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Warung Berkat
Indonesische Specialiteiten
Toko - Afhaalcentrum
Eethuis – Catering
RAMES MENU:
RAMES SPECIAAL: € 11,00
Nasi/Bami/Rijst + 9 gerechten
of:
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Nasi/Bami/Rijst + 5 gerechten
Openingstijden: maandag t/m zaterdag
11.00 – 19.00 uur - zondag gesloten
 075 616 71 18
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Jan Bonekampstraat 13,1501 XX, Zaandam
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▪ Maandag-Vrijdag 08:00 - 18:00 uur
▪ Zaterdag
10:00 - 18:00 uur
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10:00 - 18:00 uur

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



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

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

Weer een kerk gesloten
Mijn kerkelijk loopbaan begon toen ik mij met een vriendje na de Eerste Communie aanmeldde om misdienaar te worden. In die tijd werden één keer per jaar de kerkgangers geteld tijdens de vijf (!) weekendvieringen. In 1970 waren er 1600 kerkgangers en in 1984 nog 800. Veertig jaar later zijn er van de
vijf Beverwijkse parochiekerken nog maar twee in gebruik.
Toen ik begon als pastor, ik was een ‘jonkie’ met 23 jaren zoals ze in West-Friesland zeiden, was er de
hoop dat een jonge pastor de jongeren zou binden en vooral ook weer naar de kerk zou laten komen. Ik
doe nog steeds mijn best, maar daar ben ik dus niet ten volle in geslaagd. Je kunt daar erg ongelukkig
van worden. Maar christen zijn is nu eenmaal niet zo’n aantrekkelijke goede boodschap. Je moet nogal
wat aandacht hebben voor anderen. De grondlegger is op een uiterst onplezierige wijze aan zijn einde
gekomen. Je zou er iedere dag mee bezig moeten zijn én als je zegt dat je gelooft verklaren ze je voor
gek.
In de jaren tot de eeuwwisseling was in gesprekken ‘het niet meer naar de kerk gaan van hun kinderen’
en ‘niet meer gedoopt worden van hun kleinkinderen’ een terugkerend onderwerp. Ouders vertelden
over hun teleurstelling dat hun kinderen het geloof en de vormgeving daarvan met het naar de kerk
gaan niet meer deelden. Wat generaties lang vanzelfsprekend was hield op. De moderne tijd, de televisie,
de paus, de welvaart werden genoemd als eventuele oorzaken. ‘Maar’, werd er bijna altijd bij verteld,
‘het zijn goede mensen.’ En dat is toch het mooiste wat je van je kinderen kunt zeggen: dat je ze hebt
begeleid om mensen te worden op wie je trots op kunt zijn. Maar toch, dat stukje praktiserend geloven,
dat misten ze en dat doet zeer, zeker als je er zelf veel steun in ondervindt. Vaak waren het ook ouders
die zelf hun geloof met handen en voeten in praktijk brachten in zorg en aandacht.
In de jaren zeventig werd er in huize Bruijns een gesprek aangesneden door een broer die het in de kerk
ook niet altijd even boeiend vond. ‘Waarom moeten we iedere zondag naar de kerk?’ Onze vader begon
met een verhaal dat het wel meeviel, want in zijn tijd moesten ze iedere dag naar de kerk. Daar had hij
gelijk in, maar voor een kind is ‘vroeger’ lang geleden. Onze moeder vertelde dat we het samen ‘rijk’
hadden, dat er van alles voldoende was, dat we gezond waren. Dat het goed was om daar één keer in de
week bij stil te staan en dank je wel voor te zeggen en te bidden voor mensen die het moeilijk hebben.
Die woorden van mijn moeder raken mij nog steeds. Een moment om even rust te
nemen en te overdenken. Mijn leven in contact brengen met mijn diepste oorsprong: God. En als ik eerlijk ben, thuis komt dat er vaak niet van, in de kerk
word je ‘vanzelf’ stil.
Inmiddels is de kerk van de Martelaren van Gorcum de vierde Zaanse
kerkplek die verdwijnt, na de Pax Christi, de Onze Lieve Vrouwe in Zaandam-Zuid en de O.L. Vrouwe Geboorte in Wormerveer en daarmee gemeenschappen, gedragen door mensen die met hart en ziel hun geloof
handen en voeten hadden gegeven en dat wilden doorgeven aan hun kinderen. En het maakt niet uit welke ‘kleur’ parochies hebben ‘progressief, behoudend’ diaconaal, sacramenteel, allemaal worden ze/we kleiner. In de
beleving zitten we vast aan de gebouwen die we de laatste 150 jaar hebben gebouwd als uitdrukking
van dat geloven. Stenen die we in deze tijd in een ‘ander verband zouden metselen. Niet voor niets zijn
er in bijna alle kerken plaatsen voor ontmoeting na de viering gerealiseerd.
Ik kan er geen mooi afgerond verhaal van maken. De pijn van het verlies, het rauwe van het afgebrokene,
de onmacht om de toekomst anders te doen zijn, dragen we met ons mee. En de verdere toekomst ziet
er zorgelijk uit. Het einde van het kleiner worden is nog niet in zicht. Het gevaar bestaat dat er steeds
grotere afstanden afgelegd moeten worden naar een plaats waar gemeenschap gevonden kan worden,
terwijl het juist één van de sterke punten van de kerk is dat zij overal aanwezig was.
Ons jaarthema Verlangen en Hoop hebben we hard nodig: corona is nog lang niet weg en de krimp van
het christelijk geloof in ons deel van de wereld is nog lang niet gestopt. En toch is er Verlangen en Hoop,
want hoe was het ook alweer? De apostel Paulus schrijft aan zijn tobbende, ruzie makende parochie van
Korinthe: ‘Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste.’
Matthé Bruijns, pastor
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Kerkbestuur
NIEUWS VANUIT HET KERKBESTUUR

Uit de bestuursvergadering van 6 juli 2021
Verkoop Martelaren
Na een lang traject is op 8 juli het verkoopcontract
getekend. De koper is dezelfde partij die de O.L.V.
Geboorte in Wormerveer heeft gekocht en er is
alle vertrouwen dat ook dit gebouw met respect
wordt bejegend. De parochiegemeenschap gaat
ruimte huren in het BWZ-gebouw voor vieringen
en andere activiteiten. De oplevering is half september. Samen met Floris Bunschoten en Matthé
Bruijns wordt een afscheidsviering voorbereid.
(Inmiddels is duidelijk dat dat 12 september
wordt.)
Website
Binnenkort wordt een nieuwe website gelanceerd.
De webmasters van de parochies zijn hierover geinformeerd.
Verantwoording aan oud-parochianen Wormerveer
Op zondag 31 oktober is daarover een bijeenkomst in Krommenie.
Uit de parochies
Bonifatius: Dakherstel is klaar. Na het overlijden
van pastoor Goedhart vangt kapelaan Nico Kerssens met name in het pastoraat veel op.

Odulphus: Bezoek van Arno Bruitsman en Jeanne
Douwes, deskundigen in zilverwerk, die bezig zijn
aan een fotoboek over Zaans kerkzilver. Anderen
krijgen wellicht ook een verzoek om medewerking.
Petrus: Er ligt een heel lijstje aan plannen om na
de coronabeperkingen van alles op te pakken, o.a.
een dienst in het Agathepark en de boekenmarkt.
Verder aandacht gevraagd voor de bemensing van
de IPCI: diverse bestuursleden moeten vanwege
hun leeftijd aftreden, maar zolang er geen vervangers zijn… Gevraagd: vrijwilligers jonger dan 75.
Maria Magdalena Wormer krabbelt aardig op uit
het coronadal, maar ventilatie van het Achterschip
blijft een probleem, de ruimte is nodig voor het oppakken van activiteiten voor parochie en dorp.

Maria Magdalena Kalf: Zorgen over dak lekkage en
problemen met fundering. Eigenlijk is er groot onderhoud nodig. Conclusie: begin met inwinnen
van deskundig advies voordat er offertes worden
aangevraagd.
Jozef: Diverse plannen voor activiteiten in het
nieuwe seizoen.
Martelaren: Nu de lang verwachte verkoop een feit
wordt moet de parochie door een rouwproces. En
er moet veel werk worden verzet om de zaken
goed af te wikkelen.

Namens het bestuur Corrie van Sijl

Hoop
Hoop is een lichtje in je hart,
Dat het weekend moed geeft,
en maandag kracht!
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Regio
BERICHTEN VANUIT DE REGIO
o Gedachtenissen pastoor Goedhart †
10 september is de dag waarop pastoor Andreas F.M. Goedhart, zaliger gedachtenis, tot priester werd
gewijd. Op 26 november zal het een jaar geleden zijn dat hij naar het vaderhuis werd geroepen. Op deze
dagen vragen wij bijzonder uw gebed voor een trouwe dienaar die altijd voor zijn parochianen en voor
iedereen klaar stond.
Wij blijven met hem en met onze dierbare overledenen verbonden.
o Monumentendag voor onze kerken
Op 11 september is het in de provincie Noord-Holland Open Monumentendag.
Op die dag zullen de monumentale kerken van ons parochieverband, de St. Bonifatiuskerk
te Zaandam, de H. Maria Magdalenakerk op ’t Kalf en de H. Odulphuskerk te Assendelft hun
deuren openen voor geïnteresseerden. De kerkgebouwen zijn die zaterdag te bezoeken van 11.00 u. tot
16.00 u. Er is documentatie voorhanden en eventuele uitleg/rondleiding door een medewerker.
o Met weemoed
Op 8 juli 2021, een dag vóór het jaarlijkse feest der HH. Martelaren van Gorcum, hebben de secretaris
en ik de overeenkomst ondertekend waarmee het kerkgebouw, toegewijd aan de bovengenoemde negentien heiligen, aan een nieuwe eigenaar verkocht werd.
In de dappere, kleiner wordende geloofsgemeenschap waar ik veel respect
voor heb wordt nu alles op alles gezet om het lieve kerkje aan de Provinciale
Weg op tijd te kunnen verlaten omdat we verwachten dat in oktober de sleuteloverdracht zal volgen. De laatste jaren is het proces van afstoting van het
gebouw intensief begeleid geweest door Matthé Bruijns en Ko Schuurmans
die ook het pastoraat voor de parochie behartigden.
Voor de komende tijd is het mogelijk gebleken tijdelijk nog een kleine zaal te
huren van een instelling in een gebouw aan Pinkstraat 14, op loopafstand van
de kerk. Het toeval wil overigens dat op die locatie voorheen R.K. Kleuterschool ‘Marcellino’ gevestigd was. De eerste steen, door de pastoor gelegd,
herinnert eraan. Het biedt nog even een plek om voorlopig te kunnen blijven
samenkomen.
Het is een verlies dat wij nu toch weer -na eerder al de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk- een beeldbepalende kerk moeten verlaten. Al is het een verantwoord besluit dat juist de
parochianen zelf ook steunen, toch is ook de ‘Martelaren’ een plek waar levensverhalen mee verbonden
zijn, waar lief en leed werd gedeeld en waar God Zijn huis onder de mensen heeft gehad.
Iets over dit gebouw. In 1931-1932 werd de kerk gebouwd, architect was Nicolaas Molenaar jr. (18501930). Een nieuwe parochie was nodig en werd gesticht als dochterkerk vanuit de H. Maria Magdalenaparochie op 't Kalf. Molenaar ontwierp een driebeukig gebouw met breed middenschip, twee korte
transepten, een verhoogd priesterkoor en op de voorgevel links haar toren met naaldspits. Bij de kerk
behoorden een pastorie en een school. De pastorie werd in het verleden reeds verkocht.
Op zondag 12 september kunnen kerkgangers ’s morgens of ’s middags een laatste viering meemaken.
In verbondenheid wensen alle katholieken van de regio en ikzelf de gelovigen van deze Martelaren-vanGorcumparochie sterkte toe voor de komende tijd.
deken F. Bunschoten
o

Boekenmarkt St. Petrus

Op zaterdag 11 september 2021 is er weer een grote boeken- en platenmarkt in de St. Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie. U bent van harte welkom van 10.00 u tot 16.00 u.
Na de Parkdienst in het Agathepark op zondag 12 september is de boeken/Platenmarkt ook open van 12.00 u tot 14.00 u. Kom vroeg, dan heeft u de beste keus!
Want weg is weg.
De opbrengst is voor de Vastenactie 2022.
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Regio
BERICHTEN VANUIT DE REGIO
o

Lichtjesavond Krommenie

Op 5 november 2021 organiseert de Raad van Kerken wederom een Lichtjesavond om diegenen
te herdenken die we verloren zijn. We starten gezamenlijk op het schoolplein van Basisschool
de Hoeksteen aan de Serooskerkestraat te Krommenie. U wordt welkom geheten door
muziek van de heren van Basic Matters.
Na woorden van inleiding en troost noemen we de namen van onze dierbare overledenen.
Nieuw dit jaar is een korte stille lichtjestocht naar de begraafplaats, waarbij iedereen
een grafkaars (met deksel) meedraagt.
Op de begraafplaats mag iedereen zelf een plek kiezen voor deze kaarsen. We richten sfeervolle herdenkingsplekken in maar ook op een eigen familiegraf of bij de urnenwand kunnen
deze geplaatst worden.
THEMA VREDESWEEK 2021

Inclusief samenleven
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter
geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als
er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven' als thema van
de Vredesweek die gehouden wordt van 18 tot met 25 september.
Amanda Gorman, die indrukwekkend sprak op de inauguratie
van Amerikaans president Joe Biden, dicht vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw, waarin velen zich herkennen. Where can we find light in this neverending shade?
Deze oneindige schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is het
voor mensen die keer op keer worden afgewezen voor een
baan vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school nog
steeds de dupe van hardnekkige sociale en klassenverschillen. Het PAX-programma 'Het verhaal van mijn vlucht' zag
vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden en
zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar ze blijven 'de
vluchteling', hoe graag ze dat etiket ook achter zich zouden
willen laten. In de steden neemt het aantal mensen toe dat van de voedselbank gebruik moet maken.
Ook hier zitten mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren. Al deze
vormen van uitsluiting zetten de samenleving onder druk.
Wat doe jij in Vredesnaam?
De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het
herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe
mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid en recht, zodat alle mensen in liefde kunnen
samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het
woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke
toekomst voor ons.

‘Uitsluiting zet
samenleving
onder druk’
(Bron: Pax Magazine)
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Werelddag
WERELDDAG VOOR MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN
‘Naar een steeds groter wij’ – bijeenkomst in Amsterdam, op zaterdag 25 september 2021
De katholieke kerk viert elk jaar op de laatste zondag van september de Werelddag voor Migranten en
Vluchtelingen. Naar aanleiding van deze dag organiseren het Bisdom Haarlem-Amsterdam, Cordaid,
Sant’Egidio en de Vastenactie op zaterdag 25 september 2021 een bijzondere bijeenkomst in de Mozes
en Aäronkerk in hartje Amsterdam.
Dit event staat in het teken van het thema ‘Naar een steeds groter wij’, dat paus Franciscus heeft gekozen
voor de 107e editie van deze Werelddag. Hiermee roept de paus op tot verbondenheid en broederschap,
als één familie. Niet ‘wij en zij’, of ‘ons en de anderen’, maar een uitnodiging aan iedereen om ons in te
zetten voor werkelijke ontmoeting en het herstel van onze menselijke familie. Dat doen we door migranten en vluchtelingen gastvrij te verwelkomen, beschermen, ondersteunen en te helpen participeren
en integreren in onze samenleving.
Op zaterdag 25 september vieren we de gastvrijheid met een uniek inhoudelijk programma door over
hoe we dit in de dagelijkse praktijk brengen, afgewisseld met muzikale bijdragen. Het programma wordt
uitgevoerd in samenwerking met vluchtelingen en andere nieuwkomers in onze samenleving. De ontmoeting staat centraal, ook in een gezamenlijke lunch waarmee de bijeenkomst wordt afgesloten.
Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Fratelli Tutti: “Na de gezondheidscrisis zou de slechtste reactie
zijn om verder weg te zinken in een consumentenkoorts en in nieuwe vormen van zelfbehoud. Moge de
hemel ons helpen dat er geen opdeling ontstaat tussen ‘de anderen’ en ‘wij’, maar dat wij allen samen
één ‘wij’ worden!”

Mgr. Jan Hendriks van Bisdom Haarlem-Amsterdam zal deze speciale bijeenkomst openen. Hij pleit al
jaren voor een grotere inzet voor een meer rechtvaardige wereld. ”Voor hen die door oorlog en honger,
natuurgeweld en geloofsvervolgingen van huis en haard verdreven zijn: dat Gods Geest hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van velen een nieuw thuis en een nieuwe toekomst mogen vinden.”

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam, Vastenactie, Sant’Egidio en Cordaid nodigen u van harte uit om hierbij
aanwezig te zijn!
Datum:
zaterdag 25 september 2021
Tijd:
10.00 – 13.30 uur
Locatie:
Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207, Amsterdam
Deelname:
gratis
Informatie en Aanmelding via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Zie ook www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

NAAR EEN STEEDS GROTER ‘WIJ’
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Jeugd
VOOR JONG EN OUD(ER)

Wie niet wordt als kinderen
'Hoe gaat het u nu?’, vroeg de priester na een
tijdje. ‘Redelijk', antwoordde de rijke man,
‘maar het is niet meer als vroeger. Alles is veel
kleiner geworden. Vroeger moest ik op mijn tenen staan om uit het raam te kijken. Ik herinner
mij ook dat ik werd geholpen als ik op een stoel
wilde klimmen. ‘Daar is wat aan te doen’,
meende de oude priester, ‘laat het huis en alles
wat erin staat opnieuw bouwen, maar dan tweemaal zo groot.’
Het huis werd gesloopt en tweemaal zo groot
weer opgebouwd. De ramen waren tweemaal zo
hoog en ook de stoelen hadden tweemaal de
grootte van vroeger. De rijke man moest zich nu
rekken, wilde hij uit het venster de tuin in kijken
en hij werd geholpen als hij aan tafel ging zitten.
Zelfs de spreuk boven het bed werd aangepast
en in reusachtige letters herschreven.
‘Hoe gaat het?’, vroeg de priester, ‘is alles naar
uw zin?’ ‘Gaat wel’, antwoordde de rijke man,
'maar het is toch niet meer als vroeger. De
knecht en de meid zijn te klein geworden. Vroeger kwam ik tot aan hun middel. En nu moeten
zij elkaar optillen om bij de knop van de kamerdeur te komen. Dat was vroeger anders. Ik vind
het jammer.’ ‘Dat is spoedig verholpen’, meende
de oude priester, ‘er wonen, niet ver van deze
stad, twee reuzen. Zal ik ze sturen? Jij bent immers rijk genoeg.’ En de twee reuzen kwamen.
Zij hielpen hem als hij over de drempel stapte en
tilden hem in zijn stoel. Maar de tweede dag nadat zij waren gekomen verveelde hij zich weer.
Maar de oude priester kwam niet meer langs om
te vragen hoe het ging. Toen ging hij zelf naar
hem toe en vond hem, lezend in zijn Bijbel. ‘Wat
lees je?’ ‘Ik lees’, antwoordde de oude priester,
‘als je niet wordt als deze kleinen, zal jij het rijk
der hemelen niet binnengaan.’
‘Maar ik heb ik alles gedaan om in de hemel te
komen.’
`Jij hebt niets gedaan', antwoordde de oude
man, `je hebt alleen maar jouw omgeving vergroot. Je moet zelf klein worden. Het geluk is
niet buiten ons. Het ligt hier, in jou. Ik heb dat
boven je bed geschreven. En ik wenste dat ik het
later boven jouw graf zou kunnen schrijven.

Er was eens een zeer rijk man. Hij bezat alles
wat een mens kan bedenken en toch was hij niet
gelukkig. Op een dag kwam hij langs zijn ouderlijk huis. Hij rook de bloeiende planten in de tuin
en hoorde het carillon uit de kerktoren vlakbij.
Hij herinnerde zich de jaren van zijn jeugd en
begon te huilen.
Dat zag een oude priester, die nu in het huis
woonde. Hij ging naar buiten en zei: ‘Vertel mij
je verdriet, misschien kan ik je helpen.’ ‘Het is
geen verdriet', antwoordde de rijke man, ‘maar
vreugde, omdat ik heb teruggevonden wat ik
niet meer wist: het geluk van mijn kinderjaren.
Verkoop mij het huis. Ik zal u betalen wat u maar
vraagt.’ De priester dacht even na. ‘Ik kan ook
ergens anders gelukkig zijn. Want het geluk zit
niet in het huis, maar in het hart. Trek erin. Je
mag ermee doen wat je wilt. Maar één ding, laat
de spreuk boven mijn bed hangen. Want er was
een heel leven nodig om er de waarheid van in
te zien.’
Dit beloofde de rijke man. En hij trok in het oude
huis. Hij zag de spreuk boven het bed: 'Het geluk
ligt in ons.' Hij wandelde over de zolder waar hij
als kind had gespeeld. Hij dwaalde door de gangen waar hij als jongen had gehold. Hij zag het
allemaal en de tranen stonden hem in de ogen.
Maar de derde dag verveelde hij zich al.
‘Hoe gaat het?' vroeg de oude priester. `Gaat
wel', antwoordde de rijke man, `maar het is niet
als vroeger. Ik mis de knecht van mijn vader, en
het kindermeisje. ‘Dat is spoedig verholpen,
want zij beiden leven nog. Ik zal ze halen.’ En de
beide oude mensen trokken in het huis en bedienden zoals zij vroeger hadden gedaan.
(Bijdrage vanuit de St. Petrusparochie, Krommenie)
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Afbeeldingen
AFBEELDINGEN OP COMMUNIEBANKEN

Bijbelse afbeeldingen op (voormalige) communiebanken
De laatste weken van juli en de eerste weken van augustus hebben we op zondag uit het zesde hoofdstuk
van het evangelie van Johannes gelezen. Een verhaal dat begint met de broodvermenigvuldiging en dat
overgaat in de ‘broodrede’ van Jezus, over de betekenis van het Levende Brood.
Enkele zondagen achter elkaar horen we over de diepere betekenis van het brood. Wat begint met voedsel voor de maag, het tastbare brood; eindigt met het voedsel voor de geest, het eeuwige brood. Ook
hebben we deze periode andere Bijbelverhalen uit het Oude Testament gelezen die gaan over brood en
over (hemels) voedsel krijgen.
Enkele van deze broodverhalen zijn afgebeeld op de communiebanken in de parochieregio. In de Bonifatiuskerk en Maria
Magdalenakerk (’t Kalf) zijn de communiebanken nog aanwezig. In de Odulphuskerk zijn de communiebanken weggehaald, maar twee afbeeldingen zijn bewaard gebleven. Ze
hangen nu aan weerszijden van de deur van de dagkapel.
Op die communiebanken zijn niet zomaar Bijbelverhalen afgebeeld: al die verhalen verwijzen naar de diepere betekenis
van het Brood, het voedsel dat we ontvangen. Het verwijst
naar de diepere betekenis van de Heilige Communie.

Afbeelding communiebank Bonifatius

Welke verhalen zijn afgebeeld?
In volgorde van de Bijbel zijn de volgende Bijbelverhalen afgebeeld:
1) De viering van het eerste Paasfeest (Exodus 12) (Bonifatius). De Joden die onderdrukt worden in
Egypte krijgen de opdracht om een lam te slachten, het klaar te maken en snel te eten. Het bloed van het
lam wordt over deurstijl gesmeerd. Het is de laatste nacht in Egypte, hierna volgt de uittocht.
2) Het manna in de woestijn (Exodus 15) (Maria Magdalena en Odulphus). Elke morgen, behalve op
sabbat, vinden de Joden korrels in de woestijn waarvan ze koeken bakken. Telkens weer moeten ze hun
eten verzamelen en op de dag voor de sabbat twee keer zo veel. Later zullen ze zeggen: wie veel nodig
had, had nooit te weinig; wie weinig nodig had, had nooit te veel. Zo is het ook met de Communie: wat
we ontvangen is nooit te kort. Gods liefde is altijd genoeg.
3) Elia krijgt voedsel uit de Hemel (I Koningen 19) (Bonifatius en Odulphus). Uitgeput van een reis ligt
de profeet Elia op de grond: hij is aan het einde van zijn krachten. Dan reikt een engel hem voedsel aan.
Elia krijgt nieuwe krachten om 40 dagen verder te reizen, op weg naar zijn nieuwe opdracht. De Communie die we ontvangen is ook voor ons voedsel op onze levensweg. We ontvangen kracht om verder te
kunnen op onze levensweg.
4) Het Laatste Avondmaal (Matteüs 26) Bonifatius en Maria Magdalena op het hoogaltaar). Jezus neemt
het brood: dit is Mijn Lichaam. Hij neemt de wijn: dit is Mijn Bloed. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Telkens als we de H. Mis vieren en de Communie ontvangen, blijven we dit herhalen om Hem te gedenken.
5) De Emmaüsgangers (Lucas 24) (Maria Magdalena en Bonifatius). Na Pasen, na de ontdekking van het
lege graf, lopen twee leerlingen naar Emmaüs. Onderweg loopt Jezus mee, zonder dat ze Hem herkennen. Als ze op hun bestemming zijn zeggen ze: “Blijf bij ons, want het wordt al avond”. Ze herkennen
hem aan het breken van het brood. In de Communie mogen we Jezus herkennen die soms onherkenbaar
met ons meeloopt. We vragen of Hij ook bij ons wil blijven als we in de avond van het leven zijn. In de
Communie willen we Hem herkennen in het Brood dat wordt gebroken.
Al deze afbeeldingen verwijzen dus op een of andere manier naar de diepere betekenis van de heilige
Communie. Toen de communiebanken werden gebruikt, werden de gelovigen door deze afbeeldingen
herinnerd aan de Bijbelverhalen. Ook al gebruiken we de communiebanken niet zo veel meer. Met deze
verhalen in gedachte mogen we naar voren komen, om het voedsel op onze levensweg te ontvangen; om
te weten dat Gods goedheid altijd genoeg is; om te vragen of Hij bij ons blijft; om Hem te herkennen die
in het verborgene met ons mee gaat; om Hem te herkennen in het brood van de Communie.
Loop op een zondag eens langs de communiebanken, om te kijken naar de afbeeldingen. Het zijn stuk
voor stuk mooie kunstwerkjes met een diepe boodschap.
kapelaan Nico Kerssens
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Vieringen
VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK
St. Bonifatius
Oostzijde 12
Zaandam
Za. 4 sept.
23e zondag
Zo. 5 sept.

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
Za. 11 sept.
19.00 u. Eucharistie
24e zondag
N. Kerssens
Zo. 12 sept.
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
Za. 18 sept.
19.00 u. Eucharistie
25e zondag
N. Kerssens
Zo. 19 sept.
9.30 u. Eucharistie
F. Schouten
Za. 25 sept.
19.00 u. Eucharistie
26e zondag
N. Kerssens
Zo. 26 sept.
9.30 u. Eucharistie
F. Bunschoten
Za. 2 okt.
19.00 u. Eucharistie
27e zondag
N. Kerssens
Zo. 3 okt.
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
28e zondag
19.00 u. Eucharistie
Za. 9 okt.
N. Kerssens
Zo. 10 okt.
9.30 u. Eucharistie
F. Bunschoten
Za. 16 okt.
19.00 u. Eucharistie
29e zondag
N. Kerssens
Zo. 17 okt.
9.30 u. Eucharistie
Fatimazondag  F. Schouten
Za. 23 okt .
19.00 u. Eucharistie
Wereldmissiedag N. Kerssens
Zo. 24 okt.
9.30 u. Eucharistie
N. Beemster
Za. 30 okt.
19.00 u. Eucharistie
31e zondag
N. Kerssens
Zo. 31 okt.
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Allerzielendienst / N. Kerssens
Ma. 1 nov.
19.00 u. Eucharistie
Allerheiligen
N. Kerssens
Di. 2 nov.
10.00 u. Requiem
Allerzielen
N. Kerssens
Za. 6 nov.
H. Willibrord
Zo. 7 nov.
Za. 13 nov.
33e zondag
Zo. 14 nov.
Za. 21 nov.
Christus Koning
Zo. 22 nov.

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
F. Schouten

H. M.Magdalena
’t Kalf 160
Zaandam

H. Jozef
Veldbloemenweg 2
Zaandam

H. Odulphus
Dorpstraat 570
Assendelft

19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Wo. & Comm.
10.00 u. Eucharistie
J. Hoekstra
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Wo. & Comm.
10.00 u. Eucharistie
W. Waardijk
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u Eucharistie
10.00 u. Eucharistie
G. Noom
N. Beemster
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Woord & Gebed 10.00 u. Eucharistie
Parochianen
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Wo. & Comm.
10.00 u. Eucharistie
W. Waardijk
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Wo. & Comm.
10.00 u. Eucharistie
J. Hoekstra
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
10.00 u. Eucharistie
G. Noom
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Wo. & Comm.
10.00 u. Eucharistie
W. Waardijk
F. Bunschoten
19.00 u. Allerzielen-

11.00 u. Eucharistie 10.00 u. Wo. & Comm.
N. Kerssens
J. Hoekstra
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
N. Beemster
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

dienst, /Kerkhofgang

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Requiem,

19.30 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Requiem,

waarna kerkhofgang

waarna kerkhofgang

N. Kerssens

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

11.00 u. Eucharistie 10.00 u. Wo. & Comm.
N. Kerssens
J. Hoekstra
11.00 u. Eucharistie 10.00 u. Wo. & Comm.
N. Kerssens
M. Bruijns
11.00 u. Eucharistie 10.00 u. Wo. & Comm.
F. Bunschoten
W. Waardijk

Dagen en tijden door-de-weekse vieringen Zaandam op pagina:15.
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Vieringen
VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK
HH. Martelaren
Boschesstraat 115
Koog a/d Zaan

H. Petrus
Snuiverstraat 2
Krommenie

H. Magdalena
Dorpstraat 351
Wormer

10.00 u. Eucharistie
G. Noom

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

10.00 u. en 14.00 u.
Afscheidsdiensten
n.b., gemeenschap viert komende tijd Pinkstraat 14 !
10.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruins

10.00 u. Oecum. dienst
Agathepark
19.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo. & Comm.
S. Baars

10.00 u. Wo. & Comm.
K. Schuurmans

10.00 u. Wo. & Comm.
K. Schuurmans

10.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruijns
19.00 u. Wo. Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo. & Comm.
T. Molenaar
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u Wo. & Comm.
M. Bruijns
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo. & Comm.
T. Molenaar
19.00 u. Wo. & Comm.
R. Casalod
10.00 u. Wo. & Comm.
R. Casalod
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

19.00 u. Allerzielendienst
M. Bruijns
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo. & Comm.
S. Baars

19.00 u. Allerzielendienst
R. Casalod

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

10.00 u. Woord & Gebed
Parochianen

10.00 u. Wo. & Comm.
A. Dijkers
10.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruins
10.00 u. Wo. & Comm.
K. Schuurmans
10.00 u. Eucharistie
G. Noom
19.00 u. Allerzielendienst
K. Schuurmans
10.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruins
10.00 u. Wo. & Comm.
T. Molenaar
10.00 u. Wo. & Comm.
R. Casalod

Za. 4 sept.
23e zondag
Zo. 5 sept.

10.00 u. Woord & Gebed
Parochianen

Za. 11 sept.
24e zondag
Zo. 12 sept.
Za. 18 sept.
25e zondag
Zo. 19 sept.

10.00 u. Wo. & Gebed
Parochianen

Za. 25 sept.
26e zondag
Zo. 26 sept.
Za. 2 okt.
27e zondag
Zo. 3 okt.

10.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruijns

Za. 9 okt.
28e zondag
Zo. 10 okt.

10.00 u. Oecumenische dienst

Za. 16 okt.
29e zondag
Zo. 17 okt.

10.00 u. Wo. & Gebed
Parochianen
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

Za. 23 okt .
Wereldmissiedag
Zo. 24 okt.
Za. 30 okt.
31e zondag
Zo. 31 okt.

10.00 u. Wo. & Comm.
K. Schuurmans

10.00 u. Woord & Gebed
Parochianen

10.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruijns

Ma. 1 nov.
Allerheiligen
Di. 2 nov.
Allerzielen
Za. 6 nov.
H. Willibrord
Zo. 7 nov.
Za. 13 nov.
33e zondag
Zo. 14 nov.
Za. 21 nov.
Christus Koning
Zo. 22 nov.

Wo. & Comm.: Woord en Communieviering / Woord & Gebed: Woord en Gebedsviering
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bouwbedrijfjmm.nl
“We doen het òf goed, òf niet”

Bouw- en Aannemingsbedrijf

JMM
Oostermeerweg 61
1184 TT Amstelveen
Telefoon 06 531 221 62

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

I
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Woord
WOORD VAN PASTOOR
Levenswijsheid
n elke mens wonen altijd vragen!
Vragen die van doen hebben met allerlei aspecten van het leven. Bijvoorbeeld de vraag naar het
waarom van ziekte en lijden. Ook over 1000 jaar zullen deze vragen er nog steeds zijn. In het jeugdige
‘seizoen’ van je leven vind je alles nog ‘eindeloos’, maar plotseling kom je in aanraking met sterven en
dood en stelt zich indringend de vraag: "Waarom moet de mens sterven?" Leven is niet denkbaar zonder
het einde ervan steeds tastbaarder te ervaren.
Het moment waarin dit fundamenteel tot je doordringt, leidt meteen een nieuwe levensfase in. En dan
is er direct een nieuwe vraag: "Hoe gebruik ik verder mijn levenstijd?"
Wijze woorden
Er gaat een verhaal over een jongeman die het leven één groot feest vond, maar toch in zichzelf begon
te vermoeden dat er een geheim achter zijn bestaan verborgen zat. Hij bezocht een wijze man en vroeg
hem hoe hij zijn leven zinvol kon maken en tevens wat hij moest doen om er ook
bij God goed voor te staan.
"Wat heb je zoal gedaan op de weg naar mij toe?" vroeg de wijze.
"Ik heb gezweet en hevige dorst geleden, vanwege de steile weg en de
inspanningen om hier te kunnen komen!"
"Wat deed je nog meer?"
"Ik heb een oude man geholpen een zware bussel hout naar zijn huis
te dragen."
"Wat deed je nog meer?"
Toen zweeg de jongeman en keek beschaamd naar de wijze. "Ik durf
het haast niet te zeggen," zei hij zacht. "Ik heb op een steen zitten uitrusten en gespeeld met een glazen bol die mijn vader mij als een geschenk had gegeven."
"Wat vond jij van al die opgesomde bezigheden het plezierigst om te ervaren; wat deed je het liefst?"
"Ik voelde mij heel prettig op die steen en bij het spelen met de glazen bol!" Toen zei de wijze: "Juist,
want op dat moment was God het dichtst bij jou!"
‘Spelen’ met je leven
Je bestaan moet je leren ervaren als een bezit, waarmee je het levensspel mag spelen. Het lijkt op die
veelkleurige glazen bol, die Vader God je als geschenk heeft gegeven.
Tijdens het ‘spelen’ met je leven moet je innerlijke vrede leren ervaren. Pas die ervaring doet je beseffen
dat leven óók is: mee-spelen met de andere mensen, in al hun veelvormigheid.
Zittend op ‘de steen’ (= het fundament) van je bestaan, die je God-Schepper mag noemen, wordt je leven
handzamer. Je problemen en vragen vinden een bedding en er ontstaat dat innerlijke, verwarmende
gevoel van nabijheid, geborgenheid. Je voelt je gedragen, jij persoonlijk, door de Schepper van je leven
en dát besef draagt je op, dit ook voor anderen tot een werkelijke ervaring te maken.
Zo, vanuit die groeiende Gods-relatie, ontdek je steeds meer de zin van jouw leven en hoe je er bij God
goed voor begint te staan. Juist als je ouder wordt, of bijvoorbeeld door een ziekte getroffen, of op een
andere manier lijdt aan het leven, heb je die innerlijke kracht nodig.

I

Rijst de vraag: "Hoe vind ik die zingevende kracht?" Door regelmatig wat momenten vrij te maken voor
je relatie met God; door uit te rusten bij Hem, die in Jezus een menselijk gezicht kreeg; door consequent
wat ‘vrije tijd’ te maken, gereserveerd voor jou en Hem, alleen.
Nu de herfst nadert, is er in de natuur al zo'n sfeer van rust en loslaten aan het groeien. Laat die natuur
de leermeester worden van jou, om steeds bewuster en meer begeesterd te gaan leven met het grote
geschenk dat leven toch is; en zo te groeien naar God en de mensen om je heen.
Het veelkleurige palet in de natuur moge zich weerspiegelen in de warme gloed van je levensnabijheid.

† A.F.M. Goedhart, pastoor
(Bron: Maandelijkse Ziekenbrief, Ziekenapostolaat Nederland)
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Misintenties
LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES
28/29 aug.

22e Zondag door het jaar B / Dina Cornelia Adriana Duyker; Kenneth Max
Trustfull/ pastoor André Goedhart; Tiny Numan - van 't Ent; Eleonora Margaretha Blank

Woensdag 1 sept. 19.00 u Woord & Communieviering, vooraf gegaan door het Rozenkransgebed
Weekend 4/5 sept.

Vrijdag 3 sept. H. Hart van Jezus 16.30 u
Aanbidding en Rozenkransgebed

23e Zondag door het jaar B / Nico de Jong en familie; om zegen over het
gezin, dat ouders en kinderen tot geloof mogen komen; Fernando dos Santos Jorge; George van Houts; Herman Schleeper; Jos en Nelly Sprangers - van
Riel; overl. fam. van Druten – Lechner; pastoor Han Snel; Willem Waij en
overleden familie; Daan van der Ven; Eleonora Margaretha Blank

Woensdag 8 sept. 19.00 u Woord & Communieviering
Weekend 11/12 sept.

24e Zondag door het jaar B om zegen over het gezin, dat ouders en kinderen
tot geloof mogen komen; Dick Reumer; Eduard Mandersloot; Jo PalmboomZijlmans; Jos Reumer- van Herpen; overleden familie Witte – Majoor; pater
Gerard Picavet; Mien Meijns-Zonneveld; Sjaan Swart; Reindert Goedhart;
Trees Kuijl - van Aalderen; Antoinette Elizabeth Tromp

Woensdag 15 sept. Maria van 7 Smarten 19.00 u Woord & Communieviering
Weekend 18/19 sept.

25e Zondag door het jaar B / Eddy Otmar Bons; Janny Woestenburg; Ank
Kat - Molkenboer); Eleonora Margaretha Blank

Woensdag 22 sept.
Weekend 25/26 sept.

26e Zondag door het jaar B / Ria Klitsie-Goes; om zegen over het gezin, dat
ouders en kinderen tot geloof mogen komen; Ali Beijer-Klitsie; diaken John
Versteeg; pater Jacob Sijm; Dina Cornelia Adriana Duyker; Kenneth Max
Trustfull; pastoor André Goedhart; Tiny Numan - van ’t Ent; Tony Saba

Woensdag 29 sept. HH aartsengelen Gabriël, Michaël, Rafaël 19.00 u Woord & Communieviering
Weekend 2/3 okt.

27e Zondag door het jaar B / om zegen over het gezin, dat ouders en kinderen tot geloof mogen komen; Fernando dos Santos Jorge; George van
Houts; Herman Schleeper; Jos en Nelly Sprangers - van Riel; Willem Waij en
overleden familie

Woensdag 6 okt. H. Bruno de Kartuizer
Vrijdag 8 okt. H. Hart van Jezus 16.30 u
19.00 u Woord & Communieviering
Aanbidding en Rozenkransgebed
Weekend 9/10 okt.

28e Zondag door het jaar B / om zegen over het gezin, dat ouders en kinderen tot geloof mogen komen; familie Snel-Mes; Jos Reumer- van Herpen;
Mien Meijns-Zonneveld; Sjaan Swart; Daan van der Ven

Woensdag 13 okt. 19.00 u Woord & Communieviering
Weekend 16/17 okt.

Fatimazondag / 29e Zondag door het jaar B / Jo Palmboom-Zijlmans; Eddy
Otmar Bons; Eduard Mandersloot; Janny Woestenburg; Trees Kuijl - van
Aalderen; Antoinette Elizabeth Tromp; Eleonora Margaretha Blank
- 14 -

Misintenties
LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES
Woensdag 20 okt. 19.00 u Woord & Communieviering
Weekend 23/24 okt.

30e Zondag door het jaar B / Ali Beijer-Klitsie; diaken John Versteeg; pater
Jacob Sijm; pastoor André Goedhart; Tony Saba; Truus Witte; Ank Kat - Molkenboer

Woensdag 27 okt. 19.00 u Woord & Communieviering
Weekend 30/31 okt.

31e Zondag door het jaar B /Allerheiligen / Dina Cornelia Adriana Duyker;
Kenneth Max Trustfull ; Tiny Numan - van 't Ent

Dinsdag 2 nov. 19.00 u Woensdag 3 nov. 19.00 u
Vrijdag 5 nov. H. Hart van Jezus 16.30 u
Aanbidding en Rozenkransgebed
Allerzielenviering /
Woord & Communieviering
alle overl. parochianen
van het afgelopen jaar;
lev. en overl. leden van
begrafenisver. Barbara
H.Willibrord jaar B / Toediening Sacrament van het heilig Vormsel
Weekend 6/7 nov.
Fernando dos Santos Jorge; George van Houts; Herman Schleeper; Jos
en Nelly Sprangers - van Riel; Willem Waij en overleden familie; Daan
van der Ven; Jo Palmboom - Zijlmans
Woensdag 10 nov. Paus Leo I
Zaterdagviering 19.00 uur, zondagsviering 09.30 uur in de Sint-Bonifatiuskerk.
Eerste Vrijdag van maand Aanbidding 16.30 uur.

Vaste mistijden door-de-week
Sint-Bonifatius, Oostzijde 12, Zaandam
Woord & Communieviering vooraf gegaan door het Rozenkransgebed: wo. 19.00 u.;
vanaf 1 okt. weekdagmissen als volgt:
gelezen H. Mis ma., di. en do. 9.00 u., wo. en vr. 19.00 u.;
biechtgelegenheid is er voor en na elke Mis weekend en door de week
H. Maria Magdalena, Kalf 160, Zaandam
gelezen H. Mis alle donderdagen 19.00 u.;
biechtgelegenheid is er voor en na elke Mis weekend en door de week
H. Odulphus, Dorpsstraat 570, Assendelft
gelezen H. Mis: ma. t./m. vr. 19.00 u.; aanbidding ma. t./m. vr. 19.30-20.00 u.;
biechtgelegenheid is er voor en na elke Mis weekend en door de week

‘De weg die je gaat,
Is belangrijker dan de plaats waar je staat’.

Mgr. dr. Jan Hendriks (Bron: KN)
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Nieuws
KORT NIEUWS
➢

CONTACT

Het parochieblad is een belangrijk middel van verbondenheid tussen de parochiekerken en gelovigen.
Het is een tastbaar teken van medeleven van de kerk, iets dat je letterlijk beet kunt pakken.
Met deze editie hopen wij u te bemoedigen, te stimuleren in het blijvend aanhouden van de, i.v.m. het
corona-virus, door de overheid aangeraden adviezen en maatregelen. Maar ook om met u in contact te
komen, te blijven en u te laten weten dat u er niet alleen voor staat: we blijven er sámen voor gaan!
➢ PAROCHIEBLAD

Het volgende parochieblad Zaancirkel verschijnt in of na het weekend van 22 november a.s.
Kopij – a.u.b. digitaal – aanleveren kan tot en met uiterlijk zondag 7 november.
Dit kan naar: redactieboni@live.nl o.v.v. ‘kopij’ in de ontwerpregel van uw e-mailbericht. Graag bij het artikel vermelden of het voor het Algemene Deel of voor het Parochiedeel bestemd is.
➢

KINDER-WOORD-DIENST

Op zondag 29 augustus was er voor de kinderen de eerste bijeenkomst van de Kinder-Woord-Dienst
(KWD) van seizoen 2021/2022. Nadat de bijeenkomsten van het vorige seizoen door het corona-virus
helaas niet door konden gaan, zijn het team en de kinderen dit nieuwe seizoen weer
enthousiast van start gegaan. Kinderen die de basisschool bezoeken zijn welkom
om zich aan het begin van de viering aan te sluiten. Zij krijgen het Evangelie van
de betreffende zondag op eigen niveau verteld en uitgelegd, en maken daar een
mooie verwerking bij. In principe zal er telkens om de week KWD zijn, de eerstvolgende is op zondag 12 september a.s. In verband met de coronamaatregelen
adviseren wij u om de website in de gaten te houden voor actuele informatie.
➢ ROZENKRANSGEBED
De oktobermaand is vanouds de periode waarin over heel de katholieke wereld
het Rozenkransgebed centraal staat. In een Amsterdams parochieblad lazen we
daar over het
volgende:
Ons leven is
een pelgrimsreis. Wij gaan op weg naar het huis van de Vader. Onze katholieke kerk
hoort een
familie te zijn, met God als vader, Jezus Christus onze Broer, Maria onze Moeder en dus
alle gelovigen bovennatuurlijk familie van elkaar. Laten we ons inspannen om liefdevol met
iedereen om te gaan ook wanneer iets gebeurt dat wij minder leuk vinden, zoals in een
echte familie. Is dit niet een mooie intentie om aan de Heer te vragen op voorspraak van
de heilige Maagd Maria bij het bidden van de rozenkrans?
Elke zondagavond om 16.30 uur in de maand oktober bidden we daarom in de Fatimakapel het rozenkransgebed. Doet u ook mee?
Van harte welkom.
➢

FATIMAZONDAG

De jaarlijkse Fatimazondag wordt dit jaar gehouden op zondag 17 oktober a.s. herdenken wij in onze kerk het feit dat Maria in Fatima (Portugal) verscheen aan
drie herderskinderen, Francesco, Jacinta en Lucia. Ze had voor hen een Boodschap
die van wereld-betekenis zou worden. Er gebeurde bijzondere tekens o.a. (het
Zonnewonder) en het politieke landschap is sindsdien drastisch veranderd. Zoals
het einde van de Eerste Wereldoorlog, het einde van het Communisme, de Val van de
Muur, de aanslag op Paus Johannes Paulus II enzovoort.
Nog steeds is Fatima hoogst actueel en uitgegroeid tot een van de grootste bedevaartsplaatsen ter wereld. Voor de vele Portugezen, Kaapverdianen en voor onszelf in onze gemeenschap dus ook
een speciale dag.
Meer kort nieuws op de volgende pagina’s!
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➢

OKTOBER MISSIEMAAND

In de missiemaand oktober springt de ‘Missiezondag’ er uit. Dit jaar is het
op 24 oktober ‘Missiezondag’. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we een deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijk zijn voor elkaar. Op zondag 20 oktober is er een extra collecte
voor Missio Pauselijke Missiewerken, waarvan de opbrengst o.a. bestemd is voor vrouwen en kinderen
in het bisdom N’Zérékoré. Daar is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes
de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek
aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de
afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.
Steun deze collecte op Missiezondag in de kerk of maak een bedrag over op IBAN NL93 INGB 0000 0087
25 t.n.v. Missio o.v.v. Guinee 2021 te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl
➢ ALLERHEILIGEN
Allerheiligen vieren we dit jaar op zondag 31 oktober. Een belangrijk feest dat niet vergeten mag worden. We roepen alle heiligen aan om voor de wereld en onszelf een voorspreker te zijn bij God de Vader
in de hemel.
➢

ALLERZIELEN

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

SACRAMENT VAN HET VORMSEL

Op 7 november zal Mgr. dr. Jan Hendriks, tijdens de zondagsviering, aan een groep jongeren en een aantal volwassenen het Sacrament van het Vormsel toedienen. Deze groep heeft de afgelopen maanden het
traject ‘Next Step 4 You’ doorlopen begeleid door Frank Punt en Emely Semedo, met op de achtergrond
Tineke Kosterink. Zij kiezen nu om een vervolgstap in het geloof te zetten. Hun namen vindt u in de
rubriek ‘Mensen in het Nieuws’. Als de Corona maatregelen op voornoemde datum versoepeld zijn kunnen veel parochianen getuige zijn van dit gebeuren! Wees welkom!
Bent u nooit gevormd en zou u dat graag willen? Neem contact via het parochietelefoonnummer 075
616 48 07, wij kijken of het ook voor u mogelijk is gevormd te worden
➢

ONTHEFFING ZENDING

Met ingang van 1 augustus 2021 heeft Mgr. dr. J.W.M. Hendriks op eervolle wijze ontheffing van de kerkelijke zending als catechetisch medewerkster verleend aan Tineke Kosterink-Molenkamp.
Op 24 juni 2004 ontving zij, na het volgen van de Kadercursus Catechese als een van de eerste catechetisch medewerkers, de zending van
de bisschop om aan de slag te gaan in de Sint-Bonifatiusparochie.
Ruim twee jaar geleden gaf Tineke aan deze en een aantal andere taken,
i.v.m. haar gezondheid én leeftijd, te willen neerleggen.
Voor de duidelijkheid:
zij blíjft haar taak als ‘Buitengewoon bedienaar van de heilige Communie’ vervullen en zal regelmatig
bij ouderen en of zieken onder u de Communie blijven brengen. Ook zal zij drie dagdelen per week op
de pastorie aanwezig zijn voor administratieve werkzaamheden en het samenstellen en uitwerken van
het parochieblad de Zaancirkel. Contact met haar kan altijd via de telefoonnummer(s) die u vindt in de
colofon en het redactie e-mailadres.
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➢

SRB en VRIENDEN

De Stichting Restauratie Bonifatiuskerk te Zaandam (SRB) is blij u te kunnen laten weten dat op de oproep, die voor de zomervakantie is uitgegaan, vier mensen hebben gereageerd die zitting willen nemen
in het stichtingsbestuur. Hiermee kan de stichting blijven bestaan en met haar belangrijke werk, van o.a.
manieren vinden om geld bijeenbrengen, voor de verdere restauratie door gaan!
In de advent/kerst-editie van ons parochieblad stellen de bestuursleden zich aan u voor!
VRIENDEN

U kunt er nu al voor zorgen dat zij aan het werk kunnen door u aan te melden als ‘VRIEND’ van de Bonifatiuskerk. Een aantal mensen zijn dat al, maar door bijvoorbeeld overlijden en verhuizing naar elders
is de vriendenkring een stuk kleiner geworden! En dat, nu er nog best veel moet gebeuren aan het kerkgebouw!
Maar misschien wilt u die dit leest, en nog geen ‘VRIEND’ bent, de vriendenkring van de Bonifatiuskerk
vergroten. Hiermee helpt u mee aan de verdere restauratie en het onderhoud van het mooie kerkgebouw!
Meldt uzelf aan om voor vijf jaar ‘VRIEND’ te worden door het invullen van de ingestoken antwoordkaart.
Wilt u eerst meer informatie: er liggen folders achter in de kerk in de bruine informatiekast.
Meer informatie kunt u ook krijgen via: st.restauratie.bonifatius@outlook.com
JAARLIJKS / KWARTAAL BIJDRAGE

Voor de mensen die al ‘VRIEND’ zijn willen wij erop wijzen / herinneren dat zowel de
jaarlijkse, als de kwartaalafschrijvingen ten gunste van de Stichting Restauratie Bonifatiuskerk (SRB) te Zaandam rond eind september van uw rekening zal worden afgeschreven. Bij voorbaat dank voor weer uw steun bij het in stand houden van onze mooie
Bonifatiuskerk.
Namens de stichting, Ben van Lammeren, penningmeester
➢ OPROEP OPROEP OPROEP!
Het lijkt nog vroeg, maar ‘regeren is vooruitzien’! Het jaarlijkse ‘uitstallen van het kerstverhaal’ vraagt onze aandacht! De expositie van decemberartikelen vraagt een gedegen voorbereiding.
Er is grote vraag naar: vrijwilligers die kunnen
helpen opzetten en eventueel helpen bij dit gebeuren. Het opzetten staat vooralsnog gepland
in laatste week van november (22 tot 26), definitieve data en tijden van opzetten komen nog.
‘Het kerstverhaal uitgestald’ zal zijn op:
➢ zaterdag 27 november 13.00 tot 16.30 uur
➢ zaterdag 4 december 13.00 tot 16.30 uur
➢ zaterdag 12 december 10.00 tot 16.30 uur
➢ zaterdag 19 december 13.00 tot 16.30 uur
➢ en na de zondagsvieringen in deze periode.
Het opruimen van dit evenement zal in de week na 19 december zijn.
De gehele opbrengst van deze kerstmarkt is bestemd voor
de verdere restauratie van ons kerkgebouw.
Zonder de ‘helpende handen’ van vrijwilligers gaat
het niet lukken dit, altijd goed bezochte, evenement
te houden. Meldt u aan!
Meer informatie en aanmelden:
Ans van Breukelen,  075 615 85 63
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Parochieraad
NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD

Beste medeparochianen,
In de vorige editie van de Zaancirkel heeft u gelezen dat de werkzaamheden aan het dak (vervangen van
leien en hemelwaterafvoeren) eind juni zijn afgerond. We hadden u beloofd dat er in deze editie enkele
foto’s van de werkzaamheden geplaatst zouden worden. Door de vakanties hebben wij de beloofde foto’s
nog niet ontvangen. Wij hopen dat wij deze spoedig zullen ontvangen, zodat wij in de volgende editie
(Advent/Kerstmis) enkele foto’s kunnen plaatsen. De werkzaamheden zijn zeer voorspoedig verlopen,
in samenwerking met Monumentenwacht en aannemer Pronk.

In de afgelopen periode is een groep vrijwilligers bezig geweest met het opruimen van de spullen van
pastoor A.F.M. Goedhart, onder leiding van pastoor F.J. Bunschoten (testamentair executeur). Het is een
flinke klus geweest. Via deze weg wil de parochieraad eenieder bedanken die hier een bijdrage aan heeft
geleverd.
Tijdens de laatste vergadering van de parochieraad heeft kapelaan Nico Kerssens het stokje als voorzitter overgenomen van pastoor Bunschoten. Pastoor Bunschoten heeft deze taak tijdelijk waargenomen
na het overlijden van pastoor Goedhart. Kapelaan Kerssens is hiermee tevens de eerst aansprekende in
onze parochie. De parochieraad wil via deze weg pastoor Bunschoten bedanken dat hij deze taak tijdelijk
op zich heeft willen nemen en zien uit naar de samenwerking met kapelaan Kerssens.
Mochten er onder u mensen zijn die graag wat willen doen in de parochie, laat het ons dan weten. Vele
handen maken licht werk. Zo zijn er helpende handjes nodig bij bijvoorbeeld het schoonhouden van het
kerkgebouw, het onderhoud van de pastorietuin, het koor en …………….. vult u maar in!
We hopen dat het een mooi (werk)seizoen mag worden. Waar we hopelijk weer diverse activiteiten
kunnen oppakken die door de aanwezigheid van het
Corona-virus stil zijn komen te liggen.
We houden u op de hoogte via de diverse beschikbare kanalen, denkend aan mededelingen na de vieringen, de WhatsApp groep van de parochie of via de
website.
Namens de parochieraad,
MTL Truijens, vicevoorzitter en kassier parochieraad
Wij allen zijn radartjes in het grote geheel. Sámen houden we de parochiemachine draaiende!
Meldt u aan als vrijwilliger! Er is, ook in onze parochie, veel te doen!

Open Monumentendag 2021
In het weekend van 11 en 12 september stellen verschillende Monumenten de deuren weer open voor
bezichtiging.
De Sint-Bonifatiuskerk in Zaandam doet mee op zaterdag 11 september, van 10.00 tot 17.00 uur.
Om 14.00 uur geeft Clara Bruins een lezing over de geschiedenis van het kerkgebouw, de bouwstijl en
het interieur.
Bespeling Mitterreitherorgel (1786):
10.30 uur Jeroen Rijpkema
15.00 uur Kees Schuurman
Van harte welkom op 11 september!
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Burendag
BURENDAG 2021

Burendag 25 september 2021 in de Rosmolenwijk
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de vierde
zaterdag in september. Dit jaar vieren we Burendag op zaterdag 25 september. Het is een dag waarop
je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
Voor het tweede keer wil Buurthuis de Kolk samen Burendag vieren met
de Sint-Bonifatiuskerk, Sporthal De Struijk en het Schoolplein.

Programma bij Sint-Bonifatiuskerk:
- Om 13.30 uur, speelt Bert Glim
accordeon en wordt vergezeld
door zijn gezelschap De Berini’s.

- Bert gaat het publiek vermaken met bekende volksliedjes.

- Om 14.00 uur geeft Clara
Bruins een korte lezing over de
betekenis van de Bonifatiuskerk voor de Rosmolenbuurt:
geschiedenis, bouwstijl en interieur.
- Om 14.30 uur, Ria Kroes geeft een demonstratie:
breien en haken, “met een tafel kijken, of wij de Rosmolenwijk aan het haken of breien krijgen”
- Om 14.30 uur, Brenda begeleid, stenen schelpen en
takken, materialen die je buiten kunt vinden, schilderen, decoreren

De hele middag verder, gezellig babbelen met elkaar. Koffie, thee, warme
hapjes en lekkernij aan gedragen door, Buurthuis de Kolk.
De Kerk is ook open voor gebed zoals elke zaterdag en een kaarsje op te steken
Wil je mee helpen op deze dag en bij ons komen buurten en/of gewoon genieten van Burendag met ons samen, bakkie doen, ben je van harte welkom,
vòòr de deur van de Bonifatiuskerk. U bent van Harte welkom wij beginnen
om 13.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
Op het plein van de Sint-Bonifatiuskerk, Oostzijde 12, Zaandam.
Initiatiefnemer voor deze activiteit bij de kerk: Brenda McCann.
Informatie: E-mail brendamc49@gmail.com
Telefoon: 06 86 64 73 44 / 075 617 67 52
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Mensen
MENSEN IN HET NIEUWS
Geboren

Hugo Hendricus Jacobus Verspay: 12 mei 2021
zoon van Johan en Lisette Verspay
broertje van Emmeke, Doortje en Janna
Boaz Vince Kosterink: 28 juli 2021
zoon van Bas en Madeleine Kosterink
broertje van Sanne, Maud, Sepp en Milou
Van harte gelukgewenst met dit kostbare geschenk van jullie liefde.

H.Doopsel

Mateus Curvello de Moraes Viera Chagas 14 augustus 2021
Pharaoh-Benjamin Atoman 20 augustus 2021
Jarren en Davian Guieb
9 oktober 2021
Welkom in ons parochiegezin en moge
het licht van Christus, gesymboliseerd in de
doopkaars, jullie tot gids zijn in het verdere leven.

H.Vormsel

Sacrament van de Zieken

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

Zieken

Sibrecht Fieggen thuis
Ada de Groot – van Houts thuis
Saskia van den Ordel thuis
Goede moed en sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd
en een speciaal gebed voor hen!

Jarigen

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

In liefdevolle herinnering
Overledenen

Johanna (Jo) Palmboom
Jos Reumer - van Herpen
Willem Antonius Waij
Daan van der Ven
Antoinette Elizabeth Tromp

† 11 mei 2021 *
† 13 mei 2021
† 2 juli 2021 *
† 5 juli 2021 *
† 17 juli 2021
† 16 augustus 2021

Eleonore Margaretha Blank
(* zie ook de rubriek ‘In Memoriam’)

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

Nieuwe parochianen

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

Toekomst
Vaccineren tegen Corona? Is in heel veel landen VERRE toekomst.
hier is de toekomst al aan zijn geschiedenis begonnen!
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Jozefjaar
DE HEILIGE JOZEF

De heilige Jozef: hoeder van Gods Huis
Door Clara Bruins
Op 8 december 2020 heeft paus Franciscus het Jozefjaar afgekondigd met de brief Patris Corde (met het
hart van een vader). Met dit speciale jaar wilde hij de rol van Jozef in Gods heilswerk extra benadrukken.
Liefdevol zorgde Jozef voor Maria en zijn goddelijk pleegkind, bescheiden en op de achtergrond, zoals
talloze zorgverleners tijdens de corona-pandemie. Jozef was de trouwe en moedige beschermer van zijn
gezin. In deze rol is hij weergegeven op een gebrandschilderd raam in de Bonifatiuskerk (zie afbeelding).
De uitverkiezing van Jozef
Bovenin het raam, in een tondo, is een engel te zien die een banderol uitspreidt met een citaat uit de
Litanie van de heilige Jozef: hij heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis. Dit betekent dat Jozef door
God uitverkozen werd tot man van Maria en tot beschermheer over het heilig huisgezin van Nazareth.
We zien dit verbeeld in vier scènes uit het leven van Jozef, gebaseerd op de evangeliën en andere religieuze bronnen. De eerste scène (linksboven) toont het huwelijk van Maria en Jozef, in tegenwoordigheid van een priester. Jozef is weergegeven als oudere man met baard en Maria als jong meisje met blond
krullend haar. Zij draagt kleding in de kleuren wit en blauw. Jozef strekt zijn rechterhand uit naar Maria
en hij heeft in de linkerhand een staf die in een bloem eindigt. De bloeiende staf van Jozef verwijst naar
zijn uitverkiezing als echtgenoot van Maria. Hij behoorde tot de mannen die hun staf in de tempel moesten plaatsen, om God door een teken te laten bepalen wie de bruidegom van Maria zou worden. Tot zijn
verbazing kreeg Jozef, die al op leeftijd was, de eer. Toen zijn staf ging bloeien werd Maria aan hem
toevertrouwd. Jozef nam haar onder zijn hoede.
De droom van Jozef, de vlucht naar Egypte en de terugkeer naar Nazareth
Onder de huwelijksscène zien we het heilig gezin slapend in het schamele 'huis' te Betlehem, waar Gods
Zoon geboren werd. Het is nacht. Het Jezuskind ligt, op stro en in doeken gewikkeld, dicht bij zijn moeder. In een droom verschijnt aan Jozef een engel die hem aanspoort met het kind en zijn moeder naar
Egypte te vluchten, om te ontkomen aan Herodes die het kind wil doden. Jozef doet wat de engel hem
opdraagt en vertrekt nog diezelfde nacht, om zijn gezin in veiligheid te brengen. In de derde scène
(rechtsboven) is de vlucht naar Egypte verbeeld. Maria zit met het slapende kind op de ezel, die door
Jozef geleid wordt in een nacht vol sterren. Op de achtergrond zijn de bladeren van een palmboom te
zien. De heilige familie bleef in Egypte tot de dood van Herodes. Toen verscheen opnieuw een engel aan
Jozef met het bericht dat hij met het kind en zijn moeder terug kon keren naar Israël. Ze vestigen zich in
het stadje Nazareth. In de laatste scène (rechtsonder) zien we Maria, Jozef en de kleine Jezus in het huis
van Nazareth, bezig met alledaagse huiselijke activiteiten. Op de achtergrond is Maria aan het spinnen.
Jozef, de zorgzame voedstervader van Jezus, verdient de kost als timmerman en leert het vak aan zijn
opgroeiende Zoon. Deze is ijverig aan het werk in de timmerwerkplaats.
Met veel liefde heeft Jozef de taak vervuld die God hem toevertrouwde. Hij was een waardige hoeder
van Gods huis in Nazareth. Dit patronaat werd door paus Pius IX in 1870 uitgebreid. Jozef werd toen
uitgeroepen tot beschermheilige van Gods Huis wereldwijd: de R.K. kerk. Alle gelovigen werden daarmee onder bescherming gesteld van de heilige Jozef, die 'met het hart van een vader' over hen waakt,
zoals hij dat eens deed over het heilig huisgezin van Nazareth.
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Jozefjaar
DE HEILIGE JOZEF

Gebrandschilderd glas-in-loodraam met scènes uit het leven van de heilige Jozef
Signering Mies van Oppenraaij, 1948
Zuidapsis (Jozefkapel) van de Sint Bonifatiuskerk. Foto: Angelique Broerse- van Hal
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Memoriam
IN MEMORIAM

† 11 mei 2021 - Johanna Antonia Palmboom – Zijlmans

Op 18 mei jl. namen we in ‘haar’ Bonifatiuskerk afscheid van de lieve vrouw die in onze parochie bekend
staat als Jopie maar ook wel als Tante Jo.
Jo kwam, op 13 juni 1930, ter wereld als derde kind in een Wormerveers gezin met zes kinderen en
werd ten doop gehouden in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk. Haar ouders, Cornelis Hendrik Zijlmans
en Anna Neelen, zorgden goed voor hun dochter. Als jonge vrouw liep Jo tegen de liefde van haar leven
aan toen zij Johannes Nicolaas Palmboom ontmoette. Zij en Jan trouwden elkaar op 28 april 1955. In
Zaandam vestigden zij zich en stichtten hun gezin waarin Jopie de warme, attente en sterke moeder
werd voor hun kinderen Leny, Anette, Nico en Marjon. Jopie genoot van haar gezinsleven en haar taak
om de kinderen groot te brengen tot goede, rechtschapen mensen met hart voor een ander. En dat is
haar samen met vader Jan gelukt. Ook omdat zij zelf gewoon een voorbeeld was van een goed mens,
altijd bereid om een ander te helpen en een duwtje in de rug te geven. Voor al haar kinderen had Jopie
weer een eigen, heel persoonlijke vorm van aandacht; een specifieke band. Ze was dol op haar kleinkinderen – het oppassen wat zij veel op hen deed is voor hen een onvergetelijke herinnering – en, een hele
poos later mocht zij ook nog haar achterkleinkinderen meemaken. Nu al zo’n 35 jaar terug overleed heel
plotseling haar man Jan en werd ze zomaar weduwe. De oudste drie kinderen waren al het huis uit, haar
jongste dochter woonde nog thuis. De uitvaart en rouwverwerking werden begeleid door de toen nog
niet zo lang in de Sint-Bonifatiuskerk werkzame pastoor A.F.M. Goedhart. De niet zo gemakkelijke onderwerpen om te bespreken, daar kon Jopie met hem wel over praten. Ze ondervond van die gesprekken
en van haar sterke geloof veel steun. Maar omgekeerd is Jopie ook tijdens heel het pastoraat van pastoor
Goedhart een steun geweest in kerkelijke werkzaamheden die zij als parochievrijwilligster, samen met
anderen, verrichtte. We herinneren ons Jopie als goedlachse en actieve medewerker – de mouwen opgestroopt – om de kerk schoon en fris te houden, als ‘raapster’ (om kerkbladen te rapen), lid van de
handwerkgroep maar bovenal een trouwe kerkbezoeker met een grote devotie tot Moeder Maria. Haar
gebedsleven was solide, en dat uitte zich ook in verhoringen. Zoals het herstel van haar zoon Nico waar
ze de hemel zo intens om gevraagd heeft. Én verkregen! Het was ontroerend dat op de dag van pastoors
overlijden er nog bloemen van hem bij Jo thuis bezorgd werden. Dit voorjaar ging zij dan zelf lichamelijk
achteruit. Ze beleefde de moeilijke tijd met een houding van overgave en als een dankbaar mens. Toen
ik Jopie’s hoofd en handen met olie mocht zalven in het Ziekensacrament sprak zij nog heel mooie woorden tot haar kinderen, Tineke en mij en gaf ons daarmee iets heel waardevols mee. Toen werd zij vanbinnen nog vrediger en was het goed. Met liefde hebben we haar aan de Goede God uit handen gegeven,
vertrouwend en wetend dat onze Jopie een goede thuiskomst mag genieten. Onze Lieve Heer en al haar
dierbaren die al bij Hem wonen mag zij daar ontmoeten. Rust zacht en dank dat je van je leven iets moois
gemaakt hebt voor anderen.
deken F.J. Bunschoten

† 2 juli 2021- Willem Anthonius Waij

Op 10 juli was in de Sint-Bonifatiuskerk de uitvaartplechtigheid van Willem Waij.
Willem werd op 13 juli 1932 in Assendelft geboren. Op een reis voor katholieke jongeren ontmoete hij
Tiny Dix, met wie hij in 1963 trouwde. Na een periode van inwonen bij zijn ouders, gingen Willem en
Tiny aan de Veldbloemenweg wonen. Hier werden Ron, Fred en Monique geboren.
Tot zijn 58e werkte hij als monteur bij Marvelo.
Willem was een man van het woord: voor bijzondere gelegenheden schreef hij een gedicht of een lied.
Ook een man van hét Woord: hij vond inspiratie en levenswijsheid in de Bijbel het Woord van God. Willem was een man met een groot netwerk: hij was lid van de carnavalsvereniging, organiseerde het jeugdcarnaval en werd tot Prins Carnaval van de Zaanzotters gekozen. Lange tijd trimde hij op zaterdag met
een vriendengroep. Tot zijn 80e heeft hij op het parochiekoor gezongen.
Op 1 juli ontving hij in het ziekenhuis de ziekenzalving, waarbij de Psalm van de Goede Herder werd
gebeden: De Herder die voor ons zorgt en ons leidt naar de groene velden; De Herder die bij ons is als
het leven door een diep dal gaat; de Herder die ons op een dag thuis roept. De dag erna is hij overleden.
Moge Willem rusten in vrede, bij de rust en liefde van de Goede Herder.
kapelaan Nico Kerssens
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Memoriam
IN MEMORIAM

† 5 juli 2021 - Daniël Josephus Maria van der Ven

Daan van der werd op 8 oktober 1936 in Amsterdam geboren. In 1963 trouwde hij met Annemarie
Niehe. Vanaf 1973 woonde het gezin van der Ven met de kinderen Joke en Maarten in de Stationsstraat.
Daan verbouwde een voormalige winkel tot een mooi en praktisch woonhuis, waar hij met veel plezier
de rest van zijn leven zou wonen.
Hij werkte bij een firma in tandprotheses en verzorgde daar de marketing en pr.
Daan had verschillende verzamelingen: hij had oog voor wat bijzonder en waardevol was. Dat kenmerkt
ook zijn levenshouding: hij hield vast aan zijn geloof, de normen en waarden, omdat dit waardevol voor
hem was. Maar als iemand een andere mening had, dan respecteerde hij deze.
De laatste periode ging zijn gezondheid achteruit en kwam hij op bed te liggen. Vanaf zijn bed keek hij
naar een schilderij van Christoffel, de beschermer van de reizigers. Toen hij op 1 juli de ziekenzalving
ontving, is tot Christoffel gebeden, om Daan te begeleiden op zijn laatste reis.
Op 13 juli was de crematieplechtigheid, op de kist lag een medaille van Christoffel…
Moge Daan van der Ven rusten in vrede, thuis komen bij de God van liefde.
kapelaan Nico Kerssens.

Informatiefolders
Regelmatig krijgen we in de Sint-Bonifatiusparochie de vraag heeft u (meer) informatie over … dan volgt
een onderwerp over dat wat iemand op dat ogenblik bezighoudt.
Daarom zijn er in de afgelopen periode (coronatijd – dus tijd genoeg) voor de Sint-Bonifatiusparochie
informatiefolders gemaakt over de volgende onderwerpen:
▪

Dopen * / Kinder-Woord-Dienst / Eerste Communie *
Boete en Verzoening * / Misdienaar worden
Vormsel * / Huwelijk * / Ziekenzalving * / Uitvaart
Omgaan met verlies / Digitaal Geven

De met een sterretje aangeven items zijn zogenaamde
‘stappen’ in het geloof. Over deze stappen wordt algemene
informatie gegeven in de betreffende folders en hoe daar
in de parochie mee wordt omgegaan.
De andere folders geven informatie over het hoe, wat,
waarom en bij wie men zich kan melden voor meer informatie en het maken van afspraken over betreffend item.
Als we denken aan bijvoorbeeld: ziekenzalving, uitvaart of omgaan met verlies, schuiven mensen dit
soort onderwerpen vaak voor zich uit.
Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van e.e.a. rondom deze thema’s, neem een folder mee!
Lees deze en praat er eens over met uw huisgenoten, kinderen of andere voor u belangrijke mensen.
Zodat ook zij weten wat te doen als er zich iets voordoet rondom deze en andere gebeurtenissen.
U vindt de folders aan de zijkant van de bruine informatiekast,
achter in de kerk en kunt deze gratis meenemen.
Op verzoek kunnen wij u de gevraagde folder(s) ook digitaal toesturen.
WIST U DAT …

Het sacrament van de Ziekenzalving niet alleen aan stervenden wordt toegediend! Uit het toedienen
van dit sacrament ontlenen zieken, maar ook ouderen, kracht en steun om hun ziekzijn en of ouderdom
te aanvaarden en er beter mee om te gaan. Ook kan het sacrament, indien nodig meermalen worden
toegediend. Degene die het sacrament ontvangt hoeft dus niet per se ernstig ziek of stervende te zijn.
Lees de folder en of vraag ernaar via het parochietelefoonnummer.
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Agenda
PAROCHIEAGENDA
Alle activiteiten, data en tijden zijn onder voorbehoud i.v.m. mogelijk
veranderende maatregelen rondom het Corona virus!
Let op de mededelingen na afloop van de vieringen en of raadpleeg de parochiewebsite!
AUGUSTUS

Zat.
Zon.
Din.

28
29
31

13.00 u - 16.30 u openstelling kerk
9.30 u Eucharistieviering, tevens Kinder-Woord-Dienst 
Verg. Kerkbestuur (dagelijks bestuur)

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

3
4
7
9
10
11
12
14
16
17
18
23
24

Zat.
Zon.
Don.

25
26
30

9.30 u
13.00 u
19.30 u
18.30 u
13.30 u
13.00 u
9.30 u
19.30 u
18.30 u
9.30 u
13.00 u
18.30 u
8.30 u
13.30 u
13.00 u
9.30 u
18.30 u

Kerkwerken
- 16.30 u openstelling kerk
Bijeenkomst SRB
NS4Y (vormselvoorbereiding)
Kerkwerken
- 16.30 u openstelling kerk / tevens Ópen Monumentendag’
Eucharistieviering, tevens Kinder-Woord-Dienst 
Verg. Parochieraad
NS4Y (vormselvoorbereiding)
Kerkwerken
- 16.30 u openstelling kerk
NS4Y (vormselvoorbereiding)
- 12.30 u bijeenkomst Monumentenwacht
Kerkwerken
- 16.30 u openstelling kerk / tevens ‘Burendag’
Eucharistieviering, tevens Kinder-Woord-Dienst 
(vormselvoorbereiding)

Vrij.
Zat.
Don.
Vrij.
Zat.

1
2
7
8
9

Zon.
Don.
Vrij.
Zat.
Zon.

10
14
15
16
17

9.30 u
13.00 u
18.30 u
13.30 u
13.00 u
13.00 u
9.30 u
18.30 u
9.30 u
13.00 u
9.30 u

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

19
22
23
24
28
29
30

19.30 u
13.30 u
13.00 u
9.30 u
18.30 u
9.30 u
13.00 u

Kerkwerken
- 16.30 u openstelling kerk
NS4Y (vormselvoorbereiding)
Kerkwerken
- 16.30 u openstelling kerk
H.Doop Jarren en Davian Guieb
Eucharistieviering, tevens Kinder-Woord-Dienst 
NS4Y (vormselvoorbereiding)
Kerkwerken
- 16.30 u openstelling kerk
Feestelijke eucharistieviering b.g.v. Fatimazondag
H.Doop
Verg. Parochieraad
Kerkwerken
- 16.30 u openstelling kerk
Eucharistieviering, tevens Kinder-Woord-Dienst 
NS4Y (vormselvoorbereiding)
Kerkwerken
- 16.30 u openstelling kerk

Don.
Vrij.
Zat.
Zon.

4
5
6
7

18.30 u
13.30 u
13.00 u
9.30 u

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

NS4Y (vormselvoorbereiding)
Kerkwerken
- 16.30 u openstelling kerk
Eucharistieviering, toedienen van het H.Vormsel,
tevens Kinder-Woord-Dienst 

 Kinder-Woord-Diensten tijdens de zondagsvieringen zijn, helaas,
nog steeds onder voorbehoud van maatregelen rondom het Coronavirus.
Als er een KWD bijeenkomst is krijgen ouders ÁLTIJD tevoren een e-mail!
OUDERS WEET U ZEKER DAT DE PAROCHIE UW E-MAILADRES HEEFT?

Niet zeker? Geef dit a.u.b. door via:  wjk.bonifatiusparochie@live.nl
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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 Zaandam-Zuid én
Zaandam-Noord.
Meer informatie vindt u op
www.katholiekzaanstreekzuid.nl
Weet u welkom!
Wij zouden het zeer waarderen als u uw
gegevens (mutaties) aan onze ledenadministratie doorgeeft, zo kunnen wij een actuele administratie bijhouden.
Wij verzoeken u vriendelijk om een aanmeldingsformulier in te vullen en
- zonder postzegel - op te sturen naar:
Sint-Bonifatiusparochie,
Antwoordnummer 1296,
1500 WC Zaandam
U kunt het formulier ook in de brievenbus,
van de pastorie, doen aan de Oostzijde 12
Zaandam (centrum).
Bij voorbaat onze dank,
ledenadministratie Sint-Bonifatiusparochie.

PAGINA

Voorwoord
Nieuws vanuit het Kerkbestuur
Berichten vanuit de regio
Thema Vredesweek
Werelddag
Voor jong en oud(er)
Bijbelse afbeeldingen
Vieringen in de Zaanstreek
Bonifatius Nieuws
v.a. pag.
Woord van pastoor
Liturgische kalender en misintenties
Kort Nieuws
Nieuws van de Parochieraad
Monumentendag 2021
Burendag
Mensen in het nieuws
Heilige Jozef
In Memoriam
Parochieagenda

3
4
5
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7
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10
12
13
14
16
19
19
20
21
22
24
26

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
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Winkelcentrum Westerwatering, Langeweide 99
1507 NC Zaandam, telefoon 075 616 35 83

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

HIER
Had ÚW advertentie kunnen
staan en op meer dan

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

in de brievenbus
kunnen vallen!
Informatie:
 06 26 29 80 01 of
redactieboni@live.nl

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

erkend elektrotechnisch waarborg installateur

Zingen in een koor:
dat kun jij ook!

Meld je aan via de pastorie  075 616 48 07 of
via het redactieadres:  redactieboni@live.nl

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

Openingstijden
Maandag

: Gesloten

Dinsdag

: 09.00 – 18.00

Woensdag

: 09.00 – 18.00

Donderdag

: 09.00 – 21.00

Vrijdag

: 09.00 – 18.00

Zaterdag

: 08.30 – 16.30

–
–
–
–
–
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