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

Rozengracht 68, 1506 SH Zaandam
www.warungberkat.nl
c

Jan Bonekampstraat 13,1501 XX, Zaandam
’Het Zaanse Hoekje’
de huiskamer van de Zaanstreek e.o.
• voor een gezellig diner
• voor al uw feesten, partijen, lunches,
brunches en condoleances.
• voor al uw catering thuis
• gratis parkeergelegenheid naast restaurant

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



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

uitverkozen tot
BESTE TERRAS VAN HET JAAR
NIEUW
het hele jaar buiten zitten
in onze verwarmde serre
De Watering 1, 1503 VR Zaandam
telefoon: 075 614 42 15
www.zaansehoekje.nl / info@zaansehoekje.nl
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Voorwoord
VOORWOORD
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 geven: 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 zovele
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 wilt 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.
Moge wij dan, door God aan elkaar gegeven, opnieuw dat thuis worden. Moge 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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Nieuws
NIEUWS VANUIT HET PASTORESTEAM
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 Vastenaktie
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
Vanuit het bestuur
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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NIEUWS VANUIT HET PASTORESTEAM
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.
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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.
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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Kerkbalans
AANDACHT VOOR DE 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 én financiële steun doen uw kerk deze moeilijke tijd overbruggen.
Vind u kerken in het Zaanse landschap belangrijk?
Bid vandaag voor de Kerk van morgen.
Geef nu voor de kerk van straks.
Bankrekeningnummers (IBAN-nummers)
St.-Bonifatius, Zaandam:

NL06INGB0000213700

St.-Odulphus, Assendelft:

NL80RABO0103501398

Maria Magdalena, Zaandam:

NL41INGB0004068141

St.-Petrus, Krommenie:

NL42INGB0001975736

Maria Magdalena, Wormer:

NL68INGB0001975365

Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan:

NL95INGB0000423946

St.-Jozef, Zaandam:

NL32INGB0002244800
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Jozefjaar
JOZEFJAAR
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
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
Lees verder onderaan de volgende pagina.
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Bisdom
VANUIT HET BISDOM

STILLE OMGANG 2021
Vanuit het hele land zijn er diverse alternatieven voorgesteld om, ook dit jaar ondank de narigheid rondom het
corona virus, 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 iedereen via het internet te volgen zal zijn.
Zowel de mis (openbaar) als de jaarvergadering (besloten)
zijn op 10 oktober (2020) live via het 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 de website van de SO 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).

NIEUWS VANUIT HET PASTORESTEAM
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.
-9-

Boeken
DE KUNST VAN VALLEN EN OPSTAAN
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
Bron:
https://deboog-uitgeverij.nl/wpcontent/uploads/freshizer/9fac31e29445a03d0f1c1d582325c6b1_0-36-768-c-72.jpg
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Boeken
DE BIJBEL LITERAIR
¨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 1.
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¨ 2 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 .3
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. 4
Kortom het boek de Bijbel Literair is van toegevoegde waarde voor
iedere parochie gemeenschap. Het is eveneens een goed boek voor
catechese.
Sander Blaauboer
1 De Bijbel Literair, ISBN 97789021140551, Inleiding Jan Fokkelman op pagina 11, regel 1 en 2.
2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdmeting
3 De Bijbel Literair, ISBN 97789021140551, Inleiding Wim Weren op pagina 7, regel 5
4 De Bijbel Literair, ISBN 97789021140551, Inleiding Wim Weren op pagina 9, regel 4 tot 8

Gebed is de sleutel van de ochtend
en de grendel van de avond.

Mathatma Gandhi (1869-1948)
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Dank
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

Wetenswaardigheden
BIG BANG
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.
Hij begon op zijn tiende aan het jezuïetencollege te Charleroi. Lemaître volgde toen vanaf 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 terug op, maar schreef zich
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
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Wetenswaardigheden
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 1.
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- 2 .
De instelling heeft in totaal 2 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 - 3.De eerste vestiging staat in het Italiaanse
Castel Gandolfo, de
stad waar de paus
ook zijn zomerverblijf heeft, en 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 houd. Jezuïet Guy Consolmagno pleit dan ook voor een gezonde discussie tussen geloof en wetenschap 4. Het is een misvatting dat
de Kerk niet van wetenschap zou houden. We vinden het juist erg belangrijk!
Sander Blaauboer
1. https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/v/vaticaanse-sterrenwacht
2. http://www.vaticanobservatory.va/content/specolavaticana/en/summer-schools--voss/voss2020.html
3. http://www.katholiekforum.net/2017/05/16/het-vaticaan-viert-de-oerknaltheorie-en-decomplementariteit-tussen-geloof-en-wetenschap/
4. https://www.nd.nl/geloof/geloof/602601/directeur-vaticaanse-sterrenwacht-wij-bestaanomdat-de-kerk-van-wetenschap-houdt
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Jeugdpagina
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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Vieringen
WEEKENDVIERINGEN IN ZAANSTREEK NOORD & ZUID

Rooster Bonifatius – Magdalena – Odulphus - Petrus
Sint-Bonifatius
Oostzijde 12 Z’dam

Maria Magdalena
Kalf 160 Z’dam

Za. 13 februari
6e zondag
Zo. 14 februari

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens

-

Aswoensdag
Wo. 17 februari

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

H. Odulphus
Dorpsstraat 570 A’delft

Sint-Petrus
Snuiverstraat 2 Kromm.

11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Eucharistie
G. Noom

9.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

19.00 u. Woord & Comm.
M. Bruijns

Za. 20 februari
19.00 u. Eucharistie
1e Vastenzondag N. Kerssens
Zo. 21 februari
9.30 u. Eucharistie
F. Schouten

-

19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Woord & Comm.
K. Schuurmans

Za. 27 februari
19.00 u. Eucharistie
2e Vastenzondag N. Kerssens
Zo. 28 februari
9.30 u. Eucharistie
N. Beemster

-

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

19.00 u. Woord & Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Woord & Comm.
M. Bruijns

Za. 6 maart
19.00 u. Eucharistie
3e Vastenzondag N. Kerssens
Zo. 7 maart
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens

-

19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Woord & Comm.
T. Molenaar

Za. 13 maart
19.00 u. Eucharistie
4e Vastenzondag N. Kerssens
Zo. 14 maart
9.30 u. Eucharistie
F. Bunschoten

-

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

19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Woord & gebed
Liturgiegroep

Za. 20 maart
19.00 u. Eucharistie
5e Vastenzondag N. Kerssens
Zo. 21 maart
9.30 u. Eucharistie
F. Schouten

-

19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

19.00 u. Woord & Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Woord & Comm.
M. Bruijns

Za. 27 maart
Palmzondag
Zo. 28 maart

-

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

19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Woord & Comm.
M. Bruijns

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 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

11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

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

Rooster Martelaren-Jozef-Magdalena
HH. Martelaren
Boschjesstraat 115, Koog a/d Zaan

Maria Magdalena
Dorpsstraat 353, Wornmer

H. Jozef
Veldbloemenweg 2, Z’dam

Za. 13 februari
6e zondag
Zo. 14 februari

-

-

-

10.00 u. Woord & Comm.
M. Bruijns

geen viering
wegens corona

10.00 u. Woord & Comm.
J. Hoekstra

Aswoensdag
Wo. 17 februari

19.00 u. Woord & Comm.
K. Schuurmans

geen viering
wegens corona

-

Za. 20 februari
1e Vastenzondag
Zo. 21 februari

-

-

-

10.00 u. Woord & Comm.
T. Molenaar

geen viering
wegens corona

10.00 u. Woord & Comm.
R. Casalod

Za. 27 februari
2e Vastenzondag
Zo. 28 febr.

-

-

-

10.00 u. Woord & gebed
Liturgiegroep

geen viering
wegens corona

10.00 u. Woord & Comm.
W. Waardijk

Za. 6 maart
3e Vastenzondag
Zo. 7 maart

-

-

-

10.00 u. Woord & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Woord & gebed
Liturgiegroep

10.00 u. Woord & Comm.
J. Hoekstra

Za. 13 maart
4e Vastenzondag
Zo. 14 maart

-

-

-

10.00 u. Woord & Comm.
K. Schuurmans

10.00 u. Woord & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Woord & Comm.
R. Casalod

Za. 20 mrt.
5e Vastenzondag
Zo. 21 mrt.

-

-

-

10.00 u. Woord & gebed
Liturgiegroep

10.00 u. Woord & Comm.
T. Molenaar

10.00 u. Woord & Comm.
W. Waardijk

Za. 27 maart
Palmzondag
Zo. 28 maart

-

-

-

10.00 u. Eucharistie
G. Noom

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Woord & Comm.
J. Hoekstra

Denk a.u.b. niet: “Ik ga maar niet naar de kerk, dan kan een ander”.
Want zo komt er niemand meer naar de kerk!
Belangrijke oproep
aan iedereen die de Sint-Bonifatiuskerk - Zaandam Centrum - een goed hart toedraagt!
Lees hierover onderaan pagina 32!
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Veertig
VEERTIGDAGENTIJD
De Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen. Veel christenen vasten in die periode op de een of andere wijze: ze minderen of stoppen zelfs helemaal met een
bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook social media.
Veertigdagentijd 2021 (en later)
Omdat Pasen elk jaar op een andere datum valt (het moment valt samen met de stand van de maan en
die is geen jaar hetzelfde) verschuift ook de Veertigdagentijd. Dit jaar is de 40-dagentijd van woensdag
(Aswoensdag) 17 februari tot zaterdag (Paaszaterdag) 3 april.
▪ Wat gebeurt er allemaal in de Veertigdagentijd?
De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. Dat ‘as’ komt van een katholieke gewoonte: de priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd.
De laatste week van de lijdenstijd is het hoogtepunt: deze heet de Goede Week. In
veel kerken is dan elke dag een bijeenkomst, op z’n minst op de vrijdagavond en
de zondagochtend.
De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte
Donderdag, waarop Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht. De vrijdag
heet Goede Vrijdag, waarin Jezus’ kruisiging centraal staat. De zaterdag
wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus gestorven was. De zondag is
van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood. Bij vasten gaat het niet om spierkracht, maar om wilskracht
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▪ Waarom duurt de vastentijd veertig dagen?
Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag is namelijk een
feestdag en dan hoef je niet te vasten.
Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het staat voor ‘een volle generatie’.
Veel vrouwen kunnen na hun veertigste namelijk meestal geen kinderen meer krijgen. Dan begint er
dus symbolisch een nieuwe generatie. Ook waren in die tijd veel ouders rond de veertig als hun oudste
kinderen het huis uit gingen.
In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat
hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zelf ook veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met
zijn roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij zijn publieke optreden.
Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, maar een
nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware ‘nagespeeld’ in de Veertigdagentijd: de christenen
zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.
▪ Waarom vasten veel christenen in deze periode?
Vasten is een soort trainen. Net zoals je in de sportschool het jezelf kunstmatig een beetje lastig maakt
om zo je spieren te ontwikkelen en je conditie te verbeteren. Zo is vasten een methode om jezelf geestelijk een beetje onder druk te zetten om zo je spirituele uithoudingsvermogen te vergroten.
Bij vasten gaat het dus niet om spierkracht, maar om wilskracht. Door jezelf iets kleins te ontzeggen
train je je vermogens om in het algemeen meer door te zetten en nee te zeggen.
▪ Hoe kun je vasten?
Vasten kan op allerlei manieren: de clou is dat je jezelf een periode iets ontzegt wat je graag wilt. Denk
aan het minderen of volledig stoppen van: alcohol, suiker, social media, tv, seks, beleg,
tussendoortjes.
Traditioneel is de zondag trouwens de uitzondering: dan hoef je niet vasten, want dat
is een feestdag.
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▪ De Veertigdagentijd gaat ook over bezinnen, hoe doe je dat?
Google deze vraag op Internet en komen allerlei site’s naar boven waar je daarover meer zult vinden
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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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Afscheid
AFSCHEID VAN PASTOOR ANDRÉ GOEDHART

- 20 -

Afscheid
AFSCHEID VAN PASTOOR ANDRÉ GOEDHART

B

ij het ter perse gaan van de vorige editie van het parochieblad de Zaancirkel (Advent/Kerst)
wisten insiders dat pastoor Goedhart ernstig ziek was en niet lang meer te leven had. Maar dat
het zo snel zou gaan konden we toen niet vermoeden.
Het vorige parochieblad was nog bijna geheel van zijn hand. Onze parochieredactie was immers, zoals
de laatste jaren gebruikelijk, aan de beurt om het algemene deel van de Advent/Kerst editie te verzorgen. Een aantal artikelen lag klaar vòòr pastoor opgenomen werd en ín het ziekenhuis heeft hij zijn
voorwoord ‘Het houten bed’ geschreven. Eénmaal uit het ziekenhuis heeft hij nog meegeholpen het
blad verder samen te stellen.
De naaste medewerkers zagen pastoor per dag fysiek achteruitgaan, op de zondag van Christus Koning
(22/11) wisten zij: dit gaat niet goed!
De viering op deze laatste dag van het kerkelijk jaar beschouwde pastoor, na afloop, als zíjn afscheidsviering. Wat genoot pastoor van de prachtige muziek die de viering omlijste. Het orgelspel van Alexandre Pavloff en de zang van het Opmeers Vocaal Ensemble, waarvan de koorleden het meer dan een eer
vonden om niet alleen voor ons, parochianen van de Sint-Bonifatiusparochie, maar veel meer nog voor
pastoor te mogen komen zingen! Het dankwoord van pastoor Floris Bunschoten, het minuten lang
aanhoudende applaus dat de aanwezige parochianen (i.v.m. de beperkende maatregelen rondom corona waren dat er 45) gaven. Het werd daardoor voor pastoor, maar zeker ook voor óns zijn parochianen én alle medewerkers, een dankviering om nooit te vergeten!
Daarna ging het snel achteruit, we weten allemaal dat pastoor Goedhart een paar dagen later
op de 26e november in de vroege ochtend is teruggekeerd naar zijn Vaderhuis. Zoals onze pastoor de
dag daarvoor aangaf: hij was moe, hij kon niet meer, hij wilde nog zo graag maar kon écht niet meer.
Rustig is pastoor ingeslapen, op de pastorie thuis in zijn eigen slaapkamer, in zijn eigen bed. Dat was
wat hij wilde en dat is wat we met elkaar mogelijk hebben kunnen maken.
En dan moet er veel, heel veel, geregeld worden. We hebben geprobeerd om er een goed, in stijl
van onze pastoor, afscheid van te maken uit dankbaarheid voor zijn leven en werken.
Ons misdienaarcollege werd gevraagd om hun medewerking aan de viering ter afscheid. Zonder mankeren gaven ze (24 jongelui!) allemaal aan dat zo heel graag te willen doen! Onder leiding van onze
ceremoniarius, Frank Punt, hebben zij waardig, hun toch wel heel verdrietige, taak vervuld.
De voorgangers: monseigneur Jan Hendriks, pastoor Paul Stomph (Volendam) en pastoor Floris Bunschoten (Assendelft), die zo fijn in de viering voorgingen, de verkondiger, diaken Henk Bak (op speciaal verzoek van pastoor zelf) uit Monnickendam en weer dat prachtige Opmeers Vocaal Ensemble
welke met zo heel veel liefde onder leiding van Alexandre Pavloff de viering muzikaal opluisterden.
Betrokken daarbij waren de beide acolieten Jan van Breukelen en Martijn Truijens, maar ook alle andere vrijwilligers die met hún taken deze viering mede mogelijk hebben gemaakt. Het was ondanks
alle verdriet, dat er bij alle aanwezigen was, een prachtige viering!
Reacties van onder andere de beide broers van pastoor Goedhart, onze eigen parochianen, mensen
vanuit de Zaanse samenleving, maar ook van verder weg (via de life stream hebben heel veel mensen
mee kunnen kijken) in het land én vanuit het buitenland geven aan dat het een afscheid geworden is
een ‘goede herder’ waardig!
De schapen van deze goede herder zullen het nu zonder zijn leiding moeten doen. We zullen
zijn aandacht voor jong en oud, binnen én buiten de parochiegrenzen, gelovig of niet, zijn attenties, zijn
ideeën, zijn enthousiasme, zijn humor, maar vooral zijn aanwezigheid blijvend missen. Maar vergeten
doen we onze pastoor niet!
Meer dan 35 jaar is pastoor Goedhart ons voorgegaan, veel hebben we van hem meegekregen
dat we kunnen maar ook móeten uit dragen: de Blijde Boodschap van de God.
We kunnen dat omdat pastoor ons dat, in al die mooie jaren die hij aan zíjn parochie gaf, heeft voorgedaan maar zeker ook heeft voorgeleefd.
Dát is ook wat onze medewerkers gaan proberen, in de geest van onze pastoor, het parochiewerk
voortzetten vóór en mét elkaar! Zij hopen op úw steun daarbij!
Tineke Kosterink-Molenkamp
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Mensen
MENSEN IN HET NIEUWS
H.Doop

6 maart Raquel Vasconsalos Da Silva
Welkom in ons parochiegezin en moge het licht van Christus,
gesymboliseerd in de doopkaars, je tot gids zijn in het verdere leven.

Zieken

Thuis Herman Schleeper
Verzorgingshuis Mevr. J. Spek – de Wit
Goede moed en sterkte toegewenst
en een speciaal gebed voor hen in deze onzeker corona tijd!

Jarigen
Nieuwe
parochianen

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

In liefdevolle herinnering

Overledenen
20 november 2020
26 november 2020
5 december 2020
17 december 2020
30 december 2020
17 januari 2021
29 januari 2021

Jannetje Maria Slaman-Logman
Pastoor André Goedhart
(zie ook ‘In Memoriam’)
Fernando dos Santos Jorge
“
Eddy Bons
“
Tiny Numan - van ‘t Ent
Maria Danenberg - Dupon
Dina Cornelia Adriana Duyker

‘Achter iedere traan van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering’
Vastenactie 2021
Onze parochie sluit zich dit jaar aan bij de landelijke vastenactie welke als thema heeft: 'Werken aan
je toekomst'. Het is belangrijk dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een
vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk
inkomen kunnen verdienen.
In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld
krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er
echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen
kunt verdienen.
Daarom wil de Vastenactie er voor gaan zorgen dat meer jongeren (en volwassenen), in landen als
Bangladesh, Zambia en Sierra Leone, naar school kunnen en een vervolgopleiding
krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden
of manden vlechten.
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld
hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20,-- en € 50,-- per maand.
Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school
gaan en door kunnen leren!
Meer over dit belangrijke thema en doel van de vastenactie in de volgende
(paas) editie van de Zaancirkel!
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Kalender
LITUGISCHE KALENDER én MISINTENTIES

De zondagsvieringen zijn om 9.30 uur!
Weekend 6/7 febr.

5e Zondag door het jaar / Manuel Andrade; om Gods zegen over onze
vrijwilligers: door de inzet van hen kunnen we de Eucharistie in deze kerk
blíjven vieren; Fernando dos Santos Jorge; om zegen over een zwangerschap en hoop op een gezond kindje; Jos en Nelly Sprangers - van Riel

Woensdag 10 febr. Scholastica van Monte Cassino, kluizenares
Weekend 13/14 febr.

6e Zondag door het jaar/ om zegen over dit levensjaar; Jan van 't Ent; Martha Maria Schouten; Rie van Twist-Bekker; Mies de Man; Cornelis Bothe;
Pater Gerard Picavet; Mien Meijns-Zonneveld; Sjaan Swart; om Gods zegen
over onze vrijwilligers: door de inzet van hen kunnen we de Eucharistie in
onze kerk blíjven vieren; Eddy Otmar Bons; Eduard Mandersloot

Woensdag 17 febr. ‘Aswoensdag’ 19.00 uur (in de kerk!) / sterfdag van Alessio de’Falconieri
Dinsdag 16/2 telefonisch aanmelden (19.00 – 21.00 uur = verplicht)  075 616 48 07
Weekend 20/21 febr.

1e zondag van de 40-dgn.tijd / Wim Hendriks; Gino Tripodi; Janny Woestenburg; Maria Cornelia Goedhart - van Stijn; Ali Beijer-Klitsi; Diaken John
Versteeg; Pater Jacob Sijm

Woensdag 24 febr.
Weekend 27/28 febr.

Woensdag 3 maart
Weekend 6/7 maart

2e zondag van de 40-dgn.tijd / Gé en Truus Lammers-Nooij; Martha van
den Huijsen - de Groot; Pastoor André Goedhart; Tiny Numan - van ’t Ent;
George van Houts
Vrijdag 5 maart / 1e vrijdag van de maand, toegewijd aan het heilig
Hart van Jezus / 9.30 u: Eucharistie in de H.Odulphuskerk Assendelft
3e zondag van de 40-dgn.tijd / Manuel Andrade; Fernando dos Santos Jorge; om zegen over een zwangerschap en hoop op een gezond kindje; Jos en
Nelly Sprangers - van Riel

Woensdag 10 maart
Weekend 13/14 maart 4e zondag van de 40-dgn.tijd / om zegen over dit levensjaar; Martha Maria
Schouten; Rie van Twist-Bekker; Mies de Man; Cornelis Bothe; Pater Gerard Picavet; Mien Meijns-Zonneveld; Sjaan Swart; Eddy Otmar Bons;
Eduard Mandersloot
Woensdag 17 maart
Weekend 20/21 maart 5e zondag van de 40-dgn.tijd / Wim Hendriks; Gino Tripodi; Janny Woestenburg; Ali Beijer-Klitsie; Diaken John Versteeg; Pater Jacob Sijm
Woensdag 24 maart
Oók voor de woensdag-avond-vieringen kunnen misintenties worden opgeven.
Gebruik daarvoor het ingestoken opgave formulier. Ook hiermee steunt u de parochie!
Zaterdagviering 19.00 uur, zondagviering 9.30 uur in de Sint-Bonifatiuskerk.
Woensdagavond: 19.00 uur in de zaal van de pastorie;
eerste vrijdag van de maand: 9.30 uur in de H.Odulphuskerk, Assendelft.
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Nieuws
NIEUWS IN HET KORT
▪

▪ LET OP:

PAROCHIEBLAD

De volgende (Paas)editie van het parochieblad de Zaancirkel zal verschijnen in de
week van 22 maart. Kopij – alleen digitaal – aanleveren kan tot uiterlijk 7 maart
a.s. Mocht er eerder belangrijk nieuws zijn dan zullen wij dat via de mededelingen
in de kerk, een extra editie van Bonifatius Nieuws of parochiesite:
www.katholiekzaanstreekzuid.nl kenbaar maken.

Data en tijden in dit blad kunnen, i.v.m. veranderende maatregelen rondom het Corona virus,
anders zijn dan staan vermeld!
▪ DANK

o Een woord van dank gaat uit naar alle medewerkers die, zoals altijd, geheel op vrijwillige basis
hebben meegewerkt aan de afscheidsviering van pastoor Goedhart maar ook aan het oppakken van
het vele werk dat er daarna op hun schouders terechtkwam.
Het compliment van pastoor Floris Bunschoten aan hun adres: ‘het loopt in de Bonifatiusparochie
als een geoliede machine’ is zeker op hen van toepassing! Dank voor jullie inzet, we hopen ook in de
toekomst, op jullie allemaal te mogen en te kunnen blíjven rekenen!
o Dank gaat ook uit naar al die mensen die op wat voor manier dan ook gereageerd hebben op het
ziekzijn en het overlijden van onze pastoor. Omdat het onmogelijk is iedereen persoonlijk een
dankbetuiging te sturen staat deze afgebeeld in het Algemene Deel van deze editie op pagina 10.
De dank van de beide broers van pastoor en alle direct betrokkenen is
er zeker niet minder om: het was overweldigend en laat zien wat pastoor Goedhart voor zo heel veel mensen heeft betekent!
▪ BEZOEK GRAF PASTOOR A.F.M. GOEDHART

Er zijn veel parochianen die hebben aangegeven graag het graf van pastoor
Goedhart te willen bezoeken. Aan het graf van de familie Goedhart moet
echter nog het e.e.a. gebeuren voor bezoek mogelijk en zinvol is. Helaas is door alles rondom het coronagebeuren er nog geen zicht op wanneer dat gaat gebeuren. Wij houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen rondom het familiegraf. U hoort van ons!
▪ HOE NU VERDER ?

Hoe nu verder, is de vraag die opkomt na het overlijden van pastoor Goedhart. Zoals u in het artikel
‘Afscheid’ op pagina 20/21 kunt lezen gaan de medewerkers binnen onze parochie verder in de geest
van pastoor Goedhart. Geprobeerd gaat worden zo min mogelijk veranderingen aan te brengen in het
reilen en zeilen van alle parochieaangelegenheden. Immers: wat goed is is goed! Maar helemaal ontkomen doen we toch niet aan veranderingen.
o Vooralsnog is er geen zicht op een eigen parochiepriester, derhalve zullen pastoor
Floris Bunschoten en kapelaan Nico Kerssens de priesterlijke taken in de hele regio
vervullen. Zij worden geassisteerd door onze vrijwilligers die hun beste beentje
voorzetten om deze, toch best zware taak, voor hen te verlichten. Bedenk altijd: in
overleg kan veel!
o De eerste en ook best belangrijke verandering is wel al doorgevoerd: de aanvangstijd van de zondagsviering is, met ingang van zondag 3 januari, verandert in 9.30 uur! Hiermee is mogelijk gemaakt dat één priester op de zondagen, zowel in onze Sint-Bonifatiuskerk als in de Maria Magdalenakerk aan ’t Kalf kan voorgaan in de eucharistieviering. De zondagsvieringen in het Kalf beginnen nu om 11.00 uur.
o Voor vragen, aan eerder genoemde parochiepriesters, over dopen - het toedienen van het Sacrament van de Zieken of het aanmelden van een overlijden etc., kunt u het best het gewone parochietelefoon-nummer bellen  075 616 48 07.
o Wilt u één van de parochiepriesters spreken? Ook dat gaat via het gewone parochie-telefoonnummer!
o Komt u, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk en wilt u de Communie thuis ontvangen?
Ook daar belt u het parochie-telefoon-nummer voor. Een aantal van onze medewerkers zijn be- 24 -
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NIEUWS IN HET KORT
voegd om de Communie bij u thuis te brengen. In overleg met hen wordt een dag en tijd afgesproken.
Dit alles binnen de huidige Corona maatregelen!
Denk a.u.b. niet: ‘ach zij hebben het al zo druk, het hoeft niet!’. Onze medewerkers komen met liefde bij u thuis om u het steuntje in de rug te geven dat pastoor Goedhart u
ook altijd heeft willen geven en gaf!
SCHELPENVIERING

Op zaterdag 6 februari was er in onze kerk het uitreiken van de doopschelpen. Al een aantal jaren
gebeurde dat tijdens een kleine bijeenkomst van de dopelingen en hun ouders naar aanleiding van het
feest van Maria Lichtmis. Het feest waarbij we gedenken dat Maria en Jozef met hun Zoon Jezus naar
de tempel gingen om Hem op te dragen.
In verband met alles rondom het Corona virus kon deze bijeenkomst, van ouders samen met hun kinderen, niet doorgaan. De ouders hebben de doopschelp met daarbij een kleine attentie op
zaterdag 6 februari op kunnen halen. Mochten er ouders zijn die weten dat ze een doopschelp bij de doop van hun kindje hebben opgehangen en onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen: laat het ons a.u.b. even weten via  075 616 48 07!
▪ LOURDESZONDAG

Zondag 14 februari is het een dag die we, traditiegetrouw, in het bijzonder aan Maria van Lourdes
toewijden. Het wordt een feestelijke zondag met lichtprocessie en mogelijk ook de gebruikelijke Lourdesgrot om Maria in het ‘zonnetje’ te zetten. Een aantal leden van ons Koor Con Amore o.l.v. Alexandre
Pavloff laten hun stemmen horen en zullen Maria op gepaste wijze toezingen!
U bent allen van harte welkom!
▪ 40-DAGENTIJD / ASWOENSDAG

Op woensdag 17 februari start de 40-dagen- of vastentijd. We gaan we ‘op reis’ naar
Pasen. 40 Dagen om ons in te spannen en als resultaat: een NIEUW mens worden. Om
jezelf een spiegel voor te houden en om tijd voor jezelf te maken. Er is
zoveel ballast in je alledag-leven, waardoor je vaak eigenlijk niet ‘uit de
verf’ komt. Je relaties in het gezin, op je werk, met vrienden en bovenal
met God weer eens opfrissen. Dat doet goed!!! Kom naar de viering op die dag en ontvang het uiterlijk teken van een inwendige vernieuwing: het ASKRUISJE. Dit keer, i.v.m.
de coronamaatregelen niet op het voorhoofd, de as wordt boven uw hoofd (in het haar) verstrooid.
Het is belangrijk dat u tijdens het ontvangen van het askruisje een mondkapje draagt!
Aanmelden voor deze viering (verplicht!) op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
De Aswoensdag-viering begint om 19.00 uur en is in de kerk.
▪ VASTENACTIE 2021
Onze parochie sluit zich dit jaar aan bij de landelijke vastenactie welke als thema heeft: 'Werken aan je
toekomst'. De actie wil laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool
kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Lees meer op pagina 22.
▪ 2021 GÉÉN STILLE OMGANG !

Bij het ter perse gaan van deze editie werd bekend dat de jaarlijkse Stille Omgang in de nacht van 21
op 22 maart a.s. NIET georganiseerd (door het Gezelschap van de Stille Omgang) zal worden gelopen.
Dit in tegenstelling dat wat staat vermeld in het Algemene Deel! Meer informatie vindt u op de website
van de Stille Omgang zelf: www.stille-omgang.nl
▪ EERSTE COMMUNIE

Helaas is er, door de aanhoudende perikelen rondom het Corona virus, nog steeds
geen zicht op een viering waarin onze kinderen de eerste Communie kunnen gaan
doen. De ouders van de kinderen die zijn voorbereid worden als eerste geïnformeerd
als daar zekerheid over komt!
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Financieel
VAN DE KASSIER
Beste mede parochianen,
Wat is 2020 een bijzonder jaar geweest, die overheerst werd/wordt door de coronapandemie en het overlijden van pastoor Goedhart.
In het afgelopen jaar hebben we fase 1 van de vloerrestauratie afgerond. De
gasheaters zijn verwijderd, ook is de financiële verantwoording van deze fase
naar het bisdom gestuurd en goedgekeurd. In maart 2021 starten we met de
renovatiewerkzaamheden aan het dak. Van enkele dakvlakken zullen dan de leien worden vervangen
en enkele herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.
De opbrengst van de Actie Kerkbalans gaat niet alleen naar het gebouw (o.a. gas, elektra, verzekeringen etc.). Daaruit worden ook de vergoedingen voor het pastorale team en de kosten voor de
eredienst betaald. In de komende jaren willen wij ook kunnen blijven vieren, dienen en leren om
daarmee onze parochie verder op te bouwen. En samen verbindingen te maken vanuit onze geloofsgemeenschap naar de samenleving.
Mede door uw steun in het afgelopen jaar, hebben we het verlies kunnen beperken. De inkomsten uit
de collecte zijn behoorlijk teruggelopen (€ 28.869 in 2019 naar € 20.223 in 2020), maar dankzij uw
kerkbijdrage, die we hebben ontvangen via de rekening, hebben we de kosten van de parochie kunnen
betalen. Daar ben ik u zeer erkentelijk voor.
Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de financiële verantwoording van onze parochie.
De genoemde cijfers geven een reëel beeld van hoe de parochie er op dit moment bijstaat. De parochie
geeft al jaren meer geld uit dan dat erbinnen komt. De gehele parochieraad is druk bezig om dit verlies
zo klein mogelijk te houden.
We hopen dat ook u de parochie blijft steunen met een financiële bijdrage in het aankomende jaar. Uw
bijdrage is in zijn geheel bestemd voor de Bonifatiusparochie en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Persoonskosten
Huisvestigingskosten
Financiële lasten
Kosten eredienst
Kosten pastoraal
Verplichte afdrachten
Beheerskosten
Totale lasten

2019
€ 23.976,00
€ 45.512,00
€ 688,00
€ 6.215,00
€ 483,00
€ 13.904,00
€ 18.337,00
€ 109.115,00

Begroting
2020
€ 23.156,00
€ 38.500,00
€ 600,00
€ 6.500,00
€ 450,00
€ 13.770,00
€ 16.700,00
€ 99.676,00

2020
€ 18.111,00
€ 36.121,00
€ 569,00
€ 4.627,00
€ 134,00
€ 13.875,00
€ 16.559,00
€ 89.996,00

Begroting
2021
€ 22.500,00
€ 40.000,00
€ 600,00
€ 5.600,00
€ 275,00
€ 13.380,00
€ 15.950,00
€ 98.305,00

€ 58.204,00

€ 50.750,00

€ 36.788,00

€ 42.500,00

€ 25.877,00

€ 26.000,00

€ 28.393,00

€ 26.000,00

Bijdrage parochianen
Bijdrage via kerkbalans
Opbrengst uit bezit
Incidentele baten
Totale baten

€ 1.550,00

€ 2.825,00

€ 15.390,00

€ 12.500,00

€ 85.631,00

€ 79.575,00

€ 80.571,00

€ 81.000,00

Resultaat

€ -23.484,00

€ -20.101,00

€ -9.425,00

€ -17.305,00

Namens de parochieraad en het pastorale team willen wij u
bij voorbaat hartelijk danken voor uw bijdrage in 2021.
MTL Truijens, kassier.
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Kerkbalans
AANDACHT VOOR DE ACTIE KERKBALANS (2)
De ‘Actie Kerkbalans’ is op 16 januari van start gegaan. Inmiddels heeft u de jaarlijkse
enveloppe met informatie over deze voor alle parochies zo belangrijke actie thuis gekregen. Met dank aan onze bezorgers die dit jaar een extra bezorgronde liepen omdat in
voorgaande jaren de informatie meeging met het parochieblad. Binnen anderhalve dag
waren alle bezorgwijken opgehaald! Hulde!
Het is nu aan u, mede-parochianen, om te laten zien dat u ‘geeft om uw kerk!’

GEEF

omdat
u

De ‘Actie Kerkbalans’ dé jaarlijkse financiële injectie voor de welke onze kassier /
penningmeester niet kan missen. Naast de zondagse collecte, waarin door de
almaar voortdurende corona-maatregelen van 30 personen per viering heel veel
minder aan financiën binnenkomt dan gebruikelijk, is dit de enige bron van inkomsten!
Het is voor onze kassier ontzettend moeilijk om e.e.a. op financieel gebied rond te
breien. Alle vaste lasten, die ook een parochie nu eenmaal heeft, gaan gewoon door!
Het kerkgebouw moet onderhouden worden, de verwarming moet in de weekenden
aan (het maakt daarvoor niet uit of er 30 of 175 mensen in de kerk zitten!).
Materiaal voor de liturgie, catechese, administratie, en schoonmaak, maar ook
de rekeningen voor gas, water, licht en verzekeringen zijn zo maar een greep van
alles dat het hele jaar door betaald moet worden. Zo kunnen we doorgaan met
het opsommen van dingen die niet gezien maar wel betaald moeten worden.
U begrijpt er moet geld komen! De parochie heeft het heel hard nodig!

GEEFT

om
uw

Daarom een dringende oproep aan u parochiaan en of lezer
van dit parochieblad: lees de begeleidende brief met de woorden van
onze, nog maar zo kortgeleden, overleden pastoor en GÉÉF!

KERK!

GEEN ENVELOP ONTVANGEN?
Er liggen achter in de kerk enveloppen met alle informatie en een toezeggingsformulier.
Vul het formulier in zodat onze kassier weet waar hij dit jaar op mag rekenen. Uw bijdrage is aftrekbaar voor de inkomstenbelang omdat de Sint-Bonifatiuskerk een ANBI status heeft.
Hartelijk dank voor het nemen van uw verantwoordelijkheid én voor uw financiële bijdragen.

DANK-JE-WEL
Een van harte ‘dank je wel’ gaat naar al díe parochianen die trouw elk weekend denken aan
de VOEDSELMAND! Met name de afgelopen weken was deze mand overvol. Heel fijn want
met de inhoud kunnen we veel mensen, die het minder hebben dan wij en dat zijn er in
deze corona-tijd best heel veel, blij maken!
Soms wordt er zoveel gegeven (heel goed!) dat we aan het Leger des Heils vragen om
het restant op te halen. Ook zij weten altijd weer mensen die e.e.a. heel goed kunnen
gebruiken.
Namens de kapitein van het Leger de Heils: HEEL VEEL DANK!!!!
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† Op 26 november jl. overleed pastoor A.F.M. (André) Goedhart. Geboren in Alkmaar op 1 mei

1938 groeide hij op in Medemblik in een ‘mannengezin’. Pastoor was de jongste van vier broers en
dus, jazeker, de ‘benjamin’ van de familie
Goedhart. Dat laatste heeft hij zijn hele
leven weten te waarderen maar hij had
er ook wel eens last van.
Een gelukkige jeugd had hij, ondanks het
feit dat pastoor vanaf zijn negende jaar
zonder zijn vader opgroeide. Toen deze
overleed stond moeder Goedhart er alleen voor. Dat was, zeker in die tijd niet
makkelijk, financieel maar ook op andere gebieden niet. Vier jongens opvoeden,
die naar de verhalen van pastoor zelf,
niet altíjd de allerliefste waren en heel
wat ondeugende streken samen hebben uitgehaald (hoort dat niet bij het opgroeien? red.). Na
de middelbare school en een jaar kweekschool ging hij o.a. werken bij de
Rijkspostspaarbank en de rechtbank waarvoor hij in Amsterdam ‘in de
kost’ ging.
Als missionaris uitgezonden worden naar Angola werd zijn droom, naar
voorbeeld van een oom die missionaris was. Het liep anders, hij werd
priester hier in Nederland. Ook een avontuur!
In Hattem, een opleiding voor latere roepingen, en in Gemert bereidde hij
zich erop voor pater te worden bij de Congregatie van de heilige Geest
(‘Spiritijnen’, red.). Zijn priesterwijding ontving hij op 10 september 1967
uit handen van Mgr. J.W.M. Bluyssen. Er volgde een jaar Portugal waar hij
de taal leerde. Daarna door alle toenmalige onrust in Angola, waardoor hij
niet uitgezonden kon worden, werd het een tijd van zoeken en koos hij
ervoor om ‘wereldheer’ te worden. Het was in die jaren een turbulente tijd, niet alleen voor hem maar
ook voor veel andere jonge priesters. Hij bleef kalm en gevestigd op de rots van het geloof, had geen
extreme standpunten of wilde experimenten. Hij besloot de stap naar het bisdom Haarlem (nu Haarlem-Amsterdam, red.) te maken. Een aantal jaren was hij kapelaan in de heilige Pastoor van Ars Parochie in Haarlem (1968-1977). Hij werkte daar samen met pastoor W. Cornel. Vervolgens werd hij pastoor van de Onze Lieve Vrouw Geboorte Parochie in Burgerbrug (1977-1985). Ook was hij van 2004
tot 2014 pastoor van de Sint-Vincentius Parochie in Volendam. Dat deed hij samen mét zijn werk als
pastoor in de Sint-Bonifatiusparochie! Daarnaast was hij van 1977 tot 2009 moderator en, tot aan zijn
overlijden, voorzitter van het Ziekenapostolaat Nederland. Als moderator kwam de maandelijkse ‘Ziekenbrief’ 32 jaar lang van zijn hand en ging naar de vele aangeslotenen bij de Ziekenapostolaat. Deze
‘Ziekenbrief’ werd, mede door zíjn ‘schrijfsels’ zoals hij ze noemde, een begrip!
Ruim 35 jaar geleden (september 1985) trad hij aan als pastoor van de Sint-Bonifatiusparochie hier in
Zaandam. Hij trof een sterk ‘vergrijsde’ parochie aan. Er kwamen weinig gezinnen naar de kerk en de
grijze hoofden waren makkelijk te tellen tijdens de vieringen. Ook het kerkgebouw was in een zeer
slechte staat: de wind blies door de glas-in-lood ramen, het orgel was in een erbarmelijks staat en het
parochiebestuur bestond uit één man. In het woonhuis, de pastorie, stond schimmel op de muren. Financieel kon er, ook toen, bitter weinig! Voor pastoor Goedhart een uitdaging die hij vol aanging!
Hij organiseerde acties om de benodigde gelden bijeen te brengen om daarmee het kerkgebouw weer
in ere te herstellen. Het herstel van de ramen en het monumentale Mittereither orgel. Er werd ook een
toiletgroep gerealiseerd en één voor één (telkens als pastoor weer geld ‘gevonden’ had) werden ook
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de kruiswegstaties gerestaureerd. Het is hem gelukt dit alles
samen met anderen realiseren. Ben Essenberg de toenmalige
secretaris van het parochiebestuur was daarin zijn grote steun
en toeverlaat. Kort na het overlijden van laatstgenoemde kwam
daar december 2012, bijna uit het niets, de sluiting van het
kerkgebouw wat voor pastoor een harde tegenslag was: de
vloer was het grote probleem. Tegen alles in is hij blijven hopen en bidden dat de Sint-Bonifatiuskerk ooit weer in gebruik
genomen kon worden. Tot zijn grote dankbaarheid mocht hij
dat in september van het jaar 2016 inderdaad beleven.
Het kerkgebouw was belangrijk, maar voor pastoor als ‘mensen-mens’, stonden de parochianen op de eerste plaats. Er
kwam, direct na zijn aantreden in 1985, onder zijn leiding, samen met anderen opgezet, een Kinder-Woord-Dienst welke al
een aantal malen jubilea hebben kunnen vieren. Deze bestaat al
ruim 35 jaar. De voorbereidingen op Eerste Communie en
Vormsel werden ter hand genomen en een grote groep misdienaars / acolieten is er heden ten dage nog steeds mede door
zijn toedoen. Verschillende misdienaars uit zijn beginperiode
in de Bonifatiusparochie zijn lector / lectrice en ook nu worden
er weer misdienaars opgeleid tot lector / lectrice.
Zieken bezoeken en de vele telefoontjes bij verjaardagen en jubilea zullen zijn parochianen zich zeker blijven herinneren. Met zijn aanhoudende aandacht en gevoel
voor humor wist hij de mensen, maar zeker ook de jeugd, te bereiken en te binden. Pastoor Goedhart
was een verkondiger van de Blijde Boodschap in hart en nieren.
Er was goed contact met de protestantse medebroeders. Oecumenische diensten werden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan pastoors regelmatige aandeel in de jaarlijks Kerstsamenzang in de Oostzijderkerk; hij was daar een graag geziene verkondiger. Maar denk ook aan de heel bijzondere ‘Samen
op weg naar Pasen’ vieringen (tien jaar lang) in de palmpaasweekenden in de eigen kerk en later de
Pinkstervieringen in de Oostzijderkerk toen daar de eucharistievieringen werden gehouden werden
vanwege het vier jaar durende herstel van het eigen kerkgebouw.

Zwitserland 2017
bij het beeld van de
‘Goede Herder’

Een ijzersterk geheugen had pastoor, niet alleen
wist hij van heel veel parochianen de voor- en
achternaam. Aan de keukentafel van de pastorie
kon hij gedetailleerd en met humor vertellen
over de reizen die hij gemaakt had. Prachtige
rondreizen per trein, Rail Away, door Schotland,
Duitsland en Zwitserland. Maar ook per bus door
Frankrijk, Portugal en Spanje, of per vliegtuig
naar Israël. Naar Libanon ging hij om daar de
priesterwijding van broeder Jack Baars mee te
maken. Amerika waar hij het huwelijk inzegende
van een jong stel uit de parochie. Fantastisch
vond hij het daarvoor gevraagd te zijn en een
deel van dat machtige land te hebben kunnen
bekijken.
De verschillende Rome-reizen met de misdienaargroep van de parochie in de jaren 90. Pastoor probeerde nog om de meisjes (misdienettes) net als de jongens te laten mee dienen in de
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vieringen. Dit is helaas niet gelukt tot frustratie van de meisjes. Hij was zijn tijd, wat dat betreft, ver
vooruit. Wel lukte het hem om met de hele groep, jongens én meisjes ter ontspanning in Rome naar
een zwembad te gaan en dat terwijl hij zelf helemaal niet van zwemmen hield. Want alle dagen kerken
bezoeken vond zelfs pastoor toch wel een beetje veel van het goede!
Over een reis naar Rusland met het Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor kon hij veel en enthousiast vertellen; de mooie steden en gebouwen, de onderlinge verstandhouding met de mannen van het
koor. Polen is aangedaan samen met meester Beumer, dirigent van de ‘Zangertjes van Volendam’ (ver
vòòr zijn Volendamse tijd als pastoor had hij daar al contacten), om goederen af te leveren aan behoeftigen. Bleek bij aflevering daarvan dat er meer dan genoeg van alles in voorraad was! Maar ook het
verhaal dat hij samen met meester Beumer door een administratieve fout
een nacht in een politiecel moesten verblijven. En van heel veel van zijn
reizen maakte hij fotoboeken. Met name de laatste jaren genoot hij ervan om deze in te kijken.
Pelgrimstochten naar bedevaartplaatsen zaten er al vroeg in zijn priesterleven in. Regelmatig ging hij met de Lourdes-trein mee als begeleider
van zieken. Maar ook als pelgrim zelf deed hij verschillende bedevaartplaatsen aan waaronder verschillende malen Lourdes en ook Fatima,
veruit favoriet bij pastoor, heeft hij diverse malen ‘mogen’ bezoeken.
Mogen omdat hij het altijd weer een voorrecht vond zoveel van Gods
prachtige schepping, stad en land, te mogen zien en er van te genieten.
Tijdens zijn laatste reis door Portugal, met als hoogtepunt Fatima, vierde hij met zijn medepelgrims op 10 september 2017 zijn 50 jarig priesterfeest in Alba de Tormes, de stad van de heilige Theresia van Ávila. Het
cadeau van zijn mede-reisgenoten staat nog op zijn werkkamer: de Jacobstaf, in de middeleeuwen staf
van de pelgrims naar het graf van Sint-Jacob te Santiago de Compostella. Deze laatste grote reis liep
niet best af. Door een eerdere knieoperatie gehinderd, de gevolgen daarvan beperkte hem in het lopen,
struikelde hij in de laatste nacht over zijn kruk en maakte een lelijke val. De thuisreis was moeizaam
en bij thuiskomst bleek de viering van zijn 50 jarig priesterfeest met zijn parochianen op de geplande
datum van 1 oktober niet haalbaar. Het feest werd verzet naar
11 februari 2018 en groots gevierd! Pastoor knapte op
maar grote reizen zaten er niet meer in. Hij verlegde zijn
grenzen en kon ook genieten van wat Nederland te bieden
had, Lochem, Coevorden, Cadzand, een aantal plaatsen in
Noord Brabant en de laatste twee jaar diverse malen naar
het prachtige dorpje Diever in Drenthe.
Een meer dan 50 jarige vriendschap bracht hem, jarenlang,
een aantal malen per jaar naar het mooie eiland Texel.
Soms voor een dagje maar vaker voor een week of langer.
Zeelucht opdoen, ook daar diverse mensen bezoeken die
hij in de loop van de tijd had leren kennen, maar ook om de
wind door de haren te laten waaien en even tot rust komen! En overal wist hij zich welkom!
Op de pastorie van de Sint-Bonifatiuskerk was iedereen
welkom, altijd was er koffie of thee (met wat lekkers!) voor de
eigen medewerkers/vrijwilligers maar zeker ook voor de vele ‘voorbijgangers’ van allerlei slag. Gelovig of niet iedereen was welkom en met velen zette pastoor ‘een boom’ op. Gesprekken gingen over
alles wat maar naar voren kwam.
Tot aan zijn overlijden was pastoor het gezicht van de parochiegemeenschap en lid van het pastorale
team dat o.a. de Bonifatiusparochie bediende. Voor veel mensen was pastoor Goedhart een rots in de
branding door zijn priesterlijke trouw, hartelijkheid en nabijheid aan mensen. Hij was een man van
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ontmoeting en gastvrijheid. En hij hield van een kerk die letterlijk ‘open staat’ om mensen te ontvangen. Velen herinneren zich vast nog zijn huishoudster Emma, die in 2003 overleed. Met haar Zwitserse
familie had pastoor tot op het laatst nog een hartelijk contact.
Een veelzijdige belangstelling naar anderen toe maakte dat iedereen zich zo heel welkom voelde thuis
bij ‘de pastoor van Zaandam’. Vele Zaankanters maar ook mensen van buitenaf hebben daardoor goede
herinneringen aan hem.
Op eerste kerstdag 2019 gaf pastoor aan, terugblikkend op de kerstnacht, ‘dit was de mooiste kerstmis
in mijn carrière’. De kerk en pastorie zo sfeervol in kersttooi gebracht, alle voorbereidingen vlekkeloos
verlopen, de middernachtviering met de prachtige muzikale klanken onder andere gebracht door het
Projectkoor Edam. Een onverwacht cadeautje vond pastoor later zelf, want het koor stond niet gepland; het had zichzelf door omstandigheden aangeboden! Alle medewerkenden aan de viering waren
het er mee eens: het was prachtig en dat vonden met pastoor ook de bijna 600 kerkgangers in die speciale nacht! Het zou zijn laatste Kerstmis worden, al was dat zeker toen niet voorzien.
Het gebeuren rondom het corona virus, dat in maart 2020 plaatsvond, maakte het voor pastoor Goedhart niet makkelijk om te doen wat hij zo heel graag wilde: er zijn voor
zijn mensen! Slecht ter been en zelf behorende tot de risicogroep kon
hij er niet meer op uit en bleven de contacten beperkt tot de telefoon
en de e-mail. Het was ‘niet leuk meer’ vond hij, maar desondanks bleef
hij zijn best doen er te zijn! Ook de opnames van de Internetvieringen,
in de eerste coronagolf, waren zeker niet zijn ding. Maar hij ging er
wel voor, zoals ook de ‘momenten’ * die het afgelopen jaar werden
opgenomen om via de parochiewebsite te worden uitgezonden,
waarmee hij zijn parochianen een hart onder riem wilde steken, want
‘met emeritaat gaan’ of ‘terugtreden’ kwam in zijn woordenboek niet
voor. Gelukkig had hij de pastorietuin ‘het paradijs’, zoals hij die
noemde. Als er, in deze coronaperiode, toch mensen over huis kwamen kon hij daar, weliswaar op afstand, maar toch buiten in de serre
samen met hen zo van deze prachtige tuin genieten.
En toen was er, na een betrekkelijk kort ziekzijn, een definitief afscheid van deze ‘goede herder’. Het was goed zo, zijn werk zat erop.
Hij vond het moeilijk om los te laten dat wat hij zo graag deed: onder
de mensen zijn en de Boodschap van God doorgeven. In zijn laatste dagen, had pastoor er vrede mee, hij mocht en wilde ook: terug naar zijn Vaderhuis.
In de dagen voorafgaande aan en in de, zo heel indrukwekkende, afscheidsviering op 3 december jl.
hebben vele honderden mensen afscheid van hún pastoor kunnen nemen. Niet alleen parochianen,
maar ook heel veel anderen uit de Zaanse samenleving, vanuit het hele land en ver daarbuiten (Zwitserland, Peru, Suriname, Curaçao, Aruba en nog veel verder weg) al dan niet aanwezig of via Internet
(livestream) verbonden. Zij moeten verder zonder deze bijzondere mens.
De herinnering aan pastoor André Goedhart, een priester met het hart op de goede plaats, zal onlosmakelijk verbonden blijven aan de Sint-Bonifatiuskerk in het centrum van Zaandam. Een kerk én een
gemeenschap die hij achterlaat met een goed fundament voor de toekomst. Het vele dat hij als ‘mens’
heeft gegeven zal blíjven voortleven in de huidige generatie die het ook weer mag doorgeven aan de
volgende generatie.
Moge hij ruste in vrede.
Tineke Kosterink-Molenkamp

* Momenten met pastoor André Goedhart en ook de afscheidsviering kunt u terugkijken via Internet
aan de hand van de door Jos Martens samengestelde playlist op YouTube:
https://youtube.com/playlist?list=PLAZfYAkOMXyrAQNZoC_fv5IXHaYhRff9L
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†

Op vrijdag 11 december was de uitvaartmis van Fernando dos Santos Jorge. Fernando werd op 9
november 1949 in Panela - Portugal - geboren en overleed op 5 december 2020.
In de jaren ’70 ging hij bij Bruynzeel Deuren werken in Zaandam. Samen met zijn vrouw Manuela en
kinderen Suzanna en Micael, woonde hij in de Pannenroodstraat.
Fernando was een familieman, hij genoot van het samenzijn. Ook kon hij genieten van goed eten, vooral van wat op zijn moesmoestuin was verbouwd. Hij was iemand die met anderen meedacht, om hen
zo te kunnen helpen. Fernando was een diep gelovig man, wanneer hij en het gezin in Portugal waren,
werd altijd een bezoek gebracht aan Onze Lieve Vrouw van Fatima.
Na een korte tijd van ziek zijn, is hij overleden. Na de uitvaartmis is hij begraven op de algemene begraafplaats. Moge hij rusten in vrede.
Kapelaan Nico Kerssens

†

Op 28 december namen we in de aula van Uitvaartcentrum Zaanstad afscheid van Eddy Otmar
Bons. Geboren op 3 januari 1936 overleden op 17 december 2020.
Na het familie-samenzijn waarin een prachtige fotoserie werd getoond mocht ik hem de laatste zegening met wijwater en wierook geven voordat we hem op de begraafplaats ter ruste legden. Het kruisje
met zijn naam hebben we in de Bonifatiuskerk gehangen. Eddy werd geboren te Paramaribo en groeide daar op. Als jongvolwassene kwam hij richting Nederland. Hij ontmoette een meisje uit Kloosterzande, ze werd zijn vrouw en uit hun huwelijk werden Yvonne, Eddy, Eric en Audrey geboren. Helaas
hield het huwelijk geen stand. Maar Eddy was een zorgzame vader wiens leven gekenmerkt werd door
eenvoud en hartelijkheid. Tegelijk was hij een harde werker maar had naast zijn werk als hobby de
Spaanse taal, welke hij vloeiend sprak. Eddy werd opa van vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Hij woonde de laatste jaren aan de Fluitekruidweg te Zaandam. Vanuit dat ‘hoofdkwartier’ onderhield hij de hechte band met zijn gezin. Er liggen veel herinneringen. Tot groot verdriet overleed
Audrey, zijn jongste kind, als jonge vrouw en kreeg Eddy daarmee een enorm verlies te verwerken.
Toch bleef hij positief in het leen staan. Zijn milde karakter en sterk geloof steunde hem daarin. Om dit
geloof te voeden las hij zijn bijbel, sprak in zijn gebed met Onze Heer en onderhield een warm contact
met pastoor Goedhart die een geestelijke steun voor hem was. Voor zijn dochter, zonen, kleinkinderen
en andere verwanten belichaamde Eddy de ‘brug’ naar Suriname waar de wortels van de familie Bons
liggen. Tijdens zijn ziek-zijn kreeg hij van zijn kinderen de liefdevolle zorg terug die hij eerder hen
altijd had gegeven. Eddy heeft het goed gedaan want zijn nakomelingen zijn op hun beurt uitgegroeid
tot mensen die graag willen stilstaan bij het welzijn van hun medemens, daarbij gedragen door het
geloof in God. Iedereen heeft hij voor zijn heengaan nog kunnen spreken en geruststellen. Toen mocht
hij de ogen sluiten, in vrede zijn. Rust zacht, goede Eddy, je mag thuiskomen bij de Heer, zo wensen en
bidden we je toe.
Deken/pastoor Floris Bunschoten

Belangrijk
BELANGRIJKE OPROEP
Door het overlijden van pastoor Goedhart moeten we ook zijn bezielende leiding missen als voorzitter
van de Stichting Restauratie Bonifatiuskerk (SRB).
Het voortbestaan van deze belangrijke stichting hangt af van de penningmeester en één lid. Zo gaat het
niet lukken om het werk dat moet worden verricht, dat met de verdere restauratie verband houdt, te
blijven verrichten.
Hierbij een dringende oproep aan iedereen die de Sint-Bonifatiuskerk een goed hart toedraagt
(u hoeft niet perse parochiaan te zijn!) sluit u aan bij de SRB, denk mee en doe mee!
Meldt u zich via het parochietelefoonnummer  075 61 64 807 en help
aan de verdere restauratie van het prachtige kerkgebouw!
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WOORDJE AAN DE MISDIENAARS

‘Mispuntjes’
Jaargang 21, nummer 1

Info-blad voor
misdienaars, acolieten
en kosters
Sint-Bonifatiusparochie
Oostzijde 12
1502 BG Zaandam

2 december 2019 t/m 26 januari 2020

‘

‘Beste jongelui,’
Dit waren de woorden die onze pastoor altijd schreef als hij aan jullie eigen lijfblad ‘Mispuntjes’ begon.
Vele jaren heeft onze pastoor zijn woordje geschreven aan- en voor ons.
Of het nu om het kerst-, paas-, pinkster-, of vakantienummer ging, altijd stond er iets positiefs in. Het
leek hiermee of hij tot ons persoonlijk schreef. Een kaart voor je verjaardag en of aan het begin van een
nieuw schooljaar, hij dacht aan alles. We zullen de woorden en attenties van pastoor gaan missen,
maar hij zal zeker bij ieder van ons een plaats in ons hart blijven houden!
Laten wij met elkaar sterk zijn, net zoals de olifant die ik, namens pastoor, aan ieder van jullie
mocht geven. Jullie weten vast wel dat als een olifant in een groep sterft de anderen een tijd bij de dode
olifant blijven om er afscheid van te nemen en daarna hun trek, als groep, voorzetten.
Ook wij moeten het afscheid van pastoor een plaats geven. Het is moeilijk, sommige van jullie kennen
hem van jullie eigen doop of hebben een reis mogen meemaken naar Rome of denk aan de jaarlijkse
uitjes. Het bowlen en of beachvolleybal waar hij zo van genoot als jullie daarmee fanatiek bezig waren.
Dit waren o.a. manieren waarmee pastoor probeerde in contact zijn met jullie allemaal.
Zelf ik kende pastoor ruim 35 jaar. We zijn samen begonnen in augustus 1985 en hebben altijd
samen gewerkt. Maar helaas afgelopen maand november, op 26e ging hij terug naar zijn en onze Vader.
Na een indrukwekkend condoleance defilé, een mooie avondwake voor de vrijwilligers en een zeer
emotionele uitvaart waar veel van jullie bij aanwezig zijn geweest en of ingedachte bij aanwezig waren, hebben wij onze pastoor terug moeten geven aan onze Vader. Hij is Degene die het leven geeft en
ook weer terugneemt.
Jongelui laten we hoopvol zijn en blíjven en onze schouders zetten onder ons werk voor de
parochie gemeenschap. Laten we onze pastoor eren door ons geloof voort te zetten én door, voor een
aantal van jullie, je stem te laten horen in de lezingen of je dienbeurt vervullen op de manier zoals pastoor het altijd prettig vond.
Mochten er onder jullie jongens en of meisjes zijn die
ook willen gaan lezen laat het me weten. Dan hoor
ik in gedachten onze pastoor zeggen tot zijn Herder:
“kijk dat zijn míjn jongelui”!
Hij was werkelijk heel trots op jullie. Veel gastpriesters hebben vaak met verbazing tegen onze pastoor
gezegd: “hoe doen jullie dat toch met jonge mensen?” Dat hoorden we ook van de voorgangers bij
de afscheidsviering op 26/11 jl. Dat compliment is
helemaal voor jullie!
Beste jongens en meisjes: dank voor jullie meeleven
in deze ook voor jullie moeilijke tijd. Laten we hopen en bidden dat 2021 een Zalig Nieuwjaar mag
gaan worden.
Een vriendelijke groet, Frank Punt
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Agenda
PAROCHIEAGENDA
AANVANGSTIJD ZONDAGSVIERINGEN: 9.30 UUR !
FEBRUARI

2021

Zat.

6

Zon.
Vrij.
Zat.
Zon.
Din.
Woe.
Vrij.
Zat.
Zon.
Vrij.
Zat.
Zon.

7
12
13
14
16
17
19
20
21
26
27
28

13.00 u
14.30 u
9.30 u
13.30 u
13.00 u
9.30 u
19.00 u
19.00 u
9.00 u
13.00 u
9.30 u
13.30 u
13.00 u
9.30 u

- 16.30 u kerk open ter bezinning, rust en opsteken van kaarsen
Afhalen doopschelpen
Eucharistieviering tevens KWD (onder voorbehoud i.v.m. Corona!))
Kerkwerken
- 16.30 u kerk open ter bezinning, rust en opsteken van kaarsen
Feestelijke eucharistieviering b.g.v. Lourdeszondag
- 21.00 u aanmelden -  075 616 48 07 - viering Aswoensdag
Aswoensdagviering / mondkapje verplicht (i.v.m. coronamaatregelen!)
Kerkwerken
- 16.30 u kerk open ter bezinning, rust en opsteken van kaarsen
Eucharistieviering tevens KWD (onder voorbehoud i.v.m. Corona!))
Kerkwerken
- 16.30 u kerk open ter bezinning, rust en opsteken van kaarsen
Eucharistieviering tevens KWD (onder voorbehoud i.v.m. Corona!))

9.00 u
13.00 u
14.30 u
9.30 u
19.30 u
13.30 u
13.00 u
9.30 u
13.30 u
13.00 u
9.30 u
13.30 u
13.00 u
9.30 u

Kerkwerken
- 16.30 u kerk open ter bezinning, rust en opsteken van kaarsen
H.Doop Raquel Vasconsalos Da Silva
Eucharistieviering tevens KWD (onder voorbehoud i.v.m. Corona!))
Vergadering Parochieraad
Kerkwerken
- 16.30 u kerk open ter bezinning, rust en opsteken van kaarsen
Eucharistieviering tevens KWD (onder voorbehoud i.v.m. Corona!))
Kerkwerken
- 16.30 u kerk open ter bezinning, rust en opsteken van kaarsen
Eucharistieviering tevens KWD (onder voorbehoud i.v.m. Corona!))
Kerkwerken
- 16.30 u kerk open ter bezinning, rust en opsteken van kaarsen
Eucharistieviering tevens KWD (onder voorbehoud i.v.m. Corona!)

MAART

Vrij.
Zat.

5
6

Zon.
Din.
Vrij.
Zat.
Zon.
Vrij.
Zat.
Zon.
Vrij.
Zat.
Zon.

7
9
12
13
14
19
20
21
26
27
28

Alle activiteiten, data en tijden in dit blad zijn onder voorbehoud
i.v.m. veranderende maatregelen rondom het Corona virus!
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Inhoud
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.
Wij verzoeken u vriendelijk om een aanmeldingsformulier in te vullen en
- zonder postzegel - op te sturen naar:
Sint-Bonifatiusparochie,
Antwoordnummer 1296,
1500 WC Zaandam
U kunt het formulier ook in de brievenbus,
van de pastorie, doen aan de Oostzijde 12
Zaandam (centrum).
Bij voorbaat onze dank,
ledenadministratie Sint-Bonifatiusparochie.

PAGINA

Voorwoord
Nieuws vanuit het pastoresteam
Aandacht voor de Actie Kerkbalans
Jozefjaar
Vanuit het bisdom
Boeken besproken
Dankbetuiging
Wetenswaardigheden
Jeugdpagina
Weekendvieringen in de Zaanstreek
Veertigdagen-vasten-tijd
Bonifatius Nieuws
v.a.
Afscheid van …
Mensen in het Nieuws
Vastenactie
Liturgische kalender en misintenties
Van de kassier
Aandacht voor Kerkbalans (2)
In Memoriam
Belangrijke oproep
Woordje aan de misdienaars
Agenda

3
4
7
8
9
10
12
12
15
16
18
19
20
22
22
23
26
27
28
32
33
34

MISINTENTIES

Het is een goed katholiek gebruik om H. Missen op
te dragen voor allerhande intenties o.a. voor levenden en overledenen. Dit kan óók voor door-deweekse vieringen. Indien u misintenties wilt opgeven dan kunt u gebruik maken van een opgaveformulier, deze vindt u ingestoken en in de kerk.
Het stipendium (richtbedrag = € 10,00) kunt u
daarbij insluiten, a.u.b. afgeven aan de pastorie.
Het stipendium kunt u ook via het volgend
rekeningnummer overmaken
o.v.v. ‘misintenties’:
NL42 INGB 0000 1060 61, t.n.v. RK Bestuur
Sint-Bonifatiusparochie Zaandam,
of gebruik de QR code van Givt,
dat op het opgave formulier staat!
Een gift voor de verdere restauratie
Van het kerkgebouw
kan op rekeningnummer:
NL 23 INGB 0004 2092 12
STICHTING RESTAURATIE
BONIFATIUSKERK
TE ZAANDAM

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
- 35 -

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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