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Jaargang 51, Kerst 2022 t/m januari 2023 
 

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  24 januari voor februari 

t/m begin april 2023 

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 

 

Veel belangrijke informatie staat er in dit Kon-

takt. Toch kunnen we nog niet zeggen: het gaat 

zus en zo verder. Maar van de stappen op weg 

naar alle veranderingen proberen we u wel op de 

hoogte te houden! Welkom in de Kerstvieringen, 

bij de nieuwjaarskoffie op 8 januari, de vieringen 

en bijeenkomsten in onze kerk en in de regiopa-

rochies!  

Zou dit één van de laatste Kontakten worden? 

Eén gezamenlijk blad voor de regio? Ook dat is 

nog onzeker.  

Vanuit de redactie leven we mee met ons redac-

tielid Greet die al een hele tijd door ziekte uitge-

vallen is. Sterkte Greet en Piet!  

Voor iedereen: Fijne kerstdagen en alles wat 

wenselijk is voor het nieuwe jaar! 

 

Een gebed van Frans Cromphout SJ  

vonden wij heel passend: 

 

Ga voor ons uit,  

gij die onze toekomst zijt. 

Laat ons nieuwe wegen zoeken 

en met elkander stand houden 

in alle onzekerheid. 

Maar geef ons de zekerheid 

dat ook vandaag uw kracht werkzaam is 

en dat gij voortdurend de wereld vernieuwt 

Door Christus onze Heer. 

 

Wat en wanneer 
 

ma. 2 jan. 10-12 uur 1
e
 buurthuiskoffie in 

de buurthuiskamer Sarto 

 

zo. 8 jan. 11 uur Nieuwjaarskoffie in 

  de dagkerk! Welkom! 

 

zo. 22 jan. 10 uur Oecumenische Viering 

  Raad van Kerken in de Kapel 

 

di. 24 jan. inleveren kopij voor 

  februari t/m begin april 

 

Liturgische agenda 
 
In het weekend is er één viering in de 

regio, de 4
e
 zondag in Andijk. 

 

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 
 

Zaterdag 24 december: Kerstviering 

16.00 uur: Kerstviering in St. Jozef 

 met Gemengd Koor 

 Pastor J. Correa 

19.00 uur: KERST-GEZINSVIERING 

 Eucharistieviering 

 met Speciaal Kerstkoor 

 Pastor J. Correa 

Deurcollecte voor Solidaridad! 

 

21.30 uur: KERSTNACHTDIENST 

 Woord-Communieviering 

 met Vriendenkring 

 Pastor A. Dekker 

Deurcollecte voor Solidaridad! 

 

Zondag 25 december: 1
e
 Kerstdag 

Hoogfeest van Kerstmis 
10.00 uur: Woord-Communieviering 

 met samenzang 

 Voorgangers van groep Andijk 

Deurcollecte Solidaridad 

 

Maandag 26 december: 2
e
 Kerstdag 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik: 

 pastor J. Correa 

 Eucharistieviering in Wervershoof: 

 pastor J. van Dril 

 

Zaterdag 31 december: Oudejaarsavond 

19.00 uur: Woord-Communieviering 

 met Vriendenkring 

 Voorgangers van groep Andijk 
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Zondag 1 januari: Nieuwjaar 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik: 

 pastores J. van Dril en J. Correa 

 

Zondag 8 januari: 

10.00 uur: Eucharistieviering in Onderdijk: 

 pastores J. van Dril en J. Correa 

 met Herenkoor 

 

11.00 uur: Nieuwjaarskoffie  

 in de dagkerk van Andijk 

 

Zondag 15 januari: Kerkbalans 

10.00 uur: Eucharistieviering in Wervershoof 

 pastores J. van Dril en J. Correa 

 met Dameskoor 

 

Dinsdag 17 januari: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 

 

Vrijdag 20 januari: 

18.30 uur: Woord-Communieviering 

 in St. Jozef met Herenkoor 

 voorgangers van groep Wervershoof 

 

Zondag 22 januari: Kerkbalans 

10.00 uur: Eucharistieviering in Andijk 

 met Gemengd Koor 

 pastores J. van Dril en J. Correa 

 

Zondag 29 januari: 

10.00 uur: Eucharistieviering in Onderdijk 

 met Dameskoor 

 Pastor J. Correa 

 

10.00 uur: Eucharistieviering  in Zwaagdijk-Oost 

 Pastor J. van Dril 

 

Vrijdag 3 februari: 

18.30 uur: Woord-Communieviering 

 in St. Jozef met Vriendenkring 

 Pastor A. Dekker 

 

Zondag 5 februari: 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 Pastores J. van Dril en J. Correa 

 

Zondag 12 februari: 

10.00 uur: Eucharistieviering in Onderdijk 

 met Herenkoor 

 pastores J. van Dril en J. Correa 

  

 

GEZINSVIERING KERSTAVOND  

24 december 19.00 uur 

 

Het is alweer 3 jaar geleden dat de werkgroep 

gezinsviering Kerst een viering verzorgde op 

kerstavond. Een ieder van u weet wel wat daar 

de reden voor was. 

 

Nu de kerken weer volledig open zijn en we 

weer zonder maatregelen vieringen kunnen bij-

wonen, is er een ander probleem ontstaan, ook 

daarvan is de reden voor u wellicht bekend. 

 

Wij als werkgroep vonden het daarom heel be-

langrijk om de koppen weer bij elkaar te steken 

en een mooie viering voor jullie voor te berei-

den. De viering zal worden voorgegaan door pas-

tor J. Correa maar wordt volledig voor en door 

kinderen uitgevoerd. 

Op kerstavond is het 4 weken geleden dat er in 

onze sfeervolle kerk een viering plaats vond, hoe 

mooi zou het zijn als u in grote getale kerstavond 

19.00 uur naar de kerk komt om samen met ons 

te vieren, te zingen en te beleven. 

 

Een mooiere manier om het kerstweekend in te 

gaan is bijna niet te bedenken, wellicht is het de 

laatste keer dat we dit op deze manier en op deze 

plaats zo kunnen beleven. 

 

Dus iedereen, jong en oud, van harte uitgeno-

digd: 24 december 19.00 uur! 

 

groeten van de werkgroep, 

Marryelle Deen  

Jacquelien Haakman 
 

Van Onder An de Dijk 

 

Beste parochianen, 

 

Jaarlijks zien we het rond deze tijd terugkomen 

in de krant. Die pagina grote advertenties van de 

supermarkten met hun uitgebreide aanbod aan 

producten om toch vooral met kerst ‘een heerlijk 

feestmaal op tafel te toveren’. Op dinsdag 6 de-

cember begon Albert Heijn daar al mee met zelfs 

twee grote pagina’s, terwijl Sinterklaas met zijn 

Pieten nog bezig waren met het inpakken van 

hun koffers om vervolgens te vertrekken naar 

warmere oorden.  
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Nu kwam ik van diezelfde supermarkt op maan-

dag 12 december wederom twee pagina’s tegen 

met hun aanbod aan producten in de krant. Voor 

het geval we er voor kerst niet uit zouden komen, 

hadden ze dat aanbod zelfs opgesplitst in een 

‘voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht’ 

met daarin nog een drietal keuzes per gerecht. En 

om het nog makkelijker te maken, gaven ze per 

gerecht ook nog aan van wat het per persoon zou 

gaan kosten. Dat vond ik wel opvallend aan haar 

advertentie in de krant van die dag. Want bij de 

kerstreclames op de televisie van de supermark-

ten gaan ze er namelijk nooit vanuit, dat er ook 

mensen zijn die met kerst alleen aan tafel zitten. 

Altijd zijn het gezinnen, families, vrienden, bu-

ren die aanschuiven aan een rijkelijk gevulde ta-

fel. 

 

Maar er is ook een andere werkelijkheid. De 

huidige tv campagne van Rijksoverheid ‘een te-

gen eenzaamheid’ laat die kant van onze samen-

leving wel zien. Dat binnen vele huizen, meer 

dan we voor mogelijk houden, slechts één per-

soon aan die kersttafel zit, omdat het leven voor 

hem, voor haar nu eenmaal anders is verlopen. 

Dat betekent echter nog niet dat hij of zij zich 

eenzaam voelt. Je kunt je namelijk ook ‘niet-

alleen’ heel eenzaam voelen. Maar hoe dan 

ook… ik vond het dus opvallend, dat die bewus-

te advertentie van Albert Heijn wel rekening 

houdt met mensen die alleen aan die kersttafel 

zitten. Althans zo heb ik dat opgevat. 

 

De supermarkten bieden ons dus vele mogelijk-

heden aan om voor velen, enkelen of voor alleen 

een ‘heerlijk feestmaal op tafel te toveren’ en dat 

voor die aankomende kerstdagen. Kerkelijk ge-

zien gaat het echter om veel meer dan dat, name-

lijk de geboorte van het Licht, de geboorte van 

Jezus onder ons mensen gekomen om onze le-

vensweg helpen te verlichten. Dat van Gods’ 

wege. Dat vieren we dus met Kerst o.a. in onze 

kerken met haar kerststallen, kerstverlichting en 

kerstversiering en een aangename temperatuur.  

 

Echter vooraf aan dat vieren van Kerst, kent de 

kerk de periode van de Advent. Een periode van 

vier weken ‘van Donker naar Licht’. Dat is ook 

de titel van een boekje dat ik onlangs in handen 

kreeg van het Parochiebestuur en uitgegeven 

door Adveniat. Dat is de uitgeverij van Leo Feij-

en, die we mogelijk o.a. kennen van zijn betrok-

kenheid bij de Abdij van Egmond, maar ook als 

journalist, boekenschrijver en maker van tv pro-

gramma’s w.o. elke zondagmorgen het ‘Ge-

loofsgesprek’.  
 

Zo had hij zondag 11 december, de derde zondag 

van de Advent, een gesprek met Mgr. Jan Lie-

sen, bisschop van het bisdom Breda. Bij deze 

bisschop werd in juli 2022 darmkanker geconsta-

teerd. Dat in ver gevorderde stadium, al blijkt de 

huidige behandeling goed aan te slaan. Zo liet de 

bisschop dat nog weten in dat ‘geloofsgesprek’. 

Het constateren van die ziekte deed hem doen 

belanden in het ‘donker’ van zijn persoonlijk le-

ven. Wat biedt hem, wat biedt ons mensen die 

zich eveneens daarin begeven, dan nog hoop, 

dan nog houvast in de betekenis van ‘licht’ ? 

Voor de bisschop is dat het ‘medeleven’ van 

mensen om hem heen middels goede zorg, be-

zoek, kaarten, brieven, bloemen. Maar uiteraard 

ook de hoop van het Kerstkind, God die ons le-

ven komt delen en dat juist in dat ‘medeleven’ 

van mensen om hem en ons heen. Daarin maakt 

namelijk het Kerstkind, daarin maakt namelijk 

God zich zichtbaar en wil ons zo brengen van 

‘donker naar licht’.  
 

Kort samengevat was dat de strekking van het 

‘geloofsgesprek’, die de bisschop vervolgens af-

sloot met de volgende woorden … ‘Laten we de 

moed niet verliezen. Deze tijd en alle problemen 

die er zijn, deze tijd is wat wij ervan maken en 

als wij onszelf durven geven wordt het een goede 

tijd. Daar vertrouw ik op en zo wordt het ook een 

gelukkig, zalig nieuwjaar’. Dat wenste hij de kij-

kers van harte toe en uiteraard zo ook ons en ik 

sluit mij daar graag bij aan. Een gelukkig, zalig 

nieuwjaar, zo ook mooie, feestelijke kerstdagen 

met wellicht als ‘lichamelijk voedsel’ dat ‘tove-

ren van een heerlijk feestmaal op tafel’. Bij dat 

feestmaal en voor daarna leg ik graag nog de 

volgende woorden neer als ‘geestelijk voedsel’ 

van Henk Jongerius. Hem kwam ik tegen in dat 

bewuste boekje ‘van Donker naar Licht’ met zijn 

gedicht...  
 

HIJ ONDER ONS GEBOREN 
 

Om een mens te zijn op aarde 

zonder aanzien, zonder macht 

is Hij onder ons geboren 

in de kilte van de nacht. 
 

Om een vuur te zijn op aarde 

dat verwarmt maar niet verslindt 
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is Hij onder ons geboren 

als een weerloos mensenkind. 

 

Om een licht te zijn op aarde 

dat de duisternis verjaagt 

is Hij onder ons geboren 

als een stem die waarheid vraagt. 

 

Om een zwaard te zijn op aarde 

dat verdeelt maar niet vermoordt 

is Hij onder ons geboren 

vrede stichtend door zijn woord. 

 

Om een kracht te zijn op aarde 

die de machten zal verslaan 

is Hij onder ons geboren 

slechts vertrouwend op Gods naam. 

 

Om de vreugde van de aarde 

broederschap in overvloed 

is Hij onder ons geboren: 

Godsgeschenk dat leven doet. 

    

Mogen we dat zo ook ervaren te allen tijde. Die 

van donker, die van licht. Dat wens ik ons allen 

van harte toe. En onder dankzegging voor al uw 

inzet en betrokkenheid in welke vorm en in wel-

ke hoedanigheid dan ook voor onze parochiege-

meenschap en parochiekerk … allen, 

 

Gods’ Zegen, alle goeds, 

goede gezondheid, troost en bemoediging 

en met hartelijke groet,  

pastor André Dekker 
 

Kerkwerken 
 

Op dinsdag 3 januari  is het de beurt  

om de kerk door te werken voor de dames: 

 

C. Sijm-Steltenpool 

W. Brasser-Laan 

T. Audiffred-Steltenpool 

G. Schuitemaker-Steltenpool 

 

en de maand februari vervalt. 

 

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als 

deze dag niet gelegen komt. 

En natuurlijk wil ik jullie hele gezellige en war-

me (niet wat betreft het weer maar voor wat be-

treft het samen zijn met dierbaren) Kerstdagen 

toewensen en alle goeds voor 2023! 

 

Groetjes van Trudy 

 

Koffiedrinken 
 

Zondag 22 januari 

Trudie Rinkel en Jacqueline Verlaat 

 

Zondag 26 februari 

Jacquelien Haakman en Jolanda Hooiveld 

 

Graag tot ziens bij het koffiedrinken op de vierde 

zondag van de maand. Iedereen is van harte wel-

kom ook de mensen van een andere parochie! 

 

Groetjes van Afra 

 

Lief en leed 
 

Er wordt veel gepraat en nagedacht over de  

invulling van ‘onze’ plaats van Lief en leed! 

Een eerste aanzet is: 

 

Nieuwjaarskoffie!  

8 januari om 11 uur in onze kerk! 

 

Een nieuwjaarsborrel is ook lekker, maar toch 

houden we het deze keer maar bij koffie of thee 

met iets lekkers erbij. Het gaat vooral om het el-

kaar weer te kunnen ontmoeten in het nieuwe 

jaar met alle beste wensen!  

(Er is dan geen viering in onze kerk, wel in  

Onderdijk om 10 uur.)  

Van harte welkom! Tot ziens! 

 

Parochieraad 

 

Jubilea 
 

Op 8 september vierden Arie en Gré Botman-

Tiet, Kleingouw 177A hun 60-jarig huwelijk 

 

en op 

 

1 december was het 50 jaar geleden dat de heer 

en mevrouw Stavenuiter-Steltenpool, Dijkweg 

361 in het huwelijk zijn getreden. 
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Beide echtparen alsnog langs deze weg van harte 

gefeliciteerd namens onze parochiegemeenschap. 

 

In Memoriam 
 

Op 86-jarige leeftijd is Mary 

Goossens op 28 oktober overle-

den. Het was een sterke vrouw, 

die veel voor elkaar kreeg. Ze bleef goed op de 

hoogte van de dingen om haar heen. Ze was een 

spin in het web, zorgde voor verbondenheid met 

haar broers en zussen. Ze vond het belangrijk om 

verjaardagen te vieren. Heel veel jaren heeft ze 

op de Doumastraat gewoond. Daar kreeg ze veel 

hulp van de mensen om haar heen. Haar laatste 

jaren woonde ze in een aanleunwoning op de 

Sorghvlietlaan. Ze vond sociale contacten be-

langrijk. Ze leerde skypen en dat deed ze dan 

ook regelmatig met Hilda en Paula. De komende 

kersttijd zullen veel mensen haar zelfgemaakte 

kerstkaart missen. Haar afscheid was op 3 no-

vember in het crematorium in Hoorn. Namens 

onze parochiegemeenschap wensen wij haar na-

bestaanden sterkte met haar verlies. 

 

.-.-.-.--.-.-.-.-.-. 

 

Op 95-jarige leeftijd is Anna Theresia Ootes-

Hoff overleden. Ze is op 28 augustus 1927 gebo-

ren in Grootebroek, als derde kind van het gezin 

van in totaal 9 kinderen. Na de lagere school 

werkte zij bij de familie Bot en op het land bij 

haar vader. Het waren arme tijden, maar met 

goede herinneringen. Ze ging uit met haar vrien-

dinnen en daarbij ontmoette ze Henk Ootes uit 

Lutjebroek. Ze zijn bijna 60 jaar getrouwd ge-

weest. Op 23 mei 1951 konden zij eindelijk 

trouwen omdat Henk eerst nog naar Indië moest 

voor zijn dienstplicht. De eerste jaren ook geen 

eigen huis, maar inwonen bij ome Jan en tante 

Tiny, waar de oudste twee kinderen, Irene en 

Ank, geboren zijn. Na 2 jaar kregen ze een eigen 

huis waar Marry, Henny, Klaas, Vera en Diënne 

geboren zijn. In 1961 verhuisden ze naar Andijk. 

Eerst naar de Molenweg, waar Moniek geboren 

is, daarna in 1975 naar de Kleingouw. Het bleef 

voor iedereen hard werken. Ze hielp ook mee op 

het land, maar was ook een kunstenaar op de 

naaimachine. Ze was er trots op dat het harde 

werken loonde en dat er ruimte kwam voor leuke 

dingen. Haar rijbewijs halen, op vakantie gaan, 

het kon nu allemaal.  

Ondertussen werd de familie uitgebreid. Een he-

le club, die ze allemaal bij naam en achternaam 

kende en wist waar iedereen zich mee bezig 

hield. Veel verdriet was er over het verlies van 

Joost, Henk, Gerard en Vera. Er werd boven niet 

goed opgelet, de volgorde was verkeerd. Maar 

toch krabbelde ze er telkens weer bovenop. 

Ze had een enorme wilskracht. Het laatste jaar 

was de kracht op. Ze kon met hulp van Diënne 

en Irene op haar plekje blijven wonen. Haar con-

ditie ging de laatste weken hard achteruit en op 

25 november is zij overleden. Op 30 november 

was haar afscheid in onze parochiekerk, waarna 

ze op haar laatste rustplaats bij Henk is gebracht. 

We wensen haar kinderen, klein- en achterklein-

kinderen heel veel sterkte met dit verlies. Dat ze 

moge rusten in vrede. 
 

Wel en wee 
 

Al vanaf voor de zomer zijn er grote zorgen over 

de gezondheid van Kees Sijm. Aan het behandel-

traject wordt volop gewerkt, met veel en pijn en 

ongemak. Vanuit onze parochie veel sterkte voor 

Kees, Carine en hun gezin! 

Een kaartje doet veel goed, even een oppepper…  

(Slotlaan 64, 1693 KT in Wervershoof) 

 

Mw. Jo Bakker-Breg is 17 december 100 jaar 

geworden! Jarenlang hebben zij en haar man Piet 

in Andijk gewoond. Ook was zij een trouw lid 

van het Gemengd Koor.  

Jo, en haar man Piet, ook bijna 100, wonen nu in 

St. Jozef in Wervershoof. 

(de Gouw 2, 1693 DC Wervershoof) 

 

John van der Veek is verhuisd naar St. Pancras 

omdat hij meer zorg nodig heeft dan het voor 

Aafke mogelijk is om vol te houden. Een moei-

lijke, maar wel de beste beslissing. Sterkte vanuit 

onze parochie voor John en Aafke. 

Zijn nieuwe adres: De Volle Aandacht, Boven-

weg 112, 1834 CH  St. Pancras. 

 

Al geruime tijd stond Jos Karsten op de wacht-

lijst voor een operatie. Door corona en op het 

laatst nog een spoedgeval schoof dat steeds op. 

Nu is het eindelijk achter de rug en worden de 

gevolgen van zijn ziekte Parkinson hopelijk 

verminderd! We hopen op een goed resultaat en 

wensen Jos en Joke veel sterkte. 
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Parochieraad 
 

Deze keer nog steeds geen 

echt concreet nieuws vanuit het parochiebestuur. 

Er is nog veel onzeker en onduidelijk rond de 

sluiting van kerken en de centrale kerk binnen de 

regio. In de verschillenden parochies zijn door 

het parochiebestuur van de regio informatie-

avonden gehouden. Er zijn en zullen veel veran-

deringen komen. De beslissing ligt bij het bis-

dom, uit de praktijk weten we dat dit lang kan 

duren… 

Leuk is het niet, maar we weten wel dat er met 

een jaarlijks tekort van € 100.000 binnen de re-

gio wel stappen gezet moeten worden. 

Het nieuwe rooster is ingevuld op één Eucharis-

tieviering viering per maand per parochie. Het 

doet ook best pijn dat b.v. de woord-communie-

vieringen niet meer plaats mogen vinden op de 

zondagochtend. Ook het voorgaan van pastor 

Dekker en alle wo-covoorgangers is dan niet 

meer aan de orde. Dat vinden wij echt een stap 

terug. We hopen van harte dat de opzet van de 

plaatsen van lief en leed waar nu hard aan ge-

werkt wordt toch de onderlinge band binnen de 

parochiegemeenschap in stand houdt! De ver-

bondenheid met de mensen onderling is van heel 

veel waarde! We hopen dat er ook nu weer vrij-

willigers te vinden zijn om samen deze plaatsen 

van lief en leed te ondersteunen!  

Gelukkig zijn er met Kerst nog wel vieringen in 

onze kerk. De gezinsviering om 19.00 uur, van 

harte welkom aan alle kinderen en hun ouders! 

Iedereen is welkom hoor! 

De tweede viering is om half tien op Kerstavond 

en 1e Kerstdag om tien uur een viering met de 

voorgangers van de groep Andijk met samen-

zang. De voorbereidingen zijn al in volle gang! 

Helaas gaat het Kindje wiegen dit jaar niet door, 

maar de gezinsviering vergoed veel… 

Ondertussen gaan alle gewone klussen ook ge-

woon door. Alle bladeren weer van het dak, 

kerkwerken, kostersoverleg enz. Voorbereidin-

gen 1e Communieviering in juni.  

Van Veiling Sarto is weer subsidie ontvangen. 

Heel fijn! Met dank! In vergelijking met andere 

parochies staan wij er nog niet zo heel slecht 

voor. Een sober, klein, maar wel warm kerkge-

bouw heeft ook voordelen… Als in Wervershoof 

voor onderhoud de steigers opgebouwd zijn rond 

de kerk heeft Andijk alle onderhoud al klaar voor 

alleen de kosten van de steigeropbouw…  Een 

veelgehoorde opmerking van een inmiddels 

overleden parochiaan. 

Komend jaar bestaat onze parochie 75 jaar, het 

kerkgebouw 50 jaar en willen we heel graag al 

onze vrijwilligers weer eens bedanken voor al 

hun werk met een gezellige avond samen! Fijn 

dat het na de Coronatijd weer kan.  

Waarschijnlijk wordt deze avond na de zomer. 

We hopen dan meer te weten hoe alles verder zal 

gaan. Maar we houden het tegoed!  

Dit duurt nog best lang, daarom het volgende 

bedacht: een nieuwjaars-koffiedrinken! Op zon-

dag 8 januari om 11 uur in onze kerk! Allemaal 

van harte welkom om elkaar te ontmoeten en een 

goed nieuwjaar te wensen!  

Ook tegoed hebben we nog actie Kerkbalans! 

Voor onze financiën altijd een hele opsteker!! 

Een hele klus aan voorbereidingen met de inzet 

van alle contactpersonen. Maandag 23 januari 

wordt de ophaalavond, altijd spannend! We ho-

pen dat u, ondanks alle veranderingen en onze-

kerheid, toch net als voorgaande jaren deze actie 

tot een groot succes maakt! Samen moeten en 

willen we onze schouders eronder zetten….  

Vanuit de parochieraad leven we mee met al het 

wel en wee binnen onze parochie. Veel sterkte 

waar nodig! En alvast alle goeds, gezondheid en 

geluk voor het nieuwe jaar! 

 

Hartelijke groet vanuit de parochieraad! 

 

Zonder klompencollecte kwam er toch een rijm 

binnen van de Goede Sint! 

 

Beste parochianen van Andijk, 

 

Zo tussen Sinterklaas en Kerst  

kan een rijm nog heel best 

Sint is wel een beetje laat 

maar wil toch aangeven waar het op staat 

Geen blij gezicht bij deze Sint 

hij mag niet eerlijk zeggen wat hij van alle plan-

nen vindt 

Eén keer kerk in de vier weken 

nou, dan ben je snel uitgekeken 

Is de onderlinge warme band  

tegen zoveel uitval wel bestand?? 

En twee priesters op het altaar,  

de lectoren zijn dan wel klaar 

Wo-co vieringen doet het bisdom in de ban 

onze prima voorgangers balen hier van 

Het bisdom beslist, zo is het altijd 

maar wij zijn wel van déze tijd! 
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De mogelijkheid van ‘plaatsen van lief en leed’ 

heeft onze kansen wel verbreed 

De Eucharistieviering  

blijft op een zondagmorgen 

daar kan geen tegenspraak voor zorgen 

Maar een middag/avond tussendoor 

geeft ons samen veel vrijheid hoor! 

De verbondenheid met elkaar  

daar gaan we ons voor inzetten, echt waar 

Iedere week zal eerst niet gaan 

maar onze gemeenschap blijft zo bestaan 

Een gebeds-, Maria-, themaviering, koffie erbij 

maakt ons als parochianen weer blij 

Het is nog een klus voor het zover is 

maar het belang ervan zien we gewis 

Dus hebt u zin en tijd om mee te werken 

Graag! Voorlopig kunnen we hier nog kerken 

Dus kerkgangers, koren en de rest 

weet: de parochieraad doet zijn best 

Want de warme band met elkaar 

is voor ons, en hoop u allen, heel dierbaar 

 

Op naar een nieuwe vorm van Geloof beleven 

het is in deze tijd een gegeven 

Maar we laten ons niet verslaan 

Zullen we er samen voor gaan? 

Dit is de vraag van Sint en Piet 

Zij willen jullie niet missen zoals je ziet 

Dus nu zo gauw mogelijk van start 

dan valt er een pak van Sint z’n hart! 

 

Tot volgend jaar! 

Dan staan we weer klaar! 

Sint en Piet 

 

Kerkbalans 
 

Kerkbalans 2023 staat weer op stapel.  

Het motto is ook dit jaar:  

Geef vandaag voor de kerk van morgen! 

Wat willen we geven voor onze kerk? Is dat vol-

gend jaar ‘onze’ kerk nog wel? Een tegenstrijdig 

jaar komt er aan. We willen in 2023 graag feeste-

lijk herdenken dat er 75 jaar geleden een eerste 

viering was in Andijk en dat 50 jaar geleden on-

ze ‘nieuwe’ kerk in gebruik is genomen. We wil-

len graag ontmoeten, samen parochie zijn. Je 

wilt bemoedigd worden en geïnspireerd raken, 

maar ook graag mensen ontmoeten die je het ge-

voel geven dat je er thuis hoort. Het is als paro-

chie van belang dat er een plaats blijft waar je tot 

jezelf kan komen of juist anderen kan ontmoeten. 

Maakt het dan veel uit waar dat gebouw staat? 

Waar vind je een luisterend oor, waar vindt je 

stilte om je te bezinnen. Een plek om te vieren, te 

gedenken en te geloven. We willen ook graag de 

parochiegemeenschap in stand houden. Er wor-

den buiten het gebouw om door vele parochianen 

activiteiten ontplooid die laten zien dat onze kerk 

ons heel wat waard is. Het hele jaar door ‘beta-

len’ en ‘ontvangen’ we door samen onze paro-

chie vorm te geven. Ook komende januari klopt 

de penningmeester bij ieder van ons aan de deur 

via de actie Kerkbalans, om te vragen of we ook 

dááraan willen bijdragen, om mee te betalen om 

ons gezamenlijke Parochiehuishoudboekje slui-

tend te krijgen. In ieder geval dit jaar gaat uw 

bijdrage nog naar de bankrekening van de paro-

chie Andijk. De planning voor de definitieve sa-

menvoeging is 1 januari 2024. We vertrouwen 

erop dat u ook nu weer laat zien: Kerkbalans: 

Geef vandaag voor de kerk van morgen! Maan-

dag 23 januari komt uw “Kontakt”persoon weer 

langs om de antwoordenvelop op te halen. Vol 

vertrouwen zien wij de actie Kerkbalans tege-

moet. 

 

Namens de parochieraad  

en de werkgroep Kerkbalans 

Lieneke Dekker 

 

1e Communie 
 

De voorbereidingen zijn door de werkgroep van 

start gegaan, komend jaar wordt het regionaal 

gehouden en wel op 11 juni, mogelijk in de cen-

trale kerk welke nog niet bekend is.  

Op 7 november is de 1
e
 ouderavond gehouden in 

het Trefpunt in Onderdijk, voor de Eerste Com-

munie zijn er voor Andijk 4, Wervershoof 8 en 

Onderdijk en Medemblik geen communicanten. 

Op 19 maart vindt in de kerk van Wervershoof 

om 10.00 uur de presentatieviering plaats van de 

communicanten. De eerste bijeenkomst vindt 

plaats op 3 februari in Wervershoof. Daarna vol-

gen er nog 10 bijeenkomsten met kapelaan J. 

Correa en Marijke Pronk. Er zullen nog 3 bij-

eenkomsten worden gehouden hierbij wordt een 

bezoek gebracht aan de bakkerij, er wordt een 

speurtocht in de kerk gehouden en nog uitje naar 

Heiloo.  

Zoals gemeld is de 1
e
 ouderavond al gehouden, 

maar wilt u uw kind alsnog aanmelden voor zijn 
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of haar 1
e
 Communie in 2023, dan kunt u mailen 

naar kapelaan J. Correa,  

email: juannandres@gmail.com 

 

Met vriendelijk groeten,  

Werkgroep Eerste Communie 

 

Kerk en 
Samenleving 
 

ADVENTSACTIE, DE PROJECTEN IN 2022 

 

Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich 

richten op het recht van kinderen op een goede 

start in het leven, met aandacht voor voeding, 

zorg en een stimulerende omgeving. 

 

El Salvador:  

Stimuleren van vroege ontwikkeling. 

In de plattelandsregio Guarjila is hard gewerkt 

aan het verbeteren van de lichamelijke gezond-

heid van baby’s en jonge kinderen, maar voor 

hun verstandelijke, emotionele en sociale ont-

wikkeling is nauwelijks aandacht. Kennis hier-

over ontbreekt. Dit project biedt medewerkers 

van de lokale gezondheidskliniek een training op 

het gebied van vroege ontwikkeling. Vervolgens 

leren zij ouders hoe ze hun jonge kinderen kun-

nen stimuleren. Kinderen met een ontwikke-

lingsachterstand krijgen speciale therapie. 

 

Sierra Leona:  

Verminderen van onnodige kindersterfte. 

Grote delen van de bevolking lijden aan honger 

en ondervoeding. Het project is gericht op het 

verminderen van onnodige kindersterfte door 

ondervoeding en infectieziekten. Ouders uit 15 

dorpen krijgen voorlichting over gezonde voe-

ding en hygiënische leefgewoonten. Ook ont-

vangen ze zaden voor voedingsrijke planten. 

Ondervoede kinderen krijgen versterkende voe-

dingsmiddelen en gezondheidswerkers leren hoe 

ze vroegtijdig infectieziekten kunnen signaleren 

en behandelen. 

 

DR Congo:  

Opvang en begeleiding van straatkinderen. 

De langdurige burgeroorlog veroorzaakte een 

massale trek van het platteland naar de hoofdstad 

Kinshasa. Families raakten ontworteld en ruim 

30.000 kinderen leven op straat. De medewer-

kers van dit project halen kinderen van straat en 

bieden ze een veilige plek, kleding, eten, ge-

zondheidszorg en onderwijs. De kinderen krijgen 

psychische hulp om hun traumatische ervaringen 

te verwerken. Daarna worden ze zoveel mogelijk 

herenigd met hun familie, die ook begeleiding 

krijgt. 

 

Somalië:  

Betere toegang tot basiszorg. 

Ook dit land lijdt onder de gevolgen van een 

burgeroorlog. De gezondheidszorg heeft gebrek 

aan alles. In het Garbaharey districtziekenhuis is 

de stroomvoorziening zo onbetrouwbaar, dat bij-

voorbeeld beademingsapparatuur vaak uitvalt. 

Dankzij dit project kunnen zonnepanelen worden 

geplaatst. Ook krijgt het ziekenhuis medische 

apparatuur, een bloedbank en chemicaliën om 

diagnostische tests uit te voeren, bijvoorbeeld 

om infectieziekten bij kinderen vast te stellen.  

 

Hoe kunt uw helpen? 

Alle steun is welkom, uw bijdrage maakt hoe 

dan ook verschil. 

Wilt u een van deze projecten steunen?  

Uw bijdrage is enorm welkom.  

U kunt uw gift overmaken op rekeningnr.  

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Adventsactie. 

 

WERELDWINKEL 

Op 28 november zijn de dames van de Wereld-

winkel in de kerk geweest. Ze willen iedereen 

bedanken voor hun bijdrage en voor het warme 

welkom. 

 

VOEDSELBANK 

Bij binnenkomst in de kerk, staat er een mand 

t.b.v. de Voedselbank. Hierin kunt u uw meege-

brachte levensmiddelen achterlaten. Deze mand 

blijft in de kerk staan tot de Kerstviering. Rond 

de kerstperiode worden de levensmiddelen naar 

Voedselbank West-Friesland gebracht. 

Uw kunt ook een gift overmaken op rekening-

nummer NL12 ABNA 0543 4865 91 t.n.v. Stich-

ting Vriend en van de Voedselbank te Wognum. 

 

P.C.I. 
 

KERSTMIS EN DIACONIE 

 

De verhalen over de geboorte van Jezus verwij-

zen naar diaconie, de betrokkenheid van de 
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christenmens op de naaste in nood. Het overkomt 

Jozef en Maria: woningnood:  ze werden verwe-

zen naar een stal – zonder centrale verwarming, 

alleen de dierlijke warmte van os en ezel. Geen 

wiegje, geen aangeklede kinderkamer, maar een 

kribbe, een voerbak met wat stro en warme doe-

ken.  

Er komt bezoek van arme herders. Ze zijn aange-

spoord door een boodschap van een engel. Deze 

herders leven aan de rand van de maatschappij, 

letterlijk, want ze moesten overnachten in het 

open veld, ze hadden geen schaapskooi ter be-

schikking voor de nacht. En zij zijn de eerste ge-

tuigen van de geboorte van de Verlosser van Is-

raël. Het zijn geen burgemeesters, geen ambtena-

ren van de burgerlijke stand, geen buurvrouwen, 

vriendinnen maar arme herders die getuigen: 

“Heden is in de stad van David een verlosser ge-

boren, Christus de Heer”. Het is de Messias, 

waar Israël zo lang op gewacht heeft. En allen 

stonden verbaasd, dat die onbetekenende herders 

deze geboorte in zo’n schamele situatie kunnen 

duiden tot een glorieuze toekomst van een we-

reldwijde impact.  

Jozef en Maria moeten vluchten voor geweld. Zij 

zijn vluchtelingen en het land Egypte neemt hen 

op. Egypte wordt gerehabiliteerd. In de tijd van 

Mozes werd het Joodse volk in Egypte als slaaf 

uitgebuit om steden en stadions te bouwen voor 

de machthebbers. Er waren tien plagen nodig 

voordat het volk toestemming kreeg om met 

Mozes en Mirjam te vertrekken. Egypte was de 

belichaming van het kwaad en onderdrukking, 

maar nu werd dit land Egypte het veilige land 

waar de Verlosser kon schuilen. 

Er zijn nog meer diaconale tekenen in de ge-

boorteverhalen. Maria gaat helpen bij de zwan-

gerschap van haar nicht Elizabeth, het was een 

wonder van een geboorte op late leeftijd. Helpen 

waar nodig. 

En in de stal komen rijke koningen op bezoek: 

het gaat niet om rijkdom of bezit, maar om de 

aandacht die je hebt voor wat er om je heen ge-

beurt. Of het nu in de sterren geschreven staat of 

dat je in een droom via een engel een bericht 

krijgt “(de eerste appjes ter wereld”): Kijk om je 

heen, luister aandachtig, voel de tekenen van de 

tijd en kom in actie. 

Nog even de diaconale tekenen op een rij: 

 Onderdak en aandacht voor vluchtelingen. 

 Hulp bij het inrichten van een huis of zoals 

onze parochie al een aantal jaren “Een wens 

voor je medemens” en hulp voor de voedsel-

bank organiseert. 

 Luisteren naar mensen die moeite hebben 

met onze ingewikkelde maatschappij. 

 Helpen waar nodig, mantelzorg, aandacht 

voor eenzamen. 

 Deel je rijkdom en geluk, heb de tijd voor 

een ander. 

 Wees een engel, dat is toch niet zo moeilijk?  

 

Zalig Kerstfeest! 

 

    .-.-.-.-.-.-. 

 
In het vorige Kontakt hebben we een oproep 

geplaatst van de HWK met de mogelijkheid de  

€ 190,= die iedereen ontvangt als tegemoet-

koming voor de gestegen energiekosten te 

doneren. Natuurlijk alleen als dit een optie is in 

uw eigen financiële situatie. Hieronder een 

praktijkvoorbeeld van de werkwijze van de 

Hulpverlening Westfriese Kerken. 

 

ZO WERKT HWK-SAMEN MET  

PLAATSELIJKE KERKEN 

 

Telefoon! Een van onze medewerksters neemt 

op. Een medewerker van een woningbouw-

corporatie meldt zich op vrijdag met een 

probleem. Een mevrouw heeft huurachterstand. 

Zij vraagt bijstand aan, maar maakt een fout bij 

het invullen.  

De gemeente wijst de aanvraag af.  

De vrouw is 61 jaar, raakt in paniek, heeft de 

geestkracht niet om een nieuwe aanvraag te 

doen.   

De corporatiemedewerkster wil helpen met de 

hernieuwde aanvraag, maar het bedrijf eist een 

maand huur voordat ze haar een nieuwe kans 

willen geven. Met een bedrag van 500 euro is het 

probleem te lossen. De medewerker doet een 

aanvraag bij ons hulpfonds. De commissie 

besluit binnen 24 uur dat de vrouw geholpen 

moet worden. Dat gebeurt dan ook. 

 

Vervolgens neemt onze medewerker contact op 

met de plaatselijke kerken en vraagt zij de hulp 

te willen verlenen.  Een van beide reageert: We 

hebben wel vaker mensen proberen te helpen… 

maar toen werd het geld besteed aan jenever!” 

De medewerker vertelt dat in dit geval HWK het 

bedrag heeft voorgeschoten en direct aan de 
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woningbouw heeft overgemaakt. Er is in die kerk 

een week later vergaderd en besloten deze vrouw 

te helpen. Inmiddels is de bijstand toegekend met 

terugwerkende kracht uitbetaald. De huurschuld 

is opgeheven. 

Het is mooi dat de vrouw is geholpen door de 

kerk in haar eigen woonplaats. 

Het is mooi dat HWK meteen kon heel snel kon 

handelen door het geld voor te schieten. 

Het is mooi dat deze mevrouw in haar eigen huis 

kan blijven wonen…. 

 
OVER HWK  

 

HWK is een hulpverleningsorganisatie 

die door (bijna) alle Westfriese katholieke 

parochies en protestantse gemeenten wordt 

gedragen.  

De Kerken zetten deze actie op touw, omdat we 

geloven, dat Jezus het ook zo zou doen. 

We realiseren ons heel goed, dat veel mensen 

vanuit een andere bevlogenheid solidair zouden 

willen zijn. Wij helpen al 35 jaar ALLE 

Westfriezen aan hun eerste levensbehoeften en 

zetten hen op het spoor naar zelfredzaamheid. 

We doen dat gratis, met professionele 

medewerkers en zonder te vragen naar 

godsdienst, geaardheid of wat dan ook.  

HWK oordeelt niet – HWK helpt!  

Meer info krijgt u via 0229-271684 (HWK) of 

06-25136160 (Ton Heijboer) 

hwk@hulpverleningwestfriesekerken.nl 

 

Regionieuws 
 

NIEUWS VAN HET 

PAROCHIEBESTUUR 

 

Op dinsdagavond 29 novem-

ber 2022 is er in onze kerk 

een informatie-avond gehouden met betrekking 

tot de stand van zaken en de ontwikkelingen bin-

nen de regio, onder leiding van pastor André 

Dekker en de parochiebestuursleden Peter de 

Boer en Martijn Bakker. Er waren zo’n 30 men-

sen van onze parochie aanwezig. 

De avond omvatte een uitleg met power point 

presentatie en na de koffie en thee met koek was 

er ruimte voor het stellen van vragen. 

Het was een nuttige en verhelderende bijeen-

komst, naar mijn mening, ook al is op dit mo-

ment nog niet duidelijk welke kerk de centrale 

kerk wordt. Door het parochiebestuur is er een 

advies uitgebracht naar het bisdom toe en het 

wachten is nu op antwoord van het bisdom. Zo-

dra de uitkomst bekend is wordt dat in één keer 

aan de 4 parochies bekend gemaakt. In welke 

vorm, op welke manier is nog niet bekend; daar 

zal het parochiebestuur zich nog over buigen. 

Ondertussen wordt er binnen de parochieraad 

van Andijk gebrainstormd over de mogelijkhe-

den als plek van lief en leed, voor het geval onze 

kerk niet de centrale kerk wordt. 

Wordt wederom vervolgd, ik hou u op de hoogte 

en ik wens iedereen alle goeds voor wat betreft 

de komende Kerstdagen en 2023! 

 

Hartelijke groeten, 

Trudy Nieuweboer-Kuip 

 

Als aanvulling volgt hieronder het verslag wat 

Baukje heeft opgesteld met betrekking tot de in-

formatie-avond: 

 

Voorlichtingsavond door het parochiebestuur 

over de toekomst van de regio, 29 november 

2022 in de parochiekerk van Andijk. 

 

Vanuit het parochiebestuur zijn Peter de Boer, 

Martijn Bakker en Trudy Nieuweboer aanwezig. 

Trudy zit ook in de parochieraad van Andijk.  

In totaal zijn er klein 30 parochianen aanwezig.  

 

Pastor Dekker opent de bijeenkomst met een kort 

woordje. Peter neemt het over en geeft aan dat 

het deze avond vooral zal gaan over: 

de Financiën en het Traject Nieuwe adem.  

Op een beamer valt de lijn van uitleg prima te 

volgen.  

 

Heel duidelijk is dat de opbrengsten lager wor-

den en dat de kosten toenemen. Denk aan onder-

houd, salarissen, sterk gestegen energiekosten. 

Binnen de regio was in 2021 een tekort van  

€ 100.000! Afname kerkbezoek en dalende 

opbrengsten van de actie kerkbalans verzwakken 

de financiële positie snel.  

 

In 2006 werd er vanuit het bisdom al gepraat 

over een personele unie. Meerdere parochies on-

der één regiobestuur, uiteindelijk uitlopend in 

een fusie en één parochie. In 2019-2020 bleek 

pas echt de noodzaak hiertoe, door Corona kwam 

het helaas traag op gang. Nu is de noodzaak er 

snel aan te pakken om de parochies toekomstbe-
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stendig te maken. Gevolg is dat er nu soms 

commentaar komt dat de stappen te snel gezet 

worden. Tot nu toe heeft iedere parochie een ei-

gen parochieraad. Dit is nu vooral een adviesor-

gaan en heeft geen beslissingsbevoegdheid meer. 

Dat ligt nu bij het parochiebestuur. De verschil-

lende parochiebestuursleden van toen in de paro-

chies hebben ook officieel ontslag gehad van het 

bisdom.  

 

Parochie Zwaagdijk kan zich niet vinden in dit 

beleid en vaart zijn eigen koers. Het parochiebe-

stuur heeft bij het bisdom ontslag gevraagd als 

bestuurder van deze parochie.  

 

NIEUWE ADEM 

 

In de aanloop naar de stappen die nu genomen 

worden is veel overleg binnen het parochiebe-

stuur en met de parochieraden geweest. Deze re-

acties zijn verwerkt in de uitgangspunten: 

- Energie (mensen en financiën) vrijmaken 

voor nieuwe dingen 

- We doen het samen! 

Het kernprogramma zal op één locatie plaatsvin-

den. Daarnaast zullen plekken van lief en leed 

opgezet worden, als het lukt in iedere parochie. 

Op de centrale plek kan dan: individuele bege-

leiding, bediening van de sacramenten, eucharis-

tieviering op zondag, andersoortige vieringen en 

vieringen door de week, en???.  

Ook de koren, jeugd en jongerenwerk, ontmoe-

tingen met doelgroepen en b.v. maaltijden voor 

doelgroepen kunnen hier een plaats vinden. 

 

Weer wordt heel duidelijk gesteld dat er geen 

sprake van is dat op zondagochtend op de plaat-

sen van lief en leed een viering of bijeenkomst 

gehouden mag worden. Dan wordt verwacht dat 

men naar de eucharistieviering in de centrale 

kerk komt. De woord-communievieringen zullen 

hierdoor bijna helemaal verdwijnen. Pas als er 

echt geen priester is mag een wo-co viering in 

beeld komen. Dit is het beleid van het bisdom. 

Toch moet het mogelijk zijn om de plekken van 

lief en leed een zinvolle invulling te geven in de 

eigen parochie. Door de week mag alles, behalve 

een eucharistieviering. De parochies zijn zelf de 

sleutel tot het goed lopen van de lief en leed 

plekken.  

Waar de centrale kerk komt is nog niet bekend. 

Het voorstel vanuit het parochiebestuur ligt nu 

bij het bisdom. De uitslag zal tegelijk binnen alle 

parochies bekend worden gemaakt als de bis-

schop uitslag heeft gegeven. Elke locatie heeft 

wel iets om daar de voorkeur voor te hebben.  

Niet bekend is nog wat de stappen vanuit het pa-

rochiebestuur zullen zijn als de bisschop niet in-

stemt met het gedane voorstel. Dit voorstel is na 

veel overleg, met veel emoties en zorg, geno-

men.. 

 

De bedoeling is dat met Pasen er een overgang is 

naar de centrale kerk. Iedere maand langer dat er 

apart gekerkt wordt kost € 10.000. De kosten 

zullen pas echt lager worden als de eerste kerk 

verkocht is.  

Per 1 januari 2024 zou de Personele Unie over 

moeten gaan in een fusie tussen de parochies. 

Voor de bisschop één handtekening, maar hier 

zullen dan, en ook nu al, veel emoties boven 

komen. 

 

Formeel zal evt. bezwaar aangetekend kunnen 

worden naar Rome, de Paus.  

 

Het is een zorgvuldig proces geweest.  

Rekening is gehouden met: 

Programma van eisen en wensen 

Rapport kerkelijk waarde beheer 

Inventarisatie van de werkgroepen per parochie 

Aantal parochianen 

Kerkbezoek 

Vitaliteit 

Nieuwe adem 

Financiële haalbaarheid, nu en in de komende 

decennia 

Bij de eisen/wensen is duidelijk aangegeven dat 

de priester in de eigen regio gaat wonen. 

Weer wordt genoemd dat men zich bewust is van 

alle emoties die er bij ieder apart en binnen de 

parochies leven. Het kerkgebouw is eigendom 

van de parochie, maar de bevoegdheid tot ver-

koop ligt bij het bisdom.  

 

Belangrijk is vooral hoe we de Kerk in de ge-

meenschap krijgen! Hoe toekomstbestendig is de 

kerk? Wat als er geen mensen meer in de kerk 

komen?? Belangrijk is dat de parochieraad alle 

parochianen op de hoogte brengt van de huidige 

gang van zaken! 

 

De centrale kerk zal open moeten staan voor 

iedereen, maar ook voor de waardevolle spullen 

uit iedere parochie…..Er zal voor iedere parochie 

veel gaan veranderen! Wel wordt gehoopt op 
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medewerking. Het iets verder reizen naar een 

andere plaats zal moeten wennen. Men gaat wel 

voor aanbiedingen naar de Lidl, maar kerken 

verderop lijkt nog moeilijk… 

 

Waarschijnlijk zal hier in de toekomst nog maar 

één priester zijn. Niet bekend is of Juan hier zal 

blijven. Pastor van Dril is ruim 80 jaar en pastor 

Dekker moet-mag nog 2 jaar… 

De vraag is of deze priester zich dan alleen met 

de liturgie zal bezig houden of ook meer pastora-

le zorg op zich neemt. De Kerk naar de gemeen-

schap brengen, opbouwen! 

 

Met klem wordt er op gewezen dat het vorm ge-

ven van de plekken van lief en leed nu al moet 

beginnen. Het liefst met een kundige voortrek-

ker. Pastor Dekker zou deze taak nu op zich 

kunnen nemen. Op liturgisch gebied is hij door 

het bisdom op een zijspoor gezet… Vrijwilligers 

hiervoor zoeken is heel belangrijk nu. En wat 

zijn de wensen per parochie? Op veel punten zal 

er ook met de andere parochies samen over na-

gedacht kunnen worden. Het doel is om samen 

tot een toekomstbestendige parochie te komen!! 

Hierbij kunnen we niet zonder samenwerken! Er 

wordt geld vrijgemaakt voor de plekken van lief 

en leed. De inkomsten komen vooral uit actie 

kerkbalans, de collectes en de bijdragen van de 

veilingen.  

 

Het blijkt dat richten op jonge gezinnen vaak het 

meeste effect heeft. De jeugd heeft weinig meer 

met de kerk, de jonge gezinnen van vroeger uit 

nog wel iets. Het is in de loop der jaren een gele-

genheidskerk geworden… 

Onze regio heeft als eerste met de lief en leed 

plekken een voorbeeldfunctie voor dit bisdom. 

 

Het zal pas financieel lucht geven als de eerste 

kerk verkocht is. Maar men heeft nu geen idee 

hoe snel dit kan gaan en voor hoeveel het naar 

een andere eigenaar en mogelijk invulling gaat.  

 

Er leven veel emoties rond het voorgaan in de 

eucharistie. Is het zinvol dat er twee priesters op 

het altaar staan? Wordt als overbodig ervaren. En 

de taak van pastor Dekker? Jarenlang voorge-

gaan en nu in functie als misdienaar? Wat doen 

de lectoren die niet als 3
e
 man als opvulling op 

het altaar willen staan? Zo raak je weer een 

groep vrijwilligers kwijt! 

Ook de koren lopen leeg, vooral door vergrij-

zing. Dit vraagt nieuwe koorleden en mogelijk 

ook samengaan?? Men wordt hier niet toe ge-

dwongen! Wel is de keren dat een koor kan zin-

gen in een viering met één viering per maand in 

de eigen parochie wel heel minimaal… is de mo-

tivatie om te zingen er dan nog? Het kan ook 

best mogelijk zijn dat op de plekken van lief en 

leed een koor heel gewenst is! 

Er zal een grote vraag zijn naar nieuwe vrijwilli-

gers, voor de plekken van lief en leed maar ook 

voor de centrale kerk. Verjonging zal ook best 

goed zijn! 

 

Het parochiebestuur hoopt dat het verhaal van 

deze avond zo breed mogelijk bekend wordt ge-

maakt. 

 

Pastor Dekker besluit deze avond met de hoop 

dat we gaan ‘Samenwonen” met een lichtpuntje 

van Boven! Nu al beginnen alles uit te rollen 

blijft het dwingende advies! 

 

Andijk, 29 november 2022 

B. Kuin-Hogendorp,  

Secr. Par. Andijk 

 

RAAD VAN KERKEN 

 

Doe goed, zoek recht 

 

Dit is het thema van de Raad van Kerken in de 

week van gebed voor eenheid van de christenen 

in 2023, voorbereid door de Raad van Kerken in 

Minnesota Amerika en die in het nieuwe jaar 

2023 op 22 januari georganiseerd wordt. De sa-

menwerking tussen de verschillende geloofsge-

meenschappen is dan zichtbaar aanwezig. We-

gens corona kon dit een paar jaar niet doorgaan 

maar we pakken de draad weer op. 

 

Tijdens onze Raad van Kerken fietstocht op 22 

maart dit jaar ontmoetten we pastor André Dek-

ker van de parochies Andijk en Onderdijk en hij 

wilde de Raad van Kerken ondersteunen. Hij zal 

ook voorgaan in de dienst op 22 januari. Twee 

jaar terug was de laatste dienst in de gerefor-

meerde kerk in Andijk met als voorganger Ds. 

Koos Staat. Daarvoor is het gehouden in Zwaag-

dijk-Oost, Wervershoof en Onderdijk. Deze keer 

organiseren we de oecumenische dienst in de 

Kapel te Andijk en het thema is aangereikt door 

de Wereldraad van Kerken “Doe goed, zoek 



15 

 

 

 

recht”. In de bijbeltekst uit Jesaja 1 lezen we: 

“Leer goed te doen, zoek het recht, houd tirannen 

in toom, kom op voor wezen en sta weduwen 

bij.” 

 

Als Raad van Kerken Zwaagdijk-Oost, Wervers-

hoof, Onderdijk en Andijk zijn we druk bezig 

met de voorbereiding en hopen u te begroeten in 

de Oecumenische dienst in de Kapel te Andijk 

op 22 januari 2023 om 10.00 uur. 

 

Anne van Zanten, namens de Raad van Kerken, 

Andijk-Onderdijk-Zwaagdijk-Oost  

en Wervershoof 

 

Gedachte 
 

DOORREIS 

 

Op doorreis door de tijd 

het verleden spellend 

licht steeds een stal op in de verte 

verschijnen altijd opnieuw 

mensen met een verhaal over vrede 

spreken verre vreemden uit vreemde verten 

over dat Kind een koningszoon. 

 

Op doorreis door de wereld 

ruist langs de wolken een liefelijke naam 

maar schokt soms de herkenning  

van krib en kruis in willekeurig welke krant 

of angstiger dichtbij. 

 

Op doorreis door het leven 

nauwelijks vaste grond onder de voeten 

tastend naar een waarheid voor vandaag 

wankelend op wegen naar morgen 

horen weinigen de woorden achter woorden 

zien velen langs velen heen 

zoeken mensen zelden wat ertoe doet. 

 

Ergens achteraf  

daagt het Kind uit 

vragen te bevechten 

van de eigen doorreis. 

 
G. Barendrecht 

 

 
 

Kies 
Voor 
Gezelligheid  
 

Hallo leden van Kies Voor Gezelligheid, 

 

18 oktober zijn we aan het dotten geslagen, wat 

hebben we mooie vlinders of libelles gedot! 

Ook de dames die het op de veiling hadden ge-

kocht hebben prachtige creaties gemaakt. 

22 november hebben we naar een fantastisch 

Sinterklaasverhaal geluisterd, gemaakt door  

Tineke. En ondertussen konden we alle bingo 

nummers wegstrepen. Iedereen ging met een ca-

deau naar huis. 

20 december vieren we kerstavond met gourmet 

en een gezellig samen zijn. 

Op 17 januari 2023 starten we met de jaarverga-

dering. 

Langs deze weg willen wij iedereen fijne feest-

dagen wensen en een liefdevol 2023!! 

 

Namens het bestuur, 

Sandra Immen 

 

KBO 
 

Gelukkig kon de Kerstmiddag van de KBO weer 

zoals vanouds gevierd worden op vrijdagmiddag 

16 december. Na de koffie of thee met gebak 

was het aan Sandra Mooy en haar geluidsman 

Peter uit Schagen om ons in de kerstsfeer te 

brengen. Sandra was voor de 3
e
 keer gevraagd 

voor ons op te treden. Voor de pauze bracht zij 

vooral Hollandse klassiekers, zoals Het dorp van 

Wim Sonneveld, Spiegelbeeld van Willeke Al-

berti. Het ging haar goed af om de keeltjes los te 

maken. Dus algemeen repertoire afgewisseld met 

wat kerstliedjes. Na de pauze nam zij ons mee op 

een rondreis door Frankrijk, Duitsland en Italië. 

Zij wist door haar spontaniteit de sfeer er goed in 

te brengen. Ook sloot zij heel ontroerend af met 

Mag ik dan bij jou van Claudia de Brey en als al-

lerlaatste met uiteraard Jingle Bells. Na deze fij-

ne muzikale klanken hebben we nog 2 bingo 

rondes gespeeld en als afsluiting een prima 

broodmaaltijd waarna iedereen weer voldaan 

huiswaarts kon gaan. 
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Veiling Sarto 
 

Beste mensen, 

 

De eerste vergadering hebben we alweer achter 

de rug en het veilingbestuur heeft de opbrengst 

verdeeld over de verenigingen en de kerk.  

We gaan over naar de voorbereidingen voor de 

veiling van 10 maart 2023. Vanaf 24 januari be-

zorgen we de folders bij u in de bus. 

Deze worden vóór 3 februari weer opgehaald en 

we hopen op weer leuke koopjes voor de veiling. 

Het leukste koopje wordt als vanouds weer be-

loond met een originaliteitsprijs.  

We beginnen dit jaar dus wat eerder en dat heeft 

te maken met de voorjaarsvakantie. Dan is de 

school dicht en het drukwerk van de catalogus-

sen wordt op school verzorgd. 

 

We wensen u namens het veilingbestuur  

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 2023 
  

Uit de brievenbus 
 

BREEK DE WEEK 

 

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!.  

Iedereen die anders meestal 

alleen eet, is weer van harte 

welkom op donderdag  

26 januari   
 

De maaltijd vindt plaats in de 

Lichtboei op Hoekweg 12A. 

Dan kunt u weer genieten van een lekker drie 

gangen menu. U bent vanaf 17.30 uur welkom en 

rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 

7,50  U kunt zich opgeven vanaf woensdag 11 

januari  bij Gerda Gorter (tel. 592594) of Annet 

Kwantes (tel. 593109 of 06 - 40076565).  

U kunt zich opgeven tot zaterdag 21 januari. 

Als vervoer een probleem is lossen we dat op en 

kan u ook opgehaald worden.   

We verheugen ons erop om elkaar weer te  zien. 

  

Gerda Gorter, Clementine Bultsma,  

Annet Kwantes, Bettie Gorter,  

Joke van Veen en Jacquelien Vriend. 

 

 

 

 

40 MM 

 

           ….           

         (        )      
            ? 

Op 20 mei 2023 is de 50e wandeling van de 

40MM! Dat betekent dat er al 49 jaar lang mooie 

persoonlijke verhalen over de 40MM in omloop 

zijn. En naar deze verhalen zijn wij op zoek! 

Graag ontvangen we jullie verhalen en anekdotes 

via info@40mm.nl 

 

Ik hoor graag van u.  

Met vriendelijke groet, 

 

Myléna Manshanden 

06-34433938 

PR 40MM 

 

BUURTHUISKAMER SARTO 

 

Op initiatief van een aantal vrijwilligers is in na-

volging van De Huiskamer aan de Sportlaan, ook 

een buurthuiskamer in Andijk-West opgezet. 

Met Carlo Bot, de beheerder van Sarto, hebben 

wij een gesprek gevoerd en hij was gelijk en-

thousiast. Carlo stelt de kleine zaal beschikbaar.  

 

In een ongedwongen sfeer kan men bijkletsen 

onder het genot van een kopje koffie of thee.  

U bent van harte welkom vanaf maandag 2 ja-

nuari 2023, op elke maandag- en vrijdagochtend 

tussen  10.00-12.00 uur. 

 

Iedereen is welkom,  uw portemonnee kunt u 

thuislaten, want de koffie en thee zijn gratis. 

Lijkt het u ook leuk om hierbij te helpen? Wilt u 

meer informatie of wilt u zich aanmelden als 

vrijwilliger, dan kunt u contact opnemen met 

Elly Slagter op telefoonnummer 0228-59 23 84 

of 06- 37 73 53 79 of  

per e-mail: ellyslagter@quicknet.nl 

 

Werkgroep Buurthuiskamer Sarto; 

Elly Slagter, Anne-Miek de Vries,  

Conny de Wit, Linda Jong en Mieke Kreuk 

 

WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2023 

 

“Een hele mooie ervaring was het 

lopen van de kruisweg. Cor bege-

leidde een groep op de grote 

kruisweg die een berg op ging en 
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Mariet liep met de andere groep de kleine kruis-

weg die verspreid op een veld stond. Prachtige 

beelden, maar vooral mooi hoe beide pastores er 

een persoonlijk verhaal bij hielden: in feite de 

kruisweg in je eigen leven.” (Deelnemer West-

friese Lourdes Vliegreis 2022) 

  

Vanaf 2002 wordt vanuit Westfriesland dé West-

friese Lourdes Vliegreis georganiseerd. De 

groepsreis, met Westfriese pastorale begeleiding 

van Jules Post en Mariet Vet, staat open voor 

jong en oud, gezond en ziek, gelovig en niet ge-

lovig, buitenkerkelijk en andersdenkend. Met 

opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn reist de 

groep per touringcar naar Maastricht Aachen 

Airport. Na zeven kwartier landt het chartertoe-

stel op Tarbes Lourdes Pyrénées. De gereed-

staande bus zet u in twintig minuten voor uw ho-

tel in Lourdes af. Twee informatieavonden in ju-

ni en september dragen bij aan een versneld 

groepsgevoel. Op de reünie in november wordt 

het herinneringsboekje van deze betekenisvolle 

reis uitgereikt. Wilt u in 2023 – 21 t/m 26 sep-

tember – met Groep Westfriesland naar Lourdes? 

Er zijn reeds veel plaatsen gereserveerd; wacht 

niet en meld u nu al aan bij Harry Vet 

ham.vet@quicknet.nl (0228-514040) of bij een 

van de plaatselijke inschrijfadressen.  

 

De pelgrims verblijven in groepshotel Croix des 

Bretons. Degenen voor wie (enige tijd) lopen 

en/of staan (te) vermoeiend is en van een rolstoel 

gebruik (willen) maken -welke kosteloos kan 

worden geleend- dienen zelf een rolstoelbegelei-

der mee te nemen; de rolstoelbegeleider moet de 

rolstoeler de hele reis (kunnen) duwen! Beschikt 

men niet over begeleiding, dan is zorghotel  

Padoue de aangewezen locatie. Hier verblijven 

de pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp 

nodig hebben. De begeleiding (1 op 1) wordt 24 

uur verleend door vrijwilligers onder wie West-

friezen. De vrijwilligers worden door het Huis 

voor de Pelgrim aangesteld! Mee als vrijwilliger 

in september 2023? Meld je nu aan via  

info@huisvoordepelgrim.nl!  

 

 

 

 

 

 

 

 

WACHTEN 

 

Er zit iets moois in 'straks en later'. 

Er zit iets moois in 'nog even niet'. 

 

Er zit iets moois in 'heb geduld' 

Maar misschien zie je het nu nog niet. 

 

Als je nu wacht op de zomer en een ijsje. 

Of je wacht op een reden voor een mooi reisje 

 

Als je wacht op iets wat misschien gaat komen. 

Als je wacht op iets waarvan je alleen maar kan 

dromen. 

 

Dan vergeet je vandaag te genieten van wat er al 

is. 

Dan wordt vandaag misschien wel minder leuk 

of minder fijn. 

 

En dat terwijl vandaag, door te kijken wat je 

hebt, 

ook een mooie dag had kunnen zijn! 

 

Linda Blok 

Bangert school 

0228-592361

mailto:ham.vet@quicknet.nl
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Een nieuw jaar, vol wensen en dromen. 

Een jaar waar nieuw leven kans krijgt 

en mensen kunnen werken 

aan vrede en gerechtigheid voor allen. 

Een jaar waarin op ieder van ons 

een beroep zal worden gedaan 

om licht te verspreiden 

opdat duisternis licht zal vinden. 

Dat het een jaar mag worden 

waar menselijkheid, liefde en 

aandacht geen woorden blijven 

maar vlees en bloed worden. 

 

 

 

                       2022       2023 
 

Er is weer een jaar voorbij, 365 dagen 

waarin wij de tijd kregen om te leven, 

om iets goeds van het leven te maken, 

om goed, vriendelijk, behulpzaam te zijn. 

Zoveel dagen met anderen onderweg 

om het uit te houden 

om pijn en verdriet te verduren: 

dagen, soms vol afschuw en verbijstering. 

Een jaar waarin we voor elkaar 

herder en hoeder mochten zijn, 

en ook als parochiegemeenschap 

iets voor elkaar mochten betekenen 

 

 

EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR 
 

Van harte wensen wij u/jullie dat toe en danken een ieder die zijn/haar inzet heeft gegeven  

voor de parochie. Extra dank aan: 

 

Bestuur, leden, dirigenten en organisten van: 

Het Gemengd Koor, Vriendenkring en A.O.W.-jongerenkoor 

Lectoren en lectrices, acolieten 

Voorgangers in Woord-Communievieringen en Avondwakes; leden Liturgiegroep 

Werkgroep Kindje Wiegen; 

Werkgroepen 1e Communie en Vormsel,  

Degene die de kruisjes en de doophartjes verzorgt 

 Helpers bij klussen in en om het kerkgebouw 

De bezoekersgroep ‘Omzien naar elkaar’ en Wijkcontactpersonen 

Kosters, Koffieschenksters en Kerkwerk(st)ers 

Degenen die het koper poetst en de kerkwas verzorgt 

Medewerk(st)ers van ons parochieblad 

Medewerk(st)ers Aktie Kerkbalans en kerkadministratie 

Vertegenwoordigers in het parochiebestuur 

De bloemenleverancier en de bloemschiksters 

Leden van de P.C.I. 

Leden van de Raad van Kerken  

De groep Zonnebloem 

Bestuur en leden van de Veiling Sarto 

Leerkrachten, bestuur en comités van R.K. basisschool "de Bangert" 

Alsmede de K.V.G. en K.B.O., buurthuis Sarto 

De begrafenisvereniging St. Barbara 

En alle parochianen, die met woord en daad, met hun sympathie, trouw en medeleven, met  

hun onmisbare financiële bijdragen ook het afgelopen jaar onze kerk en parochie steunden. 

 

Mogen we erop vertrouwen in goede samenwerking door te kunnen gaan. 

Van harte wensen we een ieder goede feestdagen en een voorspoedig 2023 toe. 
 

De Parochieraad, pastor A. Dekker, pastor J. van Dril en pastor J.A. Correa
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