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Warung Berkat
Indonesische Specialiteiten
Toko - Afhaalcentrum
Eethuis – Catering
RAMES MENU:
RAMES SPECIAAL: € 11,00
Nasi/Bami/Rijst + 9 gerechten
of:
RAMES KLEIN: € 8,50
Nasi/Bami/Rijst + 5 gerechten
Openingstijden: maandag t/m zaterdag
11.00 – 19.00 uur - zondag gesloten
 075 616 71 18

Rozengracht 68, 1506 SH Zaandam
www.warungberkat.nl

Jan Bonekampstraat 13,1501 XX, Zaandam
Bereikbaar:
▪ Maandag-Vrijdag 08:00 - 18:00 uur
▪ Zaterdag
10:00 - 18:00 uur
▪ Zondag
10:00 - 18:00 uur

’Het Zaanse Hoekje’
de huiskamer van de Zaanstreek e.o.
• voor een gezellig diner
• voor al uw feesten, partijen, lunches,
brunches en condoleances.
• voor al uw catering thuis
• gratis parkeergelegenheid naast restaurant



06 21 83 12 91
info@catering-engel.nl
www.catering-engel.nl

uitverkozen tot
BESTE TERRAS VAN HET JAAR
NIEUW
het hele jaar buiten zitten
in onze verwarmde serre
De Watering 1, 1503 VR Zaandam
telefoon: 075 614 42 15
www.zaansehoekje.nl / info@zaansehoekje.nl
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VOORWOORD

Vooruitblik uit het venster op een nieuwe tijd.
In dit parochieblad nodigen we u uit alvast vooruit te kijken. Want deze
Zaancirkel overspant nu echt een flinke periode van enige maanden. We beginnen nog in november, volop herfst, steeds donkerder. Het blad omvat het
Sint Nicolaasfeest en de Adventsweken waarin ook 8 december valt. En dat
is, u mogelijk bekend, Hoogfeest van Maria, Onbevlekt Ontvangen, het valt
immers precies negen maanden voor het Feest van Maria Geboorte namelijk
8 september.
De Advent bereidt ons vervolgens op het geboortefeest van Jezus. Wij kunnen misschien ook thuis een mooie Adventskrans plaatsen; de creatieve
mensen onder ons maken ‘m zelf! Dan volgen aansluitend aan de stille heilige Kerstnacht de weken van de kersttijd. Maria en Jozef staan met een klein
Hummeltje aan het begin van een nieuw tijdperk van hoop. Want God legde
Zijn Zoon in hun handen. In deze Kersttijd hopen wij weer een nieuw jaar,
het ‘Annus 2022’, binnen te stappen en aan onze jaartelling weer een
streepje toe te voegen.
De januaridagen brengen ons de wijsgeren of hooggeplaatsten die Christus
kwamen opzoeken vanuit het Morgenland. Gedurende de lange reis die ze
maakten was een heel speciale ster hun wegwijzer en zo trokken zij langs de straten en huizen. Daaruit
komt voort dat rond Driekoningen het gebruik is gegroeid woningen te laten zegenen door de priester,
of een gedrukte kaart uit te delen waarom de letters ‘C+M+B’ (Christus Mansionem Benedicat!); Christus
zegene dit huis!) te lezen staan. Goud, wierook en mirre waren de giften die zij schonken. Vandaaruit is
een lijn te trekken naar Actie Kerkbalans, die in Nederland onmisbaar is om parochies te helpen met een
gift. Doet u mee?
Als de dagen alweer langer en lichter worden en de eerste sneeuwklokjes hun kopjes boven de donkere
aarde uitsteken valt op 2 februari Maria Lichtmis. Dan is het Kind veertig dagen oud en wordt Het door
Sint Jozef en Moeder Maria opgedragen in de tempel van Jeruzalem. In het weekend dat dicht bij 3 februari valt ontvangen we de Blasiuszegen met twee gewijde kaarsen, als bescherming voor de keel en
luchtwegen. In tijden zeker niet misplaatst, als u het mij vraagt. En zelfs al zou deze zegen van achter
een kuchscherm moeten worden gegeven, dan nog is het goed deze te komen halen. Mis dus zeker de
viering in uw kerk niet in weekend 5-6 februari.
Alleen Aswoensdag… die dag valt niet meer binnen de termijn van deze Zaancirkel. Want dan hebt u de
voorjaarseditie inmiddels al in uw brievenbus.
Ik wens iedereen een blijde tijd toe vol innerlijk licht, liefde en verbondenheid. Speciaal zijn de gedachten van mij en van mijn collega’s in het pastoraat bij de zieken en de mensen die zich extra alleen voelen.
Het valt niet altijd mee om toch maar weer moed te vatten en door te gaan. Wie het wel eens druk heeft
(eigenlijk té druk!) raad ik aan: probeer voor geest en lichaam eens wat te ontstressen, gun je zelf eens
de tijd om plaats te nemen in je gemakkelijke stoel, zet je beeldschermen uit, steek een kaars aan, zet
wat mooie muziek aan, drink een warme kop thee, pak een boek, of ga gewoon eens buiten wat lopen,
of bezoek eens een doordeweekse avondmis. Extra weerstand opbouwen doe je door gezond te leven,
en daar hoort ook spiritualiteit, je band met God, bij. Naar Hem hebben we allemaal een diep verlangen,
dat we bewust of onbewust in ons dragen. En mocht u iets bijzonders te vieren hebben: vergeet niet
even dankjewel te zeggen naar Boven!
Terug naar Driekoningen. Christus zegene ook uw huis! En dat u zich in dit af te ronden jaar en vooral
in de tijd die wij tegemoet-leven, door deze Christus en Zijn Moeder Maria beschermd mag weten.
deken / pastoor F.J. Bunschoten
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NIEUWS VANUIT HET KERKBESTUUR

R.K. Parochieverband Zaanstreek
St.-Bonifatius – St. Jozef – H. Maria Magdalena (Zd) – H. Maria Magdalena (W)
– HH. Martelaren van Gorcum – H. Odulphus – O.L.V. Geboorte – St. Petrus
Contactadres: Dorpstraat 570 1566 BZ Assendelft
E-mail: kerkbestuur.pvz@gamil.com
Uit de bestuursvergadering van 7 september
2021.
Pastoraat
Veel aandacht voor de aanstaande sluiting van de
Martelaren. Op zondagmiddag 12 september
wordt de kerk officieel aan de eredienst onttrokken.
In de Jozef, de Bonifatius en de Petrus zijn doopsels
toegediend.
Op vrijdag 10 september hebben de pastores een
bijeenkomst met de bisschop, o.a. om kennis te maken met de tentoonstelling Geloven in geluk.
Website
Bestuursleden krijgen deze week een link toegestuurd, een en ander kan dan in de parochieraden
worden afgestemd. In eerste instantie vormen pastoor Floris Bunschoten en diaken Jeroen Hoekstra
de webredactie.
Mogelijke verdere fusies
Er liggen geen concrete plannen, maar we weten
allemaal dat het openhouden van dure gebouwen
voor slinkende parochies en met een steeds krapper wordende pastorale bediening niet eeuwig is
vol te houden. In het overleg tussen bisdom en pastores is dat een voortdurend agendapunt.
Bijeenkomst met parochieraden
In overleg met de parochieraden, ook over de
agenda, moet er een gezamenlijke bijeenkomst
worden gepland.

Katholiek Zaanstreek

Uit de parochies
❖ Bonifatius
Kapelaan Nico Kerssens heeft de (tijdelijke)
waarneming van pastoor Floris Bunschoten
overgenomen. Hij verhuist naar Zaandam.
De provincie draagt met een subsidie bij aan de
renovatie van het dak.
❖ Odulphus
Na de sluiting van ‘Het Wapen van Assendelft’
zijn condoleancebijeenkomsten na uitvaarten
mogelijk in ‘De Dorpstaveerne’. Dit jaar is er tijdens de kermisweek weer de traditionele kerkveiling. De opbrengst is voor de renovatie van
het priestergraf en herstel van de bliksemafleiding van de kerk.
❖ Petrus
Zaterdag 11 september is de (uitgestelde) boekenmarkt voor de Vastenactie. Zondag 12 september oecumenische viering in het Agathepark.
❖ Maria Magdalena Wormer
Er is enige haast bij het aanbrengen van goede
ventilatie in het Achterschip nu de winter nadert. Van belang voor de parochie én het dorp.
❖ Maria Magdalena Kalf
Op 26 september is er een parochielunch.
De klok slaat weer. De gemeente heeft de wijziging in het computerprogramma dat de klok
aanstuurt betaald.
❖ Jozef
Er wordt na de viering weer gezamenlijk koffiegedronken.
❖ Martelaren
Na de sluiting van het kerkgebouw op zondag
12 september is er op zaterdag 18 september
een barbecue op het schoolplein van het BWZgebouw en op zondag 19 september is de startviering binnen.
Namens het bestuur Corrie van Sijl

-4-

Kerkbestuur
NIEUWS VANUIT HET KERKBESTUUR

Deken gevraagd voor nieuwe taken
Commissaris van Congregatie
Onlangs vroeg de bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr. J. Hendriks aan deken F. Bunschoten de benoeming tot ‘commissaris’ (algemeen administrator) van de Congregatie van de Zusters van de H. Juliana van Falconieri te aanvaarden. Deze Julianazusters, beter bekend als ‘De Juliaantjes’, gesticht door
een jezuiet, waren in de bloeitijd van hun Congregatie beschikbaar als verzorgenden bij gezinnen thuis.
Vooral kraamgezinnen en gezinnen die het moeilijk hadden kwamen in aanmerking voor deze geweldige vorm van thuiszorg. Vanuit hun klooster –ze hadden in Nederland diverse kloosters, het moederhuis bevond zich te Heiloo– reisden de zusters naar de gezinnen die ze hielpen en gingen aan het eind
van de dag weer terug. Momenteel zijn er nog vier Julianazusters Ze hebben allen een eerbiedwaardige
leeftijd en zijn woonachtig te Heemstede en Limmen. De Congregatie moet er garant voor staan dat het
de zusters aan niets ontbreekt. Nu de Congregatie niet meer door een Moeder Overste bestuurd wordt
en omdat het een religieus instituut betreft die onder de bisschop van Haarlem-Amsterdam ressorteert
(een zgn. ‘diocesane congregatie’) vragen de constituties en de Romeinse richtlijnen dat de verantwoordelijk bisschop een bestuurder aanwijst zodat de betrokkenen altijd bij iemand terecht kunnen. Deken
Bunschoten heeft bij zijn kennismaking met de zusters grote bewondering opgevat voor al het goede
dat de Juliaantjes in hun dienstbaar leven voor anderen hebben gedaan.
Parochiegebied IJmond-noord
Vanwege het vertrek van pastoor Kaleab Maresha Shifferaw is deken Bunschoten door de bisschop voor
een periode die duurt tot 12 december 2021 benoemd tot administrator van de parochies van Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord. Dit, om de komst van de nieuwe
pastoor voor te bereiden.
Overige
De deken wordt geacht bovengenoemde taken uit te oefenen naast het dekenschap over het gebied
Zaanstreek-IJmond en het pastoorschap van de zeven parochies van de Zaanstreek.
Verder is de hij recent tot voorzitter van het Ziekenapostolaat in Nederland benoemd en brengt het indult dat aan hem verleend is om de Mis in de oude ritus op te dragen (traditionele vorm van Eucharistievieren volgens de vòòr én tijdens het tweede Vaticaanse Concilie algemeen geldende, maar ook nu
nog gepraktiseerde liturgie) ook een opdracht met zich mee om regelmatig zo’n viering aan te bieden
want daar is vraag naar. Vandaar op maandagavond altijd een ‘oude Mis’ in het Latijn in de H. Odulphuskerk te Assendelft.
Wij vinden het belangrijk dat u over dit alles geïnformeerd bent. En we wensen alle lezers van de Zaancirkel een gezegende Kersttijd.
Bestuur van uw kerken van Parochieverband Zaanstreek

Vaste mistijden door-de-week

➢ St.-Bonifatius, Oostzijde 12, Zaandam
Rozenkrans gevolgd door Woord & Communieviering: wo. 19.00 u.;
gelezen H. Mis ma., di. en do. 9.00 u., wo. en vr. 19.00 u.;
biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week

➢ H. Maria Magdalena, Kalf 160, Zaandam
gelezen H. Mis alle donderdagen 19.00 u.;
biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week

➢ H. Odulphus, Dorpsstraat 570, Assendelft
gelezen H. Mis: ma. t./m. vr. 19.00 u.; aanbidding ma. t./m. vr. 19.30-20.00 u.;
biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week
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Het goede nieuws doorgeven
‘Ook jongeren hebben behoefte aan
een katholiek geluid’
Door: Belinde van Dijk-Kroesbergen
Geloof is voor jongere generaties minder vanzelfsprekend. Voor het lezen van een (papieren)
krant geldt hetzelfde. Een dubbele uitdaging voor Katholiek Nieuwsblad. Maar mede dankzij uw
steun aan Arnulfus Stichting, kan KN die uitdaging met vertrouwen aangaan. “Als je het goede
nieuws wilt delen, ook met een volgende generatie, dan moet je missionair zijn en de deuren
opengooien.”
Als moeder van twee pubers
begrijpt Marjolijne du Maine
(46) het maar al te goed: de
mening van haar kinderen
wordt voor een groot deel bepaald door de ontmoeting met
leeftijdsgenoten en de berichtgeving in de media. Maar
de kans dat daar tegenwoordig een katholiek geluid te horen is, is erg klein. Ze vindt het
soms lastig, vertelt de contactpersoon voor Arnulfus
Stichting openhartig. Ze is
zelf overtuigd katholiek en
Ook jongeren van nu zoeken naar bezinning, verdieping, ontmoeting.
wil geen zondagse Mis over| Foto: Helena Lopes – unsplash.com
slaan. “Bij mijn kinderen van
19 en 17 is dat anders. Ze willen lang niet altijd mee naar de kerk en spreken hardop hun twijfels uit.
Het voelt dan alsof ik als geloofsopvoeder tekortschiet.”

HET GOEDE NIEUWS DELEN
Wanneer jongeren niet meer (zo vaak) naar de kerk gaan en ook minder katholieke leeftijdsgenoten
ontmoeten, zullen er andere wegen bewandeld moeten worden. Het katholieke geluid moet vertegenwoordigd zijn op plekken waar jongeren wél komen en elkaar ontmoeten, in de taal die zij spreken. Du
Maine, medewerker marketing en communicatie bij Katholiek Nieuwsblad, vertelt over deze belangrijke
taak die KN op zich heeft genomen, als enige katholieke medium in zijn soort in Nederland. “Als je het
goede nieuws wilt delen, ook met een volgende generatie, dan moet je missionair zijn en de deuren
opengooien. En er ook zelf op uit gaan om mensen te ontmoeten. De Kerk kan niet gaan afwachten tot
de jongeren naar haar toe komen, en dat geldt voor ons als katholiek medium evengoed. Zeker voor de
generatie van zogeheten digital natives, mensen die zijn opgegroeid met het internet, verloopt het eerste
contact vaak online. Daarom ontwikkelen we onze website kn.nl voortdurend, en zijn we ook present
op bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter. Via sociale media worden onze artikelen steeds vaker
gelezen en gedeeld, en blijven mensen in contact komen met dit katholieke geluid.”

Waarom is die ontmoeting zo belangrijk?
“In ontmoeting vind je creativiteit en herbron je doordat je elkaar inspireert. Op zo’n moment kan je
soms wel eens de Heilige Geest gewaar worden, en dat is juist zo mooi. Die vreugde hopen wij in de
artikelen van KN zichtbaar te maken. Dat is interessant voor katholieken, maar ook voor niet-katholie6
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ken, omdat ze iets zien van de authentieke vreugde die in ons leeft. Mensen zijn altijd op zoek naar verbondenheid, liefde en vreugde. Ook voor meningsvorming zijn onze nieuwsberichten, achtergrond artikelen en analyses van belang. Lezers ontmoeten hier allerlei verschillende katholieke meningen en dat
is goed. Ik geloof dat de waarheid in het woord ligt. Ook in het woord tussen mensen. Zonder ontmoeting
en zonder dialoog is er geen groei tot waarheid.”

Slaan de inspanningen bij de jongere generatie aan?
“In het najaar van 2020 hebben we verschillende filmpjes gemaakt die we via de sociale media bij zoveel
mogelijk verschillende mensen hebben gepromoot, ook buiten katholieke kring. De filmpjes illustreren
onze missie dat geloof, hoop en liefde nog steeds bestaan. Ze waren bedoeld om abonnees te werven en
te groeien in naamsbekendheid. We zien dat onze online community groeit, evenals het aantal websitebezoeken. Ook het aantal abonnees nam toe door de campagne, en tot onze vreugde zaten daar ook
jongere lezers bij. Maar eerlijk gezegd hadden we op meer nieuwe aanwas gehoopt. We blijven doorgaan
met gerichte acties om nieuwe lezers te bereiken. Maar we moeten ook erkennen: de vanzelfsprekendheid van een abonnement op een papieren krant is nagenoeg verdwenen bij jongere generaties. Zij vinden hun nieuws, duiding en opinievorming vooral online. Vandaar dat we ook daar aanwezig willen zijn
met een goed katholiek geluid, zelfs al levert dat in economische zin nog weinig op. Het online platform
KN Jong (kn.nl/jong) met katholieke berichtgeving door en voor jongeren, is daar een goed voorbeeld
van. Ook dat slaat aan, de artikelen worden steeds beter gelezen en gedeeld via sociale media. De nieuwe
rubriek ‘Geloofsvragen’ op KN Jong is een groot succes, jongeren zitten kennelijk toch echt met levensvragen waarbij ze benieuwd zijn wat de katholieke Kerk erover leert. Ook bij jongeren bestaat een behoefte aan een katholiek geluid. Op deze manier hopen we in alle bescheidenheid wat zaadjes uit te
strooien, die later wellicht ontkiemen. We geven jongeren de kans het geloof te ontdekken en hierin te
groeien, dat is toch de missie van KN. Ik zie het om me heen gebeuren. En als ik iets geleerd heb, is het
dat je geloof niet kan afdwingen. Je mag vertrouwen en meebewegen, maar forceren helpt niet. We moeten het aan de Heilige Geest overlaten.”

Hoe zie jij de toekomst?
“Dat veel mensen, en vooral ook jongeren, niet meer naar de kerk gaan, betekent niet dat ze niet openstaan voor het geloof. Dingen mogen ook groeien. KN kan blijven bijdragen aan dat groeiproces door
hen te prikkelen met de artikelen die we schrijven. Op deze manier kunnen we helpen bij het maken van
goede keuzes. Het idee dat geloof ‘niet meer van deze tijd is’, vind ik echt onzin. Kijk naar de problemen
van onze tijd: armoede, onrecht, milieuvervuiling, ga zo maar door.
Over al die dingen heeft de Kerk goed nagedacht en biedt de katholieke
sociale leer hele concrete handvatten. Alleen lees je daar in andere media zo weinig over. Daarom blijft het noodzakelijk dat KN – zowel in de
fysieke krant als online – kan blijven schrijven over katholieke perspectieven op bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk, naastenzorg of over
hoe je met geld en winst om kunt gaan. Het gaat er niet in de eerste
plaats om te overtuigen, maar om te getuigen van de goedheid, waarheid en schoonheid van onze geloofstraditie. Vervolgens kun je slechts
Marjolijne du Maine:
hopen en bidden dat mensen geïnspireerd raken om keuzes te maken
“We geven jongeren de kans
die tot werkelijk geluk leiden, het geluk dat belichaamd wordt door
het geloof te ontwikkelen en
Jezus Christus. Volgens mij is een katholiek medium nog nooit zo behierin te groeien.” | Foto: KN
langrijk geweest.”

Meer interessante artikelen lezen?
Ga naar www.kn-digitaal.nl en/of
neem een abonnement op Katholiek Nieuwsblad!
Contact: Postbus 1270, 5200 BH ’s Hertogenbosch
 073 612 34 80

info@kn.nl; Zie ook: kn.nl/abonnementen
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❖ Volkskerstzang 2021

Alle genoemde data en tijden
zijn onder voorbehoud i.v.m.
mogelijk veranderende maatregelen rondom het Corona virus. Raadpleeg de website en
let op de mededelingen na afloop van de weekendvieringen.

Wilt u ook in kerstsfeer komen? Een kerstviering meemaken in eigentijdse sfeer, om even stil te staan bij de essentie van Kerst en een moment voor jezelf. Om even los te komen van het drukke bestaan. Kom
dan naar de Volkskerstzang 2021! Deze wordt voor de 44e keer gehouden.
Bart Niek van de Zedde zal spreken over het thema ‘In levende lijve?
Real-life!’
Muzikale medewerking wordt verleend door Gospelkoor Revival uit Koog aan de Zaan en Soli Deo Gloria
uit Zaandam. Het orgel wordt bespeeld door Dick van Bezooijen.
De Volkskerstzang wordt gehouden op zaterdag 11 december aanvang 20.00 uur in de Oostzijderkerk te Zaandam. De kerk is geopend vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte bij de
uitgang.
We heten u van harte welkom!

❖ Lichtjesdag
Elke jaar, op de tweede zondag van december (dit jaar 12/12, red.),
is het ‘WereldLichtjesdag’.
Over de hele wereld staan mensen stil bij alle kinderen, die op
welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Op deze
manier hopen zij een lichtpuntje te bieden in donkere dagen.
• Ontstaan van WereldLichtjes Dag
World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika,
door The Compassionate Friends. Inmiddels worden er wereldwijd,
op de 2e zondag van december om 19.00 uur lokale tijd, kaarsen gebrand voor overleden kinderen. Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag, ieder uur ergens op de wereld, kaarsen
worden aangestoken voor overleden kinderen. Op diverse locaties in Nederland worden herdenkingsbijeenkomsten gehouden.
• WereldLichtjesdag Zaanstreek
Onder andere in Zaandam wordt er aandacht aan deze bijzonder dag besteed, dat is op:
o zondag 12/12 in de Noorderkerk aan de Heijermansstraat 127 in Zaandam
o inloop van af: 18.00 uur
o kaarsjes aansteken: tussen 18.15 - 18.45 uur
o aanvang: 19.00 uur
Een afvaardiging van Koor Con Amore o.l.v. Alexandre Pavloff, dirigent (Sint-Bonifatiuskerk, ZaandamCentrum) zal muzikale medewerking verlenen aan deze avond.
Na afloop zal er een collecte worden gehouden om ook in 2022 weer een lichtjesavond te kunnen organiseren.
• Namen noemen
Wilt u de naam van een overleden kind genoemd hebben? Geef, tot en met vrijdag 3 december a.s., via
het volgende e-mailadres de naam en achternaam van het overleden kind door:
wereldlichtjesdag-zaanstreek@outlook.com / Kijk voor meer informatie op: voorjewijkje.nl !

❖ Groot Zaans Kerstconcert
Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor (ZIM) geeft op donderdag 16 december a.s. haar jaarlijks kerstconcert deze keer niet zoals gebruikelijk in het Zaantheater maar door de coronaperikelen in het Cultureel Centrum de Bullekerk Westzijde 75 Zaandam dat volledig voldoet aan de eisen van luchtcirculatie
die worden gesteld door het RIVM.
Het koor staat sinds 1 januari 2019 onder leiding van de jonge zeer bevlogen dirigent Hugo van der Meij
uit Katwijk. Verder wordt medewerking verleent door een aantal bekende en talentvolle solisten:
8
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Hendrik van Veen vleugel; Arjan Wouters orgel; Pascal van der Velde trompet; Willem Nijhof bariton
Zang en Solozang.
o Aanvang van het concert is 20.15 uur
o Toegangsprijs is €17.00 inclusief een pauzedrankje, donateurs betalen €15.00 max 2 personen
o In de Bullekerk kunnen minder mensen dan in het Zaantheater dus wees er snel bij want vol is
vol. Bij de ingang is wel een QR code check of geldige inentingspapieren.
Kaarten zijn verkrijgbaar:
o Website ZIM: www.zimmk.nl
o Aad Wijnands Veeringstraat 33 Zaandam
o Jaap Dral Waterput 60 Oostzaan.
o Bij de leden van het koor
o Op de woensdagavonden van 19.00 uur tot 19.30 uur voorafgaande aan de repetities in de
Bullekerk.
Zet de datum alvast in uw agenda!

❖ Kerstconcert ‘Kerst met Aladdin en Spaanse klanken’
Na een jaartje afwezigheid vanwege de coronacrisis is er dit jaar gelukkig weer een kerstconcert van
Harmoniecorps Tuindorp (HCT) in de Maria Magdalenakerk in Zaandam, op vrijdagavond 17 december.
Onder leiding van dirigent Bert Willemsen brengt HCT een afwisselend programma. Uiteraard
is de nodige kerstmuziek te horen, waaronder muziek uit de kerstfilm Home Alone. Verder onder andere
het voor harmonieorkest geschreven Eldorado van de Franse componist Thierry Deleruyelle, de
Spaanse klanken van twee delen uit de Suite Española van Isaac Albeniz en muziek uit de populaire
musical Aladdin.
Dit jaar is er nog geen kerstsamenzang opgenomen, vanuit veiligheidsoverwegingen,
de gezondheid van het publiek is belangrijk voor ons.
Kerstconcert Harmoniecorps Tuindorp,
vrijdag 17 december, Maria Magdalenakerk, Kalf 162, Zaandam. Aanvang
20.00 uur, kerk open 19.30 uur. Toegang
gratis. Vooraf en in de pauze wordt koffie
en thee verkocht. Toegang wordt verleend
volgens de richtlijnen die dan van toepassing zijn. Mogelijk is een check van de QR
code hier dan een onderdeel van.
Meer Nieuws uit de Regio op de volgende pagina.
9

Stille Omgang
STILLE OMGANG 2022

Zou het kunnen ! !
Het is een wens die we door twee jaar Corona niet hebben kunnen vervullen: het lopen van de Stille Omgang in Amsterdam.
Zelfs in het jubileumjaar 2020, met het bestaan van 675 jaar Mirakel van
Amsterdam, was het niet mogelijk om met veel mensen dit jubileum lopend te gedenken. Maar mogelijk kan het in 2022 wel..
Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang heeft besloten tijdens de vergadering van 9 oktober jl. om de pelgrimage, de Stille Omgang
2022, te gaan organiseren. Als de (Corona) omstandigheden het toelaten zal
de Omgang plaats vinden in het weekend van 19/20 maart 2022.
In samenwerking met RK Purmerend wil het zustergezelschap Zaandam
gaarne aan dit initiatief van pelgrimeren meewerken.
Daarom roepen wij u allen op om u bij voorbaat op te geven, zodat we kunnen rekenen op een volle bus;
om op weg te kunnen gaan naar de Stille Omgang.
Tijdens de Stille Omgang en dan specifiek in de bus wordt het Rozenkransgebed gebeden. Zo mogen we
in onze gebeden al onze dierbaren in herinnering brengen: we denken in het bijzonder aan pastoor
Goedhart, pater Sijm en diaken Versteeg. Maar ongetwijfeld heeft u ook intenties waar gebeden voor
moet worden. Wilt u, dat we dat met elkaar doen, dan moet u deze vroegtijdig opgeven.
Reden genoeg om mee te gaan. Laat zien dat we een gemeenschap zijn: samen de schouders eronder, tot
eer van God en zijn volk.
Opgave voor Purmerend:
Opgave voor Zaandam:

Diaken Marcel Kaaijk
 m.kaaijk@chello.nl /  06 20 97 39 92
Mevrouw Marleen van de Wardt
 vanderwardtm@gmail.com /  06 40 51 12 10

Kerstklanken in de Sint-Bonifatiuskerk
Op zaterdag 18 december a.s. zal van 15.30 tot 16.30 uur de bekende Zaanse organist Dub de Vries het
orgel bespelen en samen met Esther Meulmeester, panfluit en Piet Meester, zang een mini kerstconcert
in de Sint-Bonifatiuskerk, Zaandam Centrum verzorgen.
Toegang gratis, wel zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Vier Kerstmis
Met de landelijke campagne VierKerstmis.nl
willen de gezamenlijke
Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van)
de kerstvieringen in de
parochies te komen, ook in uw parochie. De website VierKerstmis.nl werd in 2020 voor het eerst gelanceerd om in de coronatijd iedereen op te roepen om toch Kerstmis te vieren, ook als er geen plek was in
de eigen kerk.
VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het samen vieren van Kerstmis, maar wil in 2021 mensen
ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster
kijken waar en wanneer de vieringen zijn en of er eventueel nog beperkingen of maatregelen gelden om
aanwezig te kunnen zijn. VierKerstmis is daarmee behalve een landelijke campagne ook een campagne
voor en door de parochies.
VierKerstmis.nl ook dit jaar online:
kijk waar en wanneer u in onze parochies Kerstmis kunt vieren
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Advent
IKOON BESPROKEN

De Moeder Gods van het Teken
door Clara Bruins
Vol verlangen zingen gelovigen in de Adventsperiode het bekende lied O kom, o kom Immanuël. De naam
Immanuël gaat terug op de profetie van Jesaja (7,14) waarin een redder aangekondigd wordt: 'Daarom
zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon ter wereld brengen en hem Immanuël noemen'. Deze naam betekent 'God met ons'. In het Nieuwe Testament (Mat. 1,2223) wordt de tekst van Jesaja toegepast op de geboorte van Jezus uit de maagd Maria. In Jezus komt God
ons nabij.
Christus-Immanuël: een hoopvol teken
De profetie van Jesaja, waarin de komst van Immanuël aangekondigd wordt, vormt de basis van een
ikoontype met de naam Moeder Gods van het Teken, in het Russisch Znamenje. Deze ikoon toont Maria
ten voeten uit of als halffiguur met de handen biddend opgeheven, de orante-houding (zie afbeelding).
In een medaillon voor haar borst is de nog niet geboren Christus afgebeeld als Immanuël, jeugdig maar
tegelijkertijd volwassen. Met goddelijke waardigheid maakt Hij een zegengebaar met de rechterhand,
terwijl Hij in de linkerhand een schriftrol vasthoudt. De voorstelling visualiseert het in Maria mensgeworden Woord van God, dat er was voor alle tijden. Als in een visioen verschijnt Christus-Immanuël, teken van hoop en redding, tussen de armen van zijn moeder. Op de ikoon zijn links- en
rechtsboven Griekse afkortingen te zien van de
woorden Meter Theou (Moeder Gods). Het hoofd
en de schouders van Maria worden bedekt door
een purperrode sluier waarop drie sterren zijn
aangebracht. Deze verwijzen naar de Drie-eenheid, maar staan ook symbool voor de drievoudige maagdelijkheid van Maria: voor, tijdens en
na de geboorte van Christus.
Wijder dan de hemelen
Het ikoontype Moeder Gods van het Teken wordt
ook met de Griekse naam Platytera (groter dan)
aangeduid. Het is een eretitel voor Maria die teruggaat op een citaat uit een vroeg-christelijke
hymne ter ere van de Moeder Gods: 'Uw schoot
maakte God tot een troon en uw lichaam maakte
hij wijder dan de hemelen'. Deze woorden verwijzen naar het onbegrijpelijke mysterie van de
majesteitelijke God, schepper van hemel en
aarde, die ruimte vond in het lichaam van een
vrouw. De voorstelling van Maria met het nog
niet geboren Christuskind voor de borst herinnert aan dit mysterie: ‘Hem die de hemelen niet
konden omvatten heeft Maria in haar schoot gedragen’.

O kom, o kom, Immanuël
De ikoon van de Moeder Gods met Immanuël in haar schoot past bijzonder goed bij de Adventsperiode.
Met Maria zien gelovigen verlangend uit naar de komst van Christus-Immanuël, die ons reeds zegent. In
hem komt Gods koninkrijk van vrede en gerechtigheid naderbij. Hij is het teken van verlossing en bevrijding. Daarom zingen gelovigen in de tijd naar Kerstmis toe vol vreugde: O kom, o kom Immanuël!
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De Kerk
DE KERK IS FANTASTISCH

‘De kerk is fantastisch!’
... roep je op een dag. ‘Ben je helemaal van lotje
getikt? Het is een aftandse achterhaalde bende!’,
reageert je zwager die altijd op de kerk scheldt
om jou te jennen. Al is hij er de laatste veertig
jaar nooit meer geweest. ‘Nou, nou, is dat niet
wat overdreven?’, reageert een ander, die net als
jij actief is in de parochie. Ze zingt in het koor,
schenkt koffie, bezoekt zieken en zet zich in voor
de Vastenactie. ‘Zo mooi en goed is het nu ook
weer niet hoor!’, gaat ze verder. ‘En de
KBO/PCOB begint aardig samen te vallen met
wie er nog komen!’, vervolgt ze.
De uitspraak: ‘de kerk is fantastisch!’ is niet van
mij of van een andere kerkelijk vrijwilliger/ster.
Het is de titel van een vorig jaar verschenen boek
van de Vlaamse theoloog en kerkjurist Rik Torfs.
Is hij zo'n kerkelijke prelaat die misschien tegen
beter weten in de kerk altijd wil ophemelen en
verdedigen? Nee, zo' n figuur is Torfs niet. Hoewel zeer geleerd is hij echt iemand van onderen,
die bovendien altijd open en vrijmoedig zijn mening naar voren brengt. Ook altijd vol humor en
zelfspot, wat zo kenmerkend is voor veel Vlamingen. Hij schrijft: voor veel mensen heeft de kerk
afgedaan. Voor anderen staat ze onomstotelijk
overeind als een rots in de branding. Hoe je er
ook persoonlijk over denkt, de meeste conclusies
zijn nooit helemaal definitief, de meeste discussies niet afgesloten. Zeker niet wanneer iemand
beweert dat het wel zo is. Zolang er gezegd wordt
dat het met de kerk gedaan is, blijft ze in leven.
Zolang iemand afkondigt dat de discussie over de
priesterwijding van de vrouw is afgesloten, gaat
ze verder. Dat is een goede zaak! Misschien wel
omdat christenen, geïnspireerd door het evangelie, wel van schijnbare tegenstellingen houden,
maar niet van het definitieve einde. Rik Torfs wil
niks goed praten. Er schuilt naast veel goeds ook
veel kwaads in de kerk. Ze is geen bastion van
morele perfectie. Mensen verwerpen de kerk
omdat ze gouden bergen van haar verwachten.
Ze geloven er niet te weinig in, maar te veel!
Ze verlangen van haar een zuiverheid, die ze niet
kan bieden, omdat ze uit mensen bestaat. Torfs
beweert niet dat de kerk goed is, maar ze is wel
fantastisch en hij adviseert: Leg je er gewoon bij

neer dat ze
soms een beetje
slecht is, zonder je pogingen
om haar te verbeteren op te
geven natuurlijk! Want daar
roept de bijbel
keer op keer
toe op. En waar
horen we die
woorden? In de
kerk en daarom moet je er met regelmaat naar
toe!
Rik Torfs vindt paus Franciscus aan zijn zijde.
Ook die stelt voortdurend dat de kerk vol van
zondaars is en niet alleen bedoeld is voor heiligen. De eucharistie is niet bedoeld alleen voor
hen aan wie geen smetje kleeft, maar bovenal
voor al die mensen die vergeving en barmhartigheid behoeven. Zijn we dat niet allemaal op een
enkeling na? Daarom pleit onze paus in zijn encycliek Fratelli tutti - Alle zusters en broeders!
voor meer broeder- en zusterschap en meer sociale vriendschap. Hij schrijft: de wereld is er
voor iedereen, omdat we allemaal met dezelfde
waardigheid op deze aarde geboren zijn. Als de
ruziënde politici in den Haag dit geschrift gelezen hadden, was er allang een nieuw kabinet dat
volop bezig was om van Nederland weer een sociaal en rechtvaardig land te maken. Dan werden
we niet meer moedeloos van politieke leiders,
die fout beleggen of geen actief geheugen hebben
en de slachtoffers van de toeslagenaffaire zou allang recht zijn gedaan. Het woord fantastisch betekent: buitengewoon mooi, goed, leuk, maar
ook door fantasie voortgebracht. Fantasie wil
dan zeggen: niet berustend op de werkelijkheid.
Maar is dat nu juist niet een kenmerk van ons geloof, dat we bezig zijn om te doen wat ondenkbaar is? Zoals lopen over het water, vrede op
aarde, nergens meer oorlog, iedereen een dak
boven het hoofd en voldoende te eten? Om van
opstaan uit de dood – welke dan ook – nog maar
te zwijgen! En is dat niet fantastisch?

Ko Schuurmans, pastor
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Engelen
HEMELSE HELPERS

Hemelse helpers
Hans Schoorlemmer
Een hemels koor dat het uitzingt van vreugde. Een nachtelijke boodschapper die aanspoort te vluchten. Een nabije in de eenzame nacht: op
cruciale momenten in en rond Jezus’ leven spelen engelen een rol.
Een geliefd lied in onze katholieke traditie is het 'In Paradisum'. Het wordt gezongen op het eind van de uitvaartliturgie, wanneer de overledene de kerkruimte wordt uitgedragen: In paradisum deducant te angeli ... Het lied gaat verder,
maar het is vooral die eerste regel die blijft hangen. Die tedere, ijle gregoriaanse melodie en de tekst.
Vertaald: 'Dat de engelen je mogen begeleiden naar het paradijs.' Je ziet de dragers - niet zelden familieleden en vrienden - hun geliefde dragen. Ze worden omgeven door een dragende, troostende melodie,
die hun verlangen vertolkt en dat van de aanwezige gemeenschap. Op de grens van leven en dood wordt
verbeeld wat we beleven, of verlangen te beleven: dat er engelen zijn die ons helpen onze geliefden te
begeleiden naar wat we hun gunnen: eeuwig licht en eeuwige vrede.
Rond Jezus' geboorte
Ook op scharniermomenten in het leven van Jezus spelen engelen een rol. Om te beginnen rond de geboorte. De engel Gabriël brengt Maria de boodschap dat ze zwanger is van de heilige Geest. Wees niet
bang Maria. Durf 'ja' te zeggen op wat er in jou groeit. Jozef, Maria's verloofde, overweegt van haar te
scheiden als ze zwanger blijkt van een hem onbekende verwekker. Een zeer menselijke overweging,
Maria heeft een kind van een ander. Dat Jozef wat in Maria's schoot groeit, toch kan vertrouwen, heeft
hij ervaren als hulp van Godswege. Er moest een engel aan te pas komen, in een droom is hij verschenen.
Het zijn ook weer engelen (goddelijke intuïtie) die de herders als eerste kraamvisite naar de kribbe leiden. Daar aangekomen is het hart van de herders te klein om de vreugde om het in doeken gewikkelde
kind te bevatten. Engelen vormen het koor dat hun blijdschap uitzingt. Heel de hemel, heel de aarde
moet het horen.
Na de geboorte van Jezus moet de familie vluchten. Koning Herodes is bang van zijn troon te worden
gestoten door de nieuwe koning en stelt alles in het werk om hem te doden. Het is een engel die Jozef
ingeeft te vluchten. Dat mensen zo wreed kunnen zijn is haast niet te geloven. Ook hier moet een engel
aan te pas komen om Jozef over de streep te halen. Door de hemelse bode neemt Jozef de bedreiging
serieus en vlucht met moeder en kind naar Egypte. Als de kust in Israël veilig is, krijgt Jozef een teken,
een boodschap. Wederom van een engel.
Door een engel gesterkt
Een kernmoment in Jezus' leven is ook de avond voor zijn lijden, in de hof van Getsemane. Als ergens
Jezus' menselijke kant zichtbaar wordt, is het hier. Het is Gerard Reve, die deze scène in 'Moeder en
Zoon' (1980) als geen ander heeft beschreven. ‘Wie was het dan, Die aan de vooravond, in de hof van
Getsemane, bang was ... Die aarzelde ... Die twijfelde ... Die de Dood aan het kruis vreesde ...
Ik bedoel: Wie was het dan, Die daar; in Zijn doodsangst ... door een engel gesterkt moest worden? …' Ik
haalde diep adem. Wie anders was dat... dan God Zelf, Die wanhoopte en Die aan Zichzelf twijfelde? …’
Dit fragment behoort volgens kenners tot het mooiste dat Reve geschreven heeft. Hoogtepunt in dit stuk
is wat mij betreft de zin over de engel. Die tekent de diepte van het drama, van het verdriet, waarbij de
troost van een mens tekortschiet. Het is een engel die laat weten dat God nabij is.
Krachtig
Ten slotte komen we op paasmorgen engelen tegen. De evangelist Mattheüs vertelt hoe een engel als
een bliksemschicht naar beneden daalt en de steen voor het graf wegrolt. De bewakers, ingehuurd om
de dood - het laatste machtsmiddel van de overheden in Jeruzalem - te bewaken, zien zijn witte kleed,
schrikken en slaan op de vlucht. Dat Jezus over de dood heen lééft, is menselijkerwijs niet te geloven,
niet te bevatten. Ook hier biedt een krachtige bode van Godswege als een bliksemschicht hulp. Hij is het
ook die de rouwende vrouwen bij het graf overtuigt. Als deze de weggerolde steen zien, denken ze aan
grafschennis. Hebben ze hun geliefde meester vermoord, gunnen ze hem zelfs in het graf geen rust? Dat
Jezus niet dood is, maar leeft en al onderweg is naar Galilea, hun geboortestreek, ervaren ze als door
God gegeven. Hemelse bodes zijn het die dit blijde nieuws brengen.
(Bron: Open Deur)
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Vieringen
VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK

Za. 27 nov.
1e Advent
Zo. 28 nov.
Za. 4 dec.
2e Advent
Zo. 5 dec.
Za. 11 dec.
3e Advent
Zo. 12 dec.
Za. 18 dec.
4e Advent
Zo. 19 dec.

St. Bonifatius
Oostzijde 12, Zaandam
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Beemster
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
F. Schouten

H. Maria Magdalena
Kalf 160, Zaandam
11.00 u. Eucharistie
N. Beemster
11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

H. Odulphus
Dorpsstraat 570, Assendelft
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

Kerstmis, hoogfeest van de Geboorte van Onze Heer
Vr. 24 dec.
Kerstavond
Za. 25 dec.
Eerste Kerstdag
Zo. 26 dec.

Tweede Kerstdag /
Feest H. Familie

Vr. 31 dec.

Maria, Moeder Gods

Za. 1 jan.
Nieuwjaarsdag
Zo. 2 jan.
Driekoningen
Za. 8 jan.
Doop van de Heer
Zo. 9 jan.
Za. 15 jan.
2e zondag
Zo. 16 jan.
Za. 22 jan.
3e zondag
Zo. 23 jan.
Za. 29 jan.
4e zondag
Zo. 30 jan.
Za. 5 febr.
5e zondag
Zo. 6 febr.
Za. 12 febr.
6e zondag
Zo. 13 febr.
Za. 19 febr.
7e zondag
Zo. 20 febr.

- 19.00 u. Gezinsviering
F. Punt
- 22.00 u. Kerstnachtmis
N. Kerssens
9.30 u. Hoogmis
F. Bunschoten
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
F. Schouten
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 Eucharistie
N. Beemster
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
F. Schouten

19.30 u. Kerstavondmis
N. Kerssens
11.00 u. Hoogmis
F. Bunschoten
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
N. Beemster
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

- 19.00 u. Kerstavondmis
F. Bunschoten
- 21.30 u. Kerstnachtmis
F. Bunschoten
10.00 u.
I. Osterhaus
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

Dagen en tijden door-de-weekse vieringen op pagina 5
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Vieringen
VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK

Za. 27 nov.
1e Advent
Zo. 28 nov.
Za. 4 dec.
2e Advent
Zo. 5 dec.
Za. 11 dec.
3e Advent
Zo. 12 dec.
Za. 18 dec.
4e Advent
Zo. 19 dec.

St. Petrus
Snuiverstraat 2, Krommenie
19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
T. Molenaar
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo & Comm.
S. Baars

H. Maria Magdalena
Dorpsstraat 353, Wormer

St. Jozef
Veldbloemenweg 2, Zaandam

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Wo & Comm.
J. Hoekstra

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod

10.00 u. Wo & Comm.
W. Waardijk

10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo & Comm.
N. Smit

Kerstmis, hoogfeest van de Geboorte van Onze Heer
Vr. 24 dec.
Kerstavond
Za. 25 dec.
Eerste Kerstdag
Zo. 26 dec.
Tweede Kerstdag /
Feest H. Familie
Vr. 31 dec.
Maria, Moeder Gods
Za. 1 jan.
Nieuwjaarsdag
Zo. 2 jan.
Driekoningen
Za. 8 jan.
Doop van de Heer
Zo. 9 jan.
Za. 15 jan.
2e zondag
Zo. 16 jan.
Za. 22 jan.
3e zondag
Zo. 23 jan.
Za. 29 jan.
4e zondag
Zo. 30 jan.
Za. 5 febr.
5e zondag
Zo. 6 febr.
Za. 12 febr.
6e zondag
Zo. 13 febr.
Za. 19 febr.
7e zondag
Zo. 20 febr.

Kerstavondviering
G. Noom
Kerstnachtviering
M. Bruijns
Kerstdagviering
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
S. Baars
Eindejaarsdienst
M. Bruijns
10.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo & Comm.
T. Molenaar
19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
S. Baars
10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Eucharistie
G. Noom
19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
A Dijkers
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo & Comm.
S. Baars

Kerstavondviering
K. Schuurmans
Kerstnachtviering
R. Casalod
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

Kerstavondviering
J. Hoekstra

Eindejaarsdienst
Werkgroep Liturgie

-

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Eucharistie
G. Noom

10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo & Comm.
J. Hoekstra

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod

10.00 u. Wo & Comm.
W. Waardijk

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo & Comm.
T. Molenaar

10.00 u. Wo & Comm.
W. Waardijk

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod

10.00 u. Wo & Comm.
J. Hoekstra

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod

Wo. & Comm.: Woord en Communieviering
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Kerstdagviering
W. Waardijk

-

Jeugd
JEUGDPAGINA

Verwachting – Advent
Half november is Sint Nicolaas in ons land met de stoomboot
aangekomen en begon de tijd van "vol verwachting klopt ons
hart" – maar liefst drie weken voor zijn verjaardag!
En voor Kerstmis, de verjaardag van Jezus hebben wij zelfs vier
weken van verwachting: de Advent. Maria was nog veel langer
‘in verwachting’, of zoals we meestal zeggen: zij was zwanger.
Eigenlijk vieren we dus het feest al wekenlang vooraf. Waarom
vinden we dat fijn? Daarover gaat het volgende adventsverhaal.

Drie meneertjes in de winter
Er waren eens drie meneertjes. De eerste heette Subiet. De
tweede heette Vanplan. De derde heette Advent. Ze woonden
naast elkaar in een gezellige straat. Meneer Subiet was buschauffeur, meneer Vanplan was verzekeringsagent en meneer
Advent was tuinman. ‘s Morgens, als ze naar hun werk gingen,
groetten ze elkaar. ‘s Avonds dronken ze een kopje thee om de
beurt bij een van hen thuis.
Op een koude avond zei meneer Subiet: "De mensen in de bus waren zo somber vandaag. Volgens mij
voelen ze dat de winter eraan komt."
"Gouden tijden voor mij!" zei meneer Vanplan handenwrijvend. "Ik verkoop de laatste tijd extra veel
verzekeringen. Mensen dekken zich in tegen vorst en kou, inbraak en ziekte."
"In mijn vak is het opruimtijd," zei meneer Advent. "Ik veeg bladeren, haal dode planten weg en ik stop
bollen onder de grond. Dan klagen de mensen over hun kale tuin."
"Maar wij zijn toch niet somber?" zeiden ze. "Nee, wij niet. Wij komen samen gezellig de winter door."
Ze namen nog een koekje.
Ineens zei meneer Subiet: "Laten we een feest houden. Een winterfeest voor alle mensen tegen de somberheid!" Dat was een prachtidee.
Meneer Subiet stelde voor posters op te hangen met: "Komt Allen naar het Winterfeest Aanstaande Zaterdag om 8 uur in het Busstation. Iedereen Welkom!"
"En hoe wou je dat dan voor elkaar krijgen, Subiet?" zei meneer Vanplan. "Je moet toch eten en drinken
kopen, versiering aanbrengen, muziek regelen voor de jongeren en vervoer voor de ouderen en niet te
vergeten een verzekering tegen brand en ongeluk zo’n feest moet je plannen, dat kan op zijn vroegst
vólgend jaar." De meneertjes werden ineens zelf somber. Zo lang wachten.
Toen zei meneer Advent: "Vrienden, wat helpt tegen de somberheid?
Niet zomaar een feest, maar de voorpret, de verwachting. Ik zeg: het
feest is over vier weken. Iedereen moet meehelpen!" En zo gebeurde
het. Meneer Subiet maakte posters. Meneer Vanplan ging mensen regelen die mee wilden helpen. En meneer Advent? Die maakte een
grote groene krans met vier kaarsen. Voor elke week een.
(Marjet de Jong – www.geloventhuis.nl)
Iedere zondag steken we het volgende kaarsje aan, zodat het steeds
lichter wordt in deze donkere dagen!
En helemaal als je de plaatjes met felle kleuren versiert.
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bouwbedrijfjmm.nl
“We doen het òf goed, òf niet”

Bouw- en Aannemingsbedrijf

JMM
Oostermeerweg 61
1184 TT Amstelveen
Telefoon 06 531 221 62

Zingen in een koor … dat kun jij ook!
Meld je aan via de pastorie 075 61 64 807 of via het redactieadres:  redactieboni@live.nl

I
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Woord
WOORD VAN PASTOOR

D

e meest stille plek in de Randstad kun je vinden op een
speciale plek in de duinen van Zandvoort. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat vastgesteld. Wel
af en toe wat vliegtuiglawaai, maar dat verstoort nauwelijks de rust. Toch zijn er overal van die stille plekken te vinden, op dit moment, en wel in de vele kerken gedurende de kerstnacht en ook in de stille onderlinge verbondenheid van alle lezers van dit blad
Waarom is het zo stil?
Waarom willen wij met tallozen op die stille kerstnachtplekken bijeen zijn en dat elk jaar opnieuw?
Iedereen zal daar een eigen antwoord op kunnen
geven, maar wat ons dan toch met elkaar verbindt,
is dat ontroerende gevoel dat ook nu, in deze Kerstnacht voor ons allemaal een Kind is geboren.
Een oud gebed van de Kerk zegt:
“In de nacht haar diepste punt bereikt had
en de stilte bezit had genomen van de wereld,
daalde uit de hemel de Zoon van God naar de aarde
en werd mensenkind.”
De eeuwige God, de onuitsprekelijke, daalde af in onze mensenwereld, om ons leven te delen en om zelf
te kunnen ervaren wat dat mens-zijn, hier en nu, eigenlijk betekent.
Dat is echt een onbegrijpelijk gebeuren. Geen wonder dat zowel Maria als de herders door schrik werden
bevangen. Maria werd bang toen zij hoorde van Gods bedoelingen met haar en de herders werden in die
geboortenacht door vrees overrompeld. Maar de engel geeft steeds een geruststellend antwoord: “Vrees
niet Maria ... Vrees niet herders, want God zelf wil jullie metgezel worden; ik verkondig jullie een vreugdevol bericht.”
En, zo gaat de engel verder: “Heden is jullie een Redder geboren en Hij brengt de vrede op aarde voor
alle mensen van goede wil.
Daar word je stil van!
Want de stemmen van de machthebbers in onze dagen spreken
wel over wat anders dan vrede: oorlog, dan hier en dan daar ....
geweld van extremisten en aanslagen ...

Vrede
Vrede voor mensen van goede wil!
Op dat bericht komen de mensen af, want in iedereen leeft dat diepe verlangen naar geborgenheid,
vrede, veiligheid en solidariteit ... En juist dat intense zielsverlangen komt God Zelf waarmaken.
Daarom blijft Hij niet langer van alzo hoge, van alzo ver, maar
wordt als Kind in een stal geboren.
En een stal is precies de plaats waar de deur nooit in het slot valt en
de ramen niet dicht kunnen worden gedaan. En zo kun je zonder aan te
hoeven bellen naar binnen stappen en de ontwapenende glimlach van God voor jou ervaren.
"Wees niet bang ... " Je hoeft niet bang te zijn als God Zijn hand op je schouder legt en je begeleidt
naar het Kind dat Hijzelf geworden is en je vraagt om voortaan het beste van jezelf aan Hem te geven,
spontaan en met liefde.
Dit besef van die voelbare nabijheid van God stuwt de mensen naar de naar de nachtelijke kerk en verenigt de gezinnen en brengt, al is het maar voor die nacht, die wapens op de slagvelden tot zwijgen en
maakt het stil in je hart.
Het kijken naar de kribbe met het Kind is het meest wonderlijk gebeuren dat je jezelf maar kunt indenken.
- 18 -

WOORD VAN PASTOOR
Pastoor Klaas Steur †, die jarenlang de Nachtmis vierde in Scheveningen, schreef in een
van zijn boeken: "Als de nachtmis voorbij is, ga ik altijd een lange strandwandeling
maken; in die nachtelijke eenzaamheid zie ik de flonkerende sterrenhemel, hoor ik
het golfruisen van de zee en overvalt mij telkenjare het aangrijpende besef dat ik de
Ontroering
Schepper van dit alles - boven mij en om mij heen - zojuist heb mogen ontmoeten in
die kleine, tere gestalte van het kerstkind in de kribbe van mijn kerk."
God, zo dichtbij, daar kan niets in de wereld tegenop. Dat gaf deze pastoor elk jaar weer
de moed, de energie en het enthousiasme om er helemaal voor te gaan, met alle talenten die hij gekregen
had.
Een gelukkig mens in die suizende stilte bij die eeuwige golfslag ....
Nog even wil ik stilstaan bij een van de namen die de Bijbel aan dit Kind heeft meegeGoddelijke geven: Goddelijke held.
Elk jaar wordt er een ‘held van het jaar’ gekozen. Er is dan een zaal vol juichende menheld
sen: een poster van de gelukkige wordt door heel het land verspreid enz. Maar de
echte held, elk jaar opnieuw, voor wie in de kerstnacht over heel de wereld miljoenen
mensen bijeenkomen, is de Zoon van God zelf
Hij durfde het aan mens te worden. En als Hij dat aandurft dan moet ik/jij dat ook durven. Echt mensworden betekent: vrij proberen te zijn van alles wat mijn persoon tekort doet en vrij zijn voor alles wat
mij in staat stelt de cirkel van het kwaad te doorbreken, kortom: een mens
van liefde te zijn!
Het Kind van Bethlehem is het mooiste beeld van een mens en tegelijk het mooiste
Beeld
beeld van God. Hij is een lichtstraal in de donkere geschiedenis van de mensheid en in je
eigen levensverhaal.
En omdat dit licht ons elk jaar weer wordt aangereikt, hoef je nooit je hoop op een betere mensheid op
te geven.
En juist dat besef mag je op deze kerstavond ontroeren en je sterken om in het
nieuwe jaar alle vrees te overwinnen en royaal te zeggen: "Ik ga ervoor om dat
licht van God zelf aan anderen door te geven.”
Terecht kun je elkaar dan een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar toewensen. Want vanaf NU ga je met het heldere licht van God jouw leefwereld opnieuw binnen.

A.F.M. Goedhart, pastoor †
(Bron: Maandelijkse Ziekenbrief, Ziekenapostolaat Nederland)

Kerstfeest
Denkend aan hoe Jezus werd geboren.
Nergens plaats, daar was slechts een stal.
Tekenend voor een wereld van verval.
Maar de mensheid was nog niet verloren.

Niet als een offer werd hij ons gegeven.
Van Gods genade gaf hij ons het beeld,
dat alle pijn en alle wonden heelt
wanneer wij naar zijn liefde willen leven.

Hij kwam om ons de liefde aan te leren
voor God en hen die met ons gaan.
Zodat we nooit alleen komen te staan
wanneer 't geluk zich tegen ons zal keren.

Jezus wilde ons Gods liefde tonen.
Zodat wij, als wij eenmaal sterven gaan
en voor Gods troon in alle eenvoud staan,
weten dat wij eeuwig bij hem wonen.
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Misintenties
LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES
Weekend 27/28 nov.

Eerste Advent - jaar C / Dina Cornelia Adriana Duyker; Kenneth Max Trustfull; pastoor Goedhart; Reindert Goedhart; Truus Klaver – Sijbrandij; Tiny
Numan - van 't Ent

Vrijdag 3 dec. / H. Franciscus Xaverius, priester / 16.30 u: Aanbidding aansluitend Eucharistie
Weekend 4 / 5 dec.

Tweede Advent - jaar C / Fernando dos Santos Jorge; Maria Lopes; Herman
Schleeper; Jos en Nelly Sprangers - van Riel; Willem Waij en overl. familie ;
Daan van der Ven; Chris Vermolen

Weekend 11 / 12 dec.

Derde Advent - jaar C / Jo Palmboom-Zijlmans; Jos Reumer- van Herpen;
Trees Kuijl - van Aalderen; Eleonora Margaretha Blank

Weekend 18 / 19 dec.

Vierde Advent - jaar C / Eddy Otmar Bons; Ank Kat – Molkenboer; Antoinette
en Antonius Tromp; Piet van Nugteren

❖ Kerstavond

24 dec.

19.00 u:

❖ Kerstavond

24 dec.

22.00 u:

❖ Eerste Kerstdag

25 dec.

9.30 u:

❖ Tweede Kerstdag

26 dec.

9.30 u:

FEESTDAGEN
Woord & Communieviering voor jong en oud met samenzang / misintenties: pastoor Goedhart; om Gods zegen voor onze vrijwilligers, dankzij hun inzet kunnen wij
de Eucharistie blijven vieren
Midder-Nacht-Mis, lees meer op pagina 23 / Misintenties: pastoor Goedhart; om Gods zegen voor onze vrijwilligers, dankzij hun inzet kunnen wij de Eucharistie
blijven vieren; overl. ouders Brink-Ooteman
Geboorte van de Heer; Feestelijke hoogmis / misintenties: pastoor Goedhart; Jos en Nelly Sprangers - van Riel;
om Gods zegen voor onze vrijwilligers, dankzij hun inzet
kunnen wij de Eucharistie blijven vieren; Dina Cornelia
Adriana Duyker; Kenneth Max Trustfull; overl. fam. Teunissen - Stienissen

H.Familie; Eucharistieviering / misintenties: Truus Klaver – Sijbrandij; Tiny Numan - van ’t Ent; Tony Saba;
TinyFortuin-Beemsterboer; om Gods zegen voor onze
vrijwilligers, dankzij hun inzet kunnen wij de Eucharistie blijven vieren.
Voor álle kerst vieringen zijn toegangskaarten nodig! Zie item hierover op pagina 23

Vrijdag 31 dec. H.Silvester I, paus / 19.00 u Eucharistie met aansluitend Oudejaars-Lof tot 20.00 u

2022
❖ Zaterdag

1 jan.

9.30 u:

❖ Zondag

2 jan.

9.30 u:

Hoogfeest Heilige Maria van God / misintenties: pastoor
Goedhart; pater Sijm
Openbaring des Heren / misintenties: Herman Schleeper; pastoor Goedhart; Pater Sijm; Willem Waij en overl.
familie; Chris Vermolen

Vrijdag 7 jan. / H. Raimundus van Penyafort, priester / 16.30 u: Aanbidding aansluitend Eucharistie
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Misintenties
LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES
Weekend 8 / 9 jan.

Doop van de Heer - jaar C / Jo Palmboom-Zijlmans; Jos Reumer- van Herpen; Daan van der Ven; Maria Lopes; pastoor Goedhart

Weekend 15/16 jan.

Tweede Zondag - jaar C / Trees Kuijl - van Aalderen; Antoinette en Antonius
Tromp; Eleonora Margaretha Blank; fam. van Druten-Lechner

Weekend 22/23 jan.

Derde Zondag - jaar C / Tony Saba; Ank Kat – Molkenboer; Piet van Nugteren; Tiny Fortuin-Beemsterboer

Weekend 29/30 jan.

Vierde Zondag - jaar C / Dick Reumer; Dina Cornelia Adriana Duyker; Kenneth Max Trustfull; Truus Klaver - Sijbrandij

Vrijdag 4 febr. 16.30 u: Aanbidding aansluitend Eucharistie
Weekend 5 / 6 febr.

Vijfde Zondag - jaar C / Herman Schleeper; Willem Waij en overl. familie;
Daan van der Ven; Maria Lopes; Chris Vermolen; pastoor Goedhart

Weekend 12/13 febr.

Zesde Zondag - jaar C / Jo Palmboom-Zijlmans; Jos Reumer- van Herpen;
Trees Kuijl - van Aalderen; Eleonora Margaretha Blank

Weekend 19/20 febr.

Zevende Zondag - jaar C / Ank Kat – Molkenboer; Antoinette en Antonius
Tromp; Piet van Nugteren; Christina Tiny Fortuin-Beemsterboer

Alle bovenstaande data en tijden zijn onder voorbehoud
i.v.m. de veranderende maatregelen rondom het Corona virus!
Door-de-weekse vieringen (tenzij anders vermeld)
Zaterdagviering 19.00 u
Zondagsvieringen 9.30 uur.
Woensdag 19.00 u: Rozenkransgebed gevolgd door Woord & Communieviering
Dinsdag en donderdag 9.00 u: gelezen H. Mis
Vrijdag 19.00 u: gelezen H. Mis
Eerste vrijdag van de maand 16.30 u: Aanbidding aansluitend Eucharistie (géén viering om 19.00 u!)
Biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week

Als Betlehem geen plaats meer heeft
Als Betlehem geen plaats meer heeft
voor 't kind dat wordt geboren,
alleen een grot nog ruimte geeft
laat zich de hemel horen.

Als herders durven op te staan
niet lachen maar geloven,
en naar het kind zijn toegegaan
dan zingt de hemel boven.

ls engelen zingen in de nacht:
er is een kind gekomen,
dan zien de herders op hun wacht
de sterren aan de bomen!

Als wijzen reizen en de ster
de weg weet zonder vragen,
dan is de vrede niet meer ver
dan komt Gods welbehagen!
Gloria in exelsis Deo!
Hanna Lam
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Nieuws
KORT NIEUWS
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PAROCHIEBLAD

De volgende editie van het parochieblad Zaancirkel verschijnt in week 8 van het nieuwe
jaar.
Kopij – a.u.b. digitaal – aanleveren kan tot en met zondag 6 februari a.s. naar:
redactieboni@live.nl o.v.v. ‘kopij’ in de ontwerpregel van uw e-mailbericht. Graag bij het
artikel vermelden of het voor het Algemene Deel of voor het Parochiedeel bestemd is.

‘HET KERSTVERHAAL UITGESTALD’

In de komende weken kunt u in kerststemming komen door middel van verschillende activiteiten in
onze sfeervol versierde Sint-Bonifatiuskerk op de volgende data:
- op 27 november - 4 - 11 en 18 december staat ‘Het kerstverhaal uitgestald’ . Dat is ook dit jaar weer het thema voor dat wat er op voornoemde
data in de kerk te zien, te koop én te beluisteren is.
Kerk open zaterdag 27/11: 13.00 - 16.30 uur
zaterdag 4/12: 13.00 - 16.30 uur
zaterdag 11/12: 13.00 - 16.30 uur
zaterdag 18/12: 13.00 – 16.30 uur
Kom de kerstsfeer proeven!



KERSTKAARTEN

Ook dit jaar hebben de mensen van ‘Het Religieuze Hoekje’ de hand weten te
leggen op prachtige religieuze kerst- en nieuwjaarswensen. Voor vier stuks betaald u € 2,--. De kaarten
zijn, vanaf heden, te koop na alle weekendvieringen en tijdens eerder genoemd item.



ADVENT-KERST VOOR DE JEUGD

Deze adventstijd is er op alle zondagen weer Kinder-Woord-Dienst.
Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom bij de KWD op de zondagen 28 november; 5 - 12 - 19 december tijdens de viering van 9.30 uur.
Natuurlijk komen we ook dit jaar, op kerstavond (vrijdag) 24 december, weer samen
in een familieviering om 19.00 uur, een woord en communieviering waarin aandacht
voor de kinderen.
Zou er dan dit jaar een echt kerstkindje zijn?



CORONA EN MEER

Vanwege het coronavirus moeten de gebruikelijke maatregelen weer worden gehandhaafd: houdt anderhalve meter afstand, desinfecteer de handen bij binnenkomst én
vòòr het ter communie gaan, ga wel op anderhalve meter afstand zitten! Ook het dragen van het mondkapje, bij het betreden van - en het lopen in het kerkgebouw, is belangrijk! Op uw plaats mag het mondkapje af.
Of het aanmelden voor de weekendvieringen weer gaat worden ingevoerd was bij het ter perse gaan
van dit blad nog niet bekend. Let hiervoor op de media, de parochiewebsite en de mededelingen aan het
eind van de vieringen!



LICHTJESDAG

‘WereldLichtjesdag’, een speciale dag ingesteld om aandacht te vragen voor overleden kinderen. Een
fenomeen overgewaaid uit Amerika en al een aantal jaren gehouden in Europa en meer
en meer ook in Nederland. In de Zaanstreek zijn daar verschillende groepen mensen
mee bezig. U leest daar over op pagina 8 in het algemene deel.
Heeft u een kindje verloren, zelf of in uw familie, en wilt u dat
verdriet delen: Kom naar de Noorderkerk op 12 december.

Nieuws
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TOEGANGSKAARTEN KERSTVIERINGEN

Dit jaar zijn, i.v.m. de coronamaatregelen, voor alle vieringen op 24, 25 en 26 december
toegangskaarten nodig! De kaarten kunt u, vanaf zaterdag 11 december, á € 2,-- per
kaart kopen achter in de kerk na afloop van de weekendvieringen en op dinsdag, donderdag en zaterdag tussen 10.00 en 12.30 uur aan de pastorie.
Toegangskaarten zijn noodzakelijk vanwege de coronamaatregelen, dus voor uw en onze veiligheid! Wij
vragen dit jaar een kleine bijdrage van € 2,-- per kaart om de kosten die aan het hele kerstgebeuren
vastzitten te kunnen bekostigen. I.v.m. de beperkende coronamaatregelen zijn er minder toegangskaarten beschikbaar dan voorgaande jaren in onze kerk. Ook kunt u maar voor één viering in deze kerstdagen een kaart kopen. Dit, om zoveel mogelijk mensen een kans te geven naar een van de vieringen te
kunnen komen.
Wacht niet te lang: OP = OP !



VIERINGEN FEESTDAGEN OP EN RIJTJE:

o
o
o
o
o

24 december 19.00 uur: familieviering
24 december 22.00 uur; kerst-nacht-viering
25 december 9.30 uur: feestelijke hoogmis met kerstliederen
26 december 9.30 uur: samenzang kerstliederen
Voor álle kerstvieringen zijn toegangskaarten nodig! Lees hiervoor het vorige item!
1 januari
9.30 uur: eucharistieviering



KERSTAVOND- EN KERSTNACHTVIERING



VOORBEREIDING OP . . .

- De KERSTAVONDVIERING om 19.00 uur is als vanouds een ‘familieviering’. Groot en klein, jong en oud
zijn welkom om, in deze woord & communieviering het Kerstkind te komen begroeten. Een kerstspel
door de kinderen van de Kinder-Woord-Dienst en veel samenzang, begeleid door Kees
Schuurman op het orgel, maken het feest compleet!
- De MIDDERNACHTVIERING om 22.00 uur: een afvaardiging van het Koor Con
Amore zal de zang verzorgen. Daarnaast mogen we genieten van de sopraan Elma
van den Dool die de solozang voor haar rekening neemt, zij was er ook op kerstavond 2019. Een avond die menigeen zich vast nog goed kan herinneren.
De samenzang ontbreekt zeker niet in deze viering op het orgel
begeleid door Zana Naidionova. Zana komt uit Litouwen, waar
zij haar eerste muziekstudies heeft gedaan: koordirectie en orgel. Daarna heeft zij haar studie in Nederland voortgezet: orgel en klassieke zang.
Zana verzorgt regelmatig solo-optredens als zangeres, is werkzaam als zangdocente in Alkmaar/Heiloo en werkt regelmatig als zangcoach of inval-dirigent bij
diverse koren. Momenteel is ze als organist verbonden aan de Willibrorduskerk
te Heiloo en leidt zij verschillende koren: de kerkelijke koren van de Willibrordusparochie en het Mannenkoor Orpheus te Alkmaar
De voorbereidingen op de Eerste Communie gaan begin januari 2022 van start. Er zijn
tot nu toe acht kinderen aangemeld er kunnen zeker nog kinderen bij. Aanmelden kan,
uiterlijk tot de feestdagen, door via volgend e-mailadres:
pastoraat.bonifatiusparochie@live.nl de volledige namen van het kind, achternaam, de geboortedatum,
het woonadres en telefoonnummer door te geven.
Na aanmelding wordt er contact met de ouders opgenomen over het verdere verloop.



KERKBALANS 2022

In januari start de jaarlijkse Actie Kerkbalans. We hopen dat u, naast alle
andere financiële steun die u al geeft aan de parochie, ook deze actie wilt
blíjven steunen. Deze is ‘broodnodig’ voor alle kosten die gemaakt worden om de parochie draaiende te houden. Bij voorbaat dank voor uw
steun hierin.
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DOOP-SCHELPEN-VIERING

Begin februari zullen de doopschelpen, van het afgelopen jaar, aan ouders en hun kinderen worden uitgereikt. De ouders krijgen daarover persoonlijk bericht over wanneer en hoe.

STILLE OMGANG 2022
De Stille Omgang in 2022 heeft plaats in de nacht van 19 op 20 maart 2022.
Meer over de Stille Omgang op pagina 10 (algemeen deel van dit blad) én in de volgende editie.


MISSAAL-APP

Tegenwoordig is een telefoon veel meer als een apparaat om me te bellen en gebeld te
worden. Je kunt er zoveel meer mee doen. Sommigen spelen graag een spelletje op de
telefoon of kijken er filmpjes mee.
Je kunt de telefoon ook gebruiken om mee te bidden.
Een paar maanden geleden is de ‘Missaal-app’ gepresenteerd. In deze app kunt u de
teksten van de heilige Mis terugvinden. Wat handig aan deze app is, is dat ook de bijbellezingen voor elke dag erin staan. Voor diegenen die graag thuis de bijbellezingen van de dag willen
lezen. De missaal-app is, het zoals de app van het getijdengebed (brevier) te downloaden op de website
van het seminarie: www.tiltenberg.org

Herinner OLIFANT(JE)S
Het goede voorstel van de executeurs testamentair om
de olifantjesverzameling van, de vorig jaar november
gestorven, pastoor Goedhart te verkopen aan de parochianen is enthousiast ontvangen.
Menigeen ging naar huis met een olifant(je). De
kudde is daardoor kleiner geworden, maar er zijn
er nog een aantal die een goed thuis zoeken!
Was u nog niet in de gelegenheid een olifantje uit
te zoeken: wacht niet maar kom op zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.30 uur of na de zondagsviering even naar het ‘Liturgische Hoekje’ en zoek
een voor u bijzondere herinnering uit aan onze
pastoor.
De olifant is het symbool van kracht, wijsheid, vriendelijkheid geluk en lange levensduur! Dat symbool kenmerkte ook onze pastoor, en is daardoor een mooie
herinnering!
De voorlopige opbrengst is tot nu toe € 1000,00 een heel mooi bedrag voor de, in de geest van pastoor
Goedhart, verdere restauratie van ons kerkgebouw.
Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben.
Ans en Iris

Laat het afgelopen jaar zakken in het stille voorportaal van het verleden.
Laat het los want het was onvolmaakt
en dank God dat het kan gaan.
Brooks Atkinson.
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Parochieraad
NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD

Beste medeparochianen,
Het nieuwe werkjaar is alweer een poosje begonnen en diverse dingen zijn weer opgepakt. Helaas moeten we nog steeds rekening houden met de gevolgen van corona. Desondanks kunnen we o.a. terugkijken op een mooie Open Monumentendag (september) en Vormselviering.
Begin oktober is kapelaan Kerssens verhuist naar de pastorie van onze kerk. Wij hopen dat de kapelaan
zich snel thuis zal mogen voelen en dat we gezamenlijk er een mooie en vruchtbare tijd van mogen gaan
maken.
Bij het samenstellen van de vorige editie hadden wij de foto’s van de werkzaamheden aan het dak nog niet ontvangen. Recent hebben wij deze ontvangen,
hierbij treft u enkele foto’s van de werkzaamheden. Daarnaast is de financiële verantwoording bij de provincie Noord-Holland ingediend inzake de
subsidie bijdrage.
Naast het terugkijken, kijkt de parochieraad ook vooruit. De begroting van
2022 is opgesteld en ingediend bij het bisdom.
We zijn u heel dankbaar voor uw bijdragen die u
trouw doet. De totale inkomsten lopen (helaas)
terug, daartegenover staat dat de kosten stijgen.
Denkend aan bijvoorbeeld de gasprijzen die flink omhoog zijn gegaan. Per
weekend kost de verwarming ons ongeveer ± € 400. Mocht u nog een bijdrage willen doen, dan zijn we u daar erg dankbaar voor. Het rekeningnummer treft u in de colofon van het parochieblad.
De parochieraad wenst u een goede voorbereiding op Kerstmis. Via deze
weg wensen wij u alvast een zalig Kerstfeest en zalig Nieuwjaar.
Namens de parochieraad, M.T.L. Truijens (vicevoorzitter en kassier)

Het pastoraal team, de parochieraad van de Sint-Bonifatiusparochie
en de redactie van de Zaancirkel wensen u,
ondanks de beperkingen vanwege het coronavirus:

fijne feestdagen
Zalig Kerstmis
een gezond 2022
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Mensen
MENSEN IN HET NIEUWS
H.Doopsel

Jarren en Davian Guieb
9 oktober 2021
Ariana Daal 17 oktober
Gervaino Janga 7 november
Givainely Janga 7 november
We wensen de kinderen, hun ouders en familie veel geluk toe.
Een aantal van deze kinderen bezoeken de basisschool.
Zij zijn altijd welkom bij de kinder-woord-dienst!

H.Vormsel

Michela; Carlo; Tyara; Angelina; 7 november 2021
Tina; Timóthy; Julian; Edward;
Sophia en Vincent; Filip en Marcin
Een hartelijke felicitatie met de keuze voor deze ‘geloofsstap’!

Zieken

Sibrecht Fieggen thuis
Goede moed en sterkte toegewenst aan alle zieken.
Denken we ook aan hen die getroffen zijn door het coronavirus.
In deze moeilijke tijd een speciaal gebed voor hen allen!

Jarigen

Jong en oud, die jarig worden in de komende weken wensen wij
een fijne feestdag en Gods Zegen in het nieuwe levensjaar.

In liefdevolle herinnering
Overledenen

Geertruida Cecilia (Truus) Klaver-Sijbrandij
Maria (Bibi) Lopes

†30 september 2021
† 8 oktober
† 2 november

Christianus Harmjan (Chris) Vermolen
(* zie ook de rubriek ‘In Memoriam’)

‘Achter iedere traan van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering’

Nieuwe parochianen

Diverse nieuwe parochianen in onze parochie roepen wij van harte
een warm welkom toe. In de hoop dat u zich ‘thuis’ mag voelen
en stevig mag ingroeien in ons midden.

Kerstklanken in de Sint-Bonifatiuskerk
In kerstsfeer komen? Dat kan!
We hebben al vaker, in onze kerk, mogen genieten van de bekende Zaanse
organist Dub de Vries en zijn muzikale vrienden. Dat
kan nu weer!
Op zaterdag 18 december a.s. zal van 15.30 tot
16.30 uur Dub de Vries het orgel bespelen en samen met Esther Meulmeester, panfluit en Piet
Meester, zang een mini kerst concert in onze kerk verzorgen.
Toegang gratis, wel zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van
de onkosten.
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SRB
NIEUWS VAN DE STICHTING RESTAURATIE BONIFATIUSKERK

Even voorstellen…
In de vorige editie van dit blad las u dat we weer een voltallig bestuur hebben voor de Stichting Restauratie Bonifatiuskerk (SRB). Gelukkig maar want de restauratie van het kerkgebouw is nog niet voltooid
er is nog genoeg werk aan de winkel! Hierbij stellen de (nieuwe) leden zich voor.



Voorzitter: Evert van Essen
Mijn naam is Evert van Essen en ik woon sinds 1970 in Zaandam.
Enige tijd geleden werd ik benaderd met de vraag of ik een bestuursfunctie wilde
vervullen in de Stichting Renovatie Bonifatiuskerk (SRB). De kerk heeft altijd al mijn
aandacht getrokken vanwege de monumentale bouw en het prachtige interieur. Na
overleg met de nog zittende bestuursleden heb ik de functie van voorzitter op mij
genomen.
Mijn leeftijd is 75 jaar en ik ben getrouwd met Marijke van Essen (Kerkwacht in de Bonifatiuskerk). Ons
gezin bestaat uit een zoon en dochter, en is inmiddels uitgebreid met schoonkinderen en vier kleinkinderen. Tot mijn pensioen was ik werkzaam bij Bruynzeel, Stork en Eurometaal en na mijn pensionering,
ca 10 jaar voorzitter van ‘Voedselbank Zaanstreek’.
Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren om, samen met de overige bestuursleden, de toekomstige noodzakelijke renovatie van onze kerk te realiseren. Berichtgeving over de plannen volgt in een later stadium.
Evert van Essen
 Penningmeester: Ben van Lammeren
Ben van Lammeren is vanaf 2019 penningmeester van de SRB, daarnaast zet zich tevens
jaren in voor de Caritas (onderdeel van de Interparochiële Caritasinstelling - IPCI Zaanstreek) in onze parochie. Ben is 77 jaar en gepensioneerd. Hij heeft 36 jaar bij Hema op
de afdeling inkoop gewerkt. Hij is geboren in Amsterdam en in 1973 in Zaandam komen
wonen. En al jaren getrouwd met Ria van der Hulst.

 Secretaris: Simon van Koppen
Mijn naam is Simon van Koppen (33 jaar). Ik heb geschiedenis gestudeerd maar ben
professioneel iets compleet anders gaan doen. Ik werk namelijk voor LucaNet, een
software bedrijf gespecialiseerd in rapportage en budgetteringssoftware voor middelgrote tot beursgenoteerde ondernemingen. Voor dit bedrijf heb ik een tijdlang in
Duitsland gewerkt, waar ik mijn vrouw Theresia heb ontmoet. Omdat ik het belangrijk vind dat een mooi gebouw als de Bonifatiuskerk in goede staat blijft ben ik lid
geworden van de SRB.
Simon van Koppen

 Lid: Theresia van Koppen
Mijn naam is Theresia van Koppen, 36 jaar oud. Ik kom oorspronkelijk uit het zuiden van Duitsland en heb sinds 2005 in München gestudeerd en gewerkt. Daar
heb ik mijn man Simon leren kennen. In augustus 2019 ben ik naar Zaandam verhuisd en voel me hier inmiddels thuis.
Ben als architecte werkzaam voor VDNDP in Zaandam. Hier werk ik aan verschillende bouwprojecten zoals woningbouw of utiliteitsbouw, van definitief ontwerp tot
bouwtechnische uitwerking. Vind het belangrijk dat Bonifatiuskerk als Huis van God goed onderhouden wordt en ook voor toekomstige generaties bewaard blijft.
Theresia van Koppen
 Lid: Monique Fijma
Iemand heeft, in de afgelopen jaren, hard voor mij gebeden, en die dank ik met heel mijn hart. Het heeft
me teruggebracht waar ik altijd wilde zijn in de gemeenschap van gelovigen: de Kerk.
Mijn naam is Monique, ik ben 54 jaar en moeder van één zoon en de vrouw van een lieve partner waar
ik na 19 jaar nog steeds veel van houd. Ben geboren in Krommenie, woonde een periode in Markenbinnen. Nu woon ik in Zaandam op een steenworp afstand van de plek van mijn grootouders, die aan de
Lees verder op de volgende pagina
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Noodklok
WE LUIDEN DE NOODKLOK

We luiden de noodklok!
Het klinkt een beetje dramatisch, maar helaas het is toch écht zo!
•
Schoonmaak kerk
We zijn naarstig op zoek naar mensen die willen helpen het kerkgebouw schoon
te houden. Wilt u in een redelijk schone kerk zitten en heeft u op vrijdagmorgen
of vrijdagmiddag een uurtje over: meldt u bij een van onze medewerkers.
•
Kerkwachten
Ook de groep mensen, die op zaterdagmiddag het kerkgebouw openhouden,
vraagt versterking! Lijkt het u wat om, bij toerbeurt, op zaterdagmiddag bezoekers van onze kerk te begeleiden en, i.v.m. de veiligheid, een oogje in het zeil te
houden: meld u zich bij een van onze medewerkers, u doet daar zelf leuke contacten mee op en heel veel
mensen een groot plezier!
Bij voorbaat onze dank
NIEUWS VAN DE STICHTING RESTAURATIE BONIFATIUSKERK
Oostzijde een klompenwinkel hadden, en mijn opa en oma die voordat ze naar Bruynzeel verhuisden
ook in de Rosmolenbuurt woonde.
Mijn vader en ik wonen inmiddels vlakbij elkaar en helpen elkaar waar nodig. Ik wil
iedereen bedanken dat, zelfs tijdens de Coronaperiode, jullie me met zoveel liefde
wilde opnemen in jullie midden. Omdat ik graag iets terug wil doen heb ik ja gezegd
toen ik werd gevraagd me aan te sluiten bij de fondsenwerving voor de kerk.
Nu de vloer en het dak van het kerkgebouw hersteld/gerestaureerd zijn, dankzij de
bijdragen van velen, moeten we aan de slag aan de binnenkant van de kerk. Het Huis
van de Vader waar wij allen met zoveel liefde worden ontvangen. Hopelijk kan ik in deze functie mijn
steentje bijdragen.
Met vriendelijke groet, Monique Fijma
 Lid: Tineke Kosterink-Molenkamp
Voor veel mensen ben ik bekend van mijn werk voor de jeugd en jongeren in onze parochie.
Ben op 7 december 1948 geboren en opgegroeid in ’s-Gravenhage en in 1977 in Zaandam komen wonen. Mijn gezin bestaat uit een dochter en twee zonen en acht kleinkinderen waarvan de oudste 20 jaar
is en de jongste vier maanden. Stuk voor stuk vindt ik deze kinderen: cadeautjes, heerlijk om van te
mogen genieten!
In 1981 werd ik gevraagd als vrijwilliger in de Bonifatiusparochie en doe sinds die tijd
al het op mijn pad komende werk met veel plezier voor de parochie. Het eerste jaar
was dat alleen als lector maar korte tijd later ook, op verzoek en onder leiding van
- , geïnspireerd en gestimuleerd door pastoor Goedhart voor de jeugd, op het secretariaat en voor het parochieblad welke twee laatste ik nog doe. Vanaf de oprichting
van de SRB ben ik lid van het bestuur en hoop mijn steentje nog een tijd te kunnen
bijdragen aan het voltooien van de restauratie van ons mooie kerkgebouw.
Tineke Kosterink-Molenkamp
Bovenstaande mensen gaan zich inzetten voor de SRB en hopen op de medewerking van u allen om het
werk dat in 2012, onder het vorige bestuur en bezielende leiding van pastoor Goedhart van start ging
tot een goed einde te brengen.

Vrienden
Vriend worden en daarmee het onderhoud en de verdere restauratie van de Bonifatiuskerk ondersteunen? Achterin de kerk vindt u informatiefolders en aanmeld/antwoordkaarten waarmee u zich kunt
aanmelden!
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Vormsel
VERSLAG VAN EEN VAN DE VORMELINGEN

Vormen 2021
Op zondag 7 november mochten negen jongeren en twee volwassenen het Sacrament van het
Vormsel ontvangen uit handen van Mgr. dr. J.W.M. Hendriks.
Met dank aan Sophia, zij maakte het onderstaande verslagje.
Een jaar lang kwamen wij elke donderdag bij elkaar, waar we met elkaar gingen kijken naar het geloof
en wat geloven eigenlijk inhoud. Daarbij werd gebruik gemaakt van het project Next Step 4 You.
Niet alleen ons christelijke geloof maar ook het Hindoeïsme, Islam, Jodendom en Boeddhisme kwamen
voorbij. We keken dus niet alleen naar het geloof dat onze ouders ons meegaven toen ze ons besloten te
dopen. Maar ook naar alle andere opties en
verhalen die er bestaan. Want het zou zomaar zijn dat je je meer op je gemak voelt
op een andere plek, maar dan moet je die
wel kunnen vinden.
We hebben gekeken naar de Bijbel en hoe
je die kunt lezen. Ook hoe het instituut
Kerk werkt. De boodschap die Jezus ons
meegaf door zijn, leven en werken, wat
voor mens Hij was en hoe we in contact
met God kunnen komen waren ook onderwerpen waarmee we gewerkt hebben.
Ook gingen onze ouders om de week mee, zodat we meer met elkaar verbonden zijn en weten wat en
hoe zij én wij over dingen denken. Daardoor leerden we ook op de zondagen elkaar en andere gelovigen
beter leren kennen en weten we dat we één gezamenlijke
gemeenschap vormen.
Wíj hebben er voor gekozen om gevormd te worden als katholieken in onze prachtige kerk. We voelen ons, vooral
door de eigen keuze die we gemaakt hebben, thuis in onze
(parochie)gemeenschap.
Voor de viering, op zondag 7 november, begon kwam bisschop J.W.M. Hendriks nog even persoonlijk naar ons toe,
om ons succes te wensen. Wat we heel erg waardeerden.
De viering was langer dan normaal, maar
leek snel te gaan. Wij vormelingen hadden nette kleding aan en hielden onze
doopkaars vast bij de intocht. Toen we
eenmaal bij onze families zaten, ging alles
vanzelf. De teksten werden mooi gelezen,
Koor Con Amore zong geweldig, de kinder-woord-dienst kwam met alle kinderen naar voren en de bisschop las en
vertelde prachtig.
Dit allemaal bij elkaar maakte de voorbereidingen op- en de toediening van het
Sacrament van Vormsel tot een onvergetelijke ervaring.
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Memoriam
IN MEMORIAM

† Pieter Laurentius van Nugteren

10 september 1943 21 augustus 2021
Op 30 augustus hebben wij in de aula van het uitvaartcentrum aan de Wibautstraat afscheid genomen
van Zaandammer, buurtgenoot en parochiaan Piet. Het afscheid was hartelijk, waardig en liefdevol. En
vele herinneringen passeerden de revue. Piet is gedoopt in de Sint-Bonifatiuskerk en bezocht als jongen
de Sint Bonifatiusschool. Hij groeide op aan de Belgischestraat. Het was mooi dat ook de voormalig
werkgever van Piet een toespraak hield over hem als collega in het werkzaam leven. En natuurlijk vanuit
de sportwereld werd er een eerbetoon gebracht aan hem. Want Piet is maar liefst bijna 70 jaar lid geweest van VVZ, waar hij voetbalde maar ook coach was, en dat continueerde hij bij het latere Hercules.
Hij was betrokken bij alles op en rondom de groene mat en daar lag zijn hart. De liefde kwam in zijn
leven in de persoon van Ada met wie hij in 1985 in het huwelijk trad. Piet kreeg er zo een familie bij
want haar gezin werd het zijne. Tussen de wedstrijden, toernooien, trainingen en drukke bezigheden
door waren Piet en Ada gewoon om ook de nodige rust nemen in Otterlo en daar weer op krachten te
komen. Moedig is Piet met zijn ziekte en naderend heengaan omgegaan. Daarin mocht het Sacrament
der Zieken hem tot kracht en zegen zijn, en kon hij op een nieuwe Toekomst bij God zijn vertrouwen
stellen. De zaterdagavond van afscheid nemen in de kantine van het sportcomplex aan het Kuilpad werd
door velen bezocht en maakte indruk. Onderweg naar de laatste bijeenkomst rondom Piet reed de rouwwagen langs de Sint-Bonifatiuskerk waar de kerkklok luidde. Een kruisje met daarop zijn naam geschreven is naar deze kerk gebracht en op Allerzielenavond aan zijn dierbaren meegegeven.
Goede Piet, rust in vrede.
Deken/pastoor F.J. Bunschoten

† Maria (Bibi) Lopes

18 maart 1924 8 oktober 2021
Op 97-jarige leeftijd overleed Maria Lopes. Zij werd geboren in Brava, Kaap Verdië. Nadat zij eerst enkele
jaren in Angola had gewoond, emigreerde zij in 1973 naar Nederland.
Maria was een lieve moeder die van gezelligheid hield. Hoewel het leven niet altijd gemakkelijk voor
haar is geweest, maakte ze er steeds het beste van.
Enkele jaren had ze een volkstuin, voordat deze moest wijken voor de tunnel. Hier maakte ze het gezellig. Te midden van de bloemen voelde het alsof ze op Kaap Verdië was. Met haar kleinkinderen had ze
een bijzondere band. Ze was gek op de kleinkinderen en zij op haar.
Lange tijd heeft Maria in Pennemes gewoond, waar ze deel nam aan de activiteiten. In de laatste periode
van haar leven, toen ze tijdelijk in het Menistenerf werd verzorgd, kreeg ze liefdevolle aandacht van haar
kinderen en kleinkinderen. Op 8 oktober is ze overleden. Op vrijdag 15 oktober was in de Aula van de
Wibautstraat de uitvaartplechtigheid, waarna ze is begraven.
Moge ze rusten in vrede.
Kapelaan N.C.J. Kerssens

† Chris Vermolen

13 februari 1946 2 november 2021
Christianus Harmjan werd op 13 februari 1946 in Laren geboren. Na enige maande in een dropjesfabriek
te hebben gewerkt, ging hij bij de ABN bank werken.
Woonde met zijn gezin, de vijf kinderen in Purmerend.
Het geloof en de kerk betekende veel voor Chris. Veertig jaar is hij betrokken geweest bij de Surinaamse
gemeenschap, eerst met pastoor Meershoek, later met pastoor Igno Osterhaus.
Ook en veel was hij betrokken bij de vieringen in de kapel van Saenden.
Lange tijd hebben Chris en zijn familie zorgen gehad om zijn gezondheid. Regelmatig moest hij naar het
ziekenhuis. Zijn geloof en positieve instelling hielpen hem verder. Daarnaast kon hij rekenen op de
goede zorgen van zijn familie en bekenden.
In de vroege morgen van Allerzielen overleed Chris.
Op maandag 8 november was de uitvaartplechtigheid in de Sint-Bonifatiuskerk. Pastoors Osterhaus en
Peetam en kapelaan Kerssens vierden de Eucharistie en gingen voor in het gebed voor Chris. Aansluitend is hij begraven op de algemene begraafplaats van Zaandam.
Moge hij rusten in vrede.
Kapelaan N.C.J. Kerssens
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De Ster
WANT WIJ HEBBEN DE STER GEZIEN

Want wij hebben zijn ster gezien ...
De sterrenkundige Johannes Kepler berekende in 1604 dat de Ster van Bethlehem wel eens de samenstand van de planeten Jupiter en Saturnus geweest kon zijn, terwijl ook de planeet Mars er bij in de buurt
stond aan de hemel, zoals die er uitzag in ... het jaar 7 vóór het begin van onze huidige jaartelling. Stelt u
zich eens voor: dat zou betekenen dat Jezus is geboren in 7 voor Christus ...
Te gek voor woorden?
Nee hoor, want er is bij het vaststellen van onze kalender een fout van zes jaar gemaakt, waardoor we
op dit ogenblik eigenlijk al leven in het jaar 2007. Maar omdat het allemaal erg ingewikkeld wordt om
de fout recht te zetten houden we het toch maar op 2001.
Sommige sterrenkundigen van deze eeuw hebben heel lang de opvatting van Kepler over "zijn" ster van
Bethlehem gedeeld. Sterker nog: de directeur van het Zeiss-planetarium in New York gebruikte op een
dag in de jaren dertig de planetenprojector van zijn instituut om als het ware de tijd terug te laten lopen.
Hij liet het ding zó lang tegen de tijd in draaien (dat duurde uren!) dat het de stand van de planeten
aangaf zoals Kepler had berekend voor het jaar 7 v.Chr. Tot zijn niet geringe verrassing zag hij dat het
precies klopte. Sindsdien vertonen vele planetaria in de wereld zo rondom de kerstdagen die beroemde
samenstand van Jupiter en Saturnus met het geboorteverhaal erbij. Intussen zijn er computers die nog
veel preciezer dan een planetariumprojector alle planeetsamenstanden van heden, verleden en toekomst kunnen berekenen. En wat bleek, zo'n jaar of twaalf geleden? Dat in het jaar 3 v.Chr. op 12 augustus de planeten Venus en Jupiter (allebei zeer heldere, op sterren lijkende verschijningen) elkaar zeer
dicht naderden aan het hemelgewelf. Op maar één zevende van de doorsnee van de volle maan.
Vanuit Babylon in Mesopotamië (nu Irak) gezien stonden ze laag in het oosten voor zonsopkomst, in het
sterrenbeeld Leeuw en nog wel dicht bij de helderste echte ster in dat beeld, de koningsster Regulus. In
de weken daarna bewoog Jupiter, die voor de priesterastrologen van Babylon de betekenis van koningsplaneet had, zich in de richting van Regulus, passeerde hem en keerde toen weer langzaam oostwaarts,
tot het winter werd. Wederom bewoog Jupiter in het voorjaar van 2 v.Chr. in de richting van Regulus en
passeerde hem op 17 februari, keerde weer om en schoof op 8 mei datzelfde jaar weer langs de koningsster: drie samenstanden van de koningsplaneet met de koningsster binnen een jaar.
Dat moet voor de sterrenwichelaars in Babylon een opwindende gebeurtenis zijn geweest. Maar ze wisten al dat er nog meer op komst was: Venus naderde Jupiter weer, vanuit het westen. Elke avond een
stukje dichterbij. De vraag was alleen: hoe dicht komen ze deze keer bij elkaar? Wel, op de avond van 17
juni kwamen ze zó dicht bij elkaar aan de hemel dat ze 's avonds om negen minuten voor negen van
Babylon uit niet meer afzonderlijk konden worden gezien. Ze vormden als het ware één enorm heldere
ster aan het firmament, temidden van het koninklijke sterrenbeeld Leeuw. Van Babylon uit gezien in de
richting van het verre, maar onzichtbare Jeruzalem.
Daar moest dus wel een koningskind zijn geboren volgens astrologische opvatting. Daarmee hebben de
'wijzen' na een lange reis Herodes de stuipen op het lijf gejaagd,
door bij hem te informeren aan zijn paleisdeur (want koningskinderen worden in paleizen geboren, immers ... ) waar
het koningskind was geboren wiens ster zij hadden
gezien.
Wisten zij veel dat ze aan een staldeurtje hadden
moeten aankloppen?
Ja, wij weten het nu en dat vieren we. Elk jaar weer.
In december. Want dat komt ons goed uit in deze
donkere dagen. Maar misschien was het wel december toen de sterrenwichelaars bij Herodes aanklopten. Want zo'n reis per kameel van Babylon naar
Jeruzalem duurde maanden ...
(Bron: Purmerkerkblad)
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Agenda
PAROCHIEAGENDA
Alle activiteiten, data en tijden zijn onder voorbehoud i.v.m. mogelijk
veranderende maatregelen rondom het Corona virus!
Let op de mededelingen na afloop van de vieringen en of raadpleeg de parochiewebsite!
NOVEMBER
Zat.
27
Zon.
28
Maa.
29
DECEMBER
Vrij.
3
Zat.
Zon.

4
5

Din.
Vrij.

7
10

Zat.
Zon.

11
12

Din.

14

Woe.
Vrij.
Zat.

15
17
18

Zon.
Din.
Woe.

19
21
22

Vrij.

24

Zat.
25
Zon.
26
Din.
28
Vrij.
31
JANUARI
Zat.
1
Zon.
2
Din.
4
Vrij.
7
Zat.
8
Zon.
9
Din.
11
Vrij.

14

Zat.
15
Din.
18
Vrij.
21
Zat.
22
Zon.
23
Din.
25
Vrij.
28
Zat.
29
FEBRUARI
Din.
1
Vrij.
4
Zat.
Zon.
Din.

5
6
8

13.00 u
9.30 u

- 16.30 u openstelling kerk / ‘Kerstverhaal uitgestald’
Eucharistieviering, tevens Kinder-Woord-Dienst  / 1e Adventzondag
Sint-Pannekoek

13.30 u
16.30 u
13.00 u
9.30 u

Kerkwerken
Aanbidding H. Sacrament / Eucharistieviering
- 16.30 u openstelling kerk / ‘Kerstverhaal uitgestald’
Eucharistieviering, tevens Kinder-Woord-Dienst  / 2e Adventzondag
Sinterklaasavond
- 11.30 u Koffie inloop (indien de coronaregels dat toelaten)
9.00 u Kerkwerken
19.00 u Teen Spirit
13.00 u - 16.30 u openstelling kerk / ‘Kerstverhaal uitgestald’
9.30 u Eucharistieviering, tevens Kinder-Woord-Dienst  / 3e Adventzondag
19.00 u ‘Lichtjesdag’ (Noorderkerk, zie pagina)
9.45 u - 11.30 u Koffie inloop (indien de coronaregels dat toelaten)
Vergadering Kerkbestuur
20.00 u Vergadering Parochieraad
13.30 u Kerkwerken
13.00 u - 16.30 u openstelling kerk / ‘Kerstverhaal uitgestald’
15.30 u - 16.30 u ‘Kerstklanken in de Bonifatiuskerk’ (zie pagina 24)
9.30 u Eucharistieviering, tevens Kinder-Woord-Dienst  / 4e Adventzondag
9.45 u - 11.30 u Koffie inloop (indien de coronaregels dat toelaten)
9.00 u Kerkwerken
KERSTDAGEN
19.00 u Kerstavond, Familieviering
(toegangskaarten en informatie: pagina 23)
22.00 u Kerstavond, Midder-Nacht-Mis
“
9.30 u Eerste Kerstdag, Eucharistieviering
“
9.30 u Tweede Kerstdag, Eucharistieviering
“
9.45 u - 11.30 u Koffie inloop (indien de coronaregels dat toelaten)
19.00 u Eucharistie aansluitend Oudejaarslof tot 20.00 uur
2022
9.30 u Nieuwjaar, Eucharistieviering
9.30 u Eucharistieviering, tevens Kinder-Woord-Dienst 
9.45 u - 11.30 u Koffie inloop (indien de coronaregels dat toelaten)
9.30 u Kerkwerken
13.00 u - 16.30 u openstelling kerk
9.30 u Eucharistieviering, tevens Kinder-Woord-Dienst 
9.45 u - 11.30 u Koffie inloop (indien de coronaregels dat toelaten)
19.30 u
12.30 u
19.00 u
13.00 u
9.45 u
9.00 u
13.00 u
9.30 u
9.45 u
13.30 u
13.00 u

Vergadering Parochieraad
Kerkwerken
Teen Spirit
- 16.30 u openstelling kerk
- 11.30 u Koffie inloop (indien de coronaregels dat toelaten)
Kerkwerken
- 16.30 u openstelling kerk
Eucharistieviering, tevens Kinder-Woord-Dienst 
- 11.30 u Koffie inloop(indien de coronaregels dat toelaten)
Kerkwerken
- 16.30 u openstelling kerk

9.45 u
9.00 u
16.30 u
13.00 u
9.30 u
9.45 u

- 11.30 u Koffie inloop (indien de coronaregels dat toelaten)
Kerkwerken
Aanbidding H. Sacrament / Eucharistieviering
- 16.30 u openstelling kerk
Eucharistieviering, tevens Kinder-Woord-Dienst 
- 11.30 u Koffie inloop(indien de coronaregels dat toelaten)

 Kinder-Woord-Diensten tijdens de zondagsvieringen zijn, helaas,
nog steeds onder voorbehoud van maatregelen rondom het Coronavirus.
Als er een KWD bijeenkomst is krijgen ouders ÁLTIJD tevoren een e-mail!
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Welkom aan nieuwe parochianen!
Leest u dit parochieblad voor het eerst
of bent u hier pas komen wonen:
de parochiegemeenschap, pastores, parochieraad, medewerkers en vrijwilligers heten u van harte welkom en wensen u veel
plezier in uw nieuwe omgeving!
In dit parochieblad vindt u onder andere
informatie over onze parochie en het RK Parochieverband Zaanstreek als ook de weekendvieringenschema’s van Zaandam-Zuid én
Zaandam-Noord.
Meer informatie vindt u op
www.katholiekzaanstreekzuid.nl
Weet u welkom!
Wij zouden het zeer waarderen als u uw
gegevens (mutaties) aan onze ledenadministratie doorgeeft, zo kunnen wij een actuele administratie bijhouden.
Wij verzoeken u vriendelijk om een aanmeldingsformulier in te vullen en
- zonder postzegel - op te sturen naar:
Sint-Bonifatiusparochie,
Antwoordnummer 1296,
1500 WC Zaandam
U kunt het formulier ook in de brievenbus,
van de pastorie, doen aan de Oostzijde 12
Zaandam (centrum).
Bij voorbaat onze dank,
ledenadministratie Sint-Bonifatiusparochie.

PAGINA

Voorwoord
Nieuws vanuit het Kerkbestuur
Het goed nieuws doorgeven
Berichten vanuit de regio
Stille Omgang
Advent, ikoon besproken
De Kerk is fantastisch!
Engelen: hemelse helpers
Vieringen in de Zaanstreek
Jeugdpagina
Bonifatius Nieuws
v.a.
Woord van pastoor
Liturgische kalender en misintenties
Kort Nieuws
Herinner … olifantjes!
Nieuws van de parochieraad
Mensen in het nieuws
Kerstklanken in de kerk
Nieuws van de SRB
We luiden de noodklok
Verslag van een van de vormelingen
In Memoriam
Wij hebben de ster gezien
Parochieagenda

3
4
6
8
10
11
12
13
14
16
17
18
20
22
24
25
26
26
27
28
29
30
31
32

MISINTENTIES

Het is een goed katholiek gebruik om H. Missen op
te dragen voor allerhande intenties o.a. voor levenden en overledenen. Dit kan óók voor door-deweekse vieringen. Indien u misintenties wilt opgeven dan kunt u gebruik maken van een opgaveformulier, deze vindt u ingestoken en in de kerk.
Het stipendium (richtbedrag = € 10,00) kunt u daarbij insluiten, a.u.b. afgeven aan de pastorie.
Het stipendium kunt u ook via het volgend
rekeningnummer overmaken
o.v.v. ‘misintenties’:
NL42 INGB 0000 1060 61, t.n.v. RK Bestuur
Sint-Bonifatiusparochie Zaandam,
of gebruik de QR code van Givt,
dat OP het opgave formulier staat!

U vindt het aanmeldingsformulier achter in
de kerk. Geen formulier?
Vraag ernaar bij een van de medewerkers,
of geef uw gegevens door via:
 075 61 64 807

Een gift voor de verdere restauratie
van het kerkgebouw
kan op rekeningnummer:
NL 23 INGB 0004 2092 12
STICHTING RESTAURATIE
BONIFATIUSKERK

redactieboni@live.nl
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Winkelcentrum Westerwatering, Langeweide 99
1507 NC Zaandam, telefoon 075 616 35 83

Winkelcentrum ‘De Saen’, Kaaikhof 25
1567 JP Assendelft, telefoon 075 657 38 08

HIER
Had ÚW advertentie kunnen
staan en op meer dan

1000 adressen
van Dalsem elektrotechniek b.v.
Oostzijde 397 b, 1508 ER Zaandam
telefoon 075 - 616 48 52

in de brievenbus
kunnen vallen!

onderhoud, nieuw- en verbouw van
elektrotechnische installaties

Informatie:
 06 26 29 80 01 of
redactieboni@live.nl

advies en levering aan doe-het-zelvers
alarminstallaties

erkend elektrotechnisch waarborg installateur

Zingen in een koor:
dat kun jij ook!
Meld je aan via de pastorie  075 616 48 07 of
via het redactieadres:  redactieboni@live.nl

Begrafenisvereniging
“BARBARA” – Zaandam
Voor een passende uitvaart/crematie
Uitvaartcentra o.a. te Zaandam,
Wormerveer,
Purmerend
Centraal telefoonnummer 0800-0375
Inlichtingen en administratie:
A. van Steen -Vet, Dr. Schaepmanstraat 38
1502 RT Zaandam, telefoon 075-616 82 10
www.barbarazaandam.nl
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Oostzijde 17 / 15 1502 BB Zaandam / Tel. 075 616 49 36

Openingstijden
Maandag

: Gesloten

Dinsdag

: 09.00 – 18.00

Woensdag

: 09.00 – 18.00

Donderdag

: 09.00 – 21.00

Vrijdag

: 09.00 – 18.00

Zaterdag

: 08.30 – 16.30

–
–
–
–
–
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