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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
c

Jan Bonekampstraat 13,1501 XX, Zaandam
’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

Bereikbaar:
▪ Maandag-Vrijdag 08:00 - 18:00 uur
▪ Zaterdag
10:00 - 18:00 uur
▪ Zondag
10:00 - 18:00 uur



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
VOORWOORD
Op school hebben we allemaal geleerd over de droogmakerijen in
Noord Holland. In de omgeving van onze parochies zijn enkele
droogmakerijen te vinden. Op een dag kwam men op het idee om
een meer te omdijken en vervolgens het water weg te halen. Deels
om zo vruchtbare grond te ontginnen, deels omdat de grote meren
bij storm konden overstromen.
Vooral in de 17e eeuw zijn onder leiding van Leeghwater enkele
meren drooggemaakt.
Hoe groot waren eigenlijk die drooggemaakte meren? De Kalverpolder is met 1,7 km2 een van de kleinste meren. De Wijdewormer
is tien keer zo groot: bijna 17 km2. Het is mogelijk om met de fiets
de polder bijna rond te rijden; dan besef je pas hoe groot dit meer moet zijn geweest. Een ander verhaal is de Beemster, dit was niet zomaar een meertje of een plas water. Deze polder is ruim 70 km2,
erom heen rijden is een tocht van meer dan 40 kilometer. Het moet een enorm project zijn geweest om
dit meer droog te maken. Staande aan de oever was het onmogelijk om de overkant te zien.
In 1607 werd de toestemming gegeven om het meer droog te maken. Toen men in 1610 bijna klaar
was, brak een dijk door en kon van voor af aan worden begonnen. In 1612 was de droogmakerij van de
Beemster een feit.
Het was een enorme uitdaging om de Beemster droog te maken: je zou kunnen zeggen dat het niet te
overzien was, zo groot als het meer was. Ondanks de tegenslagen en het opnieuw moeten beginnen
heeft men doorgezet. Nu hebben de inwoners van de Beemster al 400 jaar droge voeten.
Fietsend om de Beemster, dacht ik wat over het jaarthema: verlangen en hoop.
Met een groot verlangen en doorzettingsvermogen is het meer droog gemaakt, in de hoop en het vertrouwen dat het ondanks alles zou lukken.
Binnenkort begint het nieuwe pastorale jaar. We gaan weer verder met onze reis in het geloof. 2020 is
een jaar waarin we ook niet alles kunnen overzien. De onzekere eerste helft van het jaar is voorbij, wat
zal het vervolg brengen? Hoe zullen we straks Sinterklaas en Kerst vieren? Hoe staan we er aan het
einde van het jaar voor? Het is nog niet te overzien.
En toch gaan we vol goede moed verder, omdat we ondanks alles blijven geloven en hopen op betere
tijden. Voor velen is het leven onzeker geworden, niet alleen omwille van de gezondheid. Ook het behoud van werk is onzeker: er wordt verwacht dat velen hun baan kwijt zullen raken. Tegenover berichten die wanhopig kunnen maken, gaan we in de parochies op zoek naar tekenen van hoop en verlangen.
Het is alsof we aan de over van het meer staan.
De overkant is niet te zien, we weten niet wat
de komende periode op ons pad zal komen.
Met elkaar maken we er het beste van en delen
verhalen van hoop en verlangen.
Met de collega’s wens ik u een mooi pastoraal
jaar toe.
Kapelaan Nico Kerssens
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Vanuit het kerkbestuur
Jaarthema
Onlangs werd een nieuw jaarthema ‘Verlangen
en Hoop’ gelanceerd. Dick Amesz van de Jozefparochie heeft hierbij een mooi logo ontworpen. Veel dank hiervoor! Voor sommige parochies in onze regio is het werken met eigen
jaarthema’s al jaren een vertrouwd concept.

Beste lezers,
Hieronder een greep uit wat besproken is op de
jongstleden kerkbestuursvergadering van onze
zeven parochiegemeenschappen. De vergadering vond plaats op maandag 3 augustus bij de
St. Jozefkerk.

HH. Martelaren van Gorcum
Het bisdom zal als kerkelijke overheid namens
ons bestuur via een advocaat gaan overleggen
met de burgerlijke overheid (Gemeente Zaanstad) over de te verwijderen onroerende – gewijde – elementen van het kerkgebouw. Voor
onttrekking aan de eredienst en herbestemming tot niet-onwaardig gebruik is hierover
goede afstemming nodig. Zowel in het belang
van de koper als van de katholieke gemeenschap hopen we van harte dat de gemeente het
belang hiervan zal inzien.

Weekendvieringen
In al onze parochies zijn de liturgische vieringen nu sinds een kleine twee maanden hervat.
Dat was aanvankelijk her en der nog wat onwennig. Maar het loopt. Er wordt goed van het
aanbod gebruik gemaakt en het is een gelukkige zaak dat na de eerste strenge beperkingen
kerkgangers nu weer welkom zijn.
Financiën
Het kerkbestuur is dankbaar dat veel parochianen begrip tonen dat juist ook de kerken
zwaar getroffen worden door huidige crisis. En
dat ook laten merken met hun financiële steun.
Toch signaleert het bestuur terugloop van collecteopbrengst. Dat is een gedeelde zorg.

Onze Lieve Vrouw Geboorte
Van de parochianen van de vroegere Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te Wormerveer vindt
een fors aantal nu zijn weg naar de St. Petruskerk, enigen ook naar andere parochies in
de regio. In de Petruskerk nemen inmiddels
ook Wormerveerse vrijwilligers deel aan de
parochieraad. Er rijdt ’s zondags een pendelbus
van de Marktstraat naar de Snuiverstraat en
terug om kerkgangers te halen en te brengen.

Ventilatie in kader van besmettingspreventie
Mogelijk maken van ventilatie tijdens liturgische vieringen in onze – weliswaar ruime –
gebouwen, vooral ’s winters, is iets wat verdere
doordenking van de parochieraden vraagt. Dit,
om in alle veiligheid naar de kerk te kunnen
blijven gaan. Bezien moet worden wat het protocol op dit punt vraagt en welke experts hierin
kunnen adviseren.

De volgende vergadering is op 29 september.
deken F. Bunschoten, Corrie van Sijl

Afscheid van diaken Fieggen
In afwachting van een mogelijke nieuwe benoeming heeft onze diaken Sibrecht Fieggen
afscheid genomen van de parochies in de Zaanstreek waarin hij gedurende 10 jaar regelmatig assistentie heeft verleend, naast werkzaamheden in de Onze Lieve Vrouwekerk te Amsterdam en het Heiligdom op Heiloo.
Op zondag 16 augustus werden Sibrecht en zijn vrouw Miroslava (Mirka) door pastoor
André Goedhart in de bloemetjes gezet. Beiden hebben ze door hun vrijwilligerswerk
heel veel betekend voor onze kerkgemeenschap. Ook in Assendelft en ’t Kalf was Sibrecht een graag gehoorde predikant en graag geziene diaken in de zondagse Hoogmis.
We zijn het diakenechtpaar dankbaar voor hun trouwe inzet voor Kerk en geloof.
Veel zegen jullie toegewenst voor de toekomst, beste Sibrecht en Mirka, onder Maria’s
bescherming, en zeker tot ziens!
deken F. Bunschoten en pastoor A. Goedhart
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Van harte feliciteren wij ook via dit blad onze nieuwe bisschop, Mgr. Johannes Hendriks. Op
Tweede Pinksterdag heeft hij bezit genomen van zijn bisdom en bisschoppelijke zetel. Het
bisdom Haarlem-Amsterdam mag dankbaar zijn voor de vele jaren van het episcopaat van
Mgr. Jozef Punt, maar nu ook voor diens opvolger Mgr. Hendriks. God zegene hen beide.
Op dinsdag 26 juni bracht Mgr. Hendriks al een eerste bisschoppelijk bezoek aan de priesters, diakens en pastoraal werker binnen dekenaat Zaanstreek-IJmond. De bijeenkomst,
waarbij veel werd uitgewisseld, was naast de St. Laurentiuskerk te Heemskerk. In die mooie kerk is
mijn voorganger in het dekenschap, Ton Cassee, destijds priester gewijd, was er lang pastoor, tot zijn
overlijden dit voorjaar, en nu bevindt er zich het graf waarin hij rust.
deken F. Bunschoten
Herstel mijn huis
Tot 13 september wordt in de Maria Magdalenakerk (‘t Kalf 162, Zaandam) een expositie gehouden
over hoe wij mensen dienen om te gaan met deze aarde, ofwel de zorg van allen voor ons gemeenschappelijk huis:
Samenhang tussen water, vuur, aarde, lucht, schoonheid, wegwerpcultuur, eigenwaarde en herstel.
De kerk is zaterdags geopend van 12.00 - 17.00 uur, tijdens het monumentenweekend ook op zondag
13 september van 11-17 uur. Van harte welkom!
Hen Holthuizen o.f.s.
Openluchtdienst Raad van Kerken Krommenie-Assendelft
Op zondag 13 september is er bij goed weer een Openluchtviering in het Agathepark.
Zoals voorgaande jaren begint deze dienst een half uurtje later om 10.30 uur. Omdat er geen koor zal
kunnen zingen, wordt de muzikale invulling verzorgd door Basic Matters, een duo die in 2019 ook bij
de Lichtjesavond op de begraafplaats zongen.
Een ieder wordt verzocht indien mogelijk een eigen stoel mee te nemen. Er zal ook weer voor stoelen
worden gezorgd. In verband met de 1,5 meter zullen we ons verspreid moeten opstellen. Gelukkig is
hier ruimte genoeg voor. Bij slecht weer wordt de dienst NIET verplaatst naar de Petruskerk, daar
kunnen immers niet zoveel mensen tegelijk een plek met afstand vinden.
De dienst zal dan worden uitgezonden op internet via het kanaal van www.leliekerk.nl. Klik linksboven
op ‘KIJK LIVE’ (voor volgen met beeld) of ‘LUISTER LIVE’ (alleen geluid). Dat zal dus een live dienst
zijn en zal thuis op computer of smart televisie gevolgd kunnen worden.
Het thema van deze Parkdienst is: ‘Kan ik iets voor je zijn?’ We staan stil bij ervaringen van het afgelopen half jaar uit de coronatijd en verbinden deze met hoe we verder kunnen gaan.
De collecte is bestemd voor de voedselbank, dat kan in natura (dus houdbare producten) of als een
financiële bijdrage.
KISI club Zaanstreek in het Bonifatiuslokaal
Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar is in onze parochies de KISI club. We zingen samen wat liedjes en
leren er gebaren bij, doen een spel en praten over de betekenis van het
lied.
De KISI club is op donderdag van 16.00 tot 1800 uur. Dit jaar komen we
samen in het Bonifatuslokaal (Zaandam-centrum, Oostzijde 12, achter de
kerk). Na de coronastop en de zomervakantie hebben we er heel veel zin in
om weer te beginnen! Of je nu een keer komt of elke maand, je bent altijd
welkom. De data zijn:
10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december (telkens de tweede donderdag van de maand).
Voor de ouders: omdat de bijeenkomsten van de KISI club ‘losse’ bijeenkomsten zijn, is ieder kind welkom. Het is niet zo dat een kind veel heeft
gemist of een achterstand heeft als het een keer komt.
Hartelijke groeten en tot snel,
Phaedra LaReine, Julia Breemer, Vivian Wadea en kapelaan Nico Kerssens.
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Een nieuw jaarthema
Na twee jaar werd het tijd voor een nieuw jaarthema. Namens het pastoresteam zou ik dit jaar de parochies samenbrengen om gezamenlijk te brainstormen over een nieuw thema. Toen kwam Corona en
was samenkomen geen optie. Wat volgde was een onzekere tijd waar we nog steeds in mindere mate
inzitten. Vlak voor de zomer kwam de parochieraad van de Jozef weer eens op veilige afstand fysiek
samen en kwam de wens voor een nieuw jaarthema weer op, maar het moest een thema worden dan
past bij de huidige omstandigheden. Zo ontsproot uit ons midden het thema ‘Verlangen en hoop!’ Een
thema dat al snel de hele regio voor zich wist te winnen.
Verlangen en Hoop
We verlangen allemaal naar een einde van de huidige onzekerheid, naar samen zijn, samen zingen,
samen koffiedrinken. We verlangen naar een arm om onze schouder, een kus op onze wang. Al die
dingen die we zijn verloren in de huidige crisis. En tegelijk kunnen we niet zonder hoop. Hoop wordt
geboren uit vertrouwen. Het vertrouwen dat het goed komt. De hoop dat alles weer normaal wordt, of
beter nog, nieuw wordt. Dat wij, mensen, leren uit deze crisis, beter met elkaar en met de wereld om te
gaan. Dat het als het ware meer nog dan vroeger beeld mag worden van hoe God het bedoeld heeft.
Een bloem en de zon
Verlangen en hoop kunnen we ook bezien vanuit ons geloof. Ik vergelijk het met een bloem en de zon.
Een bloem kan zonder zonlicht onmogelijk groeien en openbloeien. Verlangen en hoop zijn als de
bloem en de zon. Onze verlangens worden pas echt wakker gemaakt als we hoop hebben. Die hoop is
een bron van leven buiten onszelf die ons doet groeien en ontluiken. Die bron is Jezus, hij verlicht ons.
Hij wil niets liever dan ons heel maken en tot groei en bloei laten komen.
Hoop in de Bijbel is sterke verwachting. Zo sterk dat het krachten vrijmaakt die de wereld ten goede
veranderen. Jesaja spreekt dat mooi uit:
Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.
Zie hoe groot de kracht is die het geloof ons kan geven. Daar waar Verlangen en Hoop worden verbonden, ontstaan nieuwe beelden en nieuwe krachten. Dat zie je in een prachtige beeld dat ontworpen is
door kunstenaar Dick Amesz. Hij combineerde de hartvorm (verlangen) met het anker (hoop) en zo
ontstond een beeld dat meer in zich heeft dan slechts de combinatie hart-anker. Als voorbeeld de mens
als top van het anker. Als u goed kijkt zult u ongetwijfeld zelf nog andere vormen en/of symbolen ontdekken.
Zo is het met ons mensen die geloven, die blijven volharden in verlangen en hoop. Door ons geloof worden we krachtige mensen die
meer kunnen dan we zelf voor mogelijk houden. Ik heb dat mogen
aanschouwen als ik zie met hoeveel kracht en liefde we met elkaar
verbonden blijven in deze coronatijd. Ik geef u daarom deze twee
woorden mee het nieuwe werkjaar in: Verlangen en Hoop. Niemand
weet wat ons te wachten staat. Maar zolang verlangen en hoop
groeien in ons hart, zullen we uitkijken naar de dag dat de wereld
bevrijd zal zijn van de anderhalve meter. Tot die tijd blijven we
krachtig, hoopvol en vol vertrouwen er zijn voor elkaar op veilige
afstand.
Moge dit werkjaar onze grootste verlangen zijn om hoop te blijven
houden. Ik wens u een inspirerend nieuwe werkjaar met dit krachtige thema als leidraad.
Diaken Jeroen Hoekstra

-6-

Nieuws
NIEUWS VANUIT HET RK PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK
God roept de mens op weg te gaan...
vissers van mensen te worden. Om voortaan
mensen uit de dood te halen, weg uit de duisternis, om hen tot leven – nieuw leven te brengen.
Al met al idioot, onbegrijpelijk, maar het staat
er echt. Petrus oftewel Simeon – een joodse
naam, Andreas – een Griekse naam oftewel alle
mensen worden door Jezus geroepen. Wij ook?
Jezus treedt op als leraar in de synagogen, hij
verkondigt het koninkrijk van God, drijft boze
geesten uit en geneest alle ziekten en kwalen
onder het volk. Hij brengt licht in het duistere
leven van velen. Hoe moeten wij die oproep tot
omkeer verstaan? Is Galilea soms ook hier? Hoe
is het met de duisternis in onze streek, ons
huis, ons hart? Ouders hebben het contact met
hun kind verloren. Ze snappen elkaar niet
meer. Dat is duisternis. Jongeren zien weinig
zin in hun bestaan. Ze zien geen toekomst. Dat
is duisternis. Je huwelijk ziet er aan de buitenkant aardig uit, maar de liefdesvlam is al jaren
gedoofd. Dat is duisternis. ‘Ik heb best veel contacten hoor’, zegt iemand, ‘maar wat voel ik mij
alleen.’ Dat is duisternis. ‘Ik mankeerde niks’,
zegt een ander, ‘en nou blijk ik hartstikke ziek
te zijn, wie weet ga ik dood!’ Dat is duisternis.
De bijbel is een boek vol verhalen waarin wij
worden opgeroepen om op weg te gaan om
Gods weg, voorgedaan en voorgegaan door
Jezus, te doen. Om ook licht te brengen in het
duistere leven van velen. Soms staan we stil,
omdat we de weg kwijt zijn. Dan keren we ons
om, om opnieuw de goede weg in te slaan.
Voortdurend roepen wij: ‘we zullen doorgaan!’
En toch...! Dat koninkrijk van U, God, zal er eens
van komen! Onderwijl zingen wij in het nieuwe
werkjaar – corona of niet – uit het eerder genoemde lied:
Heer, geef ons moed en doe ons gaan uw weg
door de woestijn en laat uw Zoon een laaiend
vuur, de nieuwe Mozes
zijn!

...zijn leven is een reis. Verlaat wat gij bezit en ga
naar het land dat Ik u wijs!
zingt een kerklied. We zongen het voor de coronatijd enthousiast, want het is een echte
meezinger. Maar gaan we ook op weg? We
moeten nu toch zoveel mogelijk thuis blijven?
Wie de bijbel openslaat hoort voortdurend hoe
mensen worden opgeroepen om op weg te
gaan, om huis en haard te verlaten en een
nieuw leven te beginnen. Het begint met Abraham in het eerste bijbelboek Genesis. In het
tweede boek, Exodus, worden de joodse slaven
door God uitgedaagd om op het woord van
Mozes het doodsland Egypte te verlaten en op
weg te gaan naar het beloofde land Kanaän.
Tijdens de moeizame tocht door de woestijn
moppert het volk. Ze willen terug naar de
vleespotten van Egypte. Oké, ze werden daar
onderdrukt en uitgebuit, maar ze hadden er
wél te eten. Het thuis willen blijven zat er dus
al vroeg in. Gelukkig weet Mozes hen te motiveren om verder te trekken. Zong hij Ramses
Shaffy achterna: ‘wij zullen doorgaan’? Uiteindelijk komen ze na vele jaren moeizaam rondtrekken in dat land van leven in plaats van de
dood.
Daarna houdt het niet op. Ook Jezus roept op
om door te gaan de weg van God te doen. Hij
trekt rond door Galilea en preekt: ‘mensen, je
bent op de verkeerde weg. Je bedrijft onrecht
en waar is de vrede? Keer je om! Kies een andere weg, niet een doodlopende maar een weg
ten leven.’ Dan daar aan het meer: vissers
(Marcus 2, 16-20). ‘Kom en volg mij’, zegt Jezus,
‘er is werk aan de winkel!’ Onmiddellijk laten
Petrus en Andreas hun netten, hun boot, hun
familie in de steek en volgen zij Jezus. Belachelijk, dat is toch niet reëel. Stel je voor: je hebt
een bedrijf. Je moet hard werken, maar het
levert een redelijke boterham op. Op een dag
komt er plotseling een evangelist langs. ‘Kom
en volg mij’, zegt hij en je doet het ook nog. ‘Ben
je gek geworden? Denk aan je toekomst! Je eigen huis! Kom terug!’ roept men. Maar ze verbranden hun schepen achter zich om voortaan

Ko Schuurmans,
pastor
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Oktober
OKTOBER - ROZENKRANSMAAND
Het bidden van de rozenkrans is de meest verbreide gebedsvorm in de wereld van
de katholieken. Het bestaat uit het veelvuldig herhalen van gebeden, niet uit automatisme, maar om de aandacht steeds intensiever op Maria te richten, ook al concentreert die aandacht zich niet op elk uitgesproken woord. De gelovige die de rozenkrans bidt, vestigt zijn blik op de persoon van Maria, op haar gelaat. Dit herhalen
van gebeden is een eerbetoon aan de Heilige Maagd, vol van genade, tot de Moeder
van God.
De gelovige christen wil op deze manier verkrijgen wat Jezus van zijn geliefde leerling wilde, toen Hij hem zei: zie, daar uw moeder (Joh. 19,27).
Met deze eenvoudige woorden verzocht Hij zijn leerling voortaan Maria als zijn eigen Moeder te beschouwen, van haar te houden en haar in zijn leven op te nemen met hartelijkheid en
eerbied.
Vanaf dat ogenblik deed de leerling dit dan ook en nam haar op in zijn huis. Elke leerling van Jezus
wordt uitgenodigd ditzelfde te doen. Ieder wordt opgeroepen Maria gastvrij in zijn/haar bestaan op te
nemen en haar geheel te beschouwen als zijn moeder, haar ook de gevoelens toe te wijden zoals een
kind tot zijn moeder.
De geliefde leerling van Jezus was dagelijks bij Maria, koesterde eerbied en genegenheid voor haar. Hij had voortdurend contact met haar, in woorden, in stille momenten.
Toen Jezus de woorden sprak: zie daar uw moeder, wist Hij dat de leerling voortaan een
gelaat zou aanschouwen waarvan het mysterie onuitputtelijk groot is. Jezus nodigde
hem zo uit Maria beter te leren kennen die zijn Moeder was en haar naar waarde te
waarderen. Tot dat moment hadden de leerlingen zich nog geen rekenschap gegeven van de grootheid
en schoonheid van de ziel van Maria. Men moest die schat nog ontdekken. De rozenkrans helpt ons
deze ontdekking mogelijk te maken. Door steeds en onvermoeibaar de woorden te herhalen die de
engel Gabriël tot Maria sprak in de Boodschap. In de rozenkrans wordt de aandacht getrokken door de
mysteries van Jezus, om zo de ervaringen te beleven die Maria heeft ondervonden.
Toen de geliefde leerling haar bij zich nam om de toekomst met haar te delen, herkende hij in haar en
met haar datgene wat hij reeds had ontdekt in de Meester zelf die hij had gevolgd. Voor Johannes die
zo dicht bij Jezus had geleefd was het leven met Maria een nieuwe introductie in de unieke ervaring die
hij had opgedaan tijdens zijn vriendschap met zijn Meester.
De rozenkrans laat ook ons binnendringen in het mysterie van Jezus en terzelfder tijd in dat van Maria.
De rozenkrans verwijdert ons nooit van het levende centrum van ons christelijk leven. Immers zij die
wij eren als onze Moeder is waarlijk de moeder van Christus en onafscheidelijk van Hem. Maria helpt
ons om in radicale vereniging met Hem te leven.
De rozenkrans plaatst ons nadrukkelijk voor het grote mysterie van de verlossende Menswording en
nodigt ons uit voor de glimlach van een liefhebbende Moeder.
Jean Galot
Maria, vrouw van geloof, Moeder van de armen
Op veel plaatsen
Maria. Moeder van de armen,
ontbreekt het brood van de Heer.
Hoop van mensen zonder hoop,
U kent onze armoede
Meesteres van pelgrims onderweg.
U kent onze nood
Wij bidden u voor ons continent,
U weet wat het is om arm te zijn.
Wij bidden u om bescherming,
Geef ons hart voor de armen
Om de rijkdom van uw Kind.
Verzacht hun lijden
U houdt het in de armen,
En maak hen gelukkig.
U beschermt het,
Verwijder uit ons hart
U maakt ons rijk in onze armoede.
Haat en egoïsme
Moeder van de armen
Meesteres van pelgrims onderweg.
Zie toch onze nood!
Wij zijn de kerk op weg naar Pasen
In vele huizen ontbreekt
Wij zijn steeds onderweg.
het dagelijkse brood.
Hoor ons, Begeleid ons, Bescherm ons.
In vele harten ontbreekt
(Kardinaal Pironio, Angentinië)
het brood van de liefde.
-8-

Sacrament
ZIEKENZALVING
Lijden en ziekte behoren nog steeds tot de problemen die de mens zeer angstig maken, en soms ook
kwaad. Op een harde wijze komt dit vaak op het pad van onschuldige mensen. Of men nu gelovig is of
ongelovig, van ziekte en lijden blijft niemand gespaard. Ook niet de Zoon van God die mens is geworden. Het is net in het lijden dat Jezus heeft getoond dat Hij een overwinnaar is, ondanks dat lijden. Het
laatste woord wordt namelijk niet gegeven aan de ziekte of zelfs de dood, maar wel aan het leven.
Jezus, als Verlosser van de wereld, toont de gelovigen dat het kruis overwonnen wordt door het leven.
De hoop mag ons dus nooit verlaten waardoor ook de angst en de kwaadheid vermindert in ons hart
om plaats te maken voor het vertrouwen in God.
Gelovigen hebben zich altijd gekeerd naar de Heer in tijden van nood, vooral in periodes van oorlog,
ziekte en epidemieën. Door het gebed en het beleven van de Sacramenten kan men tot een ware ontmoeting komen met de Verlosser, die ook Vertrooster is. Hierbij mogen wij niet vergeten dat de Kerk
twee genezende sacramenten heeft, waarin zij gelooft dat het de Heer zelf is die aanwezig komt om de
lijdende mens te troosten.
In het Sacrament van de Biecht komt de Heer de geestelijk gepijnigde persoon te hulp door hem barmhartigheid te schenken en vrij te spreken van fouten en zonden. In het Sacrament van de Ziekenzalving
komt Hij ook, als een genezende kracht, tot bij de lijdende mens die smacht naar verlichting en tevens
genezing. Hierin zien wij hoezeer Jezus begaan is met de lichamelijke en geestelijke zorg voor elke
mens, zeer speciaal voor de zieken. Het is daarom dat Jezus zijn apostelen en daarmee de gehele Kerk
de opdracht gaf, zorg te besteden aan de zieken.
In de brief van Jakobus zegt men dat de zieken met olie moeten gezalfd worden opdat zij opgericht en
gered worden. Dit is dan ook de praktijk geworden van het Sacrament van de Ziekenzalving. Deze is
niet alleen bedoeld voor stervenden, maar tevens voor ernstige zieken die verlichting zoeken bij God.
Bij iemand die een operatie moet ondergaan, bij een gevaarlijke ziekte, bij bejaarden die bijzonder
zwak zijn, aan kinderen die geplaagd worden door een ernstige kwaal mag het Sacrament van de Ziekenzalving toegediend worden. Met groot geloof en vertrouwen weet men dat de Heer doorheen de
zalving de persoon geestelijk en ook lichamelijk bijstaat.
Bij de zalving worden het voorhoofd en de handen van de zieke gezalfd.
Tijdens deze zalving spreekt de priester als bedienaar van dit sacrament
de woorden uit: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade
van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen
en verlichting geven.” Doorheen deze formule zien we hoezeer het lichamelijke en het geestelijke verbonden zijn. Het voorhoofd dat ook gezalfd wordt bij het vormsel, zij het dan met het heilig Chrisma, is in de
oude traditie de plaats waar de geest aanwezig is. De handen daarentegen zijn het teken van het lichaam dat met ‘het werk van zijn handen’ de
Heer probeert te loven. Zowel lichaam als geest worden zo dus verlicht
dankzij het geschenk van het Sacrament van de Ziekenzalving.
Lijden en ziekte zijn een realiteit waar ieder van ons mee te maken krijgt. Ook Jezus heeft hierin gedeeld. Hij was in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde.
Moge Hij ons blijven verlichten en vertroosten door zijn aanwezigheid. Met hoop en vertrouwen kunnen we dan blijven kijken naar het uiteindelijke doel, namelijk het leven dat we elk jaar opnieuw mogen vieren op Pasen, de dag van de Verrijzenis.
priester Karlo Tyberghien (Bron: Tijdschrift Heiligdom Banneux, boodschap voor alle Naties)
Meer en praktische informatie over het sacrament van de ziekenzalving vindt u in de informatiefolder achter in uw kerk.
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Verbondenheid
VERBONDENHEID
Eén van de lessen uit de achterliggende coronatijd hebben we waarschijnlijk allemaal wel ervaren: het
verlangen naar verbondenheid. Het verlangen om werkelijk contact met de ander te hebben. Het
verlangen om voorbij de vervreemding te ervaren dat het goed is om er te zijn.
Vanwege een aantal nare ervaringen ben ik daarom eens op weg gegaan, wat diverse personen mij uit
het verleden kunnen vertellen over verbondenheid, meer specifiek gericht op verbondenheid tussen
mensen en de pastorale zorg. Ik weet dat ik me hier op glad ijs ga begeven, want daar heb ik niet voor
gestudeerd.
Verbondenheid kan alleen gevonden worden waar mensen zich met de ander verbinden omdat ze de
verbondenheid met Jezus Christus kennen en ervaren. Maar als we om ons heen kijken in de
samenleving en in het kerkelijk leven, dan zien we vaak dat er vooral veel sprake is van vervreemding
en verwijdering. De veelkleurige veelzijdigheid die steeds meer kenmerkend is geworden voor de
cultuur waarin we leven, kan als positief en uitdagend ervaren worden maar brengt in feite ook veel
verwarring met zich mee. De kerken delen in die verwarring, want ontwikkelingen in de samenleving
laten ook het kerkelijk leven nooit onberoerd.
Overal waar mensen samenleven en samenwerken en elkaar ontmoeten, is er
sprake van verbondenheid of het gebrek daaraan. Daarom geloof ik dat het
thema van de verbondenheid een heel vruchtbare en belangrijke invalshoek
vormt voor het nadenken over het kerkelijk en maatschappelijk leven, dat vaak
crisisverschijnselen vertoont die wel eens nauw kunnen samenhangen met het
culturele klimaat dat ook kerkmensen ademen.
Zo kan het beleven van de natuur, het kijken naar de sterrenhemel, of het overvallen van een om zich
heen grijpende epidemie ons plots doen beseffen dat we deel uitmaken van een groter geheel. Het
christendom vertelt mij dat wij als mens geschapen zijn in en vanuit verbondenheid: met onszelf, de
ander, de wereld en met God. In het Genesisverhaal wordt deze visie sterk in beeld gebracht, doordat
alle mensen geboren zijn uit één ouderpaar en verantwoordelijk worden gesteld voor de zorg van de
schepping. Vanuit een gevoel van verbondenheid met God en met onze medemensen, worden
christenen geroepen om bekommerd te zijn met het wel en wee van anderen. Volgelingen van Jezus
kunnen dan ook niet afzijdig blijven, maar nemen verantwoordelijkheid op via concrete betrokkenheid. Verantwoordelijkheid brengt mensen immers in beweging, doet mensen in actie schieten.
Volgens de Frans-joodse filosoof Levinas is deze ervaring van zich verbonden en verantwoordelijk te
weten voor de ander, de basis van elke levensechte levensbeschouwing. “De betrokkenheid op de
menselijke ellende, het besef van de misère van anderen, de verplichting er iets aan te doen, dat is het
ogenblik waarop God je te binnen valt” aldus Levinas.
Vandaag leven we in een tijd en cultuur die steevast vertrekt vanuit het individu, waarbij veel belang
wordt gehecht aan persoonlijke vrijheid en autonomie. Het christendom daarentegen benadrukt
vooral het relationele karakter van de mens, die leeft in verbondenheid met anderen, en benadrukt
tevens dat ook de spirituele dimensie niet uit het oog verloren mag worden. Christenen ervaren dit bij
uitstek in hun relatie tot een persoonlijke God. Onvermijdelijk duikt dan de vraag op met wie ik
verbonden ben en met wie niet. Voor wie ben ik verantwoordelijk en voor wie niet?
Het Evangelie daarentegen getuigt van een radicale buitensporigheid. De reikwijdte van onze verantwoordelijkheid dient universeel te zijn en omvat ALLE anderen. Zelfs onze vijanden dienen we te
beminnen (cf. Mt. 5,44). We mogen in de bijbel een God ontdekken die ten diepste uit is op
verbondenheid. Het cruciale moment van Gods verzamelbeweging is aangebroken bij Jezus Christus:
hij brengt mensen samen en maakt hen tot een nieuw volk, ook met mensen die niet tot het ‘huis van
Israël’ behoren. Zo laat Hij ons zien, dat een andere manier van samenleven mogelijk is.
De houding en ervaring van verbondenheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid hebben echter
niet alleen betrekking op onze medemensen, maar verwijzen ook naar onze relatie met de natuur en
de wereld van de dingen. Hierbij kan verwezen worden naar de encycliek Laudato Si’ (2015), waar
paus Franciscus op basis van onze verbondenheid met de schepping pleit voor een integrale ecologie.
De paus roept heel de menselijke familie op om zich te verenigen rond de zoektocht naar een
duurzame en integrale ontwikkeling van ons gemeenschappelijk huis, wat ten gronde dreigt te gaan als
wij op onze manier zo doorgaan, waarbij zowel aandacht nodig is voor het sociale als voor het
ecologische vraagstuk. Als het christendom daadwerkelijk een verhaal brengt van verbondenheid,
verantwoordelijkheid en betrokkenheid, dan moet dit merkbaar zijn in ons leven.
Pater Damiaan ontdekte in zijn geloof waar het eigenlijk om gaat: er te zijn voor en vooral met de
mensen, om naar hen te luisteren, in dialoog te gaan, hen nabij te zijn en solidair te zijn.
Laten we wat meer naar elkaar omkijken!
Hen Holthuizen o.f.s.
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Netwerk
NETWERK
Essentieel voor het menselijk bestaan is de relatie met de medemens. Zonder relaties met anderen zijn
wij niet in staat tot het ontvangen en het geven van liefde. Los van anderen leven wij niet; dan is er
slechts sprake van vegeteren. Door in relatie te staan tot andere mensen maken we deel uit van een
netwerk en behoren we tot een gemeenschap.
In ons dagelijkse spraakgebruik hebben we het vaak over ons netwerk, een netwerk dat we zelf opbouwen. Wij vormen ons een gemeenschap om ons heen. Bij deze manier van denken en spreken zijn
wij zelf het middelpunt. Wij hebben relaties en wij zijn het centrum van ons netwerk. Als we spreken over de Kerk als gemeenschap en als netwerk van liefde,
is de situatie anders. Nu hebben we niet een netwerk, maar zijn we deel van
een netwerk.
Het gaat niet om ons als individu, maar om het geheel. Samen vormen we het
netwerk en Jezus Christus is het middelpunt van dit netwerk. Hij is de dragende kracht. Wij mogen ons met Hem verbinden. Van Hem gaat de liefde uit
die wij met anderen mogen delen.
In dit netwerk van liefde is ieder welkom die zich met Christus en zijn gemeenschap wil verbinden, die zijn leerling wil zijn. Hier geldt niet dat wij beoordelen of iemand wel of
niet in onze gemeenschap past. Mensen bepalen dat primair zelf want het is Christus die hen hiernaartoe heeft geleid. Zijn Geest is hierin sturend. Als wij gastvrij en uitnodigend zijn, geven we mensen een
zetje in de goede richting. Zo werken wij in onze directe omgeving mee dit netwerk van liefde verder
uit te bouwen en te intensiveren. Zo vormen wij gastvrije en uitnodigende geloofsgemeenschappen.
Pier Tolsma, diaken (Bron: Parochieblad Kerk aan de Vliet)
OVERWEGING
Op de voorkant van de wekelijkse misboekjes stond op een zondag in februari een afbeelding van de
basiliek van Sacré-Coeur in Parijs. Dat is een van de grootste kerkgebouwen van Europa, gelegen op de
heuvel van Montmartre, die de wereldstad domineert. De mozaïek van het Heilig Hart overheerst het
imposante kerkschip. Op diezelfde ochtend celebreerde ik de Mis in een kleine parochiekerk in een
stadswijk, bijna verscholen tussen de huizen. Bij de koffie nadien bemerkte ik dat sommige mensen
zich afvroegen of hun kerkje over tien jaar nog wel in gebruik zal zijn. Het is onvermijdelijk dat er in
onze streken nog meer kerken gesloten zullen worden, eenvoudigweg omdat het aantal betrokken
gelovigen te gering is.
Velen ervaren dit als een bedreiging, maar het kan ook als een uitdaging worden beschouwd. Ik geloof
niet dat de katholieke geloofsgemeenschap kan standhouden zonder gebouwen. Zichtbaarheid is onmisbaar. Plaatsen van gebed en ontmoeting, geordende en biddende samenkomsten, maar ook vaste
feestdagen zijn daarvoor broodnodig. Uiteindelijk gaat het om de relatie die de mensen onderhouden
met God als de bron van hun leven. Dat heeft Jezus verkondigd in niet mis te verstane beelden.
"Gij zijt het zout der aarde" (Matteüs 5,13). Lang voordat de koelkast bestond, was zout het conserveringsmiddel bij uitnemendheid; het geeft smaak en het weert bederf. Echte betrokkenheid op God,
vanuit de intense verbondenheid met Jezus Christus en steeds opnieuw gevoed door de sacramenten
van de Kerk: dat geeft een mens kracht.
"Gij zijt het licht der wereld" (Matteüs 5,14). Wanneer de stroom ineens uitvalt, beseffen wij vaak pas
hoe nodig licht voor ons is: zien waar je bent en wat je doet. Licht maakt zichtbaar, het trekt aandacht.
Jezus noemt zichzelf "Licht van de wereld" (Johannes 8,12). Van Hem uit kijk je als gelovige anders
naar de wereld en de medemensen; het geeft ons een positieve blik.
Zout en licht zijn onmisbaar. Ze schenken aan de mensen iets van een nieuwe vitaliteit; ze staan garant
voor christelijke duurzaamheid. Daarmee worden zij de basis voor een krachtige spiritualiteit, zowel naar binnen voor de persoon als naar buiten in de samenleving. Dat geeft
uitstraling vanuit God als de bron van ons leven en een christelijk geïnspireerde houding jegens anderen, waartoe Jezus ons voortdurend oproept. Liefst met mooie gebouwen, verdiepende liturgie, hartelijke gemeenschappen. Altijd door de Heer bezield.
Dat is hoopvol en bemoedigend.
Mgr. Joris Schröder (Bron: KN)
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Corona
CORONAGEDACHTE
Tot aan de doorbraak van de moderne geneeskunde vervulde Christus een belangrijke genezende
functie in de maatschappij. Naarmate de mens zelf door de tijd heen meer ziekten en ongemakken kon
verhelpen, sleet de medische functie van God en zijn heiligen weg; langzaam met ongelijke ritmes, naar
gelang de ontwikkeling van de gebieden, maar gestaag versnellend en onstuitbaar.
Daardoor verdween de nood aan bovennatuurlijke tussenkomsten stilletjes-aan weg.
Eigenlijk werd die nood altijd al gekoppeld aan terreinen die de mens niet zelf aankon, zoals ziekten en
natuurrampen. Met de vooruitgang van de wetenschap en techniek slinkt het terrein van de behoeften
echter voortdurend. Ook daar wordt de religieuze functie in een steeds engere hoek gedreven, symptoom van de steeds verder schrijdende ‘ont-worteling’ van de wereld.

Hoewel de kerkverantwoordelijken traditioneel voorzichtig zijn en terughoudend, aanvaardt de Kerk
in haar wereldwijde visie de mogelijke en feitelijke tussenkomst van God in de natuur en stimuleert zij
het vertrouwvolle gebed. Zij laat in de volksdevotie op dat punt veel toe. Het rotsvaste vertrouwen van
vele eenvoudige gelovigen is haar dierbaar. Het houdt mensen in hun ellende staande, het geeft hoop
over alle redenen tot ontmoediging heen, het verwekt wonderen van onderlinge solidariteit en caritas.
Wetenschap en techniek hebben de cultuur echter een andere richting uitgedreven. De mensen constateerden dat zij op bijna alle terreinen de problemen zelf wel konden oplossen. In elk geval kunnen we
begrijpen, hoe Christus op dat gebied gestaag aan functieverlies is gaan lijden.
Toen de kunstmest werd uitgevonden, verminderde de noodzaak aan bedevaarten om vruchtbaarheid
voor de akkers.
Toen de sociale strijd de conditie van de arbeider efficiënter kon verbeteren, vervaagde ook daar de
functie van Christus.
Het feit dat de mens door zelf in te grijpen, zijn conditie veel merkbaarder verbeterde dan door te bidden om een bovennatuurlijke tussenkomst, zou de functie van de religieuze dimensie in het bestaan
diep aantasten. De welvaart heeft het godsvertrouwen sterk aangetast. Niet de welvaart heeft de mensen van het godsgeloof verwijderd, maar de vaststelling dat die welvaart verkregen wordt door zelf in
de wereld te kunnen ingrijpen.
De verhouding tussen de taal van Christus en de taal die de werkelijkheid onderzoekt om haar te begrijpen, te verklaren en erin in te grijpen, is op alle niveaus uit elkaar gegroeid. Wie de schuld voor het
verlies van functie op de rug van de wetenschap en techniek schuift, moet vooral onderzoeken in welke mate niet zijn eigen functioneel beeld van God in het geding is.
800 jaar geleden durfde Franciscus van Assisi het aan om de melaatsen te verzorgen. Mensen die besmet zijn met de bacterie, verspreiden deze door de lucht als zij hoesten, niezen, praten of zingen. Op
dit moment is de wereld nog steeds getroffen door het Covid-19 virus, wat in wezen hetzelfde is.
Toch zit er een wezenlijk verschil in, want nu lijken de opgelegde regels voor deze pandemie de religieuze onverdraagzaamheid hard te versterken en kiezen veel regeringen voor een negatieve impact
op de godsdienstvrijheid.
Zei Karl Marx en later Lenin ook: godsdienst is opium voor het volk?
Terwijl langzamerhand het openbare leven zich weer enigszins herstelt, mogen de kerken nog maar
mondjesmaat hun geloofsuitingen verrichten. De regeringen lijken de plaats ingenomen te hebben van
God, door het beknotten van de liturgische diensten, terwijl de bisschoppen Ja en Amen knikken.
Door het opschorten/aanpassen van religieuze uitingen wordt
de Kerk gereduceerd tot afhankelijkheid van de staat, hetgeen
onaanvaardbaar genoemd mag worden.
Hen Holthuizen o.f.s.
(Meer over corona onderaan de volgende –
en daaropvolgende pagina)
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Allerzielen
ALLERZIELEN - 2 NOVEMBER
"Gecondoleerd met het verlies van je vader." Haar gezicht, dat ik nog vaag kende van vroeger, stond in
de compassiestand, de ogen iets samengeknepen. "Sterkte, je zal het nodig hebben. Het ergste moet
namelijk nog komen." En ik maar denken dat condoleances bedoeld waren om troostende woorden te
spreken ...
Eerlijk gezegd was ik er ook bang voor. Dat het ergste nog moest komen. Omdat groot leed mij tot dan
toe bespaard was gebleven, wist ik niet hoe ik zou reageren. Ik was bang dat het verdriet om het sterven van mijn lieve vader mij uit het lood zou slaan. Maar nu, ruim een jaar later, moet ik constateren
dat dat niet zo is. De momenten van intens verdriet waren de dagen vlak
vóór en vlak na het sterven. Daarna werd het geleidelijk aan minder.

Ik red me prima,
Wat mij de afgelopen periode vooral heeft geholpen, is de lijfspreuk van
omdat ik niet
mijn moeder: 'Mensen moeten hun verstand gebruiken'. Als ze kijkt naar
alleen voel,
het tv-programma Ik vertrek, waarin mensen hun gevoel volgen en zonder
maar ook denk.
één woord Frans te spreken met drie jonge kinderen een camping beginnen in de Dordogne, schudt ze meewarig het hoofd en verzucht: "Die mensen moeten hun verstand gebruiken."
Al snel na het overlijden van mijn vader, hoor ik haar hetzelfde zeggen tegen haar kaartvriendinnen.
"Ik moet mijn verstand gebruiken. Bertus was 86 en had kanker. Hij wilde niet meer. Veel pijn heeft hij
niet geleden. Daarbij moet er één als eerste gaan, en dan is het maar beter zo. Hij had zich alleen geen
raad geweten, ik red me wel!"
En zo is het ook gegaan. Mijn moeder redt zich prima. En ik ook. Omdat ik niet alleen voel, maar ook
denk. Hij was een geweldige vader. Ik heb 56 jaar van hem mogen genieten. De dood kwam voor hem
als een welkome vriend. Er zijn nog steeds dagen dat ik hem enorm mis. Maar erger dan in de dagen
rond zijn sterven, is het niet geworden.
We leven in een tijd waarin je vooral je gevoel moet volgen. Niet te veel denken, is vaak het devies.
Natuurlijk is iedereen anders, maar mij heeft het juist geholpen wél na te denken.
Het is alsof mijn verstand een kanaal in mijn ziel heeft gegraven, dat voldoende
ruimte biedt voor de emoties, maar voorkomt dat ze alle kanten op vliegen. En
dat voelt goed.
Wilfred Kemp
Studeerde theologie en presenteert het tv-programma Kruispunt
(Bron: ‘De Verwondering’)
CORONA BUITEN DE DEUR HOUDEN
Iedereen wil corona buiten de deur houden en we weten ook allemaal wel wat we daarvoor moeten doen: minstens anderhalve meter afstand houden, vaak de handen wassen,
geen drukte opzoeken, enz.
Het is een beetje afzien, maar ja, als we denken aan andere mensen, in Beiroet in Libanon bijvoorbeeld, dan hebben wij eigenlijk maar heel kleine problemen.
Wat ook een heel belangrijk beschermende maatregel tegen corona is/kan zijn, is het
gebed. Persoonlijk denk ik dan vooral aan de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, die Jezus hoogst persoonlijk aan de Poolse zuster Maria Faustina Kowalska (zie
de afbeelding) heeft gegeven met het uitdrukkelijke verzoek deze Rozenkrans te bidden om Gods
Barmhartigheid af te smeken. Mag ik jullie van harte aanbevelen om haar te bidden, liefst met het hele
gezin, minstens één keer per dag? Tip: plak op ieder raam van het huis een afbeelding van Jezus' Goddelijke Barmhartigheid om iedere vorm van kwaad buiten de deur te houden.
pastoor Frank Domen, overgenomen uit diens Nieuwsbrief
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Quarantina
QUARANTINA

Quarantina
In de coronacrisis beleeft een oud woord een renaissance: quarantaine. Uit angst voor de pest verordende de raad van Ragusa - tegenwoordig Dubrovnik - in 1377 voor het eerst een tijdelijke isolatie in
de strijd tegen epidemieën. De Zwarte Dood was in 1340 in Azië uitgebroken en had zich via zeelui tot
in West-Europa verspreid. Zeilschepen die uit getroffen gebieden kwamen, moesten in Ragusa 30 dagen voor anker gaan bij een eiland dat voor de haven lag. Toonde de bemanning daarna geen ziektesymptomen, dan mocht het schip de haven binnenvaren. Na vergelijkbare maatregelen in Venetië, Pisa
en Genua werd de termijn in Marseille verlengd naar 40 dagen.
Het begrip 'quarantaine' komt van het Italiaanse 'quarantina di giorni', 40 dagen. Vermoedelijk gaat dit
tijdsbestek terug op de symbolische kracht die het getal 40 in de Bijbel heeft. De zondvloed, de tocht
van het volk Israël of Jezus' verblijf in de woestijn: op veel plaatsen staat het getal 40 voor een tijd van
boete, beproeving en bezinning op de weg naar een nieuw begin.

Noach en de zondvloed

40

De vloed overstroomde de aarde 40 dagen lang.
Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij
van de aarde loskwam, (Genesis 7,17)

Uittocht uit Egypte
40 jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in
bewoond gebied kwamen; ze aten manna tot ze
de grens van Kanaän bereikten. (Exodus 16,35)

Mozes op de berg Sinaï

40

[ ... ]ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog, 40 dagen en 40 nachten bleef hij
op de berg. (Exodus 24,18)

Nineve-tijd voor ommekeer
Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep:
'Nog 40 dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!'
(Jona 3,4-5)

Jezus in de woestijn

40

40
40

40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door
de Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te
midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. (Marcus 1,13)

Elia op de Horeb
Elia stond op, en toen hij had gegeten gedronken liep hij, gesterkt de voedsel, 40 dagen en
40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.
(1 Boek Koningen 19,8)

40

(Bron: Kerk Wereldwijd,
tijdschrift voor missie en dialoog)
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Heiligen besproken
HEILIGE KEIZERIN HELENA
Rond het jaar 250 wordt Helena geboren. Haar ouders zijn maar heel gewone
mensen. Helena zal daarom ook heel gewoon werk gaan doen. Ze wordt
dienstmeisje in een soort hotel.
Op een dag logeert er een voorname gast in het hotel. Hij heet Constantius. De
man ziet het mooie dienstmeisje. Meteen wil hij met haar trouwen. En dus
gebeurt dat. Helena is nu een voorname vrouw. Maar ze blijft heel gewoon. Ze
krijgen een zoontje, dat Constantijn heet. Samen zijn ze heel gelukkig.
Dan gebeurt er iets ergs. De keizer wil dat Constantius een deel van het land
gaat besturen. Dat is toch niets ergs, zou je denken. Voor Helena is dat wel erg.
Want de keizer wil, dat Constantius van zijn vrouw weggaat. Een koning kan
toch niet met een gewoon dienstmeisje getrouwd zijn. Keizer Maximianus
heeft een stiefdochter. Daar moet Constantius mee trouwen. En de kleine Constantijn moet bij de keizer van het oosten gaan wonen. Deze keizer heet Diocletianus. Nu is Helena
haar man en haar zoon kwijt. Ze leeft heel alleen. Maar ze blijft wel in de buurt van haar zoon. Daar ziet
Helena iets heel bijzonders. Keizer Diocletianus is een wrede keizer. En hij kan de christenen niet uitstaan. Alle christenen die hij kan vinden laat hij martelen en dood maken. Helena ziet hoe dapper die
christenen zijn. Ze gaan met vreugde naar de martelplaats. Helena zal daar nog vaak aan denken.
Na de dood van Constantius wordt zijn zoon Constantijn keizer. Hij haalt zijn moeder nu naar het hof.
Ze wordt nu een keizerin. Helena herinnert zich de dappere christenen. Ze wil zelf in Jezus gaan geloven. Constantijn wordt ook christen. Hij geeft aan de christenen zelfs allerlei voorrechten. Helena doet
veel voor de christenen. Ze laat mooie kerken bouwen in Keulen, Bonn en Trier en op nog meer plaatsen. Wanneer Helena achtenzeventig jaar is, gaat ze nog een gevaarlijke reis maken. Ze reist naar het
land van Jezus. Daar laat ze een kerk bouwen boven het graf van Jezus. En de kerken op de Olijfberg en
in Betlehem laat ze mooi versieren. Kort na haar bedevaart naar het heilige Land is Helena gestorven.
Dat was in augustus van het jaar 329.
Als je over Helena praat, denken veel mensen aan het kruis van Jezus. Daar wordt een mooi verhaal
over verteld. Luister maar.
Helena laat in Jeruzalem veel geleerden bij elkaar komen. Ze vraagt hen, waar het kruis van Jezus is.
Niemand weet het. Niemand? Jawel, er is er een die het weet. Maar die zegt niets. Want zijn grootvader
had gezegd: “Als ze het kruis van Jezus vinden zullen zijn volgelingen hier de baas worden”. De keizerin merkt dat deze man iets weet. Ze laat hem in een kuil gooien, tot hij vertelt waar het kruis ligt. Na
een paar dagen krijgt de man honger en dorst. Nu wil hij wel vertellen waar ze het kruis van Jezus
hebben begraven. Het is vlak bij de Calvarieberg.
Daar vinden ze inderdaad een kruis. Maar ze vinden er nog meer. Ze vinden er ook de kruisen van de
twee boeven die samen met Jezus aan het kruis gestorven zijn. Welk kruis is nu van Jezus? Niemand
kan een verschil vinden tussen de drie kruisen. Daarom nemen ze de kruisen alle drie mee naar Jeruzalem. Midden in de stad worden ze neergelegd. Helena bidt heel vurig tot God, dat ze het kruis van Jezus
mag vinden.
Daar komt een optocht aan. Nee, het is geen optocht, want de mensen huilen. Ze dragen een dode jongen naar zijn graf. Dan stopt de begrafenisstoet bij de kruisen. De keizerin beveelt, dat men een van de
kruisen boven op de dode jongen legt. Er gebeurt niets. Dan nemen de mensen het tweede kruis. Weer
gebeurt er niets. Het derde kruis wordt op de jongen gelegd. De familieleden van de jongen kunnen
hun ogen niet geloven. Hij doet de ogen open. Hij beweegt. Dan komt hij van de lijkbaar af. Hij leeft
weer en dankt God luidop. Dolblij gaat de familie met de jongen naar huis.
Er is nog iemand die heel blij is. Dat is Helena. Ze heeft het kruis van Jezus gevonden. Ze deelt het kruis
in drie stukken. Iedere zoon krijgt een stuk. Dat zal hen helpen om geen ruzie onder elkaar te maken.
Nu worden deze stukken van het heilig Kruis in Rome in een kerk bewaard. Soms hebben ze er een
klein stukje van afgehaald en aan andere kerken gegeven. Zo kan nu over heel de wereld het kruis van
Jezus vereerd worden.
We vieren het feest van Keizerin Helena op 18 augustus.
Heilige keizerin Helena, u hebt veel moeten lijden. De keizer heeft u uw man en zoon afgenomen.
U hebt gezien hoe dapper de christenen konden lijden. Daardoor bent u zelf veel van Jezus gaan houden.
Help ons ook altijd van Jezus te houden. Amen.
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Vieringen
WEEKENDVIERINGEN R.K. PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK ZUID

Za. 5 sept.
23e zondag
Zo. 6 sept.
Za. 12 sept.
24e zondag
Zo. 13 sept.
Za. 19 sept.
25e zondag
Zo. 20 sept.
Za. 26 sept.
26e zondag
Zo. 27 sept.
Za. 3 okt.
27e zondag
Zo. 4 okt.
Za. 10 okt.
28e zondag
Zo. 11 okt.
Za. 17 okt.
29e zondag
Zo. 18 okt.
Za. 24 okt.
30e zondag
Zo. 25 okt. denk
aan de wintertijd!

Za. 31 okt.
Allerheiligen
Zo. 1 nov.

Ma. 2 nov.
Allerzielen

Za. 7 nov.
32e zondag
Zo. 8 nov.

St. Bonifatius

H. Maria Magdalena

H. Odulphus

St. Petrus

Oostzijde 12, Zaandam

Kalf 160, Zaandam

Dorpsstr. 570, Assendelft

Snuiverstr. 2, Krommenie

19.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
N. Beemster
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
N. Beemster
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

19.00 u. Allerzielen- 19.00 u. Allerzielenviering /A. Goedhart dienst / N. Kerssens

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
Za. 14 nov.
19.00 u. Eucharistie
33e zondag
A. Goedhart
Zo. 15 nov.
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u. Eucharistie
Za. 21 nov.
Christus Koning N. Kerssens
Zo. 22 nov.
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart

10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
N. Beemster

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
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
19.30 u. Allerzielendienst F. Bunschoten
10.00 u. Requiemmis
F. Bunschoten
19.30 u. Allerzielendienst /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
G. Noom
10.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.30 u. Oecum. dienst
in het Agathepark
19.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo. en Comm.
S. Baars
10.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns
19.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo. en Comm.
S. Baars
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Eucharistie
G. Noom
19.00 u. Wo. en Comm.
R. Casalod
10.00 u. Wo. en Comm.
R. Casalod
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns
19.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo. en Comm.
S. Baars

Allerzielendienst
M. Bruijns

19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Eucharistie
G. Noom
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns

Wo. en Comm. = Woord en Communieviering / Oecum. Dienst = Oecumenische dienst
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Vieringen
WEEKENDVIERINGEN R.K. PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK NOORD
HH. Martelaren

H. Maria Magdalena

H. Jozef

Boschjesstraat 115, Koog a/d Zaan

Dorpsstraat 351, Wormer

Veldbloemenweg 2, Zaandam

Zo. 6 sept.
23e zondag

10.00 u. Woord en Communie
T. Molenaar

10.00 u. Woord en gebed
parochiaan

Zo. 13 sept.
24e zondag

10.00 u. Woord en Communie
K. Schuurmans

10.00 u. Woord en Communie 10.00 u. Woord en Communie
R. Casalod
W. Waardijk

Zo. 20 sept.
25e zondag

10.00 u. Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u. Woord en gebed
parochiaan

10.00 u. Woord en Communie
J. Hoekstra

Zo. 27 sept.
26e zondag

10.00 u. Eucharistie
G. Noom

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Woord en Communie
R. Casalod

Zo. 4 okt.
27e zondag

10.00 u. Woord en Communie
K. Schuurmans

10.00 u. Woord en Communie 10.00 u. Woord en Communie
M. Bruijns
W. Waardijk

Zo. 11 okt.
28e zondag

10.00 u. Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u. Woord en gebed
parochiaan

10.00 u. Woord en Communie
J. Hoekstra

Zo. 18 okt.
29e zondag

10.00 u. Woord en Communie
T. Molenaar

10.00 u. Oecumenische
dienst

10.00 u. Woord en gebed
parochiaan

10.00 u. Eucharistie
G. Noom

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Woord en Communie
W. Waardijk

Zo. 1 nov.
Allerheiligen
Ma. 2 nov.
Allerzielen

10.00 u. Allerzielendienst
M. Bruijns
-

10.00 u. Woord en gebed
parochiaan
19.30 u. Allerzielendienst
R. Casalod

Zo. 8 nov.
32e zondag

10.00 u. Woord en Communie
K. Schuurmans

10.00 u. Woord en Communie
M. Bruijns

Zo. 15 nov.
33e zondag

10.00 u. Woord en Communie
T. Molenaar

10.00 u. Woord en gebed
parochiaan

Zo. 25 okt.
30e zondag denk
aan de wintertijd!

Zo. 22 nov.
10.00 u. Eucharistie
Christus Koning G. Noom

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
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10.00 u. Woord en Communie
J. Hoekstra

Jong & Oud
PAGINA VOOR JONG EN OUD
Afscheid nemen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als er veel goede herinneringen zijn.
Die herinneringen kunnen je doen vastplakken aan het verleden.
Maar je kunt ze ook meenemen de toekomst in.

Het loslaatmiddel
op.’ In een mum van tijd was de papegaai terug
met de olifant. ‘Dit is mijn paardenmiddel,’ toeterde de olifant, terwijl hij zijn spierballen liet
zien. ‘Bind een touw vast aan het paard en dan
zal ik hem wel even lostrekken.’ De olifant pakte het touw met zijn slurf en begon te trekken.
Zijn anders grijze gezicht werd rood van inspanning. Zijn rug kromde zich en zijn slurf
werd langer en langer. Maar de mooie herinneringen hielden het paard stevig vast. Na een
dag lang trekken gaf de
olifant het op. Zijn slurf
is altijd lang gebleven en
zijn rug is tot op de dag
van vandaag krom.
Wie ze ook vroegen,
niemand kende een goed
paardenmiddel, zelfs de
wijze uil niet. Maar de uil
had wel een goed idee.
Hij legde het probleem
voor aan Frans, de beschermengel van de dieren. Frans vloog naar de
aarde met een busje in
zijn hand en een kwast. De dieren keken verbaasd naar Frans, vooral toen hij de stal binnenging. Ze zagen hoe hij alle goede herinneringen verzamelde. Een voor een deed hij ze in
het busje. Nadat hij ze allemaal erin had gestopt, roerde hij goed. Daarna stapte hij op het
paard of en begon hij de mooie herinneringen
als zwarte strepen op het witte paard te schilderen. ‘Zo,’ bromde Frans, ‘zo kan je die herinneringen met je mee blijven dragen en hoef je
niet in die stal te blijven vastzitten.’ Het paard
hinnikte verheugd. Het was vrij!
De dieren lachten en zeiden dat het witte paard
met al zijn strepen op een zebrapad leek. Vanaf
die dag noemt iedereen hem dan ook ‘zebra’.

Er was eens een paard dat moest verhuizen
naar een andere stal. Maar dat lukte niet. Het
zat vast in zijn oude stal. Het was een mooi, wit
paard en natuurlijk sterk als een paard. Maar
hoe het ook trok en wrong, het kon maar niet
uit zijn oude stal wegkomen. ‘Hier liggen zoveel
mooie herinneringen,’ zei het paard, ‘ze willen
me gewoon niet loslaten. Het zijn er gewoon
teveel.’
‘Een paardenmiddel!’ zei een oude wijze koe,
‘We hebben een paardenmiddel nodig om het
paard los te krijgen van
al zijn herinneringen.’ De
biggen knorden instemmend. Natuurlijk, dat
was de manier om het
paard los te maken. Dat
ze er niet eerder aan
gedacht hadden! Maar
wie had er een paardenmiddel?
De dierenarts kwam
eraan fietsen. Hij had
een koffer vol paardenmiddelen bij zich. Hij was heel knap. Dat zag je
aan zijn grijze haren en zijn bril, maar vooral
aan zijn scherpe neus waarmee hij problemen
kon ruiken. De dieren hadden de dokter niet
eens hoeven op te bellen; hij had gewoon geroken dat er iets met het mooie witte paard aan
de hand was. Maar een paard dat vastzat aan
zijn herinneringen… ‘Tja, voor een losse hoef of
haaruitval of een in de knoop geraakte paardenstaart heb ik wel paardenmiddelen,’ zei de
dokter, ‘maar hiervoor heb ik niets. Goedemiddag.’ De dierenarts sprong op zijn fiets en verdween.
‘Mijn goede vrind de olifant kent zekerlijk wel
een paardenmiddel,’ sprak de papegaai. Hij was
opgegroeid bij deftige mensen en dat was goed
te horen. ‘Ik haal die grijze rakker zelf wel even

S. de Jong (uit de ‘Gelukbrenger’)
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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!
Meldt 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

Pastoor schrijft…
at een ‘geschenk’ dat er zo’n heerlijk warme zomerweek op de valreep van de vakantie is gekomen.
Lekker bruin gebrand straks weer het normale leven
oppakken, tenminste als het Corona-gebeuren geen roet in het
‘programma’ gooit. Want dat is nog lang niet voorbij.
Wie had dit nu kunnen bedenken toen we vrolijk het bijzondere jaar 2020
hebben in-geluid, met knalvuurwerk. Maar het loopt wel een beetje anders. Echter aan elke tunnel
komt een eind en nu maar hopen dat het zo zal gaan verlopen. Trouwens het was ook veel te warm
voor een mondmasker. In België moet je het zelfs in de kerk gebruiken. Ik wil er niet aan denken….

W

De gang naar de kerk op zondagmorgen begint weer sterker te worden, maar nog steeds niet meer dan
100 mensen, vanwege die beruchte anderhalve meter. De activiteiten in de kerk staan nog wel op een
laag pitje. Het koor kan nog niet oefenen en de organisten zijn ook nog niet steeds te vinden…
Maar er is vooruitgang!
Op zondag 25 oktober hopen wij het feest van de Eerste H. Communie te gaan vieren en dan komt de
groei er wel weer in. Ook de ontmoeting en de koffie na de viering, zit er weer aan te komen, maar:
even geduld!
Ik hoop echt dat we allemaal trouw blijven aan onze kerkgemeenschap, want de TV eredienst is natuurlijk mooi en waardig, maar toch: ‘oost west, thuis best’.

Ook belangrijk is het dat we voldoende vrijwilligers weten te vinden die in deze moeilijke tijden zich
aanbieden voor wat er gedaan moet worden . Zoals het kerkplein schoonhouden, parochiebladen bezorgen, af en toe , en kerkwerken. Vooral een paar mannen erbij doet ‘wonderen ‘.

Voor onze jongeren hoop ik dat iedereen weer een plezierige schooltijd krijgt, of misschien wel een
leuk weekend-baantje. In ieder geval: Dat er een periode komt waar in we elkaar vaak mogen ontmoeten.
Met herderlijke groet, pastoor A.F.M. Goedhart
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Misintenties
LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES
24e Zondag door het jaar A ⃒ Ans Kaatee – Genefaas; Anna Oudejans Koghee;
António Nascimento Lopes; Christina Potma – Bart; Jan van 't Ent; om zegen
over dit levensjaar; Manuel de Andrade; Mies de Man; Herman Kloos; pastoor Han Snel
Woensdag 16 sept. H. Cornelius, paus & H. Cyprianus, bisschop
Weekend 19/20 sept. 25e Zondag door het jaar A / Kinder-Woord-Dienst ⃒ Suzan, Frans en Lucas
van Velsen; Petronella Graas - Smit; Matteus Koopmeiners; Afra Klitsie - de
Leeuw; Jaap Kerssens; Leo den Teuling; Annie Bloetjes – Hooijschuur; Johan
van der Wardt; Herman Morianner; Hendrika van Baar – Hoek; Wim Hendriks; Antonius Schouten
Woensdag 23 sept. H. Padre Pio
Weekend 26/27 sept. 26e Zondag door het jaar A ⃒ Onorina Blokdijk – Toffoli; Sandra Marijke
Blank; Fiep Scholten; Ria Klitsie-Goes
Woensdag 30 sept. H. Hiëronymus, kerkleraar Vrijdag 2 okt. HH Engelbewaarders
tevens Eerste Vrijdag van de maand H. Hart
Weekend 12/13 sept.

(Eucharistieviering in de H. Odulphuskerk in Assendelft!)

27e Zondag door het jaar A / Kinder-Woord-Dienst ⃒ Gé en Truus LammersNooij; Titia Warmenhoven – Winkel; Corrie Zaal – Rietveld; Gerard Lindeman; Domenico Antonio Savastano; Martha Cornelia Schouten
Woensdag 9 okt. H. Maria van de Rozenkrans
Weekend 10/11 okt.
28e Zondag door het jaar A ⃒ Manuel de Andrade; Mies de Man; Hans Paijens;
Manuel Nascimento Dias; Dini Schlesinger – Saryono; Maria Ramos – Pires;
Coby Schut - van den Noort; Manual Jose Fonseca; Frans, Lucas en Suzan van
Velsen - van Vogelpoel; Jos en Nelly Sprangers - van Riel; Jan van ’t Ent; om
zegen over dit levensjaar; Herman Kloos
Woensdag 14 okt. H. Callistus I, paus -martelaar
Weekend 17/18 okt.
29e Zondag door het jaar A / Kinder-Woord-Dienst ⃒ Ans Kaatee – Genefaas;
Anna Oudejans Koghee; António Nascimento Lopes; Christina Potma – Bart;
Wim Hendriks; Antonius Schouten; om zegen over een nieuw levensjaar
Woensdag 21 okt. H. Johannes Paulus II, paus
Weekend 24/25 okt.
30e Zondag door het jaar A ⃒ Fiep Scholten; familie Teunissen Stienissen;
Jaap van Veen sr.
Woensdag 28 okt. HH Simon en Judas, apostelen
Weekend 31 okt. /
Allerheiligen / Kinder-Woord-Dienst ⃒ Martha Cornelia Schouten; levende
1 nov. en overleden leden Begrafenisver. Barbara
• Maandag 2 nov. Allerzielen 19.00 uur – gedachtenis van alle overleden gelovigen ⃒ levende
en overleden leden Begrafenisver. Barbara; overleden parochianen van het afgelopen jaar
Woensdag 4 nov. H. Carolus Borromeüs,
Eerste Vrijdag van de maand H. Hart
Weekend 3/4 okt.

bisschop

Weekend 7/8 nov.

(Eucharistieviering in de H. Odulphuskerk in Assendelft!)

32e Zondag door het jaar A / H. Willibrord,
bisschop en patroon van de Nederlandse Kerkprovincie

Gé en Truus Lammers-Nooij; Frans, Lucas en Suzan van Velsen - van Vogelpoel; om zegen over dit levensjaar; Manuel de Andrade; Mies de Man
Zaterdagviering 19.00 uur, zondagsviering 10.00 uur in de Sint-Bonifatiuskerk, Zaandam.
Reserveren / aanmelden weekendvieringen (van overheidswege verplicht i.v.m. corona virus)
alléén op zaterdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur, online via: bit.ly/2AgFcAs of 075 61 64 807.
Woensdagavond Sint-Bonifatiuskerk, Zaandam, 19.00 uur;
Eerste Vrijdag-viering, H.Odulphuskerk in Assendelft, 10.00 uur.
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Nieuws
NIEUWS IN HET KORT
•

PAROCHIEBLAD

•

KINDER-WOORD-DIENST

De volgende editie van de ‘Zaancirkel’ (advent/kerstnummer) zal in de week van
23 november bij u in de brievenbus vallen.. Kopij (digitaal) inleveren voor het
volgende nummer voor deze editie kan tot en met zondag 8 november a.s.
meldt daarbij of het bestemd is voor het Algemene Deel of voor het Parochiedeel.
Voor de duidelijkheid: de redactie behoudt zich het recht voor kopij aan te passen en
of te weigeren.
Op 23 augustus was er voor de kinderen de eerste bijeenkomst van de KinderWoord-Dienst voor seizoen 2020/2021. Na dat het vorige seizoen zo abrupt door
het corona-virus werd afgesloten zijn het team en de kinderen weer enthousiast
van start gegaan.
Kinderen die de basisschool bezoeken zijn welkom om zich aan het begin van de
viering aan te sluiten. Zij krijgen het Evangelie van betreffende zondag op eigen
niveau verteld en uitgelegd en maken daar een mooie verwerking bij. Er zal telkens om de week K.W.D. zijn, de eerstvolgende is op zondag 6 september a.s.
• VRIENDEN VAN DE BONIFATIUSKERK
Wellicht ten overvloede, maar voor alle duidelijkheid willen wij u nogmaals erop wijzen/ eraan herinneren dat zowel de jaarlijkse, als de kwartaalafschrijvingen ten gunste van de Stichting Restauratie
Bonifatiuskerk (SRB) te Zaandam zullen plaatsvinden eind september 2020. Ook voor degenen die zich
dit jaar hebben aangemeld voor een eenmalige bijdrage in het jaar 2020, vindt de afschrijving in september 2020 plaats. Van deze gelegenheid maken wij tevens gebruik om nogmaals onze dank uit te
spreken om met uw bijdragen het monumentale kerkgebouw in stand te kunnen houden. Stichting
Restauratie Bonifatiuskerk te Zaandam
•

ROZENKRANSGEBED

De oktobermaand vanouds de periode waarin over heel de katholieke wereld het Rozenkransgebed centraal staat. In een Amsterdams parochieblad lazen we daarover het
volgende: Ons leven is een pelgrimsreis. Wij gaan op weg naar het huis van de Vader.
Onze katholieke kerk hoort een familie te zijn, met God als vader, Jezus Christus onze
Broer, Maria onze Moeder en dus alle gelovigen bovennatuurlijk familie van elkaar.
Laten we ons inspannen om liefdevol met iedereen om te gaan ook wanneer iets gebeurt dat wij minder leuk vinden, zoals in een echte familie. Is dit niet een mooie intentie om aan de Heer te vragen op voorspraak van de heilige Maagd Maria bij het bidden
van de rozenkrans? Elke zondagavond om 16.30 uur in de maand oktober bidden we
daarom in de Fatimakapel het rozenkransgebed. Doet u ook mee? Van harte
welkom, pastoor.
•

FATIMAZONDAG

De jaarlijkse Fatimazondag wordt dit jaar gehouden op zondag 18 oktober a.s. herdenken wij in onze kerk het feit dat meer dan 100 jaar geleden (mei 1917) Maria in Fatima (Portugal) verscheen aan drie herderskinderen, Francesco, Jacinta en Lucia. Ze had voor hen een Boodschap
die van wereld-betekenis zou worden. Er gebeurde bijzondere tekens
o.a. (het Zonnewonder) en het politieke landschap is sindsdien drastisch
veranderd. Zoals het einde van de Eerste Wereldoorlog, het einde van
het Communisme, de Val van de Muur, de aanslag op Paus Johannes
Paulus II enzovoort. Nog steeds is Fatima hoogst actueel en uitgegroeid
tot een van de grootste bedevaartsplaatsen ter wereld. Voor de vele
Portugezen, Kaapverdianen en voor onszelf in onze gemeenschap dus
ook een speciale dag.
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Nieuws
NIEUWS IN HET KORT
•

EERSTE COMMUNIE

De voorbereidingen op de eerste
communie werden wreed afgebroken
door het coronavirus. De groep kinderen waren vanaf oktober 2019
bezig met alles rondom dit voor hen
grote gebeuren.
We gaan de draad weer oppakken
vanaf donderdag 10 september komen de kinderen weer wekelijks bij
elkaar.
Voor de ouders is er een ouderbijeenkomst op dinsdag 8 september om 20.00 uur op de pastorie,
waar we bespreken hoe we verder gaan. De datum van de eerste communie is (nog steeds onder voorbehoud) zondag 25 oktober tijdens de viering van 10.00 uur. Of en hoe we daar invulling aan gaan
geven wordt besproken met de ouders!
Dit schoolseizoen zal er géén nieuwe groep communicantjes opgestart worden. Dit houdt o.a. verband
met het feit dat het team zich dit seizoen gaat inzetten voor de voorbereidingen op het vormsel, zie
item hierover op deze pagina.
•

OKTOBER MISSIEMAAND

In de missiemaand oktober springt de ‘Missiezondag’ er uit. Dit jaar is het op 18 oktober ‘Missiezondag’. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we een deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijk zijn voor elkaar. Op zondag 18 oktober is
er een extra collecte voor Missio Pauselijke Missiewerken, waarvan de opbrengst o.a. bestemd is voor
West Afrika. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en
de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen. De opbrengst gaat naar
twee projecten, te weten: * Hulp voor vrouwen in Maradi, Niger / * Een thuis voor
vluchtelingen in Yola, Nigeria. Steun deze collecte op Missiezondag in de kerk of
maak een bedrag over op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl
•

VORMSEL

Direct na de herfstvakantie gaan de voorbereidingen op het Vormsel van
start. Jongelui van 14 jaar en ouder (2e klas middelbare school) komen hiervoor in aanmerking.
Tijdig aanmelden is noodzakelijk via wjk.bonifatiusparochie@live.nl. Na aanmelding! ontvangen ouders en jongeren een uitnodiging voor de informatieavond. De informatieavond (voor ouders & jongeren) is op donderdag 29
oktober a.s. 18.30 uur.
•

ALLERHEILIGEN

Allerheiligen vieren we dit jaar op de werkelijke dag: zondag 1 november. Een
belangrijk feest dat niet vergeten mag worden. We roepen alle heiligen aan om voor
de wereld en onszelf een voorspreker te zijn bij God de Vader in de hemel.
•

ALLERZIELEN

Begrafenisvereniging ‘Barbara’ herdenkt in de Allerzielenviering, op maandag 2 november a.s. 19.00
uur haar levende en overleden leden. Ook wij gedenken onze overleden mede-parochianen tijdens
deze eucharistieviering. Nabestaanden van overledenen, in onze parochie, van het afgelopen jaar worden uitgenodigd. Heeft u een overledene te betreuren en onverhoopt geen uitnodiging ontvangen: u
bent van harte welkom. Naast de nabestaanden hopen wij op vele parochianen om samen met hen álle
overleden medeparochianen te gedenken.
De viering op deze maandagavond 2 november begint om 19.00 uur.
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Mensen
MENSEN IN HET NIEUWS
H.Doopsel

Huwelijk

Eerste H. Communie

Zieken

Jarigen

Overledenen

Nieuwe parochianen

Nova Blank 5 september 2020
Welkom in ons parochiegezin en moge het licht van
Christus, gesymboliseerd in de doopkaars,
je tot gids zijn in het verdere leven.
Maja Świerczyńska & 10 oktober 2020
Marcin Skowronski
Justin; Bianca; Julian; 25 oktober
Denilson; Johnny Junior; Kaylee;
Fabio; Sabrina; Jaydon;
Jermain; Felicia; Chevennely
Jannie Woestenburg Zorgcentrum
Mw. Spek - de Wit
“
Pater Jacob Sijm
“
Goede moed en sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd
en een speciaal gebed voor hen in de komende tijd!
Jong en oud, die jarig worden in de komende weken wensen wij
een fijne feestdag en Gods Zegen in het nieuwe levensjaar.
Rie Twist-Bekker † 14 juli
2020
Manuel de Andrade † 10 augustus
Mies de Man † 13 augustus
Cornelis Bothe † 14 augustus
(zie ook de rubriek ‘In Memoriam’)

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.

******

Open Monumentendag 2020
In het weekend van 12 en 13 september stellen verschillende Monumenten de deuren weer open voor bezichtiging.
De Bonifatiuskerk in Zaandam doet ook mee.
Op zaterdag 12 september is de kerk geopend van
10.00 tot 17.00 uur
Als u de kerk wilt bezoeken dient u, in verband met de coronamaatregelen, wel een tijdslot te reserveren.
U kunt zich aanmelden via de website https://www.openmonumentendag.nl/comite/zaanstad/
Van harte welkom!
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Memoriam
IN MEMORIAM

† Op zaterdagavond 20 juni 2020 is Gino Tripodi overleden te Zaandam.
Hij stond bekend onder zijn roepnaam Gino, maar zijn volledige doopnamen waren Gennaro Eugenio
Sabatino. Sabatino, omdat hij op zaterdag geboren was. Gennaro, omdat die naam nog niet voorkwam
in de familie.
Op zijn 30e is hij als gastarbeider vanuit Italië naar Nederland gekomen. Het was in het begin niet
makkelijk om te wennen. Er waren veel dingen anders, gewoonten, het weer en ook het eten. Al snel
ontmoette hij een lieve blonde vrouw met de naam Ria. Dit bleek de vrouw van zijn dromen te zijn. Hij
is tot het einde bij haar gebleven. Samen konden ze de wereld aan.
Het duurde niet lang of er was een gezin gesticht metdrie3 kinderen. Hij moest hard werken om het
gezin te onderhouden en had daarom twee banen. Hij kon enorm genieten van samenzijn met zijn gezin en familie. Samen eten, gezellig koffiedrinken of samen weg. Het kon niet vaak genoeg. Bloedband
telde daar niet bij. Hij was een echte familieman.
Hij heeft zijn kinderen geleerd dat je mensen nodig hebt in het leven waar je op kunt bouwen. En als er
iemand was waarop je kon bouwen was hij het wel. Hij heeft altijd geprobeerd de zorgen van zijn kinderen weg te nemen en ze geleerd dat ze alles kunnen als ze zich maar inzetten, dat ze moeten geloven
in zichzelf en ook als het even niet mee zit moeten blijven doorzetten.
Helaas is aan deze periode een einde gekomen, maar voor hem is het beter zo. Hij heeft zijn rust meer
dan verdiend. Maar het is nog niet zijn laatste reis. Die gaat naar zijn geboortestreek Reggio di Calabria. Zijn vrouw en kinderen zullen hem daar nog vaak opzoeken.
Zijn vrouw en kinderen missen Gino, ze houden van hem. Hij gaat nooit meer uit hun hart.
Gino rust zacht in Gods armen.
†

Maandag 10 augustus 2020 overleed op de leeftijd van 83 jaar: Manuel de Andrade
Hij was afkomstig uit Cato Verde, van het eiland Brava. Overigens een plek waar hij altijd naar terug
verlangde. De leefsfeer daar verschilde zóveel van ons, hier in Nederland.
Een heel secure, uiterst precieze man die ‘altijd op tijd’ als levensmotto had. Uit zijn huwelijk met Carlota da Enzarnaç had hij drie kinderen, die hem heel dierbaar waren.
Tijdens zijn bijna tien jaren ziekzijn hebben zij hem, samen met moeder, heel goed bebeleid.
Manuel was verfmenger bij Sigma Coating. Maar hoewel zijn handen met allerlei soorten verf in aanraking kwamen, hield hij ze altijd perfect verzorgd.
Zeer alert op de ontwikkelingen in het wereldgebeuren beleefde hij het leven vanaf zijn ziekbed.
In een waardige afscheidsviering hebben wij hem te rusten gelegd op een heel mooi zonnig plekje.
Moge God hem nu de rust geven van Zijn Paradijs.
Rust in vrede.

†

Op donderdag 13 augustus 2020 overleed onze mede-parochiane: Mies de Man. Zij werd 100 jaar
en 7 dagen. Mies was een eenvoudige vrouw die in haar lange leven veel heeft meegemaakt. Van beroep was zij verpleegkundige en ook jarenlang lid van een zangkoor van verpleegsters.
Een hartelijk en meelevende vrouw. Meer dan 53 jaar lang een gezellige huisgenoot van Jannie Woestenburg. De laatste jaren woonden zij in ’t Fluytschip. Haar grote droom om 100 jaar te mogen worden
is uitgekomen, maar toen was de levensvlam toch echt op.
In een intieme viering in de voormalige kapel van Zorgcentrum Saenden hebben wij afscheid genomen.
Zij rust in vrede bij de Heer, die haar Herder was.

‘In ons geloof laten we sporen achter om anderen de weg te wijzen.’
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Jeugd
KLEURPLAAT
4 oktober is het wereld-dierendag! Ken jij het verhaal dat daarbij hoort?
Google dat en je weet wie de heilige, links, op deze mooie kleurplaat (Michiel van Hout) is.
Rechts zie je Bram en Maartje: wat zijn zij aan het doen?
En wat heeft dat met de heilige op deze plaat te maken?
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Jongeren & Missie
JONGEREN & MISSIE

De grootste schat
Een bedelaarsmonnik vond tijdens een van zijn reizen een kostbare steen en bewaarde die in zijn tas.
Op een dag ontmoette hij een reiziger en terwijl hij zijn tas opende om zijn proviand te delen, zag de
reiziger het juweel en vroeg het hem. De monnik gaf het hem zonder aarzeling. De reiziger bedankte
hem en ging vol vreugde weg met dit onverwachte geschenk Deze edelsteen zou
hem de rest van zijn leven rijkdom en
veiligheid geven.
Een paar dagen later keerde de reiziger
om, zijn passen volgend, op zoek naar de
bedelaarsmonnik. Hij vond hem en gaf de
kostbare steen aan hem terug en zei: "Nu,
ik smeek u, geef mij iets dat veel waardevoller is dan dit juweel Geef me alsjeblieft
datgene wat jou in staat stelde om het aan
mij te geven"
Aguiluchos (Bron: Echo uit Afrika)

Inspiratie
INSPIRATIE EN BEZINNING
Essentieel voor het menselijk bestaan is de relatie met de medemens. Zonder relaties met anderen zijn
wij niet in staat tot het ontvangen en het geven van liefde. Los van anderen leven wij niet; dan is er
slechts sprake van vegeteren. Door in relatie te staan tot andere mensen maken we deel uit van een
netwerk en behoren we tot een gemeenschap.
In ons dagelijkse spraakgebruik hebben we het vaak over ons netwerk, een netwerk dat we zelf opbouwen. Wij vormen ons een gemeenschap om ons heen. Bij deze manier van denken en spreken zijn
wij zelf het middelpunt. Wij hèbben relaties en wij zijn het centrum van ons netwerk. Als we spreken
over de Kerk als gemeenschap en als netwerk van liefde, is de
situatie anders. Nu hebben we niet een netwerk, maar zijn we
deel van een netwerk.
Het gaat niet om ons als individu, maar om het geheel. Samen
vormen we het netwerk en Jezus Christus is het middelpunt van
dit netwerk. Hij is de dragende kracht. Wij mogen ons met Hem
verbinden. Van Hem gaat de liefde uit die wij met anderen mogen delen.
In dit netwerk van liefde is ieder welkom die zich met Christus en zijn gemeenschap wil verbinden, die
zijn leerling wil zijn. Hier geldt niet dat wij beoordelen of iemand wel of niet in onze gemeenschap
past. Mensen bepalen dat primair zelf want het is Christus die hen hiernaartoe heeft geleid. Zijn Geest
is hierin sturend. Als wij gastvrij en uitnodigend zijn, geven we mensen een zetje in de goede richting.
Zo werken wij in onze directe omgeving mee dit netwerk van liefde verder uit te bouwen en te intensiveren. Zo vormen wij gastvrije en uitnodigende geloofsgemeenschappen.
Pier Tolsma, diaken (Bron: Parochieblad Kerk aan de Vliet)
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Digitaal
DIGITAAL COLLECTEREN

Digitaal collecteren

Geven aan de kerk

Mensen hebben steeds minder contant geld op zak. Dat is logisch, want
bijna overal kan je elektronisch betalen en er zijn zelfs plekken waar je
helemaal geen contant geld meer kunt geven.
De Sint-Bonifatiusparochie gebruikt Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee je, via je mobiele telefoon, altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Ook als je thuis een
TV- of livestream viering meekijkt vanaf de bank. Met Givt kan je gewoon blijven geven. Open de app,
kies hoeveel je wilt geven, kies hoe je wil geven en klaar! Naast deze digitale manier van collecteren
blijft de gewone mogelijk van geven in de collecteschaal gehandhaafd.
Download gratis de Givt-app in Google Play
of in de App Store
Geven zonder Internet (zender) in de buurt? Dat kan!
Volg de onderstaande stappen voor geven uit de lijst:
1. Open de Givt-app (tevoren thuis of in de kerk)
2. Kies het bedrag dat je wil geven klik daarna op volgende
3. Kies vervolgens voor een optie bijvoorbeeld:
‘Collectemiddel’ (als u in de kerk wilt geven in de collecte en beweeg je mobiel langs de collectezak of schaal)
of één van de andere opties
4. Vul de naam of plaats van je kerk in bij het zoekbalkje
5. Selecteer de kerk (Bonifatiusparochie RK Zaandam)
waaraan je wil geven en toets onder in je scherm op ‘geven’!
6. Druk tot slot op ‘volgende’ om de gift te voltooien
7. De gift wordt definitief als u verbonden met Internet en App opent!
Geven met Givt via een QR-code werkt als volgt:
1. Open de Givt-app zoals je gewend
2. Kies het bedrag dat je wil geven en druk op
volgend
3. Kies vervolgens voor de tweede optie in je
scherm: QR-code (geef door middel van een QRcode)
4. Scan de QR-code met je camera (Let op! Het
kan zijn dat de app toestemming vraagt voor toegang tot je camera.) Druk op OK om verder te
gaan
5. Druk tot slot op ‘volgende’ om de gift te voltooien
6. De gift wordt definitief als u verbonden met
Internet en App opent!
• Anoniem: Givt beschermt jouw anonimiteit
als gever.
• Makkelijk: Met Givt geef je zonder in te loggen en zonder internet.
• Zo veel mogelijk: Met Givt benut je supermakkelijk het belastingvoordeel op je giften
omdat de Sint-Bonifatiuskerk een ANBI status heeft.
Kijk voor meer informatie over Givt op www.givtapp.net
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Informatie
INFORMATIEFOLDERS

Misschien hebt u ze al gezien, in het rek aan de zijkant van de informatiekast: FOLDERS!
Informatiefolders over uiteenlopende onderwerpen voor u!
Folder: belangrijke bron voor informatie
De papieren folder is nog altijd een krachtige aandachttrekker. Met een bereik van veel lezers
en een leestijd waar een e-mailcampagne niet aan kan tippen – er wordt gemiddeld 17 minuten per
week naar folders gekeken – is het duidelijk dat de papieren folder een goed middel is om mensen te
informeren.
Nee, digitaal is niet altijd beter. Sterker nog, online campagnes lijken marketingwalhalla, maar
als het om bereik en aandacht gaat dan heeft de folder een grote voorkeur.
Regelmatig krijgen we in de Sint-Bonifatiusparochie de vraag heeft u (meer) informatie over … en dan
volgt een onderwerp over dat wat iemand op dat ogenblik bezighoudt.
Daarom zijn er in de afgelopen periode (coronatijd – dus tijd genoeg) voor de Sint-Bonifatiusparochie
informatiefolders gemaakt over de
volgende onderwerpen:
▪

Dopen *

▪

Kinder-Woord-Dienst

▪

Eerste Communie *

▪

Boete en Verzoening *

▪

Misdienaar worden

▪

Vormsel *

▪

Huwelijk *

▪

Ziekenzalving *

▪

Uitvaart

▪

Omgaan met verlies

▪

Digitaal Geven

De met een sterretje aangeven
items zijn zogenaamde ‘stappen’
in het geloof. Over deze stappen
wordt algemene informatie gegeven
in de betreffende folders en hoe daar in de parochie mee wordt omgegaan.
De andere folders geven informatie over het hoe, wat en waarom (bijvoorbeeld bij voorbereidingen
op) en bij wie men zich kan melden voor meer informatie en het maken van afspraken over betreffend
item.
Behoefte, na het lezen van de folder(s), aan meer informatie dan zijn er ook nog boekjes waarin uitgebreider informatie is opgenomen of maak een afspraak met de verantwoordelijk parochiepriester.
Als we denken aan bijvoorbeeld: ziekenzalving, uitvaart of omgaan met verlies, schuiven mensen dit
soort onderwerpen vaak voor zich uit.
Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van e.e.a. rondom deze thema’s, neem een folder mee!
Lees deze en praat er eens over met uw huisgenoten, kinderen of andere voor u belangrijke mensen.
Zodat ook zij weten wat te doen als er zich iets voordoet rondom deze en andere gebeurtenissen.
Op verzoek kunnen wij u de gevraagde folder(s) ook digitaal toesturen.
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Agenda
PAROCHIEAGENDA
SEPTEMBER

Zat.
Zon.
Maa.
Din.
Don.

5
6
7
8
10

Vrij.
Zat.
Don.

11
12
17

Vrij.
Zat.
Zon.
Din.
Don.

18
19
20
22
24

Vrij.
Zat.
Din.

25
26
29

13.00 - 16.30 u Kerk open voor bezichtiging, gebed en kaarsje opsteken
10.00 u Eucharistieviering tevens Kinder-Woord-Dienst
Pastoor met vakantie t/m 12/9
20.00 u Bijeenkomst ouders eerste communicantjes in de zaal van de pastorie
18.30 u Voorbereiding - kinderen- op de eerste communie, zaal pastorie
19.30 u Repetitie Koor Con Amore (in de kerk)
Kerkwerken
10.00 - 17.00 u Kerk open i.v.m. Open Monumentendag
18.30 u Voorbereiding - kinderen- op de eerste communie, zaal pastorie
19.30 u Repetitie Koor Con Amore (in de kerk)
Kerkwerken
13.00 - 16.30 u Kerk open voor bezichtiging, gebed en kaarsje opsteken
10.00 u Eucharistieviering tevens Kinder-Woord-Dienst
19.30 u Vergadering Parochieraad
18.30 u Voorbereiding - kinderen- op de eerste communie, zaal pastorie
19.30 u Repetitie Koor Con Amore (in de kerk)
Kerkwerken
13.00 - 16.30 u Kerk open voor bezichtiging, gebed en kaarsje opsteken
19.00 u Vergadering Kerkbestuur

OKTOBER

Don.

1

Vrij.
Zat.
Zon.
Don.

2
3
4
8

Vrij.
Zat.
Don.
Vrij.
Zat.
Zon.
Woe.
Don.

9
10
15
16
17
18
21
22

Vrij.

23

Zat.

24

Zon.
Don.

25
29

Vrij.
Zat.

30
31

18.30 u Voorbereiding - kinderen- op de eerste communie, zaal pastorie
19.30 u Repetitie Koor Con Amore (in de kerk)
Kerkwerken
13.00 - 16.30 u Kerk open voor bezichtiging, gebed en kaarsje opsteken
10.00 u Eucharistieviering tevens Kinder-Woord-Dienst
18.30 u Voorbereiding - kinderen- op de eerste communie, zaal pastorie
19.30 u Repetitie Koor Con Amore (in de kerk)
Kerkwerken
13.00 - 16.30 u Kerk open voor bezichtiging, gebed en kaarsje opsteken
19.30 u Repetitie Koor Con Amore (in de kerk)
Kerkwerken
13.00 - 16.30 u Kerk open voor bezichtiging, gebed en kaarsje opsteken
10.00 u Eucharistieviering tevens Kinder-Woord-Dienst / Fatima-zondag
18.30 u Oefenen eerste communicantjes (onder voorbehoud i.v.m. corona)
18.30 u Oefenen eerste communicantjes (onder voorbehoud i.v.m. corona)
19.30 u Repetitie Koor Con Amore (in de kerk)
Kerkwerken
18.30 u Oefenen eerste communicantjes (onder voorbehoud i.v.m. corona)
13.00 - 16.30 u Kerk open voor bezichtiging, gebed en kaarsje opsteken
Denk aan het wissel van zomer- naar wintertijd!
10.00 u Eucharistieviering / Eerste Communie (onder voorbehoud i.v.m. corona)
18.30 u Informatieavond voorbereidingen Vormsel / NS4Y
19.30 u Repetitie Koor Con Amore (in de kerk)
Kerkwerken
13.00 - 16.30 u Kerk open voor bezichtiging, gebed en kaarsje opsteken

NOVEMBER

Zon.
Maa.
Din.
Don.
Vrij.
Zat.
Don.
Vrij.
Zat.
Zon.

1
2
3
5
6
7
12
13
14
15

10.00 u
19.00 u
20.00 u
19.30 u
13.00 19.30 u
13.00 10.00 u

Allerheiligen - Eucharistieviering tevens Kinder-Woord-Dienst
Allerzielenviering
Terugkomavond eerste communicantjes (onder voorbehoud i.v.m. corona)
Repetitie Koor Con Amore (in de kerk)
Kerkwerken
16.30 u Kerk open voor bezichtiging, gebed en kaarsje opsteken
Repetitie Koor Con Amore (in de kerk)
Kerkwerken
16.30 u Kerk open voor bezichtiging, gebed en kaarsje opsteken
Eucharistieviering tevens Kinder-Woord-Dienst
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• Oktober - Rozenkransmaand
• Sacrament - Ziekenzalving
• Verbondenheid
• Netwerk
• Coronagedachte
• Allerzielen
• Quarantaine
• Heiligen besproken
• Vieringen in de Zaanstreek
• Pagina voor Jong & Oud
• Bonifatius Nieuws
v.a.
• Woord van de pastoor
• Liturgische kalender en misintenties
• Nieuws in het kort
• Mensen in het nieuws
• Open Monumentendag 2020
• In Memoriam
• Kleurplaat voor de jeugd
• Jongeren en Missie
• Inspiratie en bezinning
• Digitaal collecteren
• Informatie - folders
• Parochie-agenda
• Colofon

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 ZaandamZuid 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.
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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
 redactieboni@live.nl

Een gift aan de restauratie
kan op rekeningnummer:
NL 23 INGB 0004 2092 12
STICHTING RESTAURATIE
BONIFATIUSKERK
TE ZAANDAM
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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

Begrafenisvereniging
“BARBARA” – Zaandam
Voor een passende uitvaart/crematie
Uitvaartcentra o.a. te Zaandam,
Wormerveer,
Purmerend
Centraal telefoonnummer 0800-0375

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

Inlichtingen en administratie:
A. van Steen -Vet, Dr. Schaepmanstraat 38
1502 RT Zaandam, telefoon 075-616 82 10
www.barbarazaandam.nl

onderhoud, nieuw- en verbouw van
elektrotechnische installaties
advies en levering aan doe-het-zelvers
alarminstallaties

erkend elektrotechnisch waarborg installateur

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

Gratis parkeren voor de deur.
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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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