VOORWOORD
Nabijheid in een tijd van afstand
Als ik dit schrijf zitten we nog steeds in een fase van lockdown. De coronacrisis kent een lichtpuntje in
de verte, maar we zitten nog steeds in de donkere tunnel. En niemand weet hoe lang die tunnel is…
Toch kijken we vooruit naar de tijd van straks, de tijd die komen gaat. Een mooi bijbels gegeven: hoop
hebben op betere tijden. Uitzien naar het beloofde land. En het vraagt van ons te leren van het nu: van
de crisis en haar problemen. Om te overdenken hoe dat beloofde land er straks uit komt te zien, als
afstanden weg mogen vallen en handen elkaar weer mogen raken.
Een zorg daarbij is: hoe komen we van de-ander-is-het-gevaar, de angst voor elkaars nabijheid, weer
naar de ander als bron van vreugde en betekenis voor ons leven? Immers, we worden onszelf in de
spiegel van de ander. We vinden onszelf in het delen van vreugde en verdriet. Na zo’n lange tijd op
afstand, zullen we heel bewust weer op zoek moeten naar elkaar. En dat zal een essentiële, maar moeilijke opgave zijn.
Een andere vraag die veel mensen zich in crisistijd stellen is: wat is echt belangrijk voor mij? Nu zoveel
dingen zijn weggevallen, van ons favoriete uitje tot de wekelijkse activiteiten, gaan we ons afvragen
welke dingen voor ons echt van waarde zijn. Wat geeft ons plezier en vreugde en wat is ballast die we
straks na de crisis ook liever kwijt zijn?
Als kerkgemeenschap hopen we straks opnieuw aan de kant te staan van dingen die van waarde zijn.
Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat vraagt inspanning van ieder van ons. Onze kerkgemeenschappen
zullen opnieuw open en gastvrije plekken moeten worden, waar mensen die naar ons toekomen zich
thuis voelen. Een thuis vinden in ons midden en bij de Heer.
Gemeenschap zijn is de schouder zijn, waarop wie vermoeid is kan rusten. Het is de arm zijn om de
schouder van wie eenzaam is. Het is de weerspiegeling van Gods liefde in de traan die we laten om het
verdriet van de ander. En vooral ook de glimlach voor wie zijn plezier met ons wil delen.
Juist nu hebben we aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is om geloofsgemeenschap te zijn:
mensen samen verbonden in het geloof. Mensen die samen optrekken in het voetspoor van onze Heer.
En tegelijk zijn wij zo het visnet dat God gebruikt om wie verloren is te vangen. Dat is het wonder van
de gemeenschap en wat er zo waardevol aan is. Dat wij samen het vangnet zijn, een thuis, een plek om
jezelf te zijn, een plek waarin de zoekende gedragen wordt. Meer dan ooit ervaren we dat gemis nu en
de uitdaging om straks weer te bouwen aan deze warme en uitnodigende gemeenschappen. Want God
schenkt ons aan elkaar.
Mogen wij dan, door God aan elkaar gegeven, opnieuw dat
thuis worden. Mogen wij blijven bouwen, met vernieuwde
inzet en zegen, aan onze gemeenschappen. Om vriendschap
en liefde te voelen voor elkaar en voor ieder die door de
deur onze gemeenschappen binnenwandelt. Voor al wie
door God naar een thuis bij ons wordt geroepen.
Dat is het beloofde land die we zien aan het einde van de
tunnel. Dat is de weg die wij reeds nu kunnen gaan. Moge de
Heer ons de kracht geven en inspireren op deze weg!
Diaken Jeroen Hoekstra
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Veertigdagentijd en Askruisje
Ook dit jaar vieren we weer Aswoensdag en wel op 17 februari. Daarmee openen we dan de veertigdaagse Vastentijd, ter voorbereiding op het Paasfeest. Die 40 dagen vormen de periode waarin wij
staan voor uitdagingen om waar nodig, onszelf te overwinnen en meer van Jezus te worden. De routekaart is eeuwenoud. De Kerk reikt ‘m ons aan. Het is een route die bestaat uit drie
wegen: aalmoes, gebed, vasten. Een beetje extra goed zijn voor je naaste, eventueel een Vastenactie van een parochie steunen (elders in deze Zaancirkel meer over
wat dat inhoudt), wat tijd voor bezinning nemen, proberen jouw gebed dieper te
maken en echt met de Heer te zijn in je stille tijd die je daarvoor dagelijks kunt
nemen. En… jezelf iets ontzeggen. Deze ingrediënten maken de Veertigdagentijd
tot een waardevolle tijd. We krijgen meer grip op ons leven. Je creëert in je ziel
ruimte voor God, en voor de goederen die niet voorbijgaan.
Door corona zal ook de oplegging van het askruisje tijdens de Aswoensdagplechtigheid dit jaar iets
anders verlopen dan we gewend zijn. Kardinaal Robert Sarah, vanuit Rome verantwoordelijk voor de
liturgie, heeft dit aan alle priesters laten weten. Hoe gaat het ‘coronaveilig-askruisje-ontvangen’ in zijn
werk? Voordat de bedienaar de asoplegging zal geven spreekt hij eerst de bekende woorden uit ‘Bedenk wel, stof zijt en tot stof zult gij wederkeren’ (Gen.3,19). Hij desinfecteert zijn handen. Dan doet hij
een mondkapje voor. De woorden worden bij het opleggen van de as op uw hoofd dus niet bij ieder
afzonderlijk gezegd door de bedienaar. Er wordt een beetje as op uw hoofd gestrooid maar uw voorhoofd wordt niet aangeraakt. Meer hierover staat te lezen op de website www.rkliturgie.nl.
Ik kan iedereen alleen maar een heel gezegende Veertigdagentijd toewensen!
En ik doe dit, mede namens mijn collega’s,
kapelaan N. Kerssens, diaken J. Hoekstra en pastoraal werker M. Bruijns,
deken F. Bunschoten
Bericht van overlijden
Met groot verdriet heeft het kerkbestuur kennis genomen van de ziekte en het overlijden van pastoor
André F.M. Goedhart. Hij is 82 jaar geworden. Als een van de dragende pastorale krachten in onze
Zaanse katholieke gemeenschap nam hij nog altijd - tot corona haar intrede deed - actief deel aan de
bestuursvergaderingen als nestor en vormde daarin een rustpunt, iemand die met humor of een kritische vraag een bespreking extra kruidig wist te maken en daarmee bijdroeg aan het samenkomen van
onze parochies onder de ene paraplu van ons bestuur. Vaak wist pastoor Goedhart met een mooie
openingsgedachte de toon te zetten. Binnen ons bestuur genoot hij groot respect. Wij zullen hem missen en zijn dankbaar voor wie hij was met zijn speciale charisma en ervaring.
Moge hij rusten in vrede.
Voortgang
De coronacrisis heeft ver strekkende gevolgen, ook voor het houden van vergaderingen en dus voor
ons gezamenlijk bestuurlijk werd. Lopende zaken wordt veelal via e-mail in behandeling genomen.
Maar binnenkort zal voor het eerst sinds lange tijd dan toch weer een vergadering van het parochiebestuur van Samenwerkingsverband Zaanstreek worden gehouden en wel 23 februari. Hierbij zal het
bestuur gebruik maken van een van de vele online vergadermogelijkheden.
De december- en januariweken werden gekenmerkt door veel stilte, vanwege de lockdown. Toch is het
kerkelijk leven in de zeven parochies zo goed en zo kwaad als dat kon doorgegaan. Uw pastores bleven
actief en hadden hun contacten met parochianen voor wier geestelijke verzorging zij zich graag blijven
inzetten, corona of geen corona.
Een Kerstfeest zonder Nachtmis is natuurlijk nog nooit in de geschiedenis vertoond…
Bijzonder denkt het kerkbestuur aan alle vrijwilligers die zij wil danken voor de trouwe dienst en hulp
die ze in hun parochies - ook rond Kerkbalans - hier in de Zaanstreek geven. Jullie zijn super.
Ook willen de pastores graag hun emeritus collegae danken die op zondagen in verschillende van onze
kerklocaties bereid waren en zijn voor te gaan. Fijn dat wij op jullie steeds weer mochten en mogen
rekenen!
deken F. Bunschoten, pastoraal team & kerkbestuur
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In memoriam Andreas Franciscus Maria Goedhart

*1 mei 1938

†26 november 2020

In de Zaanstreek was pastoor A.F.M. Goedhart lange tijd
voor velen een bekend gezicht. Logisch, hij was sinds 1985
al pastoor in de Zaandammer Bonifatiusparochie. Na een
ziekteperiode van enkele weken is hij op 82-jarige leeftijd
van zijn mensen heengegaan. Hij heeft tot het laatst toe
actief zielzorg uitgeoefend binnen het team van pastores
van de Zaanse parochies.
André werd geboren in Alkmaar en groeide op in Medemblik als jongste van vier zonen van de familie Goedhartvan Stijn. In de Martinuskerk was hij misdienaar en als
jongeman na het gymnasium korte tijd in Amsterdam
werkzaam als bankmedewerker. Toch was een verlangen
in zijn hart om missionaris te worden sterker. En daartoe
volgde hij een instroomroute voor late roepingen - toen
nog wat ongebruikelijk - die de paters van de Congregatie
van de Heilige Geest (c.s.sp.) destijds in Hattem verzorgden. Na opleiding in Gemert werd hij aldaar in de seminariekapel door mgr. J. Bluyssen priester gewijd op 10 september 1967.
Pater Goedhart was reeds Portugees aan het leren voor uitzending naar Angola. Die droom ging niet in
vervulling. Een wat chaotische tijd brak aan waarin uittredingen uit het ambt aan de orde van de dag
waren en congregaties vervreemdden van hun oorspronkelijk charisma. André vroeg incardinatie aan
in het bisdom Haarlem en klopte aan bij mgr. Th. Zwartkruis. Deze deur ging open, hij werd ‘pater-af’
en er volgde een lang kapelaanschap bij en samenwerking met de Friese pastoor Wil Cornel in de
Haarlemse H. Pastoor van Ars-parochie (wijk ‘Parkwijk’). Hier heeft hij met veel plezier gewerkt, de
jeugd trok graag met hem op veel parochianen kennen hem daar nog. Dat geldt ook voor de parochianen van de O.L.V. Geboorteparochie te Burgerbrug. Hier was hij actief van 1977 tot zijn aankomst te
Zaandam.
Toen André aan de Oostzijde arriveerde was de parochie niet al te sprankelend, het kerkgebouw een
tochtgat en de penningmeester droeg zijn zaken over in een sigarenkistje. Maar op de fiets ging de
nieuwe pastoor de wijken in, zijn mensen opzoeken en wist van lieverlede de warmte van het geloof
weer meer tot leven te wekken in de harten en de omgeving. Veel mensen heeft hij begeleid naar belangrijke momenten in het leven, of dat nu Doopsel, Eerste Communie, Huwelijk of Ziekenzalving was.
Gemeenschapsbinding vond hij belangrijk – de jaarlijkse tochten op ‘Derde Pinksterdag’ werden befaamd – maar pastoor André Goedhart hechtte ook veel waarde aan goed contact met collega’s in de
Zaanstreek en daarbuiten. Ook is hij vele jaren moderator geweest van het Ziekenapostolaat Nederland, waarvoor hij maandelijks een pastorale brief schreef. Toen hij 66 jaar was kreeg hij gedurende
tien jaar ook het pastoorschap van de St.-Vincentiusparochie te Volendam ‘erbij’ nadat pastoor Jan
Berkhout zich met een burn-out had moeten terugtrekken.
Kerstmis 2012 werd noodlottig. De toegang tot de Bonifatiuskerk werd ontzegd op risico van vloerinstorting. Pastoor Goedhart verviel niet in klagen en treuren, maar huurde de protestantse Oostzijderkerk aan de Klauwershoek af om daar enige spannende jaren (kon de kerk wel of niet behouden worden?) te overbruggen en een plek te hebben voor liturgieviering en verbondenheid. In september 2016
mocht de kerk met een eerste Eucharistieviering feestelijk heropend worden. Intussen waren alle parochies van de Zaanstreek bestuurlijk met elkaar verbonden.
Medio oktober 2020 werd pastoor Goedhart opgenomen in het OLVG-West ziekenhuis waar een nieraandoening niet behandelbaar bleek. Verdrietig dat dit de situatie was maar ook dankbaar voor zijn
mooie priesterleven accepteerde hij dit. Op het feest van Christus Koning zat hij op een onopvallend
plekje voor het laatst in de Bonifatiuskerk en nam op corona-afstand afscheid van de kerkgangers.
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Kort daarna overleed hij in alle rust thuis en mocht hij zijn Heer ontmoeten. De uitvaartmis, bijgewoond door de twee nog in leven zijnde broers, werd op 3 december voorgegaan door zijn bisschop
mgr. J. Hendriks. De dagen ervoor had zijn lichaam opgebaard in de kerk gerust en was er gelegenheid
tot afscheid nemen waarvan velen binnen de geldende maatregelen gebruik maakten.
We bidden dat de hemelse Vader Zijn dienaar opneemt in vrede en geluk na een dienstbaar leven als
herder voor anderen. Gebeden, betuigingen van deelneming en reacties waaruit waardering sprak
hebben wij uit heel wat hoeken - ook oecumenisch - ontvangen waarvoor hartelijk dank.
Voor mij was pastoor Goedhart een onvergetelijke medebroeder. Als wijdingskandidaat kwam ik in
2004 bij hem in de pastorie wonen. Het werd een echt thuis. In een periode van vier jaar die volgde
voordat ik naar Assendelft verhuisde, mocht ik tijdens mijn werk in Zaanse parochies een goede mentor in hem vinden. Ook na die mooie tijd zijn we altijd collega’s en vrienden gebleven. Dank je wel, André, voor je goede zorgen en grote gastvrijheid, altijd weer.
Namens het pastorale team van de r.-k. parochies van de Zaanstreek
pastoor Floris Bunschoten, deken van dekenaat Zaanstreek-IJmond
JongKatholiek lanceert vier nieuwe online catecheseseries!
In 2020 organiseerde JongKatholiek, de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland,
met succes diverse online catecheseseries die allemaal snel waren volgeboekt, sommige hadden zelfs
wachtlijsten. Na dit introductiesucces heeft JongKatholiek besloten dit eerste kwartaal van 2021 vier
nieuwe catechesesessies te lanceren.
JongKatholiek heeft vier onderwerpen, te beginnen met “De harmonie tussen geloof en rede”, over
Godsbewijzen van Augustinus en Anselmus. Tweede onderwerp is “(over)leven als Christen”. Jongeren
gaan hier in op onderwerpen als lijden, naastenliefde en zo meer aan de hand van Augustinus boek
Belijdenissen. Derde onderwerp is “Liefde en seksualiteit”. Aan de hand van de Theologie van Paus
Johannes Paulus II gaan jongeren in gesprek over liefde, relaties en seksualiteit. Met het vierde onderwerp gaan de deelnemers in twaalf avonden kennismaken met het denken van Thomas van Aquino.
Elk onderwerp is verdeeld over diverse online sessies. De sessies vinden plaats op doordeweekse
avonden en de deelname is gratis. Meer informatie over de online catechese en aanmelding is te vinden op de website www.jongkatholiek.nl
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ACTIE KERKBALANS
Iedereen kan zelf invullen wat een kerk voor je betekent.
Wat vindt u van belang?
In de kerk
• wordt de vlam van geloof brandend gehouden
• waait de Heilige Geest
• worden sacramenten ontvangen
• kom je medepelgrims tegen
• kunnen gezinnen ‘bijtanken’
• zeggen mensen ‘ja’ tegen elkaar en tegen Christus
• is vergeving te vinden en word je innerlijk gevoed
• worden jongeren geraakt door het sacrale
• vindt wie zich alleen voelt of zoekend is weer ruimte en een weg
• brengen we de laatste groet aan een dierbare
• wordt het Kerstmis en Pasen
• wordt omgezien naar wie het niet voor de wind gaat
• is gewijde zang uit een eeuwenoude traditie
• hebben we oog voor schoonheid, liefde en andere niet-tijdelijke zaken
• wordt over God gesproken, met Hem omgegaan
• groei je als mens en word je herinnerd aan wat wezenlijk is
• steek je een kaarsje aan voor je intenties
• of ben je gewoon even stil
Kerken zijn geroepen de helpende hand van God te zijn. Iedereen moet er kunnen aankloppen.
Dat ze zelf soms in zwaar weer verkeren, merkt meestal niemand.
Toch moeten kerken het bijna uitsluitend van vrijwillige bijdragen hebben.
Wie zich met een kerk verbonden weet, beseft dat het onderhouden van de activiteiten, de geestelijke
en het bedehuis niet vanzelf gaat. Vele vrijwilligers zijn vaak bijzonder betrokken.
Gebed, inzet van tallozen, verbondenheid èn financiële steun doen uw kerk deze moeilijke tijd overbruggen.
Vindt u kerken in het Zaanse landschap belangrijk? Bid vandaag voor de Kerk van morgen.
Geef nu voor de kerk van straks.
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Paus kondigt bijzonder Jozefjaar af
Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef
werd uitgeroepen tot patroonheilige van de
universele Kerk, heeft paus Franciscus op 8
december een Jozefjaar afgekondigd.
Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen in. Het wordt op 8
december 2021 weer afgesloten. In de apostolische brief Patris Corde (‘Met een vaderhart’) schreef de paus dat gelovigen in de
vaak onopgemerkte St.-Jozef “een voorspreker, steun en gids in moeilijke tijden” kunnen vinden. “St.Jozef herinnert ons eraan dat degenen die in de schaduw lijken te staan, een ongeëvenaarde rol in de
heilsgeschiedenis kunnen spelen”, schreef Franciscus.
Als Maria’s man en beschermer van Gods Zoon veranderde St.-Jozef “zijn menselijke roeping tot huiselijke liefde in een bovenmenselijke zelfgave van zijn hart en zijn vaardigheden; een liefde ten dienste
van de Messias die opgroeide in zijn huis”. “In elke situatie sprak Jozef zijn eigen ‘fiat’ uit, zoals Maria
dat deed bij de aankondiging door Gabriël en Jezus in de Tuin van Getsemane”, aldus Franciscus. “Dit
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alles maakt duidelijk dat Jozef door God geroepen was om de persoon en de missie van Jezus te dienen
door de uitoefening van zijn vaderschap.” Op die manier werkte hij mee “aan het grote mysterie van de
verlossing en hij is waarlijk een dienaar van de verlossing”.
Voorbeeld voor alle mannen
Door Jozefs onvoorwaardelijke aanvaarding van Maria en zijn beslissing om “haar goede naam, haar
waardigheid en haar leven” te beschermen, is hij ook een voorbeeld voor alle mannen, voegde de paus
toe. “In onze wereld waar psychologisch, verbaal en fysiek geweld tegen vrouwen vandaag de dag zo
duidelijk aanwezig is, is Jozef een voorbeeld van een respectvolle en gevoelige man.”
Concrete problemen
Franciscus onderstreepte ook Jozefs “creatieve moed”; niet alleen door een stal te vinden en die tot
een “thuis te maken voor Gods Zoon die in de wereld kwam”, maar ook door Christus te beschermen
tegen de dreiging van koning Herodes. “De Heilige Familie had te maken met concrete problemen, zoals elke andere familie, zoals zo veel gevluchte broeders en zusters die vandaag hun leven riskeren om
aan pech en honger te ontkomen. In dat opzicht beschouw ik St.-Jozef als de bijzondere patroonheilige
van iedereen die door oorlog, haat, vervolging en armoede gedwongen is zijn vaderland te verlaten.”
Als een timmerman die “eerlijk zijn brood verdiende om voor zijn gezin te zorgen” is de aardse beschermer van Christus ook een voorbeeld voor arbeiders en degenen die zoeken naar werk en het
recht op een waardig leven voor zichzelf en hun gezin.
Volle aflaat
De Apostolische Penitentiarie, een Vaticaans tribunaal dat zich bezighoudt met het verlenen van aflaten en het verlenen van dispensatie bij gewetenskwesties, kwam dinsdag bovendien met een decreet.
Daarin staat dat katholieken in het Jozefjaar een volle aflaat kunnen verdienen; niet alleen door gebed
en boetedoening, maar ook door daden van rechtvaardigheid, naastenliefde en godsvrucht die opgedragen zijn aan de heilige Jozef. Daarnaast gelden de normale voorwaarden voor een volle aflaat: zo
snel mogelijk biechten, de communie ontvangen en bidden voor de intenties van de paus.
Werken van barmhartigheid
In het decreet staan verschillende manieren om tijdens het Jozefjaar een volle aflaat te verdienen, zoals “dertig minuten het Onzevader overwegen of deelname aan een geestelijke retraite van minstens
een dag met een overweging gewijd aan St.-Jozef”. Degenen die het voorbeeld van Jozef, een “rechtvaardig man”, volgen “en een lichamelijk of geestelijk werk van barmhartigheid doen, zullen ook een
volle aflaat verkrijgen”, staat er verder. Volle aflaten kunnen ook verdiend worden door gezinnen en
verloofde stellen die samen de rozenkrans bidden en daarmee “hetzelfde klimaat van eenheid, liefde
en gebed van de Heilige Familie” naleven.
Godvruchtige daad
Een godvruchtige daad is bijvoorbeeld het toevertrouwen van je dagelijkse activiteiten en je gebed om
waardig werk aan St.-Jozef, door de litanie of elk ander “goedgekeurd” gebed tot hem te bidden. De
Penitentiarie bepaalde bovendien dat tijdens deze coronacrisis ouderen, zieken en “iedereen die vanwege legitieme redenen zijn huis niet kan verlaten” een aflaat kunnen verdienen door middel van “een
godvruchtige daad ter ere van St.-Jozef”. Zij moeten daarnaast zo snel mogelijk aan de andere normaal
geldende voorwaarden voldoen.

NIEUWS VANUIT HET BISDOM
Stille Omgang 2021
Vanuit het hele land zijn er diverse alternatieven voorgesteld om ook dit jaar,
ondanks de narigheid rondom het coronavirus, toch een invulling te geven aan
deze jaarlijkse traditie. Deze variëren van het lopen van de Stille Omgang in de
eigen regio tot afvaardiging van een kleine groep namens de lokale zustergezelschappen. Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam zal de komende periode bij alle zusterorganisaties inventariseren op welke
manier ze invulling willen geven aan de Stille Omgang. In ieder geval zal er in de
nacht van de Stille Omgang vanuit Amsterdam een heilige Mis worden georganiseerd die voor ieder-6-

een via het internet te volgen zal zijn. Zowel de Mis (openbaar) als de jaarvergadering (besloten) zijn
op 10 oktober 2020 live via internet uitgezonden. Dit is uitstekend verlopen en zal in de komende
nacht van de Stille Omgang navolging krijgen.
Indien de meeste beperkingen ruim voor 20 maart 2021 zijn opgeheven, zal er in ieder geval ook in
Amsterdam door de organisatie weer een Stille Omgang in de nacht van 20 op 21 maart worden georganiseerd. Maar dat is niet zeker!
Vooralsnog hanteert de organisatie de vier scenario’s als richtsnoer. Deze vier scenario’s vind u op de
website van de Stille Omgang: www.stille-omgang.nl
Indien relevant zal nadere berichtgeving op deze website verschijnen.
Vragen over het deelnemen aan de Stille Omgang 2021 kunt u stellen door het zenden van een e-mail
aan: info@stille-omgang.nl of door contact op te nemen met Jeroen Brenninkmeijer
(06 31 96 88 44) of Onno Baneke (06 21 21 76 79).

BOEKEN
Met vallen en opstaan
Veel ontdekkingen en uitvindingen zijn per ongeluk gedaan. Iemand maakte een foutje, wat leidde tot
de oplossing van een vraagstuk. Een ongelukje kan voor een uitvinder de aanleiding zijn om iets te
ontwikkelen.
Met vallen en opstaan hebben wij als kind leren lopen en fietsen. Na de eerste val konden we onmogelijk op de grond blijven liggen. Je blijft proberen tot het op een dag lukt.
Wie in het leven vooruit wil komen, zal fouten maken, maar niet te lang treuren en het opnieuw proberen. Dit geldt ook voor ons innerlijk leven. We maken fouten, we zondigen. Ook die fouten kan je gebruiken om vooruit te komen, om te groeien.
Aan het begin van dit jaar heb ik het boekje “De kust van vallen en opstaan” van Joseph Tissot herlezen. De originele Franse titel is: “L’art
d’utiliser ses fautes d’après Saint François de Sales” (De kunst om onze
fouten te benutten volgens St. Franciscus van Sales).
Joseph Tissot zet aan de hand van boeken en brieven van Franciscus zijn
gedachtes uiteen over hoe je van je fouten kunt leren. Het boekje heb ik
meer dan tien jaar geleden voor het eerst gelezen, en het aan mensen aangeraden om het ook eens te lezen.
Allereerst vertrouwen op Gods barmhartigheid. Wie fouten maakt, is niet
meteen verloren. God vergeeft en geeft ons de kracht om het een andere
keer beter te doen.
Vervolgens gaat het over dat we niet bang moeten zijn om fouten te maken. Wie niet probeert, zal nooit vooruit komen. En mocht je eens een fout
hebben gemaakt: sta op, herpak je en ga vastberaden verder. Van onze fouten kunnen we leren, omdat
ze wijzen op waar de zwakke plekken zijn. En wie weet waar de valkuil is, zal een volgende keer een
andere route nemen. Het erkennen dat je fouten maakt, is niet altijd gemakkelijk. Soms schaam je je
voor je fouten. Franciscus daagt uit om je fouten te benutten. Om vol goede moed op te staan en op de
goede weg verder te gaan.
Binnenkort begint de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en van vergeving vragen over onze fouten. Op Goede Vrijdag zien we Jezus, die viel onder het kruis én weer opstond.
Wees niet bang om fouten te maken, want iets wat per ongeluk gebeurt, kan leiden tot verbetering.
Voor wie het boekje wil lezen: De kunst van vallen en opstaan van Joseph Tissot is onder andere te
koop via www.deboog.nl
Kapelaan Nico Kerssens
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Begrijpen van de Bijbel is niet zo eenvoudig als het lijkt
Geen boek ter wereld is zoveel om te doen geweest als de Bijbel. Daardoor is het
Boek het meest uitgegeven boek ooit. Binnen het Christendom neemt de Bijbel
een belangrijke plaats in, gezien de geschriften een getuigenis geven van hoe de
Heilige Geest via de profeten, apostelen en andere getuigen sprak - en vooral
wat men probeerde duidelijk te maken.
De Bijbel is echter geen eenvoudige instructie handleiding of streekroman, het is
zoals auteur Jan Fokkelman - in zijn inleiding van het boek De Bijbel Literair –
zegt: “Het boek is een bibliotheekje van geschriften die over een periode van
meer dan duizend jaar zijn ontstaan”.
In onze postmoderne tijd - van 2001 tot nu - is de Bijbel opnieuw ontdekt als
een hoogtepunt binnen de wereldliteratuur. De mensen hebben sinds de uitvinding van “de tijd” altijd naar antwoorden gezocht op levensvragen. Veel mensen
vinden deze antwoorden in interpretatie van de Bijbel.
De Bijbel gebruiken als leidraad voor het leven is mooi en kan veel stabiliteit geven, echter is het ook
erg gevaarlijk. Want hoe moet je de Bijbelteksten precies lezen en hoe weet je dat je niet de verkeerde
boodschap leest?
In het boek De Bijbel Literair gaan de schrijvers Jan Fokkelman en Wim Weren in op hoe je de Bijbelteksten moet lezen. Wim Weren - co-auteur van De Bijbel Literair - geeft in zijn inleiding ook aan dat
literair lezen van de Bijbel inhoud dat de lezer oog heeft voor de poëtische functie van de taal.
Met de Bijbel Literair in de hand kun je meer te weten komen over de verschillende Bijbelteksten en
wat de literaire contexten daarvan zijn. Maar door de Bijbel Literair te lezen kom je ook meer te weten
over de onderlinge tekstuele verbanden tussen de verschillende Bijbelteksten. In het boek wordt ook
nog ingegaan op de historische of situationele context waarbinnen de tekst ontstaan is of gefunctioneerd heeft.
Kortom het boek de Bijbel Literair is van toegevoegde waarde voor iedere parochiegemeenschap. Het
is eveneens een goed boek voor catechese.
Sander Blaauboer

WETENSWAARDIGHEDEN
Belgische priester ontdekker van Big-Bang theorie
Wetenschap en geloof gaan prima samen!
In de media zie je vaak een tegenstelling tussen het Geloof en wetenschapsbeoefening. Regelmatig
stellen journalisten dat de natuurwetenschap het Geloof overbodig maakt. Maar wat ze vaak vergeten
is dat geloof en natuurwetenschap JUIST samen gaan. Door de geschiedenis heen hebben religieuzen
en leken dit bewezen. Vele wetenschapsvelden en universiteiten komen immers voort uit de Katholieke Traditie. Hier mogen we trots op zijn! Een Belgische wetenschapper en priester bewees als geen
ander dat Geloof en Natuurwetenschap prima samengaan.
Georges Henri Joseph Edouard Lemaître werd in het
jaar 1894 te Charleroi geboren. Hij begon op zijn
tiende aan het jezuïetencollege te Charleroi. Lemaître begon in 1911 zijn studie door een voorbereidend jaar te volgen in wis- en natuurkunde.
Op 25 juli 1913 werd hij kandidaat in de ingenieurswetenschappen. Zijn eerste doctoraat rondde
hij af op 21 juli 1914. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, zag Lemaître zich echter gedwongen
om zijn studies te onderbreken. Hij nam vrijwillig
legerdienst en werd adjudant bij de artillerie. Na
de oorlog, in april 1919, nam de jongeman de
draad van zijn studies weer op, maar schreef zich
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ook in voor de kandidatuursopleiding in de wis- en natuurkunde. Op 27 november 1919 behaalde hij
zijn baccalaureaat in de thomistische wijsbegeerte. Op 31 juli 1920 promoveerde hij ten slotte ook tot
doctor in de wis- en natuurkunde. Zijn promotor was Charles-Jean de la Vallée-Poussin. In oktober van
datzelfde jaar trad Lemaître in in het seminarie van Mechelen. Op 22 september 1923 ontving hij zijn
priesterwijding.
Theorie van de Belgische priester
Samenvattend komt het neer op het volgende: Oerknal of big bang is de populaire benaming van de
kosmologische theorie die op basis van de algemene relativiteitstheorie aannemelijk maakt dat 13,8
miljard jaar geleden het heelal ontstond uit een enorm heet punt, met een bijna oneindig grote dichtheid, ofwel een singulariteit. Het gaat te ver om de gehele natuurkundige theorie uit te leggen, maar er
zijn vele websites en boeken aan deze belangrijke theorie gewijd.
Al met al kunnen we dus met vertrouwen zeggen dat wetenschap en geloof prima samen gaan. Sterker
nog, het kan elkaar versterken en prachtige dingen opleveren. Laten we trots zijn op wie we zijn en
wat er allemaal als gemeenschap kunnen bereiken, individueel en gemeenschappelijk. Maar geen enkele wetenschapper of geestelijke kan zonder mensen die praktisch geschoold zijn. Al met al is en blijft
de Kerk een lichaam. Alle onderdelen moeten meehelpen! Laten we het komende jaar aangrijpen om
ervoor elkaar te zijn en elkaar te ondersteunen waar kan.
Laten we er een geweldig jaar van maken!
Sander Blaauboer

VATICAANSTAD
In deze rubriek behandelen van
iedere keer een kleine wetenswaardigheid over Vaticaanstad, de
zetel van de Rooms Katholieke
Kerk. De focus komt vooral te liggen op de activiteiten die het Vaticaan allemaal ontplooid ten behoeve van het Geloof, maar ook
andere maatschappelijke zaken.
Deze keer zullen we het gaan hebben over de Sterrenwacht van het
Vaticaan.
Paus Gregorius XIII heeft in 1582
de sterrenwacht laten oprichten
nadat hij de Gregoriaanse kalender had ingevoerd (deze kalender gebruiken wij in onze tijd ook nog).
De Vaticaanse Sterrenwacht is een instelling van de Romeinse Curie belast met onderwijs en onderzoek naar astronomie, of te wel sterrenkunde.
De instelling heeft in totaal twee belangrijke instellingen in de wereld, welke beide zeer grote bijdragen leveren aan de wetenschap. Een van die bijdragen is bijvoorbeeld van theorie van de Oerknal, deze
is bedacht door de priester en astronoom Georges Lemaître. De eerste vestiging staat in het Italiaanse
Castel Gandolfo, de stad waar de paus ook zijn zomerverblijf heeft, de andere in de Amerikaanse staat
Arizona.
Eeuwen na de oprichting bleef de Vaticaanse Sterrenwacht een prominente plaats innemen in de internationale astronomie en het waren de jezuïeten die zich met name toelegden op deze wetenschap.
In een interview met het Nederlands Dagblad zegt de directeur van de Sterrenwacht dan ook dat het
bestaansrecht van de Sterrenwacht gestoeld is op het feit dat de Kerk erg van wetenschap houdt. Jezuiet Guy Consolmagno pleit dan ook voor een gezonde discussie tussen geloof en wetenschap. Het is een
misvatting dat de Kerk niet van wetenschap zou houden. We vinden het juist erg belangrijk!
Sander Blaauboer
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DANKBETUIGING

Afscheid nemen
Afscheid nemen is oogsten
wat jij gezaaid hebt in jouw leven
aan liefde en goedheid
die je anderen hebt gegeven.
Afscheid nemen is verzamelen
de kostbare schatten van jouw wezen;
dit is wat jij ons nalaat, jouw testament;
hiertoe ben jij gekomen, hiertoe was jij bestemd:
om deze mens te worden,
door ons gezocht en gekend,
uniek, bijzonder, enig in wie je bent.
Wij geven jou uit handen,
leggen je in Gods omarmende barmhartigheid;
dat je hier mag rusten in vrede,
tot voltooiing gebracht en bevrijd.
Uit een gedicht van Sabine Nijland

A.F.M. (André) Goedhart
 1 mei 1938

Een laatste handreiking
en een dankbare blik in mijn ogen
voor het vele goede
wat ik uit de handen van de Schepper
en van jullie lieve mensen
heb mogen ontvangen, mijn hartelijke dank.

† 26 november 2020

†
Een warmer en mooier afscheid
van onze broer en pastoor

Met vallen en opstaan, met strijd en vergeving
maar met behoud van het geloof in Hem
verlaat ik de kerk die ik liefhad en uw allen,
vaarwel.

A.F.M. (André) Goedhart
hadden we ons niet kunnen wensen.
We willen u hartelijk danken
voor alle blijken van belangstelling
die we kregen voorafgaande en na zijn overlijden.
Uw warme reacties zijn niet alleen
voor ons een grote steun,
maar laten ook zien hoe belangrijk hij
voor anderen was.

Het geloof heb ik bewaard,
het anker van de hoop gaf mij rust en liefde
gaf mij glans en vreugde
in dankbaarheid aan mijn God.
Tot ziens, want de tijd is gekomen
voor de bruiloft van het Lam Gods.
André Goedhart, pastoor
Sint Bonifatiusparochie Zaandam - Centrum
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Mede namens de broers Jozef Goedhart
en Wil Goedhart
Floris Bunschoten, deken
en Frank Punt
Tineke Kosterink-Molenkamp

PAGINA VOOR JONG EN OUD
Jezus in ‘quarantaine’
De laatste maanden hoor je vaak dat mensen in quarantaine moeten omdat zij met het coronavirus
besmet zijn. Misschien heb je daar zelf mee te maken gehad? Wat betekent eigenlijk ‘quarantaine’?
Als je een besmettelijke ziekte hebt, dan moet je wegblijven van andere mensen tot je weer beter bent
om anderen niet ziek te maken. Vroeger kon je niet testen of iemand nog besmettelijk was, dus moest
je voor de zekerheid ongeveer 40 dagen wachten voordat je weer andere mensen mocht tegenkomen.
En ‘ongeveer 40’, dat heet in het Frans: ‘quarantaine’.
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd lezen wij in het Marcus-Evangelie:
“In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door,
terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten.”
Dit klinkt niet erg leuk… in de woestijn is weinig water en te eten en je komt niemand tegen, 40 dagen
lang: wat een quarantaine! Maar het was geen verplichting, Jezus was niet ziek: Hij voelde zich gedreven door de Heilige Geest, en dan werd hij op de proef gesteld... wat moeten we ons daar allemaal bij
voorstellen?
Misschien wou Jezus nadenken over zijn leven en zocht hij een rustige plek waar niemand hem zou
afleiden… Of misschien wou hij zichzelf eens testen en kijken of hij niet bang werd, daar zo alleen… Of
misschien wist hij dat hij een heel ander leven zou gaan leiden dan zijn ouders voor hem in gedachten
hadden, en wou hij wat tijd om daarover na te denken… Of misschien dacht hij dat wanneer hij
40 dagen lang alleen in de woestijn kon blijven, hij vast ook sterk genoeg zou zijn om te vertellen wat
hij zelf dacht en geloofde, ook aan de bazen van het land, ook aan de mensen die iets anders dachten.
Op een dag kreeg Jezus enorme honger, en het was alsof er een stemmetje in hem fluisterde: ‘Ga toch
eten halen. Je komt vast makkelijk aan brood.’ Maar Jezus hield vol. Hij dacht: ‘Er is toch meer dan
brood alleen! Ik wil deze rust die ik vanbinnen voel niet opgeven.’
En dan leek het soms wel of er een
donker stemmetje in Jezus fluisterde:
‘Wat doe ik hier? Misschien ben ik
wel onoverwinnelijk… Als ik echt in
God geloof, waarom zou God me dan
niet redden? Wat kan mij nu overkomen?’ Maar uiteindelijk vond Jezus
weer rust.
Toch bleven de donkere gedachten
komen. Op een keer stond Jezus naar
de stad te kijken vanuit de woestijn.
Hij zat nu al zo lang alleen… Hij wou
graag terug. Als hij nu eens terugging
en de baas zou worden van iedereen?
Hij kon het makkelijk uitleggen, het
leek wel een duivels stemmetje…
Nee, hij zou niet luisteren naar die
donkere stem.
In hem was ook een andere stem…
Een stem van licht, een stem van liefde. Hij wou naar deze stem luisteren! Deze stem zei hem: ‘Je bent krachtig. En je bent een en al liefde.’
Daar voelde Jezus zich dicht bij God. Hij werd rustig. De nare gedachten gingen weg. Hij voelde zich
vanbinnen sterk. Hij wou er voor de andere mensen zijn… Voor altijd!
(vrij naar Mt 4, 1-12 / bron: kerknet.be)
Of misschien was het toch heel anders? Vul maar in wat Jezus volgens jou dacht in de woestijn.
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ZAANSTREEK NOORD & ZUID
Rooster Bonifatius-Magdalena-Odulphus-Petrus

6e zondag
Za. 13 februari

Zo. 14 februari
Aswoensdag
Wo. 17 februari
1e Vastenzondag
Za. 20 februari

Zo. 21 februari
2e Vastenzondag
Za. 27 februari

Zo. 28 febr.
3e Vastenzondag
Za. 6 maart

Zo. 7 maart
4e Vastenzondag
Za. 13 maart

Zo. 14 maart
5e Vastenzondag
Za. 20 mrt.

Zo. 21 mrt.
Palmzondag
Za. 27 maart

Zo. 28 maart

H. Bonifatius
Oostzijde 12
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Schouten
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
N. Beemster
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Schouten
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

Maria Magdalena
Kalf 160

11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

11.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

11.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

11.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

H. Odulphus
Dorpsstraat 570
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 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
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

H. Petrus
Snuiverstraat 2
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
19.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord & Communie
K. Schuurmans
19.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord & Communie
T. Molenaar
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord & gebed
Liturgiegroep
19.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns

Vieringen door de week in deze kerken:
St. Bonifatiuskerk, Zaandam: Woord & Communieviering elke wo. 19.00u
H. Maria Magdalenakerk ’t Kalf: Eucharistieviering elke do. 19.00u; biechtgelegenheid voor en na
elke Mis weekend en door de week.
H. Odulphuskerk, Assendelft: Eucharistievieringen ma. t/m vr. 19.00u.; aanbidding ma. t/m vr.
19.30-20.00u.; biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week.
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ZAANSTREEK NOORD & ZUID
Rooster Martelaren-Jozef-Magdalena

6e zondag
Za. 13 februari

Zo. 14 februari
Aswoensdag
Wo. 17 februari
1e Vastenzondag
Za. 20 februari

Zo. 21 februari
2e Vastenzondag
Za. 27 februari

Zo. 28 febr.
3e Vastenzondag
Za. 6 maart

Zo. 7 maart
4e Vastenzondag
Za. 13 maart

Zo. 14 maart
5e Vastenzondag
Za. 20 mrt.

Zo. 21 mrt.
Palmzondag
Za. 27 maart

Zo. 28 maart

HH. Martelaren
Boschjesstraat 115

Maria Magdalena
Dorpsstraat 353

H. Jozef
Veldbloemenweg 2

10.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Woord & Communie
K. Schuurmans

geen viering
wegens corona

10.00 u.
Woord & Communie
J. Hoekstra

geen viering
wegens corona

-

10.00 u.
Woord & Communie geen viering
T. Molenaar
wegens corona

10.00 u.
Woord & Communie
R. Casalod

10.00 u.
Woord & gebed
Liturgiegroep

geen viering
wegens corona

10.00 u.
Woord & Communie
W. Waardijk

10.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns

10.00 u.
Woord & gebed
Liturgiegroep

10.00 u.
Woord & Communie
J. Hoekstra

10.00 u.
Woord & Communie
K. Schuurmans

10.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns

10.00 u.
Woord & Communie
R. Casalod

10.00 u.
Woord & gebed
Liturgiegroep

10.00 u.
Woord & Communie
T. Molenaar

10.00 u.
Woord & Communie
W. Waardijk

10.00 u.
Eucharistie
G. Noom

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord & Communie
J. Hoekstra

Denk a.u.b. niet: “Ik ga maar niet naar de kerk, dan kan een ander”.
Want zo komt er natuurlijk niemand naar de kerk!
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BERICHTEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE
VAN DE PAROCHIERAAD
Beste parochianen, ik vind het toch wel moeilijk om nu iets zinvols mede te delen over activiteiten die
normaliter zouden spelen. Gelukkig zijn er mensen die de zondagviering kunnen meemaken al is het
een beperkt aantal. De parochieraad zal voorlopig digitaal vergaderen. Als er zaken zijn die u bezighouden dan horen wij dat graag. Wij hopen en vertrouwen erop dat betere tijden spoedig zullen komen. Met Gods helpende hand zal dit zeker lukken.
Veel kracht en sterkte!
Lou Kramer, vice-voorzitter parochie raad.
Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Beste parochianen,
In de vorige editie van de Zaancirkel is uitgebreid aandacht besteed aan de actie Kerkbalans. Op vrijdag 15 januari ging de actie van start en togen vele vrijwilligers de straat
op om de envelop bij u te bezorgen. Mocht u uw gave nog niet overgemaakt hebben, doet u
dat dan alsnog. Wij zijn blij met elk bedrag, ongeacht de hoogte ervan.
U bent betrokken bij de Odulphuskerk en steunt haar financieel al vele jaren. Daar zijn wij u erg dankbaar voor, want dankzij u kan de kerk haar plek blijven innemen in Assendelft.
Met uw gift en die van anderen willen we ook dit jaar weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig
heeft, op wat voor manier dan ook.
Namens de parochieraad, uw penningmeester, Ton Reijns

MENSEN MENSEN MENSEN
Verjaardag
Bent u de afgelopen tijd jarig geweest of viert u binnenkort uw geboortedag. Weet dat wij u van harte
feliciteren. Ook al moeten de verjaardagen in heel rare en stille omstandigheden gevierd worden: tòch
van harte proficiat en Gods zegen op uw pad in uw nieuwe levensjaar.
Huwelijksjubileum
Voor echtparen die een jubileum bereiken vinden wij dit altijd een heel belangrijke mijlpaal. Dus, zij die 12,5, 25, 50, 60 of 65 jaar getrouwd waren, feliciteren wij van harte. We
wensen u alle goeds voor nog veel gezonde en gezegende jaren met elkaar.
Doopsel
Van harte feliciteren wij onze broeders en zusters die door het grote geschenk van het
H. Doopsel zijn wedergeboren en opgestaan tot het genadeleven met Christus. Kinderen,
volwassenen, ouders, peet- en grootouders, iets om heel dankbaar voor te zijn. Dat het
licht van dit Sacrament de dopelingen altijd en overal mag vergezellen en zij hun doopbeloften getrouw zullen zijn.
Voornemen tot Doopsel/Huwelijk
Om uw kindje te laten dopen of om zelf gedoopt te worden als u dit nog niet bent,
kunt u altijd contact opnemen met een van de priesters. Dit geldt ook als er trouwplannen zijn. Van harte gefeliciteerd als jullie je verloofd hebben…
In onze kerkgebouwen is mogelijkheid tot trouwen voor de Kerk. Maar ook wanneer
een huwelijk bijvoorbeeld in het buitenland zal plaatsvinden kunnen wij je op weg
helpen. Overigens is het uitstellen van een doop- of huwelijksviering nu natuurlijk
zeer verdedigbaar.
Zie achterzijde van dit magazine met wie je contact kunt opnemen.
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Blijde verwachting
We krijgen soms de mooie melding dat bij een jong echtpaar een
kleintje wordt verwacht. Graag delen we in jullie verwachting van het
nieuwe leven, en wensen deze moeders en vaders veel levensvreugde toe en gezegende maanden van zwangerschap.
Verdriet
Ook bij verdrietige gebeurtenissen, zoals ziekte, zorgen, scheiding, overlijden, verlies en
gemis, delen we dit als geloofsgemeenschap met elkaar. Draagt elkanders lasten (Gal.6,2)
zegt een bekend bijbelwoord. We leven met elkaar mee en dragen samen het verdriet. En
weet dat we vanuit de Odulphuspastorie bidden om sterkte voor u. Kinderen die niet naar
school kunnen, grootouders die hun kleinkinderen nauwelijks zien om nog maar te zwijgen
van knuffelen: houd vol en we bewonderen ieder die toch wegen vindt om elke dag te nemen zoals die komt.

IN MEMORIAM
Elisabeth Maria Arnold – van Houts
*8 maart 1939
†15 november 2020
Op 20 november namen wij in onze kerk afscheid
van Lies. Haar bijnaam het ‘vlijtig Liesje’ heeft ze
niet zonder reden bekomen. Want haar leven
stond in het teken van zorgen voor en verbonden
zijn met allen die samen haar gezin uitmaken.
Aan het begin van haar leven, werd Lies als pasgeborene vanuit Nauerna naar de St.Odulphuskerk toe gedragen. Het werd ook de
plek waar ze haar Eerste Communie deed. Ze bezocht de naastgelegen St.-Jozefschool en leefde
met de kerkelijke vieringen mee. En in de bloei
van haar leven stonden Lies en de Amsterdammer Joop samen voor het altaar, ook in onze kerk,
om elkaar het ja-woord te geven. Altijd zorgend
bezig, altijd erop toeziend dat het gezinsleven in
goede banen verliep. Dat begon bij Lies al jong
want zij was al als een ‘tweede moeder’ als oudste van de zes kinderen. Dus toen begon al het
thema ‘samen’ de rode draad te zijn in het weefpatroon van haar leven. Lies en Joop vormden
een hechte eenheid. Zij gaven hun kinderen dat
fundament mee waar zij nog steeds op voortbouwen. Er zijn voor hen veel dingen om dankbaar voor te zijn. Zoals hoe trots ze was op haar
kleinkinderen. Hoe geliefd ze was door haar omgeving. Je denkt ook aan de tijd toen het moeilijker ging worden, en ze uit Heemskerk moest verhuizen naar Krommenie. Wij vertrouwden Lies
nu toe aan de ontferming van God, de eeuwige.
Elisabeth Maria sloot na een liefdevol en ‘vlijtig’
leven in alle vredigheid haar ogen in het Evean
het Rosariumhorst omringd door hen van wie ze
hield. Dat zij nu haar intocht mag maken in het
Beloofde Land. Wij wensen haar man en gezin bij
dit groot verlies veel sterkte toe.
deken F. Bunschoten

Joseph Cornelis Kleine
*29 augustus 1926
†17 november 2020
Op 21 november namen wij in onze kerk afscheid
van Joep. Wij stonden stil bij zijn doop, zijn leven
en sterven, en wat hij voor zijn gezin heeft betekend. Hij kwam in Beverwijk ter wereld. Het was
zeker geen gemakkelijke jeugd. Zijn leven begon
kleur te krijgen door de aanwezigheid van dat
meisje uit Wormer, Cornelia Margaretha van
Straaten. Lang was hun verkeringstijd, wel tien
jaar. Op een dag mocht het toch zover zijn dat ze
elkaar het jawoord gaven, in 1958. Ze hadden
elkaar aan het strand leren kennen en zo verschillend als water en land, waren zij ook. Maar
het was ware liefde die hen verbond. Joep en Corrie, samen een gezin, een leven opbouwen. Hij
werkte hard, vond vertier in en rond de sportieve
aktiviteiten bij SVA, en met de mondharmonica
kon hij vele tonen halen en de ‘toon zetten’.
De geboorte van kinderen is voor jonge ouders
het mooiste om mee te maken. Twee zonen, een
dochter. Maar bij Joeps uitvaart noemden we ook
de naam van dochtertje Linda… Het verlies van
haar… ramp waar geen woorden voor zijn. Het
verwondde de vader tot in het diepst van zijn ziel.
Twee ouders en twee jongens moesten nu elk op
hun eigen manier hier doorheen, en het mag duidelijk zijn dat Joep die gitzwarte bladzijde nooit
heeft kunnen omslaan. Als harde werker in het
metaal raakte Joep al jong afgekeurd. De jaren na
het heengaan van Corrie in 2014 waren niet altijd
gemakkelijk maar zo goed als het lukte ging hij
ondersteund door de kinderen door. Joep overleed te Festina Lente. En wie zal er aan twijfelen
dat Corrie en Linda hem al hebben staan opwachten toen zijn uur was gekomen? Want we vertrouwen erop: nu eindelijk vrede voor deze pa en
opa.
deken F. Bunschoten
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Ingeborg Petra Dorine Vink – Neuman
*29 april 1929
†11 december 2020
Op 19 december namen we in de Odulphuskerk
afscheid van Inge. Voorzien van het H. Sacrament
der Zieken is zij in vrede haar rust bij God tegemoet gegaan. Geboren en haar jeugd doorbrengend in het voormalig Nederlands Indië, kwam ze
als tiener in 1947 met vele anderen naar Nederland en zou ze haar leven voortaan hier opbouwen en kleur geven. Inge Neuman trouwde met
Dolf Vink. Ze had deze jongeman al eerder ontmoet, maar ze waren elkaar uit het oog verloren
en later hebben hun paden elkaar toch weer gekruist. Vanuit Amsterdam gingen zij zich vestigen
in Wormerveer. Maar binnen die woonplaats
volgde nog diverse malen een verhuizing. Zij
werden ouders van hun kinderen Karin, Michèle
en Arthur die Ingeborg op een warme, liefdevolle,
pittige manier grootbracht. Want pittig was ze
ook, dat kleine vrouwtje met karakter, maar
vooral warm, en enorm trots en met een onvoorwaardelijke liefde van haar kinderen en kleinkinderen houdend. En waar ze nog meer van hield?
Dieren om zich heen, de natuur waar ze in op kon
gaan, haar geliefde land Kroatië waar ze unieke
tijden en vriendschappen mocht beleven op de
momenten dat ze er verbleef. Professionaliteit en
punctualiteit kenmerkten Ingeborg in haar werkzame leven bij Welsaen waar ze de boekhouding
behartigde. Ook heeft Inge altijd het sterke geloof
en vertrouwen in haar God en Heer bewaard. Ze
bleef tot op hoge leeftijd heel zelfstandig in het
leven staan. De laatste drie en een half jaar in
Pennemes was Inge goed op haar plek en bleef
vooral de band met haar dierbaren onverminderd
sterk; er was nog ruimte voor plezier terwijl de
wereld om Inge heen vervaagde. In de moeilijke
periode van de pandemie hebben we haar vaarwel gezegd en toevertrouwd aan Gods goede zorgen. De urn met haar as zal te zijner tijd worden
bijgezet op het columbarium van ons kerkhof. We
wensen kinderen en kleinkinderen sterkte in het
gemis van een lieve en onvergetelijke moeder en
oma.
deken F. Bunschoten
Hubertus Johannes Homberg
*9 juni 1936
†31 december 2020
Op 8 januari namen wij in de Odulphuskerk afscheid van onze dorpsgenoot Bertus Homberg. In
1936 kwam hij ter wereld in het gezin van Anthonius Norbertus Homberg en Martha Petronella Nagel. Het was een gezin met drie jongens, de
oudste, Herman, en de tweeling, Martien en Bertus. En ja, die twee vroegen natuurlijk veel aandacht… Ondanks dat het broers waren, waren de
jongens Homberg erg verschillend. Bertus was

introvert en deed in stilte wat hij
moest doen. Hij bleef vrijgezel en
woonde zo tot pakweg een twee jaar
geleden in het bekende huisje dat tot voor kort
aan de Communicatieweg stond, het ouderlijk
huis van de Hombergen. Bertus was een harde
werker. Meer dan 40 jaar was hij werkzaam bij
Wisman Vakschilders, tot aan zijn pensioen. De
dagelijkse bezoekjes aan de Blijdschapstraat zijn
tekenend voor zijn leven als trouwe broer, zwager en oom. En natuurlijk was daar zijn inzet voor
de club waar echt zijn hart lag… SVA. De voetbalvereniging heeft hij zien groeien en groot zien
worden. Na speler werd hij trainer en grensrechter, bestuurslid en penningmeester, kantinebeheerder, maakte deel uit van de maandagochtendploeg en de raapploeg, en zorgde met de
verfkwast dat de oude kantine een paleisje bleef.
Bertus mocht zich intussen al geruime tijd Lid
van Verdienste en Erelid noemen van de Vereniging. Begon je over SVA te spreken, ook de laatste
jaren in Festina Lente, dan begonnen zijn oogjes
te glimmen en leefde hij op. Bij momenten van
vieren en feestelijke dagen binnen de familie
Homberg werd oom Bertus vanzelfsprekend opgehaald, weer thuisgebracht en genoot hij. En zo
werd hij steeds weer warm en gastvrij onthaald
en hoorde hij er helemaal bij. Bertus de kerkdeuren zien schilderen of hem op zijn plekje achterin
de kerk te zien zitten, staat nog op ons netvlies.
Hij mag nu rust vinden en geborgenheid bij Onze
Heer. In zijn hart zat een groot geloof. De stille,
betrokken, goede mens die hij was zullen wij missen. Mag deze grote sportfanaat nu met zijn ouders, beide broers en andere dierbaren, binnenwandelen in het Vaderhuis van onze God, onze
grote Coach en Trainer in het leven…
deken F. Bunschoten
In memoriam Joop van Amerongen
*26 februari 1934
†19 januari 2021
Wij kregen het droevige bericht dat op 86-jarige
leeftijd van ons is heengegaan onze parochiaan
Joop van Amerongen, woonachtig in Festina Lente, weduwnaar van Riet Kok. In familiekring vond
zijn afscheidsdienst plaats in DriehuisWesterveld op 27 januari j.l. Moge Joop rusten in
vrede in de vrede van zijn Heer en het weerzien
met zijn geliefde.
deken F. Bunschoten
In memoriam Cees van der Maat
*31 januari 1922
†24 januari 2021
Het bericht dat Cees in Festina Lente is overleden
bereikte onze parochie. Cees was weduwnaar van
Rie Neelen. In besloten kring vond zijn afscheid
plaats. Wij condoleren zijn kinderen en kleinkin-
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deren. En natuurlijk bidden wij zowel voor de
overledene als voor hen die achterblijven. Rust
zacht en wees geborgen bij Onze Heer in het Beloofde Land.
deken F. Bunschoten

INFORMATIE VOOR DE PAROCHIE
Diamanten priesterfeest
Ook vanuit de Odulphusparochie te Assendelft willen we graag pater Gerard Noom van harte feliciteren en samen met hem God danken voor zijn 60-jarig priesterjubileum.
Geboren op 7 oktober 1934 in Busch en Dam en aldaar opgegroeid trad Gerard in in de Sociëteit voor
Afrikaanse Missiën (s.m.a.) en werd op 11 februari 1961 binnen deze congregatie priester gewijd. Als u
goed oplet, merkt u dus op dat zowel zijn verjaardag als zijn wijdingsdag een Mariafeest is. Nog altijd
gaat hij veelvuldig in diverse parochies (Krommenie maar ook Amsterdam) voor in Eucharistievieringen zoals hij in het verleden ook in de Odulphuskerk gedaan heeft waaraan de parochianen goede herinneringen bewaren.
Dat pater Noom nog lang in ons midden actief mag zijn en doen wat hij zo het liefst doet: verbonden
zijn met vele mensen en hen in verbinding brengen met de Heer rond het altaar. Gezondheid en vrede
voor u en een heel hartelijke zegenwens! Het adres van pater Noom is: Kikkenstein 2625, 1104 TH
Amsterdam.
deken F. Bunschoten
Eerste Communie
Zolang de lockdown nog duurt, zullen de catechesebijeenkomsten ter voorbereiding
op het ontvangen van de Eerste H. Communie niet worden hervat. We waren samen al
een heel eind gekomen met de tiendelige reeks ‘Gods grootste geschenk’ nadat we na
de eerste lockdown weer begonnen waren. Intussen zijn we bijna een jaar verder en is
voor onze kinderen nog steeds niet hun grote verlangen in vervulling gegaan, Jezus
voor ’t eerst te ontvangen. Meisjes en jongens, wij missen jullie! Wij kijken uit naar het
moment dat we de draad weer gaan oppakken waar wij deze in oktober hebben laten
liggen. God bescherme jullie allen!
Angela en Julia en pastoor Bunschoten
Kerkwerken
Ook een kerkgebouw moet schoongehouden worden! Oud-koster Cor Zuidervaart
nodigt u daarom weer uit om de Odulphuskerk voor het Paasfeest weer af te stoffen, te zuigen, te dweilen, te boenen, de houten meubels in de was te wrijven, kortom: de kerk weer op te frissen en blinkend te maken. Uiteraard is er koffie met iets
lekkers in de pauze. Het ‘kerkwerken’ vindt plaats op dinsdagochtend 23 maart.
Helpende handen en witte tornado’s welkom. We zijn daar heel blij mee.
Festina Lente
Alle bewoners en medewerkers van Evean Festina Lente willen wij veel sterkte toewensen, nu het huis
zo hard geraakt is door een uitbraak het coronavirus. Een zeer droevige periode
waarin het zorgpersoneel alle zeilen bij moest zetten. Daarvoor groot respect. We
treuren om en bidden voor de overledenen. Degenen die ziek geworden zijn dragen
we in ons gebed mee. We steken voor hen allemaal een kaars op. Dat het gauw weer
mag zijn zoals het altijd is geweest: Festina een veilig thuis voor ieder die er verblijft.
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Verantwoord kerkzijn ten tijde van crisis
De coronamaatregelen naleven? Tegelijkertijd waardig en authentiek liturgie vieren? Veilig naar de Mis gaan in een pandemie? Het kan. In de katholieke parochies van de Zaanstreek gebeurt dit. Ook
de Odulphuskerk voldoet aan de vereisten. Dat moet ook wel. Als kerkgenootschappen niet verantwoordelijk zouden omgaan met de grondwettelijke ruimte die zij hebben zouden zij die ruimte niet lang meer hebben! Dan
zou het snel over zijn met de vrijheid van godsdienstuitoefening… Maar zo is
het gelukkig niet. Bij elke nieuwe situatie die het kabinet afkondigt, volgt
meteen intensief overleg tussen de Nederlandse bisschoppen en minister F.
Grapperhaus van Eredienst.
Uitvaarten
Zo is momenteel bepaald dat bij uitvaarten sinds eind januari niet langer maximaal 100 maar 50 aanwezigen zijn toegestaan. Uiteraard heeft dit de maken met de zorgen die we hebben over de nieuwe
varianten van het coronavirus.
Ik wil naar de kerk. Hoe meld ik me aan?
Er worden in de vieringen van het weekend nog steeds 30 gelovigen toegelaten. Daarom is aanmelden
noodzakelijk. Hiervoor kunt u de digitale weg bewandelen: via uw Ipad, tablet, laptop of smartphone
kunt naar https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/ gaan.
Ook kunt u het secretariaat opbellen (dinsdag of woensdag) op 6871206 of kerkmusicus Jos Martens
(vanaf vrijdag) op 06-16666900.
We complimenteren al die kerkgangers die dat nu al zo’n lange tijd trouw doen. Blijf u aanmelden en
blijf naar de kerk gaan, als dit enigszins mogelijk is voor u! Zijn er voor een Mis al 30 personen aangemeld en meld u zich toch aan dan komt u op de wachtlijst. U krijgt dan bericht als er alsnog een plek
vrijkomt.
Ziet u het nu nog niet zo zitten om weer naar de kerk te komen, dan hopen we u weer te begroeten
wanneer de mogelijkheden ruimer zijn. In dat geval wilt u misschien een Mis digitaal volgen. Daarvoor
zijn op zondag (zelfs dagelijks) vele mogelijkheden. Het Zaanse kerkfilmkanaal is:
https://www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos.
Daarop proberen wij elke week de Mis van de zondag te plaatsen. Het gaat bij deze films niet om promotie van een bepaalde kerk maar puur om het volgen van de Mis. Op dit kanaal zijn ook nog enkele
eerder opgenomen H. Missen te zien waarin wijlen pastoor Goedhart voorging. Ook de uitvaartmis van
de overleden pastoor is er nog terug te zien.
Verdere maatregelen
Hoe gaat het er verder aan toe? Het kerkgebouw is een heel grote ruimte. Er zijn zitplaatsen op anderhalve meter afstand gesitueerd. Het dragen van een mondkapje is een aanbeveling die door veel kerkgangers ter harte wordt genomen. Alcoholhoudende gel voor de handen wordt bij binnenkomst en
voor het ontvangen van de H. Communie gebruikt. De Communie wordt uitgereikt met een ‘tenacula’
(speciaal eucharistisch pincetje), vanachter een scherm. Wie wil kan de H. Communie op een ‘minicorporale’ (schoon en gestreken katoenen doekje dat iemand zelf meebrengt of dat de kerk verstrekt)
ontvangen.
De bezoekers maken in het weekend gebruik van een speciale uitgang en vrijwilligers van het PaterDamiaangilde begeleiden de communiegang en het uitgaan zodat dit bank voor bank gebeurt. De zang
is stemmig maar beperkt, maximaal vier vocalisten zingen, meestal echter één. Het aanwezige volk
zingt niet met de gezangen mee. De kerk wordt na afloop gelucht en er wordt geen tweede dienst gehouden binnen de twee uren nadat de vorige dienst afgelopen was. Er is geen wijwater bij de ingang
en bij de vredeswens worden natuurlijk geen handen geschud. In plaats daarvan maken we een kleine
hoofdbuiging naar de mensen die wij voorafgaand aan de Communie een vredesgroet willen geven.
Oplossing voor wijwater: een waterdispenser met voetpedaal?
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Anonieme gift
Als vrijwilligster bij de Voedselbank kreeg ik onlangs een paar enveloppen met Douwe
Egberts zegels in mijn handen gedrukt met de woorden “zie maar wat je ermee kan.” Erbij
zat een ansichtkaart waarop het verzoek stond om deze zegels in te wisselen voor koffie en te schenken aan de Voedselbank. Voor de zegels met een waarde van 12.000 punten hebben wij 10 pondspakken koffie kunnen halen! Hartelijk dank, anonieme schenker!

MOV NIEUWS 40 dagentijd
Het doel van de campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2021 – van 17 februari tot en met
3 april – is gelijk aan die van 2020 die door de Coronaepidemie niet door kon gaan, en staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt
mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te
zetten.
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school
gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers
nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91% van alle kinderen basisonderwijs volgen, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Vervolgonderwijs is noodzakelijk
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een
goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat
mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.
Op eigen benen
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs.
Met de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om
hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in
hun gemeenschap.
Onderneming opstarten
In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh,
Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een
opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het
opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan
een betere toekomst.
Wat kunt u bijdragen
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:
€ 24,00: technische leerboeken voor een schoolklas van 20 leerlingen
€ 40,00: een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas
€ 200,00: een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar
€ 360,00: een startpakket ‘opstarten groentewinkel’
Bij deze Zaancirkel vindt u een vastenzakje en een flyer.
U kunt deze met uw bijdrage deponeren in de melkbussen in de kerk.
In verband met het beperkte kerkbezoek kunt u ook een eenmalige machtiging sturen naar de Bisschoppelijke Vastenactie dan doet u evengoed ook mee.
Werkgroep MOV
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Misintenties 13 februari t/m 21 maart 2021
zaterdag 13 en zondag 14 februari
Jan Kemna – Aagje Boon-Berkhout – Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, Sjaak Kuiper en familie – Antoon Boon en zoon Kees – Tinus van der
Park – Theun Boersma – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Adrianus Lansbergen en Petronella
Lansbergen-van der Beek – Engel Boon, Gerda
Boon-Fatels en Yvonne Eboh-Boon – Mien Pieters-Teekman – ouders en familie TeekmanReinders – Annie Schavemaker-Henneman, Wim
Schavemaker en zoon Kees – Joop van den Bosch.
zaterdag 20 en zondag 21 februari
Anneke Schavemaker-van 't Veer en familie –
Nicolaas Kerssens en Catharina Kerssens-Kroon –
Jo Boon-van Wonderen en Martinus Boon – John
Imming – Cor Waij, Miep Waij-Betjes en zonen
Willem en Cees – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke
Verhaar – Willy Bosland-Joosen – Gerard Stor en
Joop Stor-Sely – Martinus Weel en overleden familie Weel-Rijkhoff – Margaretha Berkhout –
Wim van Gelderen en Corrie van GelderenKarstens – Mien Pieters-Teekman – ouders en
familie Pieters-Rosier – Harry Breemer – Jan Al.
zaterdag 27 en zondag 28 februari
Jan Kemna – Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon en
zoon Gerard – Aagje Boon-Berkhout – Niek van
der Park en Kitty van der Park-te Beek – Jan van
Haastrecht en Marie van Haastrecht-de Bruijn –
Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en Jan van Warmerdam – Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Cor Poel en Dora Poel-Huijboom –
André de Vries en Ada de Vries-Rijkhoff – Mien
Pieters-Teekman – Annie Vroom – Bep VerdonkVestering – Joop van den Bosch.

zaterdag 6 en zondag 7 maart
Ton Joosen – Aad van der Laan-van Rixel – Gré
van Rixel-Morcus – Joop van der Laan – Pater Piet
Hijnen en familie – Arie Ransijn en overleden
familie – Hein Kerssens en overleden familie –
Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Herman, Martien en
Bertus Homberg – Willy Bosland-Joosen – Mien
Pieters-Teekman – Ria Neeft-van Assema – Annie
Schavemaker-Henneman, Wim Schavemaker en
zoon Kees – Engel Hijnen, Rie Hijnen-Rodenburg.
zaterdag 13 en zondag 14 maart
Jan Kemna – Aagje Boon-Berkhout – Tinus van
der Park – Theun Boersma – Rie Rijkhoff – Willy
Bosland-Joosen – Engel Boon, Gerda Boon-Fatels
en Yvonne Eboh-Boon – Mien Pieters-Teekman –
ouders en familie Teekman-Reinders – Jo Jak-de
Jong en Martin Jak – Annie SchavemakerHenneman, Wim Schavemaker en zoon Kees –
Joop van den Bosch.
zaterdag 20 en zondag 21 maart
Nicolaas Kerssens en Catharina Kerssens-Kroon –
Anna Kramer-Bijvoet en Nicolaas Kramer – John
Imming – Theo Mes – Cor Waij, Miep Waij-Betjes
en zonen Willem en Cees – Rie Rijkhoff – Corry en
Mieke Verhaar – Herman, Martien en Bertus
Homberg – Jan Hijne en Marie Hijne-Zuidervaart
– Willy Bosland-Joosen – Nicolaas Kroon en Gertruda Kroon-de Koning – Gerard Stor en Joop
Stor-Sely – Mien Pieters-Teekman – ouders en
familie Pieters-Rosier.

Kopij voor de volgende Zaancirkel graag inleveren t/m maandag 8 maart 2021, indien mogelijk
digitaal te versturen naar e-mailadres: desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl
De lengte van de kopij mag maximaal één A4 zijn.
De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde stukken in te korten.
De volgende Zaancirkel komt uit in de week van 22 maart 2021 en deze loopt t/m 9 mei.
Redactieleden:
Mevr. G. Noom
Genieweg 78
tel. 6874257
Dhr. E. Reinhold
Gele Ring 48
tel. 6573499
Mevr. A. Jak Pastoor van Gervenstraat 17 tel. 6871267
Bezorging van de Zaancirkel:
Mevr. J. Padberg
S. de Beauvoirstr. 4 tel. 6874635
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