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Voorwoord
VOORWOORD

Het houten bed
Een ziekenhuisbed voorzien van alle comfort: laag, hoog, verrijdbaar en omringd door vele helpende
handen. Dat staat wel in schril contrast met wat je tegenkomt in hospitalen in ontwikkelingslanden.
Daar moet je zelfs je eigen matras schoonhouden.
En wat denk je bij het houten voederbak/bedje met een ruw stromatrasje van het pasgeboren Kind Jezus. En de armzalige doeken om dit
lieve kind te kleden. De helpende handen van moeder Maria waren
liefdevol maar ook een beetje machteloos. Hoe krijg je alles op orde
in zo’n stinkende entourage van een boerenstal?
De kraamvisite bestond uit herders, ruwe mensen, die naar
schapen ruiken (overigens het ideaalbeeld van paus Franciscus wanneer hij de priesters oproept de ‘geur’ van hun geloofsgemeenschap
aan te nemen om zo hun warme verbondenheid met hen voelbaar te maken).
De stoere herders, aangevuurd door engelen, zijn ná hun bezoek aan de stal zo enthousiast dat ze het
overal gaan vertellen wat ze hebben meegemaakt in die wonderlijke nacht. Zo werden zij de eerste
verkondigers van het grote nieuws (de Blijde Boodschap) van Gods liefde voor de mensen.
Wat een gebeurtenis: de wereld werd omarmd door de liefdevolle zorg van God en er was een nieuwe
toekomst aangebroken. “Een groot licht schijnt in de duisternis” (Jesaja ). De wereld was pikkedonker
geen spatje licht. We kunnen ons dat best voorstellen.
Een meisje, een kind dat uit logeren was, lag alleen in haar slaapkamertje. Tante had wél de
deur op een kier gelaten en midden in de nacht ging het meisje roepen, waardoor haar tante wakker
werd. Het meisje riep: “tante zeg eens wat, het is hier zo donker.” Door iets te zeggen gaat het donker
misschien een beetje weg. Er bestaat een soort duisternis, een soort nacht waar goed spreken iets kan
oplossen.
In onze huidige coronatijd waarin alles donker lijkt te zijn hebben wij juist behoefte aan dát
licht, het licht van God. Wat doen we daarmee?
In dit coronatijdperk lijkt het alsof de mensen grotendeels niet zoveel ophebben met de diepe bedoelingen van het leven. Dat is groeien naar je tweede geboorte: eens leven in Gods wereld! En dat doet
velen pijn.
Zomaar leven, het liefst dicht bij jezelf en de anderen op afstand houden is aantrekkelijk. Maar wat
levert het op?
Kerstmis nodigt iedereen uit om te laten zien dat ‘geloven’ (opvallend of juist minder opvallend) een
hart onder de riem kan steken bij onze mede-wereldbewoners.
De drie wijzen uit het Oosten, met hun geloof dat begeleid werd door een stralende ster, vertolken het
wereldwijde verlangen naar licht en vrede. En al moesten zij een omweg maken om dat licht en die
vrede te bewaren (denk aan de moordlustige koning Herodes) waarmee zij bewijzen dat liefde van
God alle enge grenzen verbreekt en bestemd is voor iedereen van elke kleur en taal. Dat geeft vreugde
tegen de huidige donkere verdrietige achtergrond, vreugde verovert op verdriet! Je kon eerst helemaal
niet blij zijn met wat je mee moest maken, want we hadden zo gehoopt op een blíj kerstfeest.
De kerstnacht echter geeft alles een goede wending je kunt er doorheen komen. Niet dankzij jou alléén,
maar omdat er anderen om je heen zijn, want dát is de kern van veel vreugde. Het gevoel: je komt er
samen doorheen! Nu kunnen mensen veel licht aan elkaar geven of weer wat vreugde in elkaars leven
brengen. Gelukkig gebeurt dat regelmatig.
Kerstmis vraagt aan mensen van goede wil: warmte en licht te geven aan wie in kou en donkerte zijn
gezet en de deur van hun hart open te houden. De mensen van goede wil wordt gevraagd juist nú alle
dagen een open oor te hebben voor Gods mensgeworden woord. Zo wordt het leven een heel stuk lichter. Neem van het kind van Betlehem wat licht en vreugde mee naar huis in deze coronatijd.
Voor u een goede advents- en kersttijd toegewenst,
A.F.M. Goedhart, pastoor Sint-Bonifatiusparochie,
Zaandam-Centrum

Illustraties cover voor:
Anton Pieck
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Kerk in coronajaar

In deze uitgave van de Zaancirkel hebben we al een beetje de richting ingeslagen en de pas versneld
naar de afsluiting van dit veelbewogen jaar.
Wie had het gedacht? Corona kwam, en daarmee de stilte van twee ‘lock-downs’. Van tevoren hadden
we nog nooit van dat woord gehoord. Misschien heb ook jij/u afgelopen jaar zich weleens alleen gevoeld? Of bezorgd gemaakt, en gedacht: hoe gaat dit verder? Stijgen of dalen de coronacijfers?
Ook in kerkelijk opzicht was het een raar jaar. Palmzondag, Pasen, de Goede Week, Allerzielen, waar
bleven al die kerkdagen? Al waren kerken gelukkig opengesteld voor privégebed; kerkbanken, koorzolders en het altaar bleef leeg en paus Franciscus stond op een leeg plein te bidden tegenover een
levensgrote Gekruisigde in de regen. Priesters vierden achter gesloten deuren hun Missen en ontstaken in stilte de Paaskaars tijdens de wake. En nu volgt al spoedig het eind van het kerkelijk jaar (Feest
van Christus Koning) waarna we de eerste van de vier kaarsen op de Adventskrans weer gaan ontsteken.
Ook wij, uw pastores-team in de zeven parochies van Zaanstreek hebben aan den lijve ervaren
hoe beperkt wij waren. Ons bezoekwerk, de Eucharistie, zoveel andere uitingen van kerkelijk leven:
het werd - en wordt nog - bemoeilijkt. Veel parochies werden creatief en probeerden het over een andere boeg te gooien. Zij zonden bijvoorbeeld via livestream of videokanaal de viering uit en kerkgangers keken naar het liturgisch zondagsmoment via de televisie of internet om zodoende toch de kerk
binnen de huiskamer te ervaren. Maar er gaat natuurlijk niets boven het meemaken van een echte Mis
in levende lijve.
Het kerkbestuur en de parochieraden hebben hun vergaderingen nu al verschillende keren
opgeschort. Belangrijke lopende zaken worden via e-mail besproken en besloten. Penningmeesters
maken zich zorgen over dalende inkomsten in deze economische dip. En natuurlijk is iedereen uiteindelijk doende deze tijd veilig door te komen en ieders gezondheid voorop te stellen. Elkaar opbellen,
mailen, appen en het sturen van leuke kaarten aan elkaar, dat is wel sterk toegenomen! Hoe vaak zeggen we het tegen elkaar, meer dan vroeger: ‘Pas goed op jezelf.’ ‘Zie een beetje naar elkaar om.’ ‘Blijf
gezond.’ En juist nu ervaar je hoe, terwijl het virus nog rondwaart, oog voor geestelijke gezondheid
meer dan ooit van belang is. Ons geloof in God en het zorgen voor lichaam en ziel mag je daarbij als een
steun ervaren.
Nu gaan we alweer op weg naar Betlehem en naar het jaar 2021. Wij als team van herders zoals u weet bestaande uit pastoor Goedhart, kapelaan Kerssens, diaken Hoekstra, pastor Bruijns en
ondergetekende - laten u allen weten dat wij u in gedachten en gebed nabij zijn. We steken een kaars
voor u op in onze kerken. Hoe de kerstdagen eruit gaan zien weten we op dit moment nog niet precies.
Bijeen te mogen komen in kerkgebouwen is weliswaar mooi, maar dan met maximaal dertig personen
zoals nu de bepaling luidt maakt toch dat we veel belangstellende niet zullen kunnen toelaten tot bijvoorbeeld een Nachtmis… Dat doet ons pijn.
We zullen u langs een andere weg informeren hoe Kerstmis in uw parochies eruit gaat zien.
Maar vooral hopen wij dat de donkere dagen toch een licht in uw hart mogen ontsteken. Met
het Kerstfeest vieren we toch dat het Licht van Jezus Christus ondanks alles in deze wereld begon te
schijnen. Moeder Maria mocht Hem ontvangen en grootbrengen, Sint Jozef mocht Hem beschermen,
opleiden en begeleiden bij het groter groeien zodat Hij later mensen de weg kon wijzen. Maar het kleine begin zijn zij, het Gezin van Narareth, nooit vergeten. En wij ook niet.
Daarom geven we in onze huiskamers - u ook? - en in de kerken de
Kerstkribbe een plek en kijken naar Hem. Want Hij is het oriëntatiepunt als
wij de richting gewoon even niet meer zien.
Namens het team van mijn collega’s, het bestuur en de locatieraden wens ik
u toe: Een Zalig Kerstmis, gezegende jaarwisseling en een voorspoedig en
beschermd 2021!
Deken F. Bunschoten, pastoor Zaanstreek
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Tiener die websites bouwde zalig verklaard

Carlo Acutis was net 15 jaar toen hij overleed aan leukemie. Nu, 14 jaar na zijn
overlijden, is deze heel gewone, eigentijdse jongen zalig verklaard. Dat gebeurde
kortgeleden, op 10 oktober in Assisi. Daarmee is Carlo de eerste ‘millennial’ die
zalig is verklaard en ook de jongste zalig verklaarde in ruim een eeuw. Wie is hij?
Carlo werd in 1991 in Londen geboren en groeide op in Milaan. Zijn ouders zeggen: ‘Wij waren eigenlijk niet eens zulke trouwe kerkgangers’. Maar na de Eerste
Communie van Carlo nam zijn band met God een snelle en hoge vlucht.
Carlo heeft zijn bijnaam 'de cyberapostel' te danken aan zijn activiteiten op internet. Carlo was nauwelijks tien jaar toen hij programma’s schreef en websites ontwierp voor zijn school en voor parochies. Hij wist zo zijn twee passies bij elkaar te brengen en gebruikte informatica voor de verkondiging van het geloof. Zo begon hij op zijn elfde een website over Mariaverschijningen en een website over eucharistische wonderen overal ter wereld. Ook hielp hij in zijn
woonplaats Milaan als vrijwilliger eenzame bejaarden en arme kinderen. Op straat deelde hij slaapzakken uit en warme koffie bij daklozen. Carlo hield veel van de Mis. Het deelnemen daaraan, evenals
het bidden van zijn rozenkrans, sloeg Carlo geen dag over. Bijzonder is dat ook het wekelijks ontvangen van het Sacrament van de Biecht een vaste plek in zijn leven had en hij de H. Mis noemde ‘mijn
snelweg naar de hemel’.
Carlo was pas vijftien jaar toen hij op 12 oktober 2006 stierf aan leukemie. Hij werd op eigen verzoek
in Assisi begraven. Al snel na zijn overlijden werd Carlo een rolmodel voor katholieke jongeren, onder
meer doordat paus Franciscus hem meermaals als voorbeeld noemde in zijn toespraken. Door zijn
manier van leven, zijn geloof en enthousiasme is hij een voorbeeld voor jongeren in onze tijd. Wij mogen nu zeggen: zalige Carlo Acutis, bid voor ons!

Kapelaan Nico Kerssens jubilaris

Op 17 mei 2008 kreeg Nico Kerssens uit handen van Mgr.
Jozef Punt in de kathedrale kerk van ons bisdom het Sacrament van de Priesterwijding toegediend. Dus heeft hij op dinsdag 17 november zijn koperen jubileum mogen gedenken. Wij
feliciteren de jubilaris van harte met dit feestelijke moment in zijn priesterleven.
Geboren en getogen Wormerveerder, werkte Nico, na in het Groot-Seminarie
zijn theologische en filosofische studies doorlopen te hebben achtereenvolgens
te Haarlem (Oost en -Centrum), Beverwijk en omgeving, vervolgens opnieuw te
Haarlem maar dan Schalkwijk en de kustplaatsen bij Bloemendaal, Overveen en
Zandvoort. In 2018 deed kapelaan Kerssens zijn intrede in de Zaanstreek. We
wensen hem in ons midden alle goeds en dat Gods aan zijn priesterlijk werk veel
vreugde en zegen mag verbinden. Ad multos annos!

Van de redactie

De coronacrisis roept, nog steeds, bij veel mensen maar ook bij de kerken allerlei vragen op rond de
communicatie. Er komt gelukkig veel creativiteit los: kerkdiensten worden gestreamd
en er wordt veel digitaal gecommuniceerd.
Juist door de veelheid aan online informatie bestaat er bij parochianen ook een sterke behoefte aan het ontvangen van het gedrukte parochieblad, als tastbaar teken
van verbondenheid. De redactie heeft, voor de komende advent- en kerstperiode,
zijn best gedaan voor u een blad samen te stellen dat het lezen, juist in deze moeilijke tijd, waard is.
Omdat we niet vooruit kunnen kijken vindt u in dit blad géén aankondigingen van kerkelijke aangelegenheden / bijeenkomsten of bijvoorbeeld de gebruikelijke misintenties (voor
de M.Magdalena- en H.Odulphusparochie). Deze komen, net als mededelingen omtrent kerkopening en aankondigingen van vieringen en tijden, via papieren– of digitale nieuwsbrieven, de
parochiewebsite: (www.katholiekzaanstreekzuid.nl) én, indien mogelijk, via de dag- weekbladen.
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Bisschopstaf
BISSCHOPSTAF H. AARTSENGEL MICHAEL

De Staf van de Abt van Egmond, gebruikt bij de plechtige viering
van de overdracht dracht van bisschop Punt naar bisschop Hendriks, is
terug naar het Catharijne Convent.
Een andere mooie staf uit de St. Bavo is in gebruik genomen. In de ronde
krul is de heilige aartsengel Michaël opgenomen. De staf is met emaille
bekleed in de lazuur blauwe kleur van Maria. De heilige Michaël bekleed
met twee vleugelen, lang engelengewaad en een speer in de hand om de
strijd op de draak te beslechten. Ook hier de knop versierd met heiligen.
Een bisschopsstaf is een herdersstaf, pastorale staf, doctorsstaf, kromstaf, crossee of krootse. De bisschopsstaf is een teken voor de herderlijke
zorg van de bisschop voor de gelovigen. Het gebruik van de bisschops- of
herdersstaf is een verwijzing naar Christus als de Goede Herder, alsook
naar de herderlijke taak die Christus aan St. Petrus gaf: "Simon, zoon van
Johannes, bemint ge Mij? ... Jezus sprak tot hem: “Weid mijn schapen."
(Johannes 21:15-17)
De bisschopsstaf komt het eerst in de literatuur
voor in 633 (4e Synode van Toledo) en omtrent diezelfde tijd moet hij ook reeds in Gallië bekend zijn. Drie vormen
waren bekend: de houten, bovenaan licht gebogen en onder in een punt eindigend (pedum); de sceptervormige, boven eindigend in
Twee bisschoppen
een bal, waarop niet zelden
een kruis (ferula of cambuDe oude bisschop gaat, de jonge komt.
ta); de T-vormige, waarvan
God gaat met ons zijn Goddelijk gangen.
dan de dwarsbalk dikwijls
De herdersstaf, zijn steun, zijn kerkkolom
naar boven was omgekruld.
geeft hij met heimwee en vervuld verlangen
In de 11e eeuw is de kromaan wie de bisschopstroon nu zal betreden.
staf, de eigenlijke herdersstaf (virga pastoralis). AanJohannes is zijn naam. Hij ziet hem aan
vankelijk is hij van hout of
en vult zijn beide handen met gebeden,
ijzer, later van edele metanu die de brug van hier naar daar zal slaan.
len (niet zelden met email
versierd) of van ivoor,
Hoog in de kathedraal hoor ik het zingen
waarbij het benedenstuk in
van de afwezigen die hier toch zijn,
een ijzeren punt eindigt. In
van hen die kwamen en zijn heengegaan,
de 11e en 12e eeuw loopt de kromming uit in een
draak, waarboven een kruis is geplant; de bloemvergemijterd, God gebonden door hun ringen,
sieringen zijn hoofdzakelijk aan varens ontleend. In
Al ging het van oase en woestijn,
de 13e eeuw komt in de kromming rijk beeldhouwDe vlam van Gods aanwezigheid blijft aan.
werk voor vaak met voorstellingen van de Goede Herder, de Blijde Boodschap van de engel Gabriël, de MaJan Duin (Bron: Samen Kerk)
donna in een stralenkrans of de H. Michaël, die de
draak overwint. In de laat-Gotiek en in de Renaissance
wordt ook de nodus (knop op de steel van de staf)
druk versierd met open gewerkt met heiligenbeelden): zoals op de staf van Egmond uit de 14e eeuw
verguld zilveren staf met een dertigtal geëmailleerde
apostel-, evangelisten- en andere heiligenfiguren.
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▪ Kerstpost
Meer dan ooit zijn we ons, in deze coronacrises, bewust van het belang contact te met
anderen houden! Zeker als we denken aan het voor iedereen zo belangrijke fysiek contact en hoe moeilijk dat nu is. Wel kunnen we daar anderen manieren voor bedenken.
Eén daarvan is het aloude ‘post versturen’!
De laatste jaren werd dat door de vele sociale media vervangen. Maar juist nu in deze
tijd zie je het ouderwetse post versturen weer opbloeien! Wat is het, juist nu, fijn om
een handgeschreven of zelfgemaakte kaart te krijgen! Daarom zijn we heel blij weer
een serie prachtige kerst- en of nieuwjaarskaarten te kunnen aanbieden.=
Kaarten met religieuze afbeeldingen en de volgende tekst: Zalig Kerstfeest en Gelukkig
Nieuwjaar’, inclusief envelop te koop:
• Sint-Bonifatiuskerk, Oostzijde 12, Zaandam-Centrum
• elke zaterdagmiddag tussen 13.00 tot 16.30 uur
• set van 4 verschillende kaarten: € 2,00

▪ Volkskerstzang Zaandam gaat dit jaar niet door
De traditionele Volkskerstzang, die jaarlijks plaats vindt in de Oostzijderkerk, zal
dit jaar helaas geen doorgang vinden.
Dit is voor de eerste keer dat dit gebeurd, nadat er 43 jaar lang ononderbroken
een Volkskerstzang is geweest. Het programma voor dit jaar was op papier al
klaar, ook waren de spreker en de muzikale medewerkers allemaal vastgelegd.
Ondanks dat, heeft de interkerkelijke Commissie Volkskerstzang de zeer spijtige
en teleurstellende beslissing genomen om de Volkskerstzang van dit jaar in verband met de corona-pandemie af te gelasten.
‘Wij weten dat veel mensen deze jaarlijkse gebeurtenis enorm zullen missen, maar kunnen in feite geen andere beslissing nemen’ is de commissie van
mening.
Bij de Volkskerstzang is met name het sámen zingen van bekende kerstliederen
tot eer van God, over de komst en geboorte van Zijn zoon Jezus Christus op aarde
héél belangrijk. Dat willen wij graag doen, met veel mensen en niet met een maar ten dele gevulde
kerk omdat niet iedereen er in mag. Bovendien willen wij bezoekers niet het risico laten lopen op besmetting.
Het is een heel moeilijke en pijnlijke beslissing geweest, maar wij hopen dat wij volgend jaar
weer voluit kunnen zingen en dat u/jij er dan ook weer bij bent.

Leid vriendelijk Licht
Leid, vriendelijk Licht, te midden van 't duister dat me omringt. Leid Gij mij voort!
De nacht is donker, en ik ben ver van huis - leid Gij mij voort!
Richt Gij mijn voet, ik vraag niet om te zien
de verre einder - één stap is mij genoeg.
Ik was niet altijd zo, noch bad ik dat Gij mij voort zoudt leiden:
ik verkoos mijn eigen weg te banen en te zien, maar nu leid Gij mij voort!
Ik verkoos het felle daglicht en, alle vrees ten spijt,
de hoogmoed beheerste mijn wil: herinner U niet voorbije jaren.
Zo lang heeft uw macht mij gezegend, ze zal me zeker verder leiden!
Door heide en ven en over rots en vloed, totdat de nacht is heengegaan:
en met de morgen 't gelaat der engelen glimlacht
die ik sinds lang heb liefgehad, en voor een tijd verloor.
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Visitatie
HET BEZOEK VAN MARIA

Het bezoek van Maria aan Elisabet (visitatie)
door Clara Bruins
In de Adventsperiode zijn de gelovigen in 'hoopvolle verwachting' van het Kerstkind. Het verlangen
naar dit kind, een teken van hoop en troost, is misschien in dit 'Coronajaar' groter dan ooit.
Het thema hoop en troost staat centraal in een ontroerend verhaal van de evangelist Lucas over twee
bijzondere zwangerschappen (Lucas 1: 5-56). Lucas vertelt dat de engel Gabriël door God uitgezonden
werd om die zwangerschappen aan te kondigen. De eerste aankondiging is aan Zacharias. De engel
deelt hem mee dat zijn vrouw Elisabet, die onvruchtbaar is, een zoon zal baren die hij Johannes moet
noemen. Zes maanden later wordt de engel Gabriël naar de stad Nazareth gezonden om aan Maria te
verkondigen dat zij Gods Zoon zal baren. Hij moet Jezus genoemd worden. Al haar twijfel wordt weggenomen als de engel haar meedeelt dat haar familielid Elisabet, ondanks haar hoge leeftijd, ook
zwanger is: voor God is niets onmogelijk. Daarop geeft Maria haar 'jawoord'. Zij stelt zich in dienst van
God.
Kort daarop reist Maria naar een stad in Juda om Elisabet te bezoeken. Als ze het huis van Zacharias
betreedt, wordt ze begroet door haar verwante. Lucas schrijft: Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: “De meest
gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!” Deze woorden klinken
nog steeds na in het bekende Mariagebed: Wees Gegroet. Voor Elisabet is het opspringen van haar
ongeboren kind een teken dat Maria de Zoon van God in zich draagt. Voor Maria betekenen de begroetingswoorden van Elisabet een bevestiging van haar zwangerschap: de belofte van de engel Gabriël is
vervuld. Uit dankbaarheid heft Maria een lofzang aan op God, bekend als het Magnificat. Zij prijst God
omdat hij de nederigen verheft en de machtigen verstoot.
De ontmoeting tussen Maria en Elisabet is door kunstenaars op verschillende manieren verbeeld.
Een bijzonder type voorstelling, ontstaan in de Late Middeleeuwen, toont de ongeboren kinderen in de
schoot of het bovenlichaam van beide vrouwen. Op de afbeelding bij dit artikel, een illustratie bij een
tekst over de Visitatie in een gezangenboek voor nonnen, zijn de kinderen zichtbaar op het bovenlichaam. Maria is links afgebeeld en Elisabet rechts; de halsdoek duidt haar aan als oudere, gehuwde
vrouw. Teder omarmen de vrouwen elkaar en zij pakken elkaars hand vast. Terwijl de aanstaande
moeders elkaar vol vreugde begroeten, begroeten ook de kinderen in hun lichaam elkaar: een 'prenatale' ontmoeting. De kleine Johannes aanbidt zijn toekomstige Verlosser, van wie hij de voorbode is.
Het Jezuskind, dat reeds een kruisnimbus draagt, zegent hem. Het is een originele verbeelding van het
moment waarop Elisabet het kind voelt opspringen in haar schoot als Maria haar begroet. In stilte horen we de begroetingswoorden van Elisabet en de juichende lofzang van Maria op God omdat hij haar,
een eenvoudig meisje, hoog verheven heeft: Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God,
mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Dit type voorstelling van de Visitatie
was vooral geliefd in Zuid-Duitse vrouwenkloosters. Het hielp de zusters om het Christuskind, teken
van hoop en troost, op 'geestelijke' wijze geboren te laten worden in hun hart.
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Visitatie
HET BEZOEK VAN MARIA

Het bezoek van Maria aan Elisabet (Visitatie)
Gehistorieerde initiaal in een Graduale uit het cisterciënzerinnenklooster
Wonnental in Breisgau, Zuid-Duitsland
Dekverf op perkament, omstreeks 1340-1350
Codex U.H. 1, Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, fol. 176v
Uit: E. Beer, Beiträge zur oberrheinischen Buchmalerei in der ersten Hälfte
des 14. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Initialornamentik,
Bazel/Stuttgart 1959.
-9-

Plastic
PLASTIC SOEP

Wij eten elke dag plastic
Blauw-witte exoten die er voorheen niet waren. Als je erop let, zie je ze
overal verschijnen. In het groen langs de rand van voet- en fietspaden, in
bermen, tussen de struiken. Vooral gebieden waar veel mensen langskomen,
bieden een vruchtbare voedingsbodem. Ze zijn er pas sinds ongeveer een jaar.
Wellicht meegekomen met reizigers uit verre oorden. Sinds een paar maanden kom je ze echter overal
tegen.
Zwerfkapjes. Ze zijn sinds kort niet meer weg te denken. Hoe meer de wereldwijde productie op gang
komt, hoe goedkoper ze aangeschaft kunnen worden. Vooral voor wegwerpversies geldt dat. In de
zomer kostten ze in de plaatselijke supermarkt een euro per stuk. In september was dat al 40 cent en
laatst kwam er een aanbieding van nog geen zes cent per stuk langs. Het nare van wegwerpmondkapjes is dat ze na het eerste gebruik direct hun waarde verliezen. Ze zijn besmet en niet meer schoon te
maken. Als waardeloos vuil belanden ze in het afval of vallen ze op straat. Ik ben daar nog nooit een
wasbaar mondkapje tegengekomen. Ze behouden hun waarde en dus worden ze bewaard. Na elke
wasbeurt is er wel slijtage, maar toch gaan ze minstens twintig keer langer mee dan wegwerpexemplaren. En dat is belangrijk, want bij een wereldbevolking van acht miljard mensen, levend in een wegwerpmaatschappij, is afval een zeer groot vraagstuk.
Net als veel kleding tegenwoordig zijn de wegwerpkapjes gemaakt van plastic. Drie lagen van polypropyleenvezels worden er per kapje gebruikt. Plastic is geen natuurlijk materiaal. Het is synthetisch en
gemaakt uit aardolie. Het verteert niet als het in de natuur terechtkomt. Het wordt wel afgebroken tot
steeds kleinere deeltjes, maar zonder voedingswaarde. Het maakt geen organisch deel uit van de natuurlijke kringloop.
De laatste tijd wordt dat steeds pijnlijker duidelijk. Sinds 1950 is er wereldwijd meer dan negen miljard ton plastic geproduceerd. De helft(!) daarvan is op de vuilstort en in de natuur beland. Op dit moment is er voor elk mens op aarde 1000 kilo plastic aanwezig, waarvan 500 kilo ergens in de natuur
rondzwerft. Aangezien de verwachte productie van plastic tot 2050 verdrievoudigt ten opzichte van
nu laten de gevolgen zich raden. Momenteel is er voor elke kilo plastic vijf kilo vis in de oceanen. Zonder hard ingrijpen zal er in 2050 meer plastic dan vis in de oceanen zijn. De gevolgen voor de dierenwereld zijn schrijnend. Enorme aantallen zeedieren en vogels komen om door een volle maag zonder
voedingswaarde of door verstikking. Alsof dat nog niet erg genoeg is, degradeert het plastic in de natuur. Het valt uiteen in steeds kleinere deeltjes. Microplastics, die te klein zijn om door ons gezien te
worden. Die worden over de hele wereld gevonden in rivieren, oceanen en landbouwgronden, tot in de
diepste plekken van de oceaan. Veel van deze plastic deeltjes bevatten giftige stoffen, zoals weekmakers en brandvertragers, die langzaam vrijkomen en weglekken in onze leefomgeving.
Omdat microplastics overal in de natuur voorkomen, zitten ze ook in ons voedsel. Recente studies
hebben dit aangetoond voor onder andere zeezout, honing, bier en zeedieren. Met name bij de laatste
worden ze veel aangetroffen. Kleine zeediertjes, veel vissen en vogels kunnen geen onderscheid maken
tussen plastic en hun gewone voedsel. Zo belandt plastic in de voedselketen. Het is dan ook onontkoombaar: we zijn plasticeters geworden. Of u nu wilt of niet. De gevolgen zijn nog onbekend. Bij vissen is aangetoond dat de allerkleinste (nano)deeltjes plastic zich in de hersenen kunnen ophopen, met
onnatuurlijk gedrag tot gevolg. Veel schadelijke stoffen uit plastics worden ook in het bloed van mensen gevonden.
Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation roepen in een landelijke campagne op om mondkapjes weg te gooien bij het restafval in de prullenbak. Zet een stapje extra en doe de wegwerpkapjes in de
ban. De coronamaatregelen leren dat verandering vooral afhankelijk is van ons gedrag. Zeker wanneer
er niet direct technische oplossingen voorhanden zijn.
Kundert de Wit, gelezen in Reformatorisch Dagblad

- 10 -

Mirakel
MIRAKEL VAN AMSTERDAM

675 jaar
Mirakel van Amsterdam
In het jaar 1345 vond in de Kalverstraat in Amsterdam het Mirakel van Sacrament van Amsterdam
plaats, een eucharistisch wonder dat de opkomst van Amsterdam als pelgrimsen handelsstad inluidde.
Sindsdien kwamen pelgrims van heinde en verre naar de kapel van de Heilige Stede, die in 1347 werd
gebouwd op de plaats van het wonder. De pelgrims liepen over de Heiligeweg en andere pelgrimsroutes naar Amsterdam. In de Mirakelstad volgden ze een processieroute die hen twee keer langs de Heilige Stede leidde. Zelfs toen Amsterdam en de Heilige Stede in 1578 protestants werden, bleven de
katholieke pelgrims komen.

Nieuwe tijden braken aan toen in 1881 op initiatief van twee Amsterdammers de oude processieroute
in ere werd hersteld. In stilte liepen zij vanaf het Spui via Kalverstraat, Dam, Haarlemmerstraat, Warmoessteeg en Nes terug naar de Begijnhofkapel aan het Spui. De Stille Omgang was geboren! 1 n moeilijke tijden, tijdens de Spaanse griep en rond de Tweede Wereldoorlog, liepen tienduizenden pelgrims
mee. En nog steeds komen in de vastentijd jaarlijks duizenden pelgrims met bussen naar Amsterdam
om er de Stille Omgang te lopen.
Expositie en Mirakelroutes*
In het jaar 2021 wordt het jubileum van het Mirakel van Amsterdam vanaf 10 oktober herdacht met
een tentoonstelling over 675 jaar Mirakel van Amsterdam in KoepelKathedraal Haarlem en de Stompe
Toren Spaarnwoude. Voor die gelegenheid worden de Middeleeuwse Mirakelroutes naar Amsterdam
hersteld. Medio oktober worden langs de routes oude bouwfragmenten van de Heilige Stede geplaatst
die de pelgrims de weg naar Amsterdam wijzen.
* deze activiteiten worden georganiseerd door het Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam en
Stichting Katholiek Erfgoed. Voor meer informatie: www.stichtingkatholiekerfgoed.nl /
06 51 18 48 51 (Maurice Essers)
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Kerststal
DE PAUS EN DE KERSTSTAL

Paus Franciscus en de kerststal
Van kribbe naar kruis
De eenvoudige kerststal nodigt ons uit dieper
in te gaan op het geheim van God en van het
In onze kerken, huizen en scholen
leven. "Op een bepaalde manier, vanaf de
- maar waarom ook niet op onze
tijd van zijn Franciscaanse oorsprong,
kantoren? - zetten we naast een kerstboom
heeft de kerststal ons uitgenodigd om
de armoede die de Zoon van God in
ook een kerststalletje neer.”
de menswording op zich nam, te
“Ik hoop dat dit gebruik nooit verloren zal
'voelen' en 'aan te raken'. Impliciet
gaan en dat het, waar het in onbruik is
roept het ons op Hem te volgen
geraakt, opnieuw kan worden ontdekt
langs het pad van nederigheid,
armoede en zelfverloochening die
en nieuw leven wordt ingeblazen",
van de kribbe van Bethlehem
aldus paus Franciscus in zijn brief Admirabile
naar het kruis [van Jeruzalem]
signum, die hij op 1 december 2019 in Greccio
leidt", zo schrijft de paus.

ondertekende. Greccio is de plaats waar de
heilige Franciscus van Assisi met Kerstmis
1223 met hulp van medepaters en de lokale
bevolking een kerstgroep vormde.
Zo werd ons kerststalletje geboren.

Een hele scène
Of de huiselijke geboortescène in
een
grot is gesitueerd, in een huisje of omgeven door hele Italiaanse dorpen, allerlei figuren vinden er een plek Engelen en een
ster wijzen naar de plaats als teken dat ook wij
geroepen zijn om onze blik te richten op het Kind.
Laat ons naar Bethlehem gaan! Herders krijgen als eerste de boodschap van redding te horen en te
zien. Het zijn de nederigen, de armen, zij die aan de rand van de samenleving verblijven, die de gebeurtenis van de menswording van God als eerste mogen begroeten. De wijzen uit het Oosten met hun symbolische geschenken van goud, wierook en mirre laten ons
zien dat Gods verlichtende boodschap een boodschap is
voor de hele wereld.
De wijzen leren ons ook dat mensen soms een
lange weg moeten afleggen om Christus te ontmoeten. Hun rijkdom weerhield hen er niet van
om neer te knielen voor het Kind van de armoede. Sterker, ze werden er door geraakt
en "keerden langs een andere weg naar
huis."
Iedereen welkom
"Kinderen - maar ook volwassenen! - voegen vaak graag andere figuren toe aan de
kerststal die geen duidelijk verband hebben
met de evangelieverhalen", aldus paus Franciscus. "Toch laten deze fantasievolle
toevoegingen elk op hun eigen manier zien
dat in de nieuwe wereld die door Jezus is
ingewijd, er ruimte is voor wat echt menselijk is
en voor alle schepselen van God.

Kerststal
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DE PAUS EN DE KERSTSTAL
Van de herder tot de smid, van de bakker
tot de muzikanten, van de vrouwen die kruiken water dragen tot de spelende kinderen: dit alles spreekt van de dagelijkse heiligheid, de
vreugde om gewone dingen op een buitengewone manier te doen."

Zij die aan de rand
van de samenleving
verblijven mogen
de menswording
van God als eerste
begroeten

Vreugde en verwondering
“Wanneer we met Kerstmis het beeldje van het Kindje Jezus in de
kribbe plaatsen, komt de kerststal
plotseling tot leven. God verschijnt
als een kind, voor ons om in onze
armen te nemen. Onder zwakte en
De kerststal doet ons
hulpeloosheid verbergt Hij zijn kracht
beseffen dat Gods liefde “
die alle dingen creëert en transformeert. Het lijkt onmogelijk,
voor ons zo groot is,
maar het is waar: in Jezus was God een kind, en op deze madat Hij een van ons werd,
nier wilde Hij de grootheid van zijn liefde onthullen: door te
zodat wij op onze beurt
glimlachen en zijn armen voor iedereen te openen. De gebooréén met Hem
te van een kind wekt vreugde en verwondering; het stelt ons
mogen worden."
het grote mysterie van het leven voor”, zo schrijft onze paus ons.

(Bron: Samen Kerk 12/2019)

BLIJF GELOVEN

Blijf geloven in een toekomst
ook al lijkt de kans maar klein.
Blijf geloven in een wereld
die jouw wereld ook kan zijn.
Blijf geloven in het leven
in je denken en je doen.
Blijf geloven in oprechtheid
en in normen van fatsoen.
Blijf geloven in de vrede
in een simpel kort gebed.
Blijf geloven in de mens
die zich voor jou heeft ingezet.

Blijf geloven in het wonder
die jouw angsten overwint.
Blijf geloven in de onschuld
en de glimlach van een kind.
Blijf geloven dat een ander
ook voor jou wat over heeft
Blijf geloven in de liefde
alle dagen dat je leeft.
Blijf geloven in de waarde
en het doel van je bestaan.
Blijf geloven dat de mensen
eenmaal samen zullen gaan.
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Jeugdpagina
PAGINA VOOR JONG EN OUD
Kerstmis
Deze kleurplaat gaat over het Kerstverhaal. Je kent het vast wel. Het kindje Jezus is geboren in een stal,
omdat er geen plaats was in de herberg. Ook al heeft het kindje geen rijke ouders en is het niet in een
groot en mooi paleis geboren, toch is het een heel bijzonder kindje. Waarom zou dat zijn?
Als er een kindje komt...
Als er een baby'tje wordt geboren, is iedereen blij. Zo'n gloednieuw leven blijft bijzonder, vinden alle
mensen.
Misschien heb je zelf een klein broertje of zusje. Weet je nog wat er allemaal gebeurde toen die werden
geboren? Felicitaties, kaartjes, beschuit met muisjes, visite die de baby graag wil zien en vasthouden ...
Het eerste poosje komt er ook altijd een soort verpleegster om te helpen: kraamhulp heet dat. Misschien helpen opa en oma ook mee, of bijvoorbeeld een oom of tante. Want het is veel werk om goed
voor een pasgeboren baby te zorgen en ook nog veel visite te krijgen. En als er broertjes of zusjes zijn,
mogen die natuurlijk niet vergeten worden.
Jozef en Maria waren ver van huis toen hun kindje geboren werd. Ze hadden geen hulp en mochten
zelfs nergens blijven logeren. Toch zijn zij heel blij met hun baby.
Vragen bij deze tekening/kleurplaat
• Jozef en Maria moesten op reis. Ze konden er niet voor kiezen om thuis te blijven.
• Weet je waarom dat was?
• Zijn er nu in onze wereld ook mensen die op reis moeten, ook al willen ze dat niet? Weet je waarom dat is?
• Tijdens hun reis had niemand plaats voor hen, zelfs niet toen Maria het kindje kreeg. Wat vind je
daar van?
• Zijn er nu in onze wereld ook mensen waar wij geen plaats voor lijken te hebben? Wat vind je
daar van?
• Kijk nog eens naar de tekening. Ze mochten nergens blijven logeren en zitten in een stal, maar zijn
ze verdrietig of juist blij? Waarom is dat, denk je?
• Wat zie je nog meer? Wie zijn die andere mensen en waarom kijken ze zo blij?
• Is Jezus een gewoon kindje, denk je? Of toch nóg bijzonderder dan andere kindjes? Waarom?
Kleuren
Er is heel veel te zien op deze kleurplaat. Daarom is het zo leuk om de plaat mooi in te kleuren! En het
mooiste is nog dat je er iets mee kunt verdienen!
Dus kleur de plaat in geef hem daarna af bij de administratie / het secretariaat van je parochie. Met, op
de achterkant je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer en wie weet wordt jou plaat beloond!
In de Sint-Bonifatiuskerk gaan we alle kleurplaten als kerstversiering op het informatiebord hangen.
Van mooie kleurplaten worden veel mensen vast heel blij! Dat kunnen we in deze coronatijd goed gebruiken. Doe je best en veel plezier!
Gebed

Goede God,
zoals de herders en de wijzen Jezus herkenden,
zo willen wij Jezus kennen in ons eigen leven.
Help ons
een plaatsje voor Hem vrij te maken in ons hart.
Help ons ook
om plaats te maken voor mensen,
vooral die mensen waar geen plek voor lijkt te zijn,
zodat wij echte vrienden worden van Jezus, uw Zoon.
Amen.
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Jeugdpagina
PAGINA VOOR JONG EN OUD
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Vieringen
ZAANSTREEK NOORD & ZUID
Sint-Bonifatius
Oostzijde 12
Za. 28 nov.
19.00 u. Eucharistie
1e Advent
N. Kerssens
Zo. 29 nov.
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
Za. 5 dec.
19.00 u. Eucharistie
2e Advent
N. Kerssens
Zo. 6 dec.
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
Za. 12 dec.
19.00 u. Eucharistie
3e Advent
N. Kerssens
Zo. 13 dec.
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
Za. 19 dec.
19.00 u. Eucharistie
4e Advent
N. Kerssens
Zo. 20 dec.
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
KERSTVIERINGEN- nader bericht volgt
Feest H. Familie
Zo. 27 dec.
Moeder Gods
Do. 31 dec.
Vr. 1 jan.
Za. 2 jan.
Driekoningen
Zo. 3 jan. LET OP:
Feest Doop Heer
Za. 9 jan.
Zo. 10 jan. LET OP:
Za. 16 jan.
2e zondag
Zo. 17 jan. LET OP:
Za. 23 jan.
3e zondag
Zo. 24 jan. LET OP:
Za. 30 jan.
4e zondag
Zo. 31 jan. LET OP:
Za. 6 febr.
5e zondag
Zo. 7 febr. LET OP:

➢

H.Maria Magdalena
Kalf 160

H. Petrus
Snuiverstraat 2
19.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo. en Comm.
T. Molenaar
19.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo. en Gebed
Werkgroep liturgie

-KERSTVIERINGEN-

H. Odulphus
Dorpsstraat 570
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
G. Bruggink
19.00 u.
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
G. Bruggink
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
G. Bruggink
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
G. Bruggink
nader bericht volgt

10.00 u. Eucharistie 10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie 11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie 11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie 11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie 11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie 11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie 11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
F. Bunschoten

10.00 u. Eucharistie
G. Bruggink
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 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
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
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
N. Kerssens

10.00 u. Wo. en Comm.
T. Molenaar

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

-KERSTVIERINGEN-

10.00 u. Wo. en Comm.
K. Schuurmans
19.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo. en Comm.
T. Molenaar
10.00 u. Oecum. Dienst
19.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo. en Comm.
K. Schuurmans
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.
M. Bruijns

LET OP: DE SINT-BONIFATIUSKERK EN M. MAGDALENAKERK HEBBEN VANAF ZONDAG 3 JANUARI 2021
OP ZONDAG ANDERE AANVANGSTIJDEN!
SINT-BONIFATIUSKERK: 9.30 UUR / M.MAGDALENAKERK: 11.00 UUR
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Vieringen
ZAANSTREEK NOORD & ZUID
HH. Martelaren
Boschjesstraat 115
1e Advent
Zo. 29 nov.
2e Advent
Zo. 6 dec.
3e Advent
Zo. 13 dec.
4e Advent
Zo. 20 dec.
-KERSTVIERINGEN-

Feest H. Familie
Zo. 27 dec.

Driekoningen
Zo. 3 jan.
Feest Doop Heer
Zo. 10 jan.
2e zondag
Zo. 17 jan.
3e zondag
Zo. 24 jan.

4e zondag
Zo. 31 jan.
5e zondag
Zo. 7 febr.

H. Maria Magdalena
Dorpsstraat 353

H. Jozef
Veldbloemenweg 2

10.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo. en Comm.
K. Schuurmans

10.00 u. Wo. en Comm.
J. Hoekstra

10.00 u. Wo. en Comm.
T. Molenaar

10.00 u. Wo. en Gebed
Werkgroep liturgie

10.00 u. Wo. en Comm.
W. Waardijk

10.00 u. Wo. en Comm.
K. Schuurmans

10.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo. en Comm.
J. Hoekstra

10.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns
-nader bericht volgt-

10.00 u. Wo. en Comm.
T. Molenaar

10.00 u. Wo. en Gebed
Werkgroep liturgie
-nader bericht volgt-

10.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo. en Gebed
Werkgroep liturgie

10.00 u. Wo. en Comm.
W. Waardijk

10.00 u. Wo. en Comm.
T. Molenaar

10.00 u. Wo. en Comm.
R. Casalod

10.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo. en Gebed
Werkgroep liturgie

10.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo. en Comm.
R. Casalod

10.00 u. Eucharistie
G. Noom

10.00 u. Wo. en Gebed
Werkgroep liturgie

10.00 u. Wo. en Comm.
W. Waardijk

10.00 u. Wo. en Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Wo. en Comm.
J. Hoekstra

10.00 u. Wo. en Comm.
T. Molenaar

10.00 u. Wo. en Comm.
R. Casalod

10.00 u. Wo. en Gebed
Werkgroep liturgie

10.00 u. Wo. en Comm.
K. Schuurmans

10.00 u. Wo. en Gebed
Werkgroep liturgie

10.00 u. Wo. en Comm.
W. Waardijk

-KERSTVIERINGEN-

Denk a.u.b. niet: “Ik ga maar niet naar de kerk, dan kan een ander”.
Want zo komt er natuurlijk niemand meer naar de kerk!
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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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Pastoor A.F.M. Goedhart
en de parochieraad van de
Sint-Bonifatiusparochie
wensen alle
vrijwilligers,
parochianen
en lezers van dit blad
binnen én buiten onze
parochiegrenzen:
een Zalig Kerstmis
en een
gezegend
(corona-vrij)
nieuw jaar
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Kerkbalans
KERKBALANS EN CORONA
Beste parochianen,
Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van
kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar
nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerkzijn op
z'n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in
deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.
Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativiteit en
veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt telefonisch en digitaal contact gezocht met kerkleden om
er voor elkaar te zijn. De kerken doen daarmee fantastisch werk dat veel mensen mentaal en soms ook
financieel op de been houdt.
Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in
de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel
online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is
met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te
merken dat we dit samen kunnen!
Namens de Sint-Bonifatiuskerk, zou ik u dan ook
willen vragen om voor onze gemeenschap te bidden,
om te zien naar elkaar en ons te steunen door een
gift. Zodat wij in de anderhalve-metersamenleving
samen kunnen blijven doen wat we zo graag willen
doen: omzien naar elkaar.
Wilt u een extra gift overwegen? Daarmee ziet u immers ook om naar dat kerklid dat het moeilijk
heeft.

Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee?
Stort dan vandaag nog uw bijdrage op NL06 INGB 0000 2137 00
t.n.v. Bestuur RK Parochie Sint-Bonifatius, o.v.v. extra gift corona.
Alvast heel hartelijk dank!
A.F.M. Goedhart, pastoor
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Dag 2020
DAG 2020

2020: een bewogen jaar

H

et jaar loopt teneinde en dus best reden om even achteruit en vooruit te kijken.
De kalender in de pastorie-keuken vermeldde als tekst voor het nieuwe jaar:
”De toekomst tegemoet (verleden heb je, toekomst moet je maken)”. Dat
schreven we vorig jaar, maar dat gaat ook nu weer op! Het jaar 2020 beloofde zo
mooi te worden en ging voortvarend van start. Maar …
Er gebeurt veel in een jaar, dat ervaart iedereen, zeker nu de coronacrises
voortduurt, en dat gaat ook op voor onze parochie.
Dit mooie Godshuis, midden in de stad, trekt gelukkig nog heel veel mensen aan.
Zeker meer dan 12 nationaliteiten weten onze kerk te vinden en we hebben
prettige contacten met velen van hen.
Het is stil geworden in het parochieleven, amper doopsels, weinig begrafenissen (kerkelijk) en elke uitgestelde huwelijksvieringen, momenteel weinig deelneming aan de heilige Eucharistie van 175 naar 100 en nu zelf naar
30!
Het voelt deprimerend, maar: de geloofsvlam is écht niet uitgedoofd. Dat
laatste blijkt ook uit de YouTube vieringen in de eerste coronagolf. En de
grote kijkcijfers bij de zondagse tv heilige mis.
De verwarming in de kerk is nu helemaal klaar, de gasstralers aan
het plafond van het kerkgebouw zijn ook eindelijk weg. Goed ook voor
het behoud van het gebouw. En voelt u zich verantwoordelijk voor de
stoffelijke zaken: zoals de kerk schoonhouden, de kerkwacht op de zaterdagmiddag, de ‘coffee-corner’ op zondag na de heilige Mis (als de coronacrises voorbij is), of andere zaken (gras maaien in de tuin van de pastorie!!). Handjes zijn altijd
welkom en met goede wil lukt alles.
Kosters, lectoren, acolieten en misdienaars, collectanten en koorleden verzorgen elke weekend,
ook nu in deze coronatijd, alles tot in de puntjes en dat is iets kostbaars voor het liturgisch gebeuren,
daarom heel veel dank!
Belangrijk is ook de financiële kant van onze kerk. De actie Kerkbalans verdient in het nieuwe
jaar weer alle aandacht en inspanning en hoewel ieders huishouden de nodige zorgen met zich meebrengt zéker nu, is toch een bijdrage van bijvoorbeeld TWEE euro per week (dus 100 euro voor het
hele jaar) niet iets onoverkomelijks, als ik het als herder zo zeggen mag. Daar kunnen we iets mee en u
weet: alle beetjes helpen voor een hopelijk sluitende begroting. De vriendenkring van de SintBonifatiuskerk heeft zich ook dit jaar weer waargemaakt en ook voor de komende tijd zullen zij zich
inspannen voor verdere restauratie. Het religieuze hoekje levert ook een doorlopende bijdrage en een
dank je wel voor de ‘bemanning’.
De jeugd-catechese is nog steeds in goede handen (gelukkig). Maar ook daar zijn extra handjes
nodig. Heb je daar feeling voor: meld je aan! En ook een beetje zorgelijk blijft Koor Con Amore.
Het moet toch echt wel zo zijn dat er meerdere ‘zangvogeltjes’ zijn. Onze ‘Moscovische’ dirigent heet
iedereen van harte welkom.
Nu nadert de Kersttijd. Hoe de vieringen rond de feestdagen worden ingekleurd is
op dit moment nog onduidelijk. Maar met elkaar gaan we er ook dít jaar, ondanks
corona, iets moois van maken!
Kortom: onze parochie is springlevend en ik hoop dat we er allemaal iets aan
willen bijdragen. Trots zijn we op alles wat we SAMEN hebben.
Werk mee aan de verdere uitgroei onder Gods ZEGEN en met een instemmend
knipoogje van Sint Bonifatius. Voor u allen nogmaals een woord van oprechte
dank en het allerbeste voor 2021. De toekomst tegemoet!!
Met herderlijke groet, A.F.M. Goedhart, pastoor
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Kalender
KALENDER EN MISINTENTIES

Alle, in dit blad genoemde, data en tijden zijn onder voorbehoud van veranderende
maatregelen rondom het corona virus! Houdt hierover de berichten op de parochiewebsite: (www.katholiekzaanstreekzuid.nl) de mededelingen na afloop van de vieringen én, indien mogelijk, de dag- weekbladen in de gaten!
Weekend 21/22 nov.

Christus Koning van het heelal / Antonius Schouten; Ali Beijer-Klitsie; John
Versteeg; Pater Jacob Sijm; overl. fam. Baars/Snijder en Maurice; om Gods
zegen voor de vrijwilligers in onze parochie, dank zij hen kunnen wij de Eucharistie blíjven vieren!; overl. fam. da Graça; overl. Fam. Reina

Woensdag 25 nov. Martelaren van Vietnam / Woord Communieviering

voorafgegaan door het rozenkransgebed (zaal pastorie)

Weekend 28/29 nov.

Eerste zondag van de Advent / Jos en Nelly Sprangers - van Riel; Fiep Scholten;
om Gods zegen voor de vrijwilligers in onze parochie, dank zij hen kunnen wij
de Eucharistie blíjven vieren! overl. fam. da Graça; overl. fam. Reina

Woensdag 2 dec. Woord Communieviering voor-

afgegaan door het rozenkransgebed,
(zaal van de pastorie)

Weekend 5/6 dec.

4 dec. Eerste Vrijdag van de maand / H. Hart van
Jezus, 10.00 u viering in de H.Odulphuskerk, Assendelft

Tweede zondag van de Advent / Manual Jose Fonseca; Gé en Truus LammersNooij; Latri Delhaye-Manboensom; om zegen over dit levensjaar; Martha Cornelia Schouten; Pater Gerard Picavet; om Gods zegen voor de vrijwilligers in
onze parochie, dank zij hen kunnen wij de Eucharistie blíjven vieren! overl.
fam. da Graça; overl. fam. Reina

Woensdag 9 dec. Woord Communieviering voorafgegaan door het rozenkransgebed (zaal pastorie)
Weekend 12/13 dec.

Derde zondag van de Advent / Jan van ’t Ent; Manuel de Andrade; Mies de
Man; Herman Kloos; Janny Woestenburg

Woensdag 16 dec. Woord Communieviering voorafgegaan door het rozenkransgebed (zaal pastorie)
Weekend 19/20 dec.

Vierde zondag van de Advent / Suzan van Velsen - van Vogelpoel; Wim Hendriks; Antonius Schouten; Ali Beijer-Klitsie; John Versteeg
VIERINGEN ROND DE FEESTDAGEN (onder voorbehoud!)

 24 dec. Kerstavond 19.00 u Eucharistieviering / Manuel de Andrade; Mies de Man;
Wim Hendriks; Pater Gerard Picavet
 24 dec. Kerstnacht 22.00 u Eucharistieviering / Manuel de Andrade; Mies de Man;
Wim Hendriks; Pater Gerard Picavet
 25 dec. 1e Kerstdag 10.00 u Eucharistieviering / Gé en Truus Lammers-Nooij; Fiep Scholten:
Jos en Nelly Sprangers- van Riel
26 dec. 2e Kerstdag géén viering!
 27 dec. H. Familie 10.00 u Eucharistieviering / fam. Teunissen-Stienissen;
(= zondag)
pater Jacob Sijm

 Voor deze vieringen zijn

toegangskaarten noodzakelijk!
Lees hierover op pagina 25 !
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Kalender
KALENDER EN MISINTENTIES


1 jan. Nieuwjaar (vrijdag) 11.00 u
Let op: vanaf komend weekend zijn álle zondagsvieringen om 9.30 uur!

Weekend 2/3 jan.

Openbaring des Heren / Martha Cornelia Schouten;

Woensdag 6 jan. Drie Koningen Woord Communieviering voorafgegaan door het rozenkransgebed

(zaal pastorie)

Weekend 9/10 jan.

Doop van de Heer / Gé en Truus Lammers-Nooij; Jan van ’t Ent;
om zegen over dit levensjaar; Manuel de Andrade; Mies de Man;
Herman Kloos; Pater Gerard Picavet

Woensdag 13 jan. Woord Communieviering voorafgegaan door het rozenkransgebed (zaal pastorie)
Weekend 16/17 jan.

2e zondag door het jaar /
Wim Hendriks; Antonius Schouten; Janny Woestenburg

Woensdag 20 jan. Sebastianus van Rome Woord Communieviering voorafgegaan door het

rozenkransgebed (zaal pastorie)

3e

Weekend 23/24 jan.

zondag door het jaar /
Ali Beijer-Klitsie; John Versteeg; Pater Jacob Sijm

Woensdag 27 jan. Woord Communieviering voorafgegaan door het rozenkransgebed (zaal pastorie)
Weekend 30/31 jan.

4e zondag door het jaar /

Woensdag 3 febr. Blasius van Sebaste
19.00 u Woord Communieviering voorafgegaan door het rozenkransgebed (zaal pastorie)
tevens gelegenheid tot het ontvangen van de
Blasiuszegen

Weekend 6/7 febr.

tevens gelegenheid tot het ontvangen
van de Blasiuszegen

5 febr. Eerste Vrijdag van de maand / H. Hart van
Jezus, 10.00 u viering in de H.Odulphuskerk, Assendelft

5e zondag door het jaar / Martha Cornelia Schouten

Zaterdagviering 19.00 uur.
LET OP! VANAF 3 JANUARI 2021 ZIJN DE ZONDAGSVIERINGEN OM 9.30 UUR!
Woensdagavond, 19.00 uur; in de zaal van de pastorie.

Zonder Jezus
is je
kerst mis
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Nieuws
KORT NIEUWS
▪

BELANGRIJK !

Àlle, in deze editie genoemde, data en tijden zijn ALTIJD onder voorbehoud van
aanpassingen i.v.m. het corona virus! Houdt daarom de media in de gaten, zoals de
parochiewebsite: www.katholiekzaanstreekzuid.nl, dag- en weekbladen en de
mededelingen aan het eind van de vieringen in onze kerken!
▪

PAROCHIEBLAD

De volgende editie van ons parochieblad de Zaancirkel verschijnt ná het weekend van 8 februari 2021.
Kopij – alleen digitaal – inleveren kan tot uiterlijk 24 januari 2021.
Mocht er eerder belangrijk nieuws zijn dan zullen wij dat via de mededelingen in de kerk of parochiesite www.katholiekzaanstreekzuid.nl kenbaar maken.
▪

PASTOOR GOEDHART

Misschien weten nog niet alle lezers van dit blad dat onze pastoor op zaterdag 10 oktober jl. onverwacht in het ziekenhuis is opgenomen en daar bijna vier weken heeft gelegen. Uit onderzoeken is naar voren gekomen dat pastoor een hart-nier-syndroom heeft,
dat betekent dat én het hart én de nieren er niet best aan toe zijn.
Bij het ter perse gaan van deze editie van de Zaancirkel was duidelijk dat er voor pastoor helaas géén
herstel mogelijk is! Naar aanleiding daarvan het volgende: met elkaar gaan we proberen de voor ons
liggende tijd voor pastoor zo fijn en goed mogelijk te maken.
Wij vragen daarom úw gebed, voor pastoor in het bijzonder, om dit nare bericht te kunnen verwerken
en de komende tijd zo goed als mogelijk te kunnen doorkomen! Maar ook om, met elkaar, pastoor hierin te ondersteunen.
Pastoor is thuis maar wij vragen u om: NIET zomaar op bezoek te komen, hoe graag u hem ook zou
willen zien of spreken! Oók vragen wij u MET KLEM om hem NÍET op zijn persoonlijk mobiel te bellen!
Als pastoor iemand wil spreken zal hij daar zélf het initiatief toe nemen! We móéten pastoor de rust
gunnen en geven die nodig is om hiermee om te kunnen gaan! Wanneer er meer bekend wordt zullen
we daar zeker mee naar buiten komen.
▪

CORONA EN MEER

De gebruikelijke maatregelen rondom het coronavirus blíjven gehandhaafd: houdt anderhalve meter
afstand, desinfecteer de handen bij binnenkomst én vòòr het ter communie gaan, ga ook
alleen op de daarvoor aangemerkte plaatsen zitten!
Daar komt bij waarschijnlijk bij, per 1 december, het dragen van een mondkapje!
Dat is nog niet helemaal zeker in de kerken maar let hiervoor op de aanwijzingen!
▪

KINDER-WOORD-DIENST

Het team van de Kinder-Woord-Dienst had de draad van de bijeenkomsten weer enthousiast opgepakt, maar weer gooit het coronavirus de boel in de war.
Voor de adventsperiode lag een mooi project klaar waarmee de kinderen konden
toegroeien naar het mooie feest van de geboorte van Jezus. Maar helaas …
Of en wanneer de bijeenkomsten op de zondagen weer worden opgestart is op dit
moment nog niet zeker. Alle ouders krijgen daarover via de e-mail bericht.
Heeft de Werkgroep Jeugd Katechese van u nog geen e-mailadres? Of wilt u meer
informatie over deze bijeenkomsten voor kinderen in de leeftijd van de basisschool? Geef uw e-mailadres door via: wjk.bonifatiusparochie@live.nl.
Bij voorbaat dank hiervoor!
▪

KERSTVIERINGEN

Vorig jaar hebben we in onze kerk een aantal prachtige kerstvieringen mee mogen maken. Dit jaar zal
dat, in verband met alles rondom het coronavirus, anders zijn. Maar … met elkaar gaan we er voor en
maken er, ondanks alles, een feest van licht en vrede van!
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KORT NIEUWS

De kerk zal zoals altijd weer prachtig worden versierd. De vaste (kerst)vrijwilligersploeg maakt er ook
dit jaar weer iets moois van!
Diverse organisten geven hun medewerking aan de verschillende vieringen en ook aan zang vanaf de
koorzolder is gedacht, zij het met de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus!
▪

TOEGANGSKAARTEN KERSTVIERINGEN

Er zijn (dit alles onder voorbehoud!) twee vieringen op kerstavond 24/12: om 19.00 uur en 22.00 uur.
Op eerste kerstdag, 25/12, is de feestelijke viering om 10.00 uur. Op tweede kerstdag 26/12 is er géén
viering! Zondag 27/12 (‘derde kerstdag’) is de viering ook om 10.00 uur.
Voor álle hierboven genoemde vieringen heeft u toegangskaarten nodig (óók voor de zondag van
27/12!). Deze toegangskaarten kunt u alléén in het weekend van 19 en 20/12 ophalen tegen de
kleine vergoeding, van € 2,--, die wij gebruiken om alles rondom het kerstfeest als vanouds te kunnen realiseren. Tevoren kaarten reserveren is níet mogelijk, ook niet
telefonisch!
LET OP:

Het ophalen van toegangskaarten (voor álle in dit item genoemde vieringen!) moet persoonlijk, wij hebben uw naam en telefoonnummer nodig, en
kan alléén op zaterdag 19/12 van 13.00 – 16.30 uur; zaterdagavond * (tót
20.30 uur) en op zondag * 20/12 (tót 12.00 uur!) * ná afloop van de vieringen.
Raadpleeg bij twijfel de website: www.katholiekzaanstreekzuid.nl, houdt de mededelingen na afloop
van de vieringen en andere media in de gaten! Zoals gezegd: dit alles nog steeds onder voorbehoud!
▪

AANGEPASTE ZONDAGS-MISTIJDEN

Vanaf de ziekenhuisopname (oktober jl.) van pastoor Goedhart was vervanging gelukkig te regelen.
Vicaris Drs. G.H.B. (Gerard) Bruggink was bereidt en had tijd om, vooral in Assendelft, voor te gaan in
de zondagsvieringen. Vanaf 1 januari heeft hij verplichtingen elders. Wij danken hem voor zijn inzet!
Omdat pastoor Goedhart helaas niet meer inzetbaar zal zijn moet er een oplossing komen om de
weekendvieringen in Zaandam Zuid te kunnen laten doorgaan. Deze is gevonden door te schuiven met
de aanvangstijden van de zondagsvieringen in de Maria Magdalenakerk en onze Sint-Bonifatiuskerk.
Vanaf zondag 3 januari zullen de vieringen in de Bonifatiuskerk voortaan beginnen om 9.30 uur. In
de Maria Magdalenakerk aan ’t Kalf zullen de zondagvieringen vanaf die datum om 11.00 uur beginnen. Hiermee kan één priester in beide parochies voorgaan. Het zal even wennen zijn, maar met elkaar
moeten we deze oplossing accepteren zodat we op alle zondagen de Eucharistie kunnen blijven vieren.
▪

ERSTE COMMUNIE / VORMSEL

* De voorbereidingen op de eerste communie werden in de maand maart wreed
afgebroken door het coronavirus. De groep kinderen was vanaf oktober 2019 bezig
met alles rondom dit voor hen grote gebeuren. We hebben geprobeerd de draad in
september weer op te pakken maar wéér gooide het coronavirus de plannen in
de war! Het geplande eerste communiefeest voor de kinderen kon helaas niet
doorgaan! We zijn in afwachting van betere tijden en plannen dan het feest in. Dit
uitstel = zeker géén afstel!
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.
* Ook de informatieavond voor de vormelingen en hun ouders moesten we vanwege
de beperkende maatregelen verschuiven. De nu geplande datum is: dinsdag 15/12 om
19.30 uur, in de zaal van de pastorie (= onder voorbehoud!).
▪

NOORD HOLLANDS BYZANTIJNS KOOR CD VERKOOP

Mogelijk heeft u het in de krant gelezen of op een andere manier gehoord: het prachtige Noord HolLees verder bovenaan op de volgende pagina
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KORT NIEUWS

lands Byzantijns Koor is opgeheven! Zoals meer koren in deze coronapandemie hebben zij moeten
constateren dat de gemiddelde leeftijd van het koor dermate gevorderd was dat er, na corona, geen
toekomst meer is voor het koor. Heel veel jaren hebben heel veel mensen mogen genieten van de
prachtige zang van dit koor. Zo ook
onze parochianen, een behoorlijk
aantal malen hebben zij een prachtige complete byzantijnse viering
in onze Bonifatiuskerk verzorgd of
de zondagsviering opgeluisterd
met hun mooie byzantijnse gezangen. Helaas het is niet meer!
Maar van hun prachtige stemmen
kunnen we blíjvend genieten omdat zij, van twee van hun in het
verleden opgenomen Cd’s, een aantal ter beschikking hebben gesteld voor onze parochianen.
U kunt deze Cd’s voor een spotprijs aanschaffen, achter in de kerk bij het Religieuze Hoekje. Houdt u
van deze prachtige muziek: laat deze kans dan niet voorbij gaan en schaf twee Cd’s vol met zulke
mooie muziek aan! De opbrengst van deze Cd’s komt geheel ten goede aan de restauratie van ons
kerkgebouw. Wacht niet te lang want de oplage is beperkt, op = op!
▪

VRIJWILLIGERS

Van trouwe parochianen kregen we de opdracht het volgende op te nemen als misintentie tijdens een
aantal vieringen: “Laten we bidden we om Gods zegen voor alle vrijwilligers. Dank zij hen kunnen we,
zo lang als toegestaan door de overheid, de Eucharistie blíjven vieren!” Een opsteker voor onze vrijwilligers die er inderdaad alles aan doen om vieren en gebed in ons kerkgebouw mogelijk te maken!
▪

VOEDSELMAND

In onze parochie is al sinds een aantal jaren de ‘voedselmand’ bekend. Naast de financiële collecte kunt
u een offergave doen in ‘natura’, in de vorm van verpakte, lang houdbare, voedingsmiddelen. Deze worden verdeeld onder parochianen die dat nodig hebben omdat zij, bijvoorbeeld, net niet in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de ‘Voedselbank’.
Juist in deze corona periode, door bijvoorbeeld het verliezen van werk, zijn er steeds
meer mensen die een beroep moeten doen op dit soort initiatieven. Daarom durven
wij te vragen: geef gul!
Er zijn perioden dat er meer ingezameld wordt dan we in onze eigen parochie verwerken kunnen, alleen maar goed natuurlijk! Als dat het geval is schakelen wij het Leger des Heils in. Zij weten
vaak nog mensen die deze producten heel goed gebruiken kunnen. Uw en onze bijdragen worden dus
besteed voor mensen die in de samenleving vaak ‘tussen de wal en
schip’ vallen. De luitenant van het Leger des Heils is bijzonder dankbaar voor alles dat via onze parochie aangeboden wordt. Hij zegt, langs deze weg, dank aan alle milde gevers!!! U dus!
Even aan denken: in verband met de logistiek geef verpakte en (nog) lang houdbare artikelen !
ZEVENMAAL BIDDEN MET MARIA

Bidden is luisteren.
Bidden is in je hart bewaren.
Bidden is uit handen geven.
Bidden is Gods bedoeling zoeken.
Bidden is overgave.
Bidden is de stilte doorleven.
Bidden is de Geest aan het werk laten.
- 26 -

Mensen
MENSEN IN HET NIEUWS
Geboren

H. Doopsel

3 september Naomi, dochter van Gary en Samantha Subrata
24 september Daylano,
zoon en broertje van Marco, Floor en Salvino Zeegelaar
Van harte gelukgewenst met dit kostbare geschenk van jullie liefde.
12 december Maev Jo-Lee Veen
Welkom in ons parochiegezin en moge het licht van
Christus, gesymboliseerd in de doopkaars, je tot gids zijn in het verdere leven.

Zieken

Ietje Morianner
verpleeghuis Mw. Spek- de Wit
thuis pastoor André Goedhart
Goede moed en sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd
en een speciaal gebed voor hen in de advent- en kersttijd!

Jarigen

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

Jubileum

20 november 10 jaar diaken Sibrecht Fieggen

Overledenen

10 september
10 oktober
12 oktober
17 oktober
21 oktober
24 oktober
25 oktober
2 november
14 november
17 november

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.

Pater Gerard Picavet †
Mien Meijns-Zonneveld †
Sjaan Zwart †
Jannie Woestenburg †
Ali Beijer-Klitsie †
Diaken John Versteeg †
Pater Jacob Sijm †
George van Houts †
Eduard Mandersloot †
Ruud Ragetlie †
(zie ook de rubriek ‘In Memoriam’)

Schelpenviering
Maria Lichtmis is in veel streken in ons land een traditie van kinderzegening en van overhandiging van
de doopschelp.
De tweede dag van de kortste maand is Maria Lichtmis; je kan zeggen: “Het wordt lichter; na
Kerstmis wordt het daglicht een hanensprong lichter, na Nieuwjaar een hertensprong, en met Maria
Lichtmis een heel uur.” Maar er is ook een diepere achtergrond.
Indertijd moest de moeder een zoon 40 dagen na de geboorte opdragen aan God. Zo
was dat ook voor Moeder Maria.
In de Sint-Bonifatiusparochie maken we er dan ook een traditie van om op of
rond 2 februari de (groot)ouders en hun, in het afgelopen jaar gedoopt, kind(eren)
uit te nodigen voor een ‘Schelpenviering’ met kinderzegening. De ‘Schelpenviering’ is
een korte viering met aansprekende teksten.
Een doopschelp is een herinnering aan het doopfeest van het kind maar geeft ook een gelegenheid om
opnieuw stil te staan bij de betekenis van het doopsel en de opdracht die ouders hebben om hun kind
gelovig op te voeden.
Ouders van kinderen die het afgelopen jaar zijn gedoopt ontvangen een uitnodiging hiervoor!
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Burendag
BUURTVERSLAG

Sint-Bonifatiuskerk
en
Buurthuis de Kolk
samen op Burendag 26 september
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest
dat je samen viert met je buren en de buurt
op de vierde zaterdag in september. In
2020 vierden we Burendag op 26 september. Een dag waarop mensen gezellig samenkomen en iets goeds doen voor elkaar
en de buurt.
Dit jaar was Burendag wel net iets anders dan anders vanwege de
Corona maatregelingen;
De Rosmolenbuurt heeft er, met succes, een ‘openlucht burendag’ van
gemaakt op het kerkplein voor de Bonifatiuskerk!
Bert Glim en de Bertini's hebben twee keer het publiek vermaakt met
bekende volksliedjes. Het was moeilijk om niet mee te zingen (coronaregel) maar wat wel kon en mocht was een klein beetje mee swingen en
genieten van de muziek!
Het programma van deze burendag zag er als volgt uit:
• Buurtconcert op afstand!: De Bertini’s;
13.30 uur: Bert Glim op accordeon vergezeld door zijn gezelschap De Bertini’s;
• 14.00 uur: Clara Bruins (kunsthistorica) gaf een lezing over de Bouwgeschiedenis en Bouwstijl
van de Bonifatiuskerk en een korte beschrijving van het interieur;
• Tweede optreden van Bert Glim en ‘De Bertini’s’;
• Quiz waarin deelnemers spreekwoorden moesten raden aan de hand van foto's: voor kinderen,
voor volwassenen, voor tweede taalverwervers en zelfs voor ouderen met dementie;
• Informatie over activiteiten van de Bonifatiuskerk, het buurthuis, en de open atelier route van de
Stichting Tengel (kunstenaars) van deze dag;
• Gezellig babbelen met elkaar waarbij koffie, thee, warme hapjes en lekkernij verzorgd door,
Buurthuis de Kolk;
• Bonifatiuskerk gehele dag
open voor gebed en kaarsen
opsteken.
Initiatiefnemer voor deze activiteit
bij de Bonifatiuskerk:
Brenda McCann
Informatie:
e-mail brendamc49@gmail.com
tel. 075 617 67 52
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Er flonkert een ster
Er flonkert een ster,
een wak in de duisternis,
als glimp van verzet
ook als alles donker is.
Haar taal is mij helder,
haar licht een gedicht
want ik houd mijn blik
op de hemel gericht.

Ik ga en ik vind
een kind dat geboren is,
een vlam in de wind,
muziek die te horen is.
En niets kan haar doven,
geen donker te dicht.
Hoe sterker de koude,
hoe feller haar licht.

Want zonder die ster
duurt donker een eeuwigheid
en ik was verdwaald,
een handvol verloren tijd.
De aarde verdoft,
brandt op aan zichzelf,
stond daar niet die ster aan
het hemelgewelf.

Er flonkert een ster
die voor ons geschapen lijkt,
die blozend verrijst
als roos in de wintertijd.
Een hemelse knipoog,
een teken van trouw
dat God onze tijden
in zijn handen houdt.
Sytze de Vries (Bron: NCRV-GIDS dec. 2013)
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Restauratie
NIEUWS VAN DE STICHTING RESTAURATIE
Zaandam, november 2020

Beste Vrienden van de Stichting Restauratie Bonifatiuskerk,
Graag willen wij weer iets van ons laten horen over de voortgang van de restauratie van onze Bonifatiuskerk.
Met de restauratie van de vloer, het buitenschilderwerk, de verwarming met het weghalen van de oude gasverwarming zijn fase 1 en 2 afgesloten.
Er zijn nu nog twee grote klussen te klaren te weten het repareren van het dak en het schilder en stukadoorswerk binnen.
Met hulp van toegezegde subsidie die in vijf jaar wordt uitgekeerd, het geld dat wij van u als vriend van
de Bonifatius kerk mochten ontvangen en met de ontvangen giften en donaties van derden, kan er in
2021 begonnen worden met de reparatie van het dak.
De totale kosten van deze reparatie is ca 250.000 Euro en de financiering hiervan is rond.
Blijft nog over het schilder en stucwerk van het interieur.
De kosten hiervoor zijn geschat op 300.000 euro.
Te zijner tijd zal ook voor dit project subsidie worden aangevraagd maar een deel van de kosten zal
ook door de Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk bijeen gebracht moeten worden.
Wij hopen daarbij ook op uw steun en de steun van eventuele nieuwe vrienden en donaties van derden
Mochten er onder u personen zijn die goede ideeën hebben, hetzij op financieel gebied, hetzij om ons
terzijde te staan op wat voor gebied dan ook, alle mogelijke hulp is welkom.
Voor onze stichting zijn wij op dit moment op zoek naar een voorzitter en een secretaris.
Gegadigden kunnen zich aanmelden via het telefoonnummer: 075 616 48 07 of het e-mailadres:
st.restauratie.bonifatius@outlook.com.
Tot slot zeggen wij u heel veel dank voor uw ‘Vriendschap’ en hopen deze, nog lange tijd, met u te mogen voortzetten.
Namens de Stichting Restauratie Bonifatiuskerk
Met vriendelijke groet,
Ben van Lammeren
Penningmeester.

Stichting Restauratie Bonifatiuskerk
te Zaandam
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Memoriam
IN MEMORIAM
Gerard Picavet * 1938 † 2020
Er zijn straten naar hem vernoemd. En kinderen in zijn parochie in Oeganda
kregen zijn achternaam als voornaam. Gerard Picavet, ‘pater Picavet’ zoals
hij daar werd genoemd, moet een van de populairste missionarissen van
Nederland zijn geweest.
Picavet behoorde niet tot een orde, maar was begin jaren zeventig
als wereldheer door het bisdom Haarlem naar Oeganda gezonden. Dat was
mogelijk gemaakt dankzij een legaat van 600 duizend gulden die hij kreeg
toen hij kapelaan in Hilversum was. Hiermee kon hij in Oeganda een kerk met
ontmoetingscentrum realiseren. ‘Maar zijn belangrijkste project was toch
een fabriek voor het maken van rolstoelen die het voor gehandicapten mogelijk maakten zich te
verplaatsen. Vaak verpauperden die mensen in de greppels langs de wegen’, zegt zijn neef Jeroen Hilhorst.
Op 9 september jl. overleed hij aan hartcomplicaties in Jinja, zo’n 50 kilometer ten oosten van
de hoofdstad Kampala. Twee keer was hij vanwege hartproblemen ook al in Nederland geopereerd.
In Jinja werd hij uitgebreid herdacht en vloeiden er tranen onder de lokale bevolking. Ook de nationale
media besteedden aandacht aan het overlijden van de pater Picavet. Koning Wiliam Gabula Nadiope IV
van Busoga - een van de vier koninkrijkjes in Oeganda waarin ook Jinja ligt - meldde op een sociaalmediaplatform dat pater Picavet niet terugkeert naar Nederland, maar daar zijn graf heeft vanwege zijn
liefde voor Busoga. ‘Hij was een eerzame lieve man wiens goede werk door Busoga node zal worden
gemist’, aldus de vorst.
Gerard Picavet werd geboren in Amsterdam in een katholieke familie. De naam Picavet was
meegenomen door de hugenoten naar Nederland. Hij was de een na jongste in een gezin van zes kinderen. Zijn vader was eerst tuinder en werkte later bij de Heineken-brouwerij. Er was weinig geld,
maar de priesteropleiding maakte het mogelijk om te studeren. Na het kleinseminarie in Heemstede en
grootseminarie in Warmond werd hij in 1964 tot priester gewijd. Hij werd eerst geplaatst in Hilversum. In 1968 werd hij door het legaat van een van de parochianen in staat gesteld naar de missie te
gaan. Dat was zijn droomwens. Hij kwam in Jinja terecht en zou er nooit meer weggaan. Hij bouwde
daar zijn eigen optrekje in de chicste straat, bijgenaamd het kasteel omdat hij prat ging op zijn Franse
aristocratische afkomst.
De eerder genoemde hartproblemen brachten eertijds Gerard Picavet naar Nederland waar hij,
in afwachting van een operatie pastoor Goedhart een periode verving. Later kwam hij, als goede huisvriend van pastoor, logeren op de pastorie. Bewoners en gebruikers van de Bonifatiuspastorie bewaren goede herinneringen aan Gerard Picavet.
Moge hij rusten in de armen van zijn Schepper.
Deel bovenstaande tekst is overgenomen uit een artikel van Peter de Waard in de Volkskrant 28/10.

† Wilhelmina Maria Meijns-Zonneveld 19 september 1927 - 10 oktober 2020

Op 16 oktober namen we in onze Sint-Bonifatiuskerk afscheid van Mien Meijns.
Zij werd samen met haar tweelingzus geboren in een tuindersgezin te Heemskerk waar zij samen opgroeiden temidden van twee andere zusjes en twee broers. Dat de kinderen meehielpen op het land bij
de tuinderij om bijvoorbeeld op de knieën aardbeien te plukken en andere werkzaamheden te verrichten, was heel normaal. Iedereen deed mee, want er moest
zoveel gebeuren. Dit bestempelde ook het opgroeien van de kinderen Zonneveld.
De liefde kwam op haar pad toen de klik er was met haar toekomstige man Jan
Willem Meijns. Ze trouwden op 20 november 1956 in de St. Jozefkapel. Mien en
Jan bleven kinderloos maar hebben elkaar heel gelukkig gemaakt. Jan overleed in
1996. Ze is dus daarna lange tijd alleen verder gegaan. Dat zal niet altijd meegevallen zijn want ze heeft hem gemist. Niet meer haar geliefde aan haar zijde maar wel
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omringd door lieve mensen die haar na stonden. Dat maakte dat zij toch verder ging. Mien was gesteld
op de mensen die haar leven mede inkleurden. Of ze je al lang kende, of nog maar vrij recent ontmoet
had. Ze hield van gezelligheid, had altijd belangstelling voor wat er speelde
bij anderen en was tevreden en dankbaar voor alle zorg. Mien was ook een vrouw met geloof. Toen
zijn niet meer naar de kerk kon komen was ze blij als de pastoor haar de Communie bracht en keek ze
trouw naar de Mis op de KRO-uitzendingen. De hittegolf van augustus dit jaar deed haar gezondheid
geen goed, en toen begon haar lichaam het op te geven terwijl haar geest sterk bleef. Dierbaren hebben
haar omringd tot het laatst, en we hebben haar nu aan Gods zorgende handen toevertrouwd.
Lieve, unieke mens, rust zacht.
deken F. Bunschoten

† Ali Beijer – Klitsie overleden op 21 oktober 2020

Ali Klitsie werd geboren op 19 december 1932 aan de Belgischestraat in
Zaandam. Liefst 11 kinderen waren er in dit gezin. Toen Ali 15 was, overleed
haar moeder en moest ze de school verlaten om thuis de huishouding te doen.
Later kreeg ze verkering met Piet Beijer, waarmee ze een gelukkig huwelijk
had. Ze kochten een oud huisje aan de Bloemgracht. Dit werd gesloopt en Piet
bouwde een nieuw huis. Daar zijn de vier kinderen geboren en opgegroeid.
Hun eerste kindje was gehandicapt en overleed al voor haar tweede verjaardag. Het was een gelukkig gezin.
Toen de kinderen groter werden pakte Ali het leren weer op en kreeg ze plezier
in bridgen en oppassen op de kleinkinderen. Nadat de kinderen de deur uit waren,
verruilden ze de woning aan de Bloemgracht voor een appartement aan de Oostzijde. Haar man Piet overleed al in 1999 aan kanker, maar daarna pakte ze haar leven weer op. Zo rond 2014 werd de ziekte van
Alzheimer geconstateerd bij Ali en dat leidde er toe dat ze de laatste twee jaren doorbracht in de zorginstelling Pennemes waar ze nog bijna twee goede jaren heeft gehad dankzij de meer dan uitstekende
verzorging door de zorgmedewerkers aldaar. De laatste drie weken waren zwaar. Ali kreeg pijn, belandde in bed en ze sliep op 21 oktober jl. rustig in. We zullen deze optimistische, positief ingestelde en
warme moeder en oma erg missen. Ze was een inspiratie voor ons allen

† Op zaterdag 24 oktober 2020 is, voorzien van het heilig Sacrament der zieken,

te Leiden in de Heer overleden, de weleerwaarde heer Johannes (John) Ronaldus Wilhelmus Maria
Versteeg.
John Versteeg werd op 10 september 1946 geboren in Den Haag. In 1968 trouwde hij met Janny Versteeg-van der Westen. Samen kregen zij een zoon, Patric. In zijn burgerlijke leven was John Versteeg onder meer werkzaam als marketingdirecteur bij 4-hand in Nederland en als manager bij Fluor
Daniel in Düsseldorf (Duitsland). Vanwege zijn gezondheid keerde het gezin naar Nederland terug.
Hij is in ons bisdom werkzaam geweest in achtereenvolgens de parochie
H. Jozef (Velsen-Noord), assistent-studieprefect diakenopleiding, parochie Sint-Bonifatius (Zaandam),
regio Delta (Haarlem-Noord, Haarlemmerliede, Spaarndam) en sinds 2014 was
diaken Versteeg werkzaam in de parochies van het samenwerkingsverband
Franciscus te Haarlem-Noord, Santpoort, Driehuis en IJmuiden, waar hij
eind dit jaar afscheid zou nemen van het actieve pastoraat. Sinds 2013 was
hij lid van de derde Orde van de Herauten van het Evangelie.
John en zijn vrouw zijn al vele jaren de drijvende kracht achter het
Ziekenapostolaat Nederland. In 1989 werd hij secretaris en bestuurslid van
het Ziekenapostolaat Nederland en tevens secretaris-generaal van het Wereldziekenapostolaat. In 2008
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volgde hij pastoor Goedhart op als moderator en geestelijk leidsman van het Ziekenapostolaat Nederland. In die hoedanigheid schreef hij, net als zijn voorganger, iedere maand de ziekenbrief, die steeds
in grote oplages werd verspreid, en sinds enkele jaren presenteerde hij regelmatig het programma
'Vonken van hoop' bij Radio Maria, waarmee hij vele luisteraars bemoedigde, met en voor hen bad en
steeds weer interessante en diepzinnige catecheses gaf over een reeks van onderwerpen. Zijn eigen
ervaringen met langdurige ziekte en handicap hielpen hem hierbij.
John Versteeg was een aimabele, zachtaardige man die met iedereen overweg kon, of het nu
een parochiaan betrof, een pelgrim tijdens een bedevaart of een pastoraal contact vanwege het Ziekenapostolaat. In een gesprek of (bestuurs)overleg was John degene die aandachtig luisterde en mensen met hun verschillende meningen met elkaar bleef verbinden. Mensen met God verbinden deed hij
bij uitstek in zijn preken op zondag, bij een uitvaart, op een bedevaart of in het radioprogramma 'Vonken van Hoop', een van de best beluisterde programma's van Radio Maria. Gods liefde voor iedere
mens en de zorg voor elkaar (caritas) waren steeds uitgangspunt voor Johns pastoraat als diaken van
de Kerk. Daarin was hij een echte diaken, levend naar zijn gekozen motto Fides et Caritas. Zowel privé
als in het pastoraat was hij bescheiden en had meer oog voor het welzijn van anderen.
De Eucharistieviering bij zijn uitvaart was op Allerzielen, 2 november 2020, in de Sint-Adelbertkerk.
Vandaar uit werd hij in besloten kring begraven.
Moge hij ruste in vrede.

† Op 25 oktober 2020 overleed in Maastricht: Jacob Sijm, montfortaan

Jacob Gerardus Sijm werd op 13 december 1928 geboren in Wervershoof. In 1942 ging hij naar
Schimmert naar het kleinseminarie. Aansluitend maakte hij zijn noviciaat in Meerssen, waarna hij op 8
september 1952 zijn eerste geloften aflegde. In Oirschot studeerde Jacob vervolgens filosofie en theologie en werd hij op 16 maart 1958 door Mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch, tot priester gewijd. Vanaf 1959 werd hij benoemd als missionaris in Malawi. Hij werkte onder andere in Neno, Blantyre, Thyolo, Thunga, Mitengo en Nantipwili. Van 1994 tot 1999 werkte hij als socius
in noviciaat in Oeganda en na die tijd werd hij rector in een zorgcentrum in Zaandam. Hij nam aldaar in
2019 afscheid en verhuisde op 4 juni 2020 van Zaandam naar de Residentie in Maastricht, alwaar hij
op zondag 25 oktober 2020 overleden is.
Na 40 jaar Afrika keert Jacob in 1999 terug naar zijn dierbare Noord-Holland. Op zeventigjarige leeftijd is voor Jacob pensioen niet aan de orde. Hij wordt rector van het zorgcentrum ‘Saenden’ in
Zaandam, waar hij naast woont.
En ondanks het ouder worden gaat Jacob voor in de weekendvieringen, in het rozenkransgebed en
andere gebedsmomenten op de weekdagen. Hierbij – zoals ook op huishoudelijk gebied – trouw geholpen door Aïda. Samen gaan zij vaak op bedevaart naar Mariaheiligdommen, zoals Fatima en Lourdes, of dichterbij naar O.L.Vrouw ter Nood in Heiloo. Zo is en blijft Jacob Gods dienaar in hart en nieren
en trouw volgeling van Montfort en in diens spoor, van Maria.
Uiteindelijk wordt het rectoraat hem te zwaar en in een feestelijke eucharistieviering neemt Jacob te midden van familie, confraters, pastores en
medewerkers afscheid als rector. Ieder is Jacob dankbaar voor al wat hij voor
de bewoners van ‘Saenden’ heeft betekend. Een jaar later is het duidelijk dat
Aïda niet meer de zorg kan geven die nodig is. Jacob verhuist dan op 4 juni
2020 naar het zorgcentrum ‘de Residentie’ in Amby. Daar is Jacob zondag 25
oktober toch nog onverwacht overleden.
Bijna tweeënnegentig jaar heeft Jacob te midden van ons geleefd. In al
die jaren is hij uitgegroeid tot een hartelijk meelevend familielid, een betrokken confrater, een bewogen pastor. Dankbaar om wie hij was en wat hij voor
ieder van ons heeft mogen betekenen, hebben wij nu zijn leven in de handen van
onze God gegeven.
Peter J. Denneman smm, provinciaal overste
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Agenda
PAROCHIEAGENDA
NOVEMBER

Don.
Zat.
Zon.

26
28
29

Maa.

30

19.30 u Repetitie Koor Con Amore (onder voorbehoud)
13.00 u 16.30 u kerk open ter bezichtiging, bezinning en rust
10.00 u Eucharistieviering / tevens KWD (de laatste onder voorbehoud)
Feestdag van Sint Pannekoek
Bijeenkomst Ziekenapostolaat (Assendelft)

DECEMBER

Don.
Zat.

3
5

Zon.
Din.
Don.
Zat.

6
8
10
12

Zon.
Maa.
Din.
Don.
Zat.

13
14
15
17
19

Zon.

20

Don.

24

Vrij.
Zat.
Zon.

25
26
29

19.30 u Repetitie Koor Con Amore (onder voorbehoud)
13.00 u 16.30 u kerk open ter bezichtiging, bezinning en rust
Pakjesavond
Eucharistieviering / tevens KWD (de laatste onder voorbehoud)
9.30 u Kerstgroep komt de kerk ‘kerstklaar’ maken
19.30 u Repetitie Koor Con Amore (onder voorbehoud)
13.00 u 16.30 u kerk open ter bezichtiging, bezinning en rust
14.30 u H.Doop Maev Jo-Lee Veen
Eucharistieviering / tevens KWD (de laatste onder voorbehoud)
19.30 u Vergadering Parochieraad
19.30 u Informatieavond Vormsel (onder voorbehoud)
19.30 u Repetitie Koor Con Amore (onder voorbehoud)
13.00 u 16.30 u kerk open ter bezichtiging, bezinning en rust
13.00 u 16.30 u afhalen toegangskaarten kerstvieringen, zie pagina 25!
16.00 u Inloop concert kerstliederen Dub de Vries, Piet Meester en Esther Meuldijk
10.00 u Eucharistieviering / tevens KWD (de laatste onder voorbehoud)
11.15 u 12.00 u afhalen toegangskaarten kerstvieringen, zie pagina 25!
19.00 u Kerstavondviering (toegangskaart noodzakelijk! Lees pagina 25!)
22.00 u Kerst-Nachtmis (toegangskaart noodzakelijk! Lees pagina 25!)
10.00 u Feestelijk Kerstviering (toegangskaart noodzakelijk! Lees pagina 25!)
Géén viering en géén kerk opening!
10.00 u Eucharistieviering (óók toegangskaart noodzakelijk! Lees pagina 25!)

JANUARI 2021

Vrij.
Zat.

1
2

Zon.
Don.
Zat.
Zon.
Don.
Zat.
Don.
Zat.
Zon.
Don.
Zat

3
7
9
10
14
16
21
23
24
28
30

11.00 u Eucharistieviering
13.00 u 16.30 u kerk open ter bezichtiging, bezinning en rust
LET OP !

9.30 u
19.30 u
13.00 u
9.30 u
19.30 u
13.00 u
19.30 u
13.00 u
9.30 u
19.30 u
13.00 u

AANVANG ZONDAGSVIERINGEN VOORTAAN OM 9.30 UUR !

Eucharistieviering
Repetitie Koor Con Amore (onder voorbehoud)
16.30 u kerk open ter bezichtiging, bezinning en rust
Eucharistieviering / tevens KWD (de laatste onder voorbehoud)
Repetitie Koor Con Amore (onder voorbehoud)
16.30 u kerk open ter bezichtiging, bezinning en rust
Repetitie Koor Con Amore (onder voorbehoud)
16.30 u kerk open ter bezichtiging, bezinning en rust
Eucharistieviering / tevens KWD (de laatste onder voorbehoud)
Repetitie Koor Con Amore (onder voorbehoud)
16.30 u kerk open ter bezichtiging, bezinning en rust

FEBRUARI

Zon.

7

9.30 u Eucharistieviering / tevens KWD (de laatste onder voorbehoud)
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IN DIT NUMMER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

PAGINA

Voorwoord
Nieuws vanuit het pastoresteam
Bisschopsstaf
Twee Bisschoppen
Nieuws uit de regio
Lied vriendelijk Licht
Het bezoek van Maria
Plastic soep
Mirakel van Amsterdam
De Paus en de kerststal
Blijf geloven
Jeugdpagina
Vieringen in de regio
Bonifatius Nieuws
v.a.
Kerkbalans en Corona
2020: een bewogen jaar
Liturgische kalender en misintenties
Kort Nieuws
Mensen in het nieuws
Schelpenviering
Buren
Inloop – kerst - concert
Er flonkert een ster
Nieuws van de SRB
In Memoriam
Parochieagenda

3
4
6
7
8
10
11
12
13
14
16
19
20
21
22
24
27
28
29
30
31
34

MISINTENTIES

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.

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

Wij verzoeken u vriendelijk om een aanmeldingsformulier in te vullen en
- zonder postzegel - op te sturen naar:
Sint-Bonifatiusparochie,
Antwoordnummer 1296,
1500 WC 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

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

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

erkend elektrotechnisch waarborg installateur

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

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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