon er overigens ook niet 

meer naar kijken, zo schreef hij. ‘Alsof er niets 

goeds meer gebeurt in de wereld en alsof de 

meeste mensen niet langer het goede voor elkaar 

doen’. Dat weerhield niet alleen hem die twaalf 

dagen, maar weerhoudt vele mensen om hem 

heen zo ook om mij heen om dagelijks af te 

stemmen op het Journaal of welke actualiteiten 

programma dan ook. Laat staan op al die praat-

programma’s waarin zogenoemde ‘deskundigen’ 

zo nodig weer eens hun mening op tafel moeten 

leggen. We zagen en zien dat o.a. rondom coro-

na, toeslagenaffaire en klimaatverandering, oor-

log tussen Oekraïne en Rusland, de alsmaar stij-

gende prijzen, bevingschade in Groningen en 

waterschade in Limburg, koopkrachtverminde-

ring, dreigende recessie,  stikstofproblematiek, 

boerenprotesten, woningnood en de huidige bom 

onder het kabinet Rutte IV, omdat een partij uit 

het kabinet is gaan twijfelen aan het gekozen 

stikstofbeleid.  

 

Bij elkaar een hele opsomming aan actualiteiten 

die gaande zijn en waar we gemakkelijk nog een 

reeks aan kunnen toevoegen. Daarbij is het na-

tuurlijk wel zo, dat ze niet allemaal op zichzelf 

staan. Vaak heeft het één het ander tot gevolg, 

maar toch … ik kan mij voorstellen, dat Leo  

Feijen tijdens zijn vakantie daar even niets over 

wilde horen of lezen. Even dus ‘vrij voor elkaar 

en voor God’. Zo schreef hij dat nog. 

 

Inmiddels is hij weer terug van vakantie en zal 

de nodige actualiteiten ‘gewoon’ weer volgen of 

misschien toch net even anders dan voorheen. 

Weet hij iets van die beleefde vrijheid opgedaan 

tijdens zijn vakantie te bewaren door wie weet 

die woorden van Paus Johannes XXIII in zijn 

achterhoofd. Bezinnende woorden die hij en ve-

len met hem onlangs nog tegenkwamen op de 

achterzijde van het missaaltje van de viering van 

zondag 28 augustus jongstleden met de titel … 
 

Elke dag opnieuw 
 

Vandaag neem ik mij voor  

om het bij vandaag te houden 

en niet alle problemen  

die zich in mijn leven voordoen  

tegelijk aan te pakken. 

Vandaag doe ik eenvoudige kleren aan, 

ik wil me vriendelijk gedragen, 

ik zal proberen niemand te kritiseren, 

ik zal niemand te hoog aanslaan,  

ook mezelf niet. 

Vandaag zal ik me gelukkig voelen, 

omdat ik zeker weet  

dat ik geschapen ben om gelukkig te zijn, 

niet alleen in de toekomstige wereld,  

maar ook in die van nu. 
 

Vandaag ga ik de dingen nemen zoals ze zijn 

en niet proberen  

ze in mijn richting te dwingen. 

Vandaag zal ik tien minuten  

van mijn tijd gebruiken 

om stil te zijn, en naar God te luisteren. 

Vandaag doe ik een ‘goede daad’, 

en zeg daar niets over tegen anderen. 
 

Vandaag begin ik met een plan voor de dag: 

ik zal het misschien niet perfect afwerken, 

maar ik maak wel een dagprogramma. 

Vandaag besef ik ten diepste en van harte, 

ondanks de schijn van het tegendeel,  

dat het leven mij omarmt, 

meer dan wie ook in deze wereld. 

Vandaag zal ik leven zonder iets te vrezen. 

Ik zal met name zonder angst genieten  

van wat mooi is en geloven in de liefde. 
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In de twaalf uren  

waarin ik vandaag actief ben kan ik dat,  

denk ik, allemaal best wel doen.  

Gewoon per dag. 

Beter dan dat ik moet bedenken, 

dat ik dat mijn leven lang moet doen. 

 

Zo schreef Paus Johannes XXIII deze bezinnen-

de woorden. Deze bezinnende tekst, die wat mijn 

betreft een plaatsje verdient aan de koelkastdeur. 

Opdat we het elke dag, elke dag opnieuw even 

ter bezinning tot ons nemen. En wie weet zo ook 

die opgedane vrijheid tijdens onze vakantie of 

waar dan ook weten vast te houden en niet door 

alle actualiteiten, hoe van belang ook, laten mee-

slepen in een negatief spiraal. Dat we oog weten 

te houden voor al het goede dat ook in de wereld 

gaande is. Dichtbij en veraf. Dat wens ik ons al-

len, zo uiteraard ook Leo Feijen, van harte toe.  
  
Gods’ Zegen, alle goeds, goede gezondheid,  

bemoediging en met hartelijke groet, 
pastor André Dekker 

 

Kerkwerken 
 

Op dinsdag 6 september  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 4 oktober  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 4 september 

Jacquelien Haakman en Jacqueline Verlaat 

 

Zondag 2 oktober 

Els Sijm en Margaret de Lange   

 

Tot ziens bij het koffiedrinken! 

 

Groetjes van Afra 

 

In Memoriam 
Simon Andreas van der Harg 

* 15 december 1954      + 30 juli 2022 

 

Ruim 67 jaar geleden kwam Simon van der Harg 

in Pijnacker op de wereld, als tweede kind in een 

tuindersgezin. Daar kwamen in de loop der jaren 

nog negen broers en zussen bij. Zijn interesse 

voor de tuinbouwsector groeide. Hij studeerde in 

Utrecht en liep stage in Denemarken en Duits-

land. Hierna volgde zijn ‘dienstplicht’. Simon 

vond een geweer in zijn handen totaal niet bij 

hem passen. Als vervangende dienstplicht ging 

hij daarom drie jaar naar Volta en assisteerde 

daar bij een tuinbouwproject. Terug in Neder-

land ging hij werken bij een Coöperatie in zijn 

woonomgeving. Vandaar solliciteerde hij bij 

Royal Sluys in Enkhuizen. Eerst woonde hij daar 

op kamers, later kocht hij een huis met een 

schuur en een grote tuin in Grootebroek. Hier 

kon hij zich vermaken met het telen van groente, 

bloemen en fruit. Bij Incotec (dochterbedrijf van 

Royal Sluis) werd hij later ‘It-er’. In 1983 komt 

hij Diana Veeken uit Opmeer tegen. Ze trouwen 

in 1984 en krijgen twee zoons. Hij voelt zich met 

zijn gezin de ‘koning te rijk’. In 1998 echter 

werd de ‘ziekte van Kahler’ (beenmergkanker) 

bij hem geconstateerd. Dankzij vele behandelin-

gen wist hij zich staande te houden. Eigenlijk tot 

op het laatst, want het was uiteindelijk Corona, 

wat hem fataal werd. Hij heeft zo’n twee weken 

op de geïsoleerde afdeling van het ziekenhuis ge-

legen. Eerst leek het de goede kant op te gaan, 

maar op zaterdag 30 juli kwam daar verandering 

in en is hij overleden. Hij voelde zich gesterkt 

door zijn geloof in God. Je zag dat bij hem ook 

terug in zijn daden van bij voorbeeld vrijgevig-

heid, het omgaan met mens, dier en natuur en le-

ven in dankbaarheid. Ook in Andijk waar Simon 

en Diana in juni 2021 naar alle tevredenheid zijn 

komen wonen. Leven in dankbaarheid dus. Za-

terdag 6 augustus was zijn afscheid in onze paro-

chiekerk. Wij wensen zijn vrouw en kinderen 

heel veel sterkte met het verlies van deze bijzon-

dere man. 

Dat Simon Andreas van der Harg mag rusten in 

vrede. 
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Alice van Velzen-Bakker 

* 28 januari 1934 + 20 augustus 2022  

 

Op 88-jarige leeftijd is 20 augustus in Sorghvliet 

overleden Alyda Maria van Velzen- Bakker. 

Haar afscheid was op 25 augustus in het voor 

haar vertrouwde Wervershoof. Wij wensen haar 

gezin ook vanuit onze parochiegemeenschap 

sterkte met het verlies van zo’n bijzondere 

vrouw. Dat zij moge rusten in vrede. 

 

Parochieraad 
 

De laatste vergadering 

voor de vakantie was de 

afronding van een jaar met veel vragen en onze-

kerheden. Het werkjaar is voorbij, maar de vra-

gen zijn er nog. Hoe komt het met de verdere 

samenwerking binnen de regio? Voor het paro-

chie(regio)bestuur best een intensieve tijd, on-

danks de vakantie. Er was wel denk- en over-

legwerk! 

Vanuit het bisdom is er geïnventariseerd wat de 

wensen van iedere parochie apart zijn. Mw. Petra 

Stassen heeft vier parochies achter elkaar be-

zocht op woensdagmiddag 13 juli. Veel vragen 

over en weer, een mogelijkheid om onze wensen 

naar voren te brengen.  

Wat zijn de mogelijkheden van het behouden 

van een plek van lief en leed in iedere parochie? 

Het werd direct goed duidelijk gemaakt dat als er 

een eucharistieviering is in één kerk binnen de 

regio op zondagmorgen er niet tegelijkertijd een 

woord-communie- of gebedsviering in een plek 

van lief en leed gehouden mag worden. Maar 

wie weet vinden we een andere oplossing... In-

middels zijn de verslagen van deze gesprekken 

binnen en zal het parochiebestuur zich er verder 

over buigen. 

 

In de tijd net voor de vakantie zijn de Vormsel-

viering en de 1
e
 Communieviering gehouden. 

Door Corona waren kinderen van verschillende 

leeftijden samen hier mee bezig. Het ging prima 

hoorden we. Met dank aan alle mensen die mee-

werkten aan de voorbereidingen! 

In het nieuwe rooster stond een andere viering 

gepland dan de openingsviering die normaal het 

eerste weekend van oktober gehouden wordt. Dit 

wordt nu zondag 23 oktober, met koffiedrinken 

na de viering. Nu alvast welkom! 

 

September is de maand dat alles weer opgestart 

wordt. Veel van alle werkzaamheden binnen on-

ze parochie hebben niet eens stilgestaan…. Mis-

schien lag het tempo wat lager, maar kerkwer-

ken, bloemschikken, koffiedrinken, ontmoetings-

ochtenden gingen gewoon door. Er bleek ook 

best behoefte te zijn aan het koffiedrinken na de 

eerste viering in juli en augustus. Het was gezel-

lig druk! 

10 september is ook vanuit onze kerk een start-

punt voor de tuin- en kunstroute. Met goed weer 

een vaak drukbezochte dag. Dit jaar hebben we 

in onze kerk Bijbelse schoolplaten en miniatu-

ren, schaalmodellen, gemaakt door Simon de 

Vos, en bootjes van Kees Slagter. Zeker de 

moeite van even komen kijken waard! Er komen 

foldertjes met een overzicht van alle te bezoeken 

tuinen en gebouwen in onze kerk te liggen. Ook 

in de Andijker zal wel een overzicht staan. We 

hopen op mooi weer! 

Pastor Dekker heeft de maand september vakan-

tie, de andere pastores zijn deze tijd wel be-

schikbaar voor onze parochie. Ook de parochie-

raad vergadert op de eerste dinsdag van deze 

maand.  

We hopen dat we gezamenlijk een goed werkjaar 

zullen hebben! Oog en oor voor elkaar en alles 

wat voorbij komt om aan te pakken! Misschien 

komt er meer duidelijkheid over het verdere ver-

loop van de samenwerking binnen de regio!   

Vanuit de parochieraad een hartelijke groet, alle 

goeds en heel veel sterkte waar nodig! 

 

Financiën 
 

De financiële werkzaamheden van onze pen-

ningmeester worden jaarlijks gecontroleerd, door 

de parochieraad, financiële commissie en het pa-

rochiebestuur.  

De gegevens worden naar het bisdom gestuurd 

voor goedkeurring. 

Het bisdom Haarlem heeft nu besloten dat er nog 

een extra controle naast alle andere controles 

moet komen, dit tot grote ergernis van de pen-

ningmeester en de parochieraad. Het wordt uit-

gebreid besproken, onze penningmeester is erva-

ren accountant, en extra werk zoeken we niet.  

Toch hebben 18 augustus twee man, Cor Kreuk 

en Jos Kuin, zich met de penningmeester over de 
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cijfers gebogen. Alles werd gecontroleerd en 

goedgekeurd, met veel dank aan de penning-

meester Nico van der Gulik voor zijn vele werk. 

Laten we hopen dat het bisdom niet nog meer 

overbodig werk zal opleggen. 
 

Cor Kreuk 
 

1e Communie 
 

Zondag 26 juni was het dan zover toen deden: 

Joris Steltenpool, Vivienne v/d Gulik, Daniël en 

Jesper de Vries, Eline en Daphne Kuin, Lieke 

Aker, Dirk Laan en nog 7 Onderdijkertjes hun  

Eerste Heilige Communie.  

Na een mooie voorbereiding met elkaar hadden 

we deze dag een mooie feestelijke dag. Alle kin-

deren hadden hun aandeel in de viering. Het ene 

kind las een stukje voor en de andere hielp met 

het dekken van de tafel! 

Hierbij werd er in de viering prachtig gezongen 

door het gemengde koor van Andijk! 

We kijken terug op een mooie voorbereiding en 

viering! 

 

Groet namens de werkgroep Melanie  

Grooteman, Mariëlle Kuin en Suzan Laan 

 

Bijzondere vieringen 
 

MAGNIFICAT VIEREN MET MARIA  

 

Op zondag 2 oktober is er een woordviering. 

Met samenzang, woorden,  stiltes en muziek  

staan we stil bij onze beschermvrouwe  Maria.  

De viering begint om 10 uur. Na afloop  is er  

koffie en thee  en kunnen  we elkaar ontmoeten.  

U allen  bent van harte uitgenodigd. 

 

Namens  werkgroep bezinningsvieringen  

Elly Slagter  

 

OPENINGSVIERING 
 

De openingsviering voor een goed begin van het 

nieuwe werkjaar is deze keer niet in het eerste 

weekend van oktober, maar is opgeschoven naar 

zondag 23 oktober i.v.m. de Mariaviering op 2 

oktober. Wat zou het fijn zijn als alle werkgroe-

pen als goede start deze viering meemaken. 

Iedereen van harte welkom! Er is koffiedrinken 

na de viering. Elkaar ontmoeten en bijpraten. We 

hopen dat er dan ook iets meer bekend is over de 

veranderende situatie. U hoort er dan mogelijk 

van. Tot 23 oktober! 

 

Kerk en 
Samenleving 
 

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2022:  

Kibera, Nairobi 

  

‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’  

Op 23 oktober is het Missiezondag. Met dit ci-

taat uit het boek Handelingen van de apostelen 

1,8 voert Missio dit jaar de campagne voor de 

Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen 

om te getuigen van Christus, aldus paus  

Franciscus. Dit jaar richt Missio de blik speciaal 

op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi. 

Kibera 

Op slechts zes procent van de oppervlakte van de 

metropool Nairobi leeft zo’n 60%  van de stads-

bevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het 

omliggende gebied de stad binnen in de hoop op 

werk en een betere toekomst. Naar schatting een 

half miljoen mensen woont hier dicht opeen ge-

pakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft 

stroom; drinkwater moet bij waterstations ge-

haald worden. Hygiëne is een groot probleem. 

De ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn 

echter slechts een kant van de medaille. Er is nog 

een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen 

waar het nodig is. 

Elkaar helpen  

Linet Mboya is een van de bewoners van de 

slum. De alleenstaande moeder van drie kinderen 

zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, die anders 

op straat zouden moeten leven. Zuster Mary 

Wambui woont met haar gemeenschap van zus-

ters al vele jaren in Kibera en heeft onder andere 

microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pas-

toor Firmin Koffi leidt de Yarumal- 

missionarissen die hun opleidings- en vormings-

huis in Kibera hebben. Voor hen en veel andere 

mensen is Kibera hun thuis. 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in 

Kibera. Help mee! 

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de 

collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw 

bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. 

Missio Wereldmissiemaand, ’s Hertogenbosch.  

Meer informatie: www.missio.nl  
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Regionieuws 
van het  
Parochiebestuur 
 

Voortgang samenwerking in 

onze regio – bericht van het parochiebestuur 
 

Op 21 mei jl. vond er een regiomiddag plaats 

waarbij het parochiebestuur aan de leden van on-

ze vier parochieraden heeft verteld hoe het staat 

met het realiseren van het beleid zoals dat in het 

document ‘Nieuwe Adem’ is omschreven. We 

zijn nu met vier parochies omdat de parochieraad 

van Zwaagdijk-Oost ons heeft laten weten dat zij 

niet meer verder willen praten over samenwer-

king en samenvoeging. Dit vraagstuk hebben wij 

aan de bisschop voorgelegd, omdat wij daarin 

niet kunnen optreden. Dat kan alleen de bisschop 

zelf. Vooralsnog gaan wij dus verder met z’n 

vieren.  
 

Kern van ons beleid is dat we onze activiteiten 

gaan concentreren in één kerkgebouw. Van 

daaruit gaan we bouwen aan de toekomst van 

onze parochie(s). De redenen hiervoor zijn alom 

bekend en niet uniek: een terugloop van het aan-

tal mensen dat kerkelijk betrokken is, daardoor 

afnemende levendigheid in kerkgebouwen en te-

ruglopende financiële middelen.  
 

Tegelijkertijd is er maatschappelijk behoefte aan 

bezinning, betekenis geven, inspiratie, verbin-

ding en omzien naar elkaar. Allemaal aspecten 

waar we als katholieke gemeenschap een posi-

tieve bijdrage aan zouden kunnen leveren. Daar-

toe moet het roer om en is het belangrijk om het 

aanbod van de parochie te verbreden en te ver-

diepen. Dat kunnen we alleen doen als we daar 

ook tijd, geld en energie voor vrijmaken en dat is 

precies de kern van ‘Nieuwe Adem’.  
 

Tijdens de regiomiddag is onder andere verbete-

ring van de communicatie aan de orde gekomen. 

Met hulp van een professionele deskundige 

wordt gewerkt aan een communicatieplan. Op 

termijn betekent dit: nieuwe vormgeving van het 

parochieblad, nieuwsbrieven en de website. Al-

les is erop gericht om onze parochianen goed te 

bereiken, met actuele, heldere en interessante in-

formatie. We gaan dit doen in samenwerking met 

parochianen die al bezig zijn met communicatie 

en met hen die daar graag een handje bij willen 

helpen.  
 

Het parochiebestuur wil dit najaar besluiten in 

welk kerkgebouw de parochie in de toekomst 

gevestigd zal zijn. Dit besluit dient vervolgens 

door de bisschop bekrachtigd te worden. Het be-

sluit dat het parochiebestuur neemt is gemoti-

veerd en gebaseerd op het beleid van het bisdom. 

Ook het rapport inzake de mogelijkheden per 

kerkgebouw en het Programma van Eisen zoals 

dat is omschreven naar aanleiding van ‘Nieuwe 

Adem’ spelen een grote rol. En natuurlijk zullen 

wij de uitkomsten van de gesprekken die zijn ge-

voerd met parochieraden en parochianen mee-

nemen in het besluit.  
 

Kijkend naar de uitvoering van het realiseren van 

de nieuwe parochie moeten wij de besluitvor-

ming van het bisdom, c.q. de bisschop, afwach-

ten. Hierop hebben wij geen invloed. Begin sep-

tember spreekt het parochiebestuur met mede-

werkers van de bisschop om over een aantal uit-

gangspunten duidelijkheid te krijgen over de te 

volgen route. Daarna kunnen we preciezer aan-

geven hoe het proces zal verlopen en in welk 

tempo.  
 

In het plan ‘Nieuwe Adem’ is ruimte opgenomen 

voor locaties van ‘Lief & Leed’. De gedachte is 

om in de parochies waar de centrale kerk niet zal 

komen het parochieleven voort te zetten in een 

plaats van ‘Lief & Leed’, met een programma 

dat door de mensen per plaats kan worden vast-

gesteld. Dit programma kan geen elementen be-

vatten die op basis van het beleid op de centrum-

locatie worden gerealiseerd. Een plaats van ‘Lief 

& Leed’ vervangt dus niet de kerk maar is er wel 

voor de parochianen. 
 

Omdat er bij de parochieraden nog geen idee 

leefde hoe men zo’n plaats van ‘Lief & Leed’ 

een passende invulling kan geven zijn er deze 

zomer met de parochieraden gesprekken gevoerd 

hierover. In deze gesprekken zijn de wensen en 

de mogelijkheden geïnventariseerd. De locaties 

blijken zich qua programma sterk te richten op 

vieringen en alles dat daarmee samenhangt, en 

minder op diaconale activiteiten, gemeenschaps-

opbouw en catechese. Tevens is er bij allen een 

grote wens om vieringen in de toekomst op loca-

tie te houden, zeker waar het bijzondere vierin-

gen betreft en alles rond uitvaarten. De inventari-

satie van activiteiten per locatie maakt duidelijk 
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dat de kerkgebouwen en de daarbij horende 

ruimte over het algemeen vaak leeg staan.  
 

Wanneer kerkgebouwen niet (meer) levendig 

zijn, komen er te weinig middelen binnen om ze 

te onderhouden. Diverse mogelijkheden zijn 

denkbaar om kerkgebouwen nieuw leven in te 

blazen, en dat gebeurt in Nederland momenteel 

dan ook aan de lopende band. Met het bisdom 

gaan we bespreken hoe zij tegen dit onderwerp 

aankijken en welke mogelijkheden men daar 

ziet.  

 

Tot zover de stand van zaken. Er is nog heel veel 

werk te doen en dat realiseren wij ons ook. Voor 

nu is het gesprek met het bisdom belangrijk om 

richting en duidelijkheid te krijgen. Daarna ko-

men we met vervolgstappen die we graag met u 

delen en bespreken. 
 

Raad van Kerken 
 

VREDESWEEK  
    

In het kader van de Vredesweek 

hebben we een inspirerend 

programma in elkaar gezet. 

 

Locatie:  de dagkerk van de R.K. Kerk in 

Andijk, Bangert 6 

Tijd:   20.00 uur 

Datum:  woensdag 28 september 2022 

U bent van harte welkom! 

Namens de Raad van Kerken van Zwaagdijk-

Oost, Onderdijk, Wervershoof en Andijk 
 

Gedachte 
 

OM OVER NA TE DENKEN 

 

Vandaag is de dag 

om gelukkig te zijn. 

Geen enkele dag is je gegeven 

dan de dag van vandaag, 

om voluit te leven, 

om blij, 

om tevreden te zijn. 

Gisteren ben je kwijt, 

morgen moet nog komen. 

Vandaag is de enige dag 

die je even 

in je handen houden mag. 

Kies 
Voor 
Gezelligheid  
 

Hallo leden van Kies Voor Gezelligheid, 

 

Voor velen van ons zit de vakantie er alweer op. 

Dus dat betekent dat de KVG ook weer van start 

gaat. De eerstvolgende avond staat gepland op 

20 september. We worden getrakteerd op een 

mooie cabaret voorstelling. 

Op 18 oktober gaan we dotten  

en 22 november 2
e
 kans bingo. 

We hebben er weer zin in!! 

 

Namens het bestuur, 

Sandra Immen 

 

Veiling Sarto 
 

In 2022 is de veiling in mei geweest met een ge-

weldige opbrengst. Begin december zal zoals 

gewoonlijk de verdelersvergadering plaatsvin-

den.  

 

Vanaf 1 oktober aanstaande kunt u, als penning-

meester, weer een aanvraagformulier voor subsi-

die aanvragen op onderstaand adres. 

 

Kleingouw 214 

1619 CJ Andijk 

of via email: veilingsarto@gmail.com 

 

Het formulier inleveren vóór 1 november 2022, 

omdat de verdelersvergadering al begin decem-

ber wordt gehouden en de comitéleden de tijd 

moeten hebben om de aanvragen  te beoordelen 

De verenigingen of stichtingen, die het afgelopen 

jaar een subsidie van ons hebben ontvangen, 

krijgen het subsidie aanvraagformulier per email 

toegezonden. 

 

Noteer alvast in uw agenda,  

10 maart 2023, Veiling Sarto!!! 

 

Met vriendelijke groet, 

Willy Brasser, secretaresse 
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Uit de brievenbus 
 

KUNST- EN TUINROUTE 
 

Zaterdag 10 september is dit jaar de kunst- en 

tuinroute. Dezelfde dag als de open 

monumentendag, dus genoeg om langs te fietsen 

en te bewonderen. 

Ook dit jaar is onze kerk één van de startpunten, 

waar foldertjes en informatie ligt om een route 

uit te stippelen. In onze kerk hebben we dit jaar 

Bijbelse schoolplaten en miniaturen, schaalmo-

dellen, gemaakt door Simon de Vos, en bootjes 

van Kees Slagter. Zeker de moeite van even ko-

men kijken waard! Ook in de Andijker zal wel 

een overzicht staan. We hopen op mooi weer! 

 

 
 

met ‘Titus, held of heilige?’ 
 

Op vrijdag 14 oktober 2022 speelt Peter Vermaat 

zijn voorstelling: Titus, held of heilige? Een 

theatrale en poëtische vertelling over het leven 

van Titus Brandsma. 

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boeren-

zoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer 

na 2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus 

Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. 

In een theatervoorstelling met levensgrote pop-

pen en muziek vertelt Peter Vermaat het levens-

verhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op 

een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), 

werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om 

het leven gebracht. Het is het verhaal van een 

kwetsbaar mens die overeind bleef te midden 

van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een 

praktisch ingestelde mysticus die oog had voor 

mensen in crisissituaties. De kroniek van een ge-

leerde die journalisten motiveerde niet te buigen 

voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn 

dood, maar is inspirerend tot op de dag van van-

daag.  

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als 

elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie 

van de franciscanen om zich vervolgens aan te 

sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de 

kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding 

studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijs-

begeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nij-

megen. Toen Nederland werd bezet door de 

Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen in con-

flict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was 

zijn actie om de dagbladen te bewegen geen arti-

kelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen. 

Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen 

om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te 

sterven in Dachau. In een voorstelling van ruim 

anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levens-

verhaal van deze religieus bewogen man. 

Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-

theatermaker. In deze voorstelling visualiseert hij 

zijn verhaal met karakteristieke poppen en objec-

ten. Zie ook: 

https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus. 
 

Waar:        St. Bonifatiuskerk,  

  Spanbroekerweg 186, Spanbroek 

Wanneer: Vrijdag 14 oktober 2022  

  om 20.00 uur. 

Prijs:   € 15,00 p.p.      

Reservering: jcj.verbruggen@quicknet.nl  

U kunt contant betalen bij binnenkomst of over-

maken op JCJ Verbruggen  

NL 41 INGB 0003 8106 06  

met de vermelding ‘Titus, held of heilige’ 
 

 

INSPIRATIEDAG IN HEILOO  

Al het goede is een schaduw van God! 
op 1 oktober aanstaande 

 

Geloofsgemeenschappen worden doorsnee 

steeds kleiner. Zullen we er maar mee ophou-

den? wordt er regelmatig opgemerkt. Maar zulke 

gemeenschappen bieden van oudsher veel troost, 

bemoediging, bevestiging en uitdaging aan de 

eigen leden en zetten zich bovenmatig in voor de 

noden ver weg of dichtbij van anderen die te-

kortkomen.  

Dus stoppen? Niet doen! Maar hoe kun je zinvol 

bezig zijn terwijl je maar met weinigen bent? 

Door je te laten inspireren door de weg die Jezus 

van Nazareth voordoet en die manier van leven 

op eigentijdse wijze handen en voeten geven in 

het weerbarstige leven van alledag.  

Om die reden organiseert de Vereniging van Pas-

toraal Werkenden in Noord-Holland voor de 

vierde keer een inspiratiedag in de Willibrordus-

kerk, Westerstraat 267 in Heiloo. Het thema van 

de dag is: ‘Al het goede is een schaduw van 

God!’ Er is een voordracht, we gaan met elkan-

der in gesprek en er zijn werkwinkels om met 

nieuwe ideeën huiswaarts te gaan.  
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De dag begint om 10.00 u en wordt om 15.00 u 

afgesloten met een Viering van Woord en Ge-

bed. De kosten zijn €8,00 en men kan zich op 

geven bij mevr. Kiki Kint:  

kikikint@xs4all.nl of 06-24603829 

 

Basisschool 
‘de Bangert’  
 

Samen op weg 

De zomervakantie loopt ten einde. De school-

deuren gaan bijna weer open. Dit geeft gezonde 

spanning, kriebels in je buik. Op weg naar wat 

onbekend lijkt. De school voor velen een ver-

trouwde plek. De nieuwe groep of de nieuwe juf 

of meester misschien nog onbekend. 

Samen ben je sterker en weet je meer. Met een 

gevoel van samen voel je je snel op je gemak in 

de nieuwe groep. Daarom voor ons het thema 

aan het begin van het schooljaar ‘Samen op 

weg’.  

Op de Bangertschool sta je er niet alleen voor. 

We helpen elkaar, respecteren elkaar en vinden 

verschillen tussen personen juist mooi! Diversi-

teit en een eigen identiteit kleurt de wereld. 

‘Samen op weg’ is het thema van onze ope-

ningsviering op vrijdag 2 september in de kerk. 

We vinden het van waarde het schooljaar samen 

te openen en een ieder; leerlingen, leerkrachten 

en ouders, te laten voelen dat iedereen meedoet. 

Iedereen hoort er bij. Iedereen heeft zijn kwali-

teiten, zijn onzekerheden en zijn valkuilen. We 

zijn er om samen te leven, samen te leren. Fou-

ten maken mag. Je wordt niet afgerekend op fou-

ten, maar we zien dit als leermomenten. 

De verbinding, de groepsvorming tussen klasge-

noten staat centraal de eerste weken van het 

schooljaar. Het thema is ‘Jij en Ik’. Het worden 

ook wel de gouden weken genoemd. Een tref-

fende benaming. Verbinding tussen mensen is 

goud waard.  

Een gevoel van geluk ontstaat door de mensen 

om je heen. Geluk en liefde zijn dingen die meer 

worden als je ze deelt! Kijk om je heen, zie de 

mensen die wel een beetje liefde of geluk van 

jou kunnen gebruiken. Geef om anderen, ook al 

maken ze soms fouten. Gewoon een beetje aar-

dig zijn tegen elkaar, een glimlach een vriende-

lijke knik. Het doet mensen goed. 

Laten we ‘Samen op weg’ gaan naar een mooie 

wereld waarin een ieder in vrede en met een 

glimlach kan leven. 

 

Linda Blok 

Bangertschool 

directie.bangert@skowf.nl 

 

 

VREDE 

 

Alleen de rijst 

die we samen delen, voedt. 

 

Alleen het water 

dat we samen drinken, 

lest onze dorst. 

 

Alleen de strijd 

die we samen voeren 

brengt bevrijding. 

 

Alleen de kleren 

die we samen delen 

maken mooi. 

 

Alleen de woorden  

die we samen vinden 

zijn verstaanbaar. 

 

Alleen de weg 

die we samen gaan, 

heeft een doel. 

 

Alleen het doel 

dat we samen stellen 

is bereikbaar. 

 

Alleen de vrede 

die we samen maken 

wordt wereldwijd. 

 

Suriname 

Uit: Wereldwijd Brevier 2 

Bijeen, Den Bosch 1986 

 


