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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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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.)

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.

Website
Binnenkort wordt een nieuwe website
gelanceerd. De webmasters van de parochies
zijn hierover geïnformeerd.

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.

Verantwoording aan oud-parochianen
Wormerveer
Op zondag 31 oktober is daarover een
bijeenkomst in Krommenie.

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.

Uit de parochies
Bonifatius: Dakherstel is klaar. Na het
overlijden van Pastoor Goedhart vangt kapelaan
Nico Kerssens met name in het pastoraat veel
op.

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
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BERICHTEN
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.
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
11.00u. tot 16.00u. Er is documentatie voorhanden en eventuele uitleg/rondleiding door
een medewerker.
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

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 10.00u tot 16.00u.
Na de Parkdienst in het Agathepark op zondag 12 september is de boeken/platenmarkt ook open van
12.00u tot 14.00u. Kom vroeg, dan heeft u de beste keus! Want weg is weg.
De opbrengst is voor de Vastenactie 2022.
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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.

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 PAXprogramma '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
‘Uitsluiting zet 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
samenleving
zich inzetten voor vrijheid, waarheid en recht, zodat alle mensen in liefde
kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar
onder druk’
het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke
toekomst voor ons.
(Bron: Pax Magazine)

-5-

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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VOOR JONG EN VOOR OUD(ER)
Wie niet wordt als kinderen
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.
‘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.’

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 hoorden 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
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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.
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 Heilige 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 IN DE ZAANSTREEK

23e zondag
Za. 4 sept.
Zo. 5 sept.
24e zondag
Za. 11 sept.
Zo. 12 sept.
25e zondag
Za. 18 sept.
Zo. 19 sept.
26e zondag
Za. 25 sept.
Zo. 26 sept.
27e zondag
Za. 2 okt.
Zo. 3 okt.
28e zondag
Za. 9 okt.
Zo. 10 okt.
29e zondag
Za. 16 okt.
Zo. 17 okt.
Wereldmissiedag
Za. 23 okt.
Zo. 24 okt.
31e zondag
Za. 30 okt.
Zo. 31 okt.

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

H. Magdalena
11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u.
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
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H. Odulphus
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
N. Beemster
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

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

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

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Requiem, waarna
kerkhofgang
N. Kerssens
11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

HH. Martelaren

23e zondag
Za. 4 sept.
Zo. 5 sept.
24e zondag
Zo. 12 sept.
25e zondag
Za. 18 sept.
Zo. 19 sept.
26e zondag
Zo. 26 sept.
27e zondag
Za. 2 okt.
Zo. 3 okt.

H. Petrus
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
10.00 u.
Eucharistie
Woord en Communie
G. Noom
M. Bruijns
10.00 u.
10.00 u. en 14.00 u.
Oecumenische dienst
Afscheidsdiensten
Agathepark
n.b., gemeenschap viert 19.00 u.
Woord en Communie
komende tijd aan
M. Bruijns
Pinkstraat 14 !
10.00 u.
10.00 u.
Woord en Communie Woord en Communie
M. Bruijns
S. Baars
10.00 u.
10.00 u.
Woord en Communie Woord en Communie
K. Schuurmans
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
10.00 u.
Woord en Communie Woord en Communie
A Dijkers
T. Molenaar
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19.00 u.
Allerzielendienst,
Kerkhofgang
19.30 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Requiem, waarna
kerkhofgang
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

H. Magdalena

H. Jozef

10.00 u.
Woord en gebed
Parochianen
10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans

10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra
10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra

10.00 u.
Woord en gebed
Parochianen
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom

10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u.
Woord en gebed
Parochianen

28e zondag
Za. 9 okt.
Zo. 10 okt.
29e zondag
Za. 16 okt.
Zo. 17 okt.
30e zondag
Za. 23 okt.
Zo. 24 okt.
31e zondag
Za. 30 okt.
Zo. 31 okt.
Allerzielen
Di. 2 nov.
H. Willibrord
Za. 6 nov.
Zo. 7 nov.
33e zondag
Za. 13 nov.
Zo. 14 nov.
Christus
Koning
Za. 21 nov.
Zo. 22 nov.

10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
19.00 u.
Allerzielendienst
K. Schuurmans
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
T. Molenaar
10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod

19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Eucharistie
M. Bruijns
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
T. Molenaar
19.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Allerzielendienst
M. Bruijns
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
S. Baars
19.00 u.
Woord en Communie
10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom

-

10.00 u.
10.00 u.
Woord en Communie
Oecumenische dienst W. Waardijk
10.00 u.
Woord en gebed
Parochianen

10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Eucharistie
G. Noom

10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans
19.00 u.
Allerzielendienst
R. Casalod

10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk

10.00 u.
Woord en gebed
Parochianen

10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra

10.00 u.
Woord en gebed
Parochianen

10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk

Vaste mistijden doordeweeks
H. Bonifatius, Oostzijde 12
Rozenkrans en Communieviering: 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
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
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
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BERICHTEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE
Even bijpraten…
Opgeschrikt werden we deze zomer ook door nieuws dat je niet waar wil hebben. Een bekende
medelander, Peter R. de Vries, onvermoeibaar misdaadonderzoeker, werd van het leven beroofd. De
Nederlandse bevolking reageerde verbijsterd en meelevend. Daarna, delen van Limburg, België en
Duitsland door rivierwater overspoeld. Ramp die niemand zag aankomen. Mensen waren door wat
voorafging al zo gedupeerd en dan dit erbovenop. En wanneer hebben we nou eindelijk een nieuwe
regering?
Nu we aan het staartje van de zomer bezig zijn, loop ik mijmerend wat door de kerk van Assendelft. Over
het tegelpad dat hier een daar wat ‘heuvelachtig’ is en waar de houten vlonders onder de kerkbanken
niet overal meer ‘moeders mooiste’ zijn, in elk geval heel wat jaartjes niet meer gebeitst. Maar dat
imperfecte heeft ook wel iets...
Ik denk vaak aan de wintermaanden van 2020 terug. Toen we nog zo heerlijk onwetend waren. Ergens
in China zo hoorden we voor het eerst, deed zich een uitbraak voor van een nieuw virus. Ver weg. Wisten
wij veel. Geen idee dat het aanzien van een nieuw decennium in zo rap tempo zou wijzigen. Van niets
aan de hand naar een coronasamenleving. Met iedereen die overal iets van vindt. Mensen die elkaar de
maat nemen soms.
Ik denk terug aan de laatste ‘gewone’ Allerzielenplechtigheden die we in de kerken hebben kunnen
houden om de lieve doden te gedenken. De laatste ‘normale’ Kerst. Beide in 2019. De daarop volgende
editie van Allerzielen hebben we bezoekers alleen buiten, op de kerkhoven, kunnen ontvangen. De
Kerstnachtmissen vielen uiteindelijk uit. Kerken sloten hun deuren, openden die weer. We werden
heen-en-weer geslingerd tussen moed, vrees, maatregelen. Hoe zal deze winter de vlag erbij hangen?
Gaan varianten nog een vlucht nemen? Worden vrijheden ingeperkt? Grondrechten? Gaan scholen,
kantoren, ‘niet-essentiële’ winkels weer dicht? Wat adviseren RIVM en OMT voor onze gezondheid aan
het kabinet? Het stemmetje van je angsten krijg je met z’n zeurtoontje toch niet zo gauw meer uit je
hoofd vandaan. We hebben ons al eerder verbaasd over wat we niet geloofden dat zou gebeuren.
Er lijkt nu reden tot optimisme. Zal het zo mogen zijn?
Misschien is uw gedachte ook: mensen in Nederland, luister wat naar elkaar. Heb wat geduld en begrip
voor de ander. Respecteer dat ieder mag vinden wat hij vindt en vooral zijn eigen geweten mag volgen.
We zijn van oudsher steeds een tolerant volkje geweest, laten we als inwoners van deze Lage Landen
elkaar vasthouden. Zeker ook binnen de Kerk. Moge God ons behoeden. Ons en onze tijdgenoten doen
terugkeren tot het geloof der vaderen.
‘We’ deden het bijzonder goed in Tokio. Haalden de ene
Olympische plak na de andere binnen. Ik verbaasde mij dat ik
in dit scoren tijdens de Spelen meer plezier beleefde dan in
voorgaande tijden. Toch door dat ‘Zie je wel? Mogelijkheden
zijn nog niet uitgedoofd’-stemmetje. Er lopen nog zoveel
mensen met idealen rond. Die in plaats van een uitgeholde
robotcultuur toch liever weer voor een samenleving opteren
die vanuit christelijke warmte en waarden is vormgeven.
Vanuit de ‘vreze Gods’, om maar eens een van de zeven gaven
van de Heilige Geest te noemen. Kapelaan Kerssens en ik
ontmoeten – verrassend genoeg – mensen in de
studeerleeftijd die van interesse in het geloof blijkgeven. Dat
geeft hoop. Wij gaan graag met hen in gesprek.
deken F. Bunschoten
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MENSEN MENSEN MENSEN
Gedoopt
Op donderdag 29 juli, feest van de H. Marta, werd in de Odulphuskerk het Doopsel toegediend aan King
Guzman Wezelman. Hij is het eerste kind en zoon van Tiemo Wezelman en Antiphaz WezelmanManuela. We wensen King veel zegen op ‘t levenspad onder de bescherming van de Heer, Onze Lieve
Vrouw en z’n engelbewaarder. Van harte gefeliciteerd aan hemzelf, zijn ouders, groot- en peetouders!
deken F. Bunschoten
Dank
Deze zomer maakte mevr. Jeanne Padberg-Schoorl ons bekend dat zij na vele jaren het coördineren van
de raapochtenden overdraagt aan mevr. Joke Zuidervaart-van der Laan. Van harte dank ik beide dames
voor het dikwijls in touw zijn voor deze werkzaamheden.
Mevr. Padberg blijft de verantwoordelijkheid houden voor het indelen van de
bezorgwijken van ons parochieblad. Daar zijn we blij mee. Eerder had mevr.
Padberg de taak om de kerkhofadministratie bij te houden na vele jaren al
overgedragen aan mevr. Ingrid van Lieshout-Dekker. Dank voor de goede
zorgen.
Begin augustus heeft mevr. Tiny Bakker-Betjes haar taak om het collectegeld te
tellen overdragen aan de heer René Spruit. Ik dank mevr. Bakker voor haar voor
het jarenlang minutieus verrichten van dit telwerk, zodoende bijhoudend wat
parochianen in hun goedheid financieel aan hun kerk offeren. De heer Spruit ben ik erkentelijk voor het
overnemen van de klus.
deken F. Bunschoten
Verjaardag
Bent u de afgelopen tijd jarig geweest of viert u binnenkort uw geboortedag? Van harte
proficiat. Een nieuw levensjaar mag in dankbaarheid uit Gods hand ontvangen en geleefd
worden!
Huwelijksverjaardag
Staat u komende tijd stil bij uw trouwdag, of is deze kortgeleden herdacht, dan wensen
we u alle goeds toe in verbondenheid met uw echtgeno(o)t(e).
Doopsel
Stilgestaan bij uw eigen doopdag? Vier deze elk jaar als een cadeau en de levensbron van
uw onderdompeling in de genade van Christus zal nooit opdrogen.
Wilt u uw kind het katholiek Doopsel laten ontvangen of bent u zelf hierin geïnteresseerd?
Neem contact op!
Geboorte en verwachting
Soms ontvangen we een geboortekaartje of krijgen we een blij bericht dat jonge mensen
vader en moeder gaan worden. Veel zegen bij deze belangrijke verrijking van jullie leven!
Verdriet
Maar ook bij verdrietige gebeurtenissen, zoals ziekzijn, zorgen, overlijden, verlies en gemis,
delen wij dit als geloofsgemeenschap met elkaar. Draagt elkanders lasten (Gal.6,2) zegt een
bijbelwoord. We leven met elkaar mee en dragen samen de pijn waar je doorheen moet. En
weet dat we bidden om sterkte voor u. Houd vol en we bewonderen ieder die toch wegen
vindt om elke dag te nemen zoals die komt.
Verhuisd
Ben je op een andere plek komen te wonen: veel woongenoegen in je nieuwe optrekje.
Heel belangrijk om je thuis ook echt thuis te voelen!
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Ziek
Hen die ziek vergeten we niet. Ze zijn elke dag in onze gedachten en
gebeden, en dat blijft ook zo. We wensen u, als het u betreft, maar ook
onze vriendinnen/vrienden met een lichamelijke handicap, veel sterkte toe.
In het bijzonder noemen wij hier diaken S.E. Fieggen, die zich zoveel jaar in onze kerken heeft ingezet.
Huwelijk
Plannen maken. Toekomst in beeld proberen te krijgen. Daarvoor moet een basis
gelegd worden. Wat voor keuzes passen daarin? Iedere persoon zoekt naar
werkelijk en blijvend geluk. Weinigen vinden het. Hoe komt dat? Dat heeft te maken
met teveel terughoudendheid om een radicale keuze te maken.
Misschien is dat voor jou anders. Misschien heb je de liefde van je leven gevonden.
Misschien loop je te denken aan trouwplannen? Jouw leven geven aan iemand
anders en omgekeerd. Een levensproject. De weg van liefde en trouw gaan met
iemand. Niet voor niets heeft Christus van het Huwelijk een heilig sacrament
gemaakt, en de apostel vind dit 'een groot geheimenis' (Ef,5,32).
Ga een gesprek aan met een van de priesters als je/u/jullie rondlopen met vragen
omtrent trouwen (in en voor de Kerk) en hoe daar een stap in te zetten.

IN MEMORIAM
In memoriam Margaretha Geertruida van den
Berg-Veenboer
*9 juni 1945
†19 juni 2021
Op 25 juni jl. namen we in de Odulphuskerk
afscheid van mevr. Gré van den Berg. Op
liefdevolle wijze hebben we haar vaarwel gezegd,
voor haar gebeden en bij haar leven stilgestaan.
Margaretha werd geboren in het gezin van
Hendrikus Veenboer en Catharina Betjes en
groeide op hier te Assendelft. De familie Veenboer,
dus ook Gré, heeft veel meegemaakt. Toen ze
twaalf jaar was overleed haar vader. Verdriet en
verslagenheid bij moeder en dochters toen ook
nog zoon Jaap bij een ongeluk in 1966 om het
leven kwam...
Later kwamen er mooiere dagen. Op 11 december
1969 was ze bruid, Gré trouwde in de
Odulphuskerk met Reinier van den Berg afkomstig
uit IJmuiden. De geboorten van een dochter en een
zoon werden in dankbaarheid ontvangen. Gré en
Rein waren zorgzame, verantwoordelijke ouders.
Zij bestierden een goed lopende bloemenzaak die
nog altijd onder de naam CaRon door Carola en
Ron wordt voortgezet met een locatie in
Krommenie en een in Saendelft.
Gré en Rein mogen jaren van geluk en voorspoed
kennen, genietend van het leven. Wel valt er dan
weer een schaduw als Rein onverwacht op 6
december 1991 overlijdt, hij is dan nog maar 48
jaar oud. Ze moet dan verdergaan zonder haar rots
in de branding. De band met haar kinderen (en
schoonkinderen Marc en Ingrid) geeft haar de
kracht. Voor haar kleinkinderen is zij een gezellige
lieve oma bij wie logeren, spelletjes doen en vele

andere dingen nooit teveel zijn. In haar eigen
woning, op de plaats van het vroegere ouderlijk
huis aan de Dorpsstraat, is ze het meest op haar
plek. Gevormd mede door wat het leven haar
bracht aan moois en moeilijks, bewonderen wij de
dapperheid en sterkte van Gré als een bloem die
wintervast is en altijd mooi blijft. Vanuit de
parochie wens ik haar gezin, haar zussen, goede
vriendin en familie ook voor de komende tijd
troost toe.
Onder een zachte deken van bonte, geurige
bloemen hebben wij Gré te rusten gelegd. Dat haar
ziel nu haar dierbaren mag terugvinden in Gods
bloeiend hemels hof. Lieve mens, rust zacht
deken F. Bunschoten
In memoriam Afra Jozefina Noom-Rijkhoff
*11 maart 1923
†14 juli 1921
Op 20 juli jl. namen wij met een mooi en liefdevol
Requiem afscheid van Afra. Geboren na haar
oudste zuster Rie was deze dochter op een na het
oudste kind in het gezin van Theodorus Rijkhoff en
Cornelia van Steen. Toen het al een groot gezin
was, overleed haar moeder Cornelia in juni 1943,
ze was pas 43 jaar, dochter Afra was 20. Vader
Dirk – de koster van de H. Odulphuskerk onder
pastoor Vermeulen – en zijn kinderschare bleven
achter en het behoeft geen uitleg dat de tijd die
volgde er niet eenvoudiger op werd dan ervoor.
Nog in bezettingstijd waren er angsten en zorgen.
Van de feestelijkheden rond de bevrijding kreeg
Afra door omstandigheden weinig mee. De oudere
kinderen hadden hun aandeel in het meehelpen in
gezin en werkzaamheden die vader Dirk te
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verrichten had in en rond de kerkelijke gebouwen
en daartoe behoorden de dagelijkse Missen, de
(on)regelmatige plechtigheden maar ook óók het
beheer van het Patronaatsgebouw, het overzien
en verzorgen dus van de ontmoetingen aldaar. En
daarbij moet Afra tegen haar grote liefde, Jacobus
Wilhelmus Noom, zijn aangelopen. Middenin het
drukke leven waarin zij samen met Rie voor de
jongere broers en zusters zorgde en haar vader
hielp in het ‘runnen van de kerkfabriek’, kon op 27
april 1952 het huwelijk van Afra en Jaap in de
Odulphus plaatsvinden. Wim, Kea, Elly, Sjaak en
René werden geboren. Jaap zat in de handel, Afra
hield alles thuis draaiend, eerst aan de
Dorpsstraat, vervolgens aan de Bestevaerstraat,
uiteindelijk weer aan de Dorpsstraat. Afra en Jaap
Noom waren fijne, plichtsgetrouwe ijverige
mensen, dat gaven zij ook aan hun kinderen mee.
Veel fietsend, genoten zij ook van hun leven. In
1999, toen al wonend in de aanleunwoning,
ontviel Jaap haar. Altijd bleef Afra doorgaan met
Missen laten lezen voor haar man en het trouw
bezoeken van zijn graf. Afra was voor haar
kleinkinderen een trotse en lieve ‘kleine oma’ en
de laatste jaren kenden we haar als stoere oudere,
zoals je ze niet vaak tegenkomt. Met snelle tred
begaf zij zich te voet naar haar doel, kwam
onderweg menigeen tegen voor een praatje.
We zijn dankbaar dat Afra op de uitzonderlijke
leeftijd van 98 jaar na een leven verbonden met
haar dierbaren, haar familie, haar parochie en in
met intens vertrouwen op Onze Lieve Heer en
Moeder Maria haar ziel zacht in Hun handen
mocht leggen. Lieve Afra, rust in vrede.
deken F. Bunschoten
In-memoriam Josephus Laurens Brosens
*15 april 1937
†27 juli 1921
Op dinsdagmiddag 3 augustus namen we in de
Odulphuskerk afscheid van Joop Brosens. Zoon
Marcel memoreerde zijn vader met mooie
woorden in de afscheidsdienst die werd gezongen
door een aantal dames van het lief- en leedkoor,
waar Lidy Brosens zo lang koorlid was. Claudia las
de gespiegelde versie van Theo Vertelman: “een
goede man”.
Joop werd geboren in Ginneken te Bavel (Breda)
en was zodoende een echte Brabander. Zijn werk
en liefde voor Lidy brachten hem naar de
omgeving van de Zaanstreek. Na hun huwelijk
woonden zij in meerdere woonplaatsen in
Nederland waar dochter Claudia en zoon Marcel
het gezin compleet maakten. Joop bleef een
trouwe supporter van “zijn” club NAC. Carnaval

werd hem met de paplepel
ingegoten en Joop maakte van elke
bijeenkomst graag een feestje. Na
zijn pensionering vonden Joop en Lidy weer een
plekje in Assendelft.
“Vrolijke vent,
Harde werker
Avontuurlijke vakantieganger
Fanatieke brandweerman
Volhardende sporter
Positieve Brabander
En nog zoveel meer”
Deze tekst op de rouwcirculaire omschrijft hoe
Joop in het leven stond. Buiten zijn gezin en werk
om heeft Joop veel voor anderen betekend. Zo ook
voor onze H. Odulphusparochie als lid van het
kerkbestuur. Sportiviteit stond ook hoog in zijn
vaandel!
De laatste jaren waren niet makkelijk voor Joop
omdat zijn gezondheid hem in de steek liet en zijn
zicht dermate was beperkt dat hij afhankelijk
werd van vervoer. Dat vond hij heel erg! Een ziekte
die blijkbaar al wat langer in het lichaam
woekerde, maakte hem de laatste weken geheel
afhankelijk. In de nacht van dinsdag 27 juli
overleed Joop thuis in zijn vertrouwde omgeving,
waar hij de laatste dagen te midden van zijn Lidy
en kinderen liefdevol werd verzorgd. Joop zal in
vele dankbare herinneringen voortleven. Goede
Joop, lieve echtgenoot, bijzondere vader en toffe
opa, rust zacht!
Ingrid van Lieshout-Dekker
Overlijden Pim Gorter
*17 julil 1949
†19 juli 1921
Bedroefd waren wij te vernemen dat op 19 juli Pim
Gorter overleden is. De vele keren dat wij als
Odulphus of ikzelf met Pim te maken mochten
hebben – hetzij kerkelijk of via zijn veelzijdige
bedrijf Boon Electrotechniek – ontmoetten we de
accurate,
deskundige
en
betrokken
persoonlijkheid die hij was. Iemand met hart voor
elke goede zaak, vooral voor mensen om hem
heen, en met een terechte trots op zijn mooie
gezin.
In de H. Petruskerk waar hij zo actief was – dus
ook daar is het gemis sterk voelbaar – is afscheid
van hem genomen met samenzijn, bidden en stilte.
Echtgenote, zonen en schoondochters wensen we
ook van hieruit sterkte toe bij dit zo groot verlies.
Pim rust zacht..
deken F. Bunschoten & H. Odulphusparochie
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INFORMATIE VOOR DE PAROCHIE
Nieuws St. Caeciliakoor/Schola Cantorum
Allereerst hoop ik namens alle leden van het St. Caeciliakoor en de Schola Cantorum dat het met jullie/U
goed gaat! Lang hebben wij niets van ons laten horen in de Zaancirkel.
Als koren zijn we zeker actief geweest, weliswaar in beperkte mate, rekening houdend met de regels
van Covid-19. Telkens was het voor alle leden weer een teleurstelling om niet met meer leden te mogen
zingen tegelijkertijd. Het goede nieuws is dat wij in tegenstelling tot vele koren geen opzeggingen
hebben ontvangen. We hebben als bestuur getracht via e-mail en persoonlijke gesprekken contact met
elkaar te blijven houden. Ach, en in ons mooie dorp kom je elkaar altijd wel eens tegen. We gaan binnen
enkele weken weer starten met repeteren. Met welk aantal leden weten we nog niet. Dat hangt nog af
van de nieuwe voorschriften van het bisdom, onder meer rekening houdend met de onlangs
vastgestelde versoepelingen. Naar verwachting gaan jullie elke keer weer steeds meer koorleden
tegelijkertijd terugzien. En ga er maar van uit dat we allemaal staan te trappelen van ongeduld!
We zijn onze koorzangers en -zangeressen en onze dirigent veel dank verschuldigd voor hun inzet de
afgelopen periode. Door de jarenlange ervaring was één repetitie vaak voldoende om weer een volledige
Heilige Mis is te kunnen zingen. Ach, en zo richting Kerstmis zou het toch een prachtig gebeuren zijn om
de Nachtmis(sen) muzikaal te kunnen verzorgen.
En natuurlijk kan ik niet eerder afsluiten dan een beroep te hebben gedaan om ons koor te komen
versterken. Zangervaring is natuurlijk meegenomen, maar geen absolute vereiste – wel een goede
motivatie en de ambitie om met elkaar wat moois ten gehore te brengen. Wij repeteren op dinsdagavond
en overwegen om deze avond te verschuiven naar de donderdagavond. Dit heeft als praktisch voordeel
dat we twee dagen eerder voor de uitvoering een repetitie hebben… Daar wordt binnenkort een besluit
over genomen. Onlangs heeft een enquête plaatsgevonden onder de leden hierover.
Voor informatie en aanmelden zie de telefoonnummers op de laatste pagina.
Met een hartelijke groet,
Ed Houweling, vice-voorzitter St.Caeciliakoor/Schola Cantorum
De oktobermaand is Rozenkransmaand!
De maand oktober is door paus Leo XIII toegewijd aan het Rozenkransgebed. Een
heerlijk gebed, dat zo'n rust en blijdschap geeft dat je het iedereen wel gunt. Het
bidden van de Rozenkrans is niet moeilijk en kan altijd en overal. Wat iemand doet
die de Rozenkrans bidt, is direct eer brengen aan God (door het overdenken van de blijde, lichtende,
droevige en glorievolle geheimen, de 'Onze-Vaders' en de 'Eer-aan-de-Vaders'); maar ook langs de weg
van Maria (door de 'Wees-gegroeten').
Op alle dinsdagavonden van de oktobermaand wordt in de H. Maria Magdalenakerk aan 't Kalf om
19.00u. gezamenlijk de Rozenkrans gebeden, en op de laatste dinsdagavond van oktober (26 okt.) wordt
om 19.00u. ter afsluiting van de Rozenkransmaand een kort Marialof gehouden. Bidden voor de vrede
en voor alles wat belangrijk is. Dat is wat wij allen op de eerste plaats zouden moeten doen, toch?
Allerheiligen en Allerzielen
Ook in onze kerken wordt dit jaar weer Allerheiligen en Allerzielen gehouden. Het
Hoogfeest van Allerheiligen is een van de grootste feesten van het jaar. We vieren die
dag als een zondag, ter ere van alle personen die op aarde geleefd hebben en van God
hebben gehouden. Nu zijn ze voor altijd thuis in de hemel. Sommigen van hen zijn
officieel heilig of zalig verklaard, maar de meeste niet.
Het is een menigte die niemand tellen kan (lees Apok.
7). Niet alleen zijn zij zelf volkomen gelukkig en verzadigd van Gods
licht: ze zijn ook onze vrienden en bidden voor ons, die nog strijden voor
de lauwerkrans!
En dan Allerzielen. Op die dag komen we samen om ook te bidden voor
onze eigen overledenen. Mensen die misschien wel heel dicht bij ons
geleefd hebben. Hun zielen zijn misschien al wel, misschien nog niet
thuis in de hemel. Misschien is het voor hen nog maar een héél klein
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stukje naar huis, maar misschien ook hebben sommigen nog een flink eind te gaan.
Menselijke termen... omdat we een geestelijke realiteit eigenlijk niet goed anders kunnen
uitdrukken... Maar wat kunnen wij daarmee? Welnu wij als levende gelovigen kunnen de
overleden gelovigen te hulp schieten. Gebed, heilige Missen en andere goede werken kunnen wij voor
hen opdragen. Wijwater kunnen wij op het graf van een dierbare sprenkelen. Ook kunnen wij – via de
sleutelmacht van de Kerk – een heel speciale kwijtschelding voor onze dierbare overledenen verwerven.
De zogenaamde 'Toties quoties'-aflaat kan ieder jaar van 1 t./m. 8 november onder de gewone
voorwaarden bekomen worden op dagen dat men een kerkhof bezoekt om er te bidden. (Die
welbekende 'gewone voorwaarden' houden in: dat wij te biecht en communie geweest zijn en gebeden
hebben voor een intentie van de paus.) Kijkt u op het liturgisch rooster in deze Zaancirkel of op onze
website www.katholiekzaanstreekzuid.nl om meer informatie te vinden over Allerheiligen en
Allerzielen, en de bijbehorende tijdstippen in de kerken. Dierbaren van overledenen worden speciaal
uitgenodigd om hun geliefde, die in het afgelopen jaar of langer geleden is heengegaan, met een liefdevol
gebed te gedenken, door de avondplechtigheid bij te wonen. We wensen allen veel sterkte toe.
het pastorale team
Gebedsdienst rond Allerzielen op zondagavond 31 oktober 19.00 uur
In heel de novembermaand, bijzonder op 2 november, Allerzielen,
bidden gelovigen wereldwijd voor de overleden medemens. We
zijn nog steeds met hen verbonden. Ons geloof zegt ons dat ze in
Gods nabijheid wonen en ook dat er onder degenen die zijn
heengegaan zielen zijn die wij nog met gebed kunnen en mogen
helpen de rust te vinden. Het is daarom dat de Kerk deze dag
instelde. Voor een betere verspreiding van het kerkbezoek
organiseren wij dit jaar voor alle nabestaanden en met name voor
hen die in het afgelopen jaar een dierbare zijn verloren op
zondagavond 31 oktober om 19.00 uur een woord- en
gebedsdienst. Te zijner tijd ontvangen zij hiervoor een uitnodiging. Deze avond kenmerkt zich door het
noemen van namen, het aansteken van kaarsen en het bezoeken van het kerkhof. Het is een moment dat
veel troost en steun biedt en waarbij een ieder die een dierbare moet missen ook hartelijk welkom is.
Een gebedsintentie kunt u opgeven bij het secretariaat.
Op deze avond is het kerkhof toegankelijk en sfeervol verlicht zodat graven en urn-nissen van dierbaren
doorlopend bezocht kunnen worden. Grafkaarsen zijn verkrijgbaar in de tuinkapel voor € 2,-- per stuk.
Wij wensen iedereen in deze donkerte sterkte, warmte en lichtpunten toe.
Sint Maarten-lampion
Beste meisjes en jongens,
Loop jij ook op Sint-Maartensavond langs de huizen? Hier in de Zaanstreek
is dat een mooi gebruik. En heel spannend natuurlijk wat dan gebeurt.
Je belt aan en...zal de deur opengaan? Daarbij zing je een lied als de deur
opengaat. Een lied over Sint Maarten.
Zing jouw lied langzaam en mooi: anders klinkt het onverstaanbaar!
En de mevrouw of meneer kan dan, als hij het mooi vond, een lekkernij aan
jou geven (fruit of snoepgoed).
Omdat het 's avonds donker is, draag je een klein licht bij je. Misschien ga
je je lampion wel zelf maken! En we denken aan de H. Maarten, die stoere
soldaat. Toen hij een bedelaar zag die kou leed,
hakte hij met zijn zwaard een stuk van zijn warme mantel.
Met dat stuk mantel bekleedde hij de arme.
Sint Maarten heeft toen in een droom van Jezus gedroomd.
Jezus was blij dat Maarten de arme geholpen had.
Door een vriend van je naaste te zijn, ben je ook Jezus' vriend.
Op zaterdag 11 november wensen we jullie allemaal een goed Sint Maartensfeest!
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De beide missalen en paus Franciscus
Op 16 juli 2021 vaardigde paus Franciscus de apostolische brief ‘Traditionis custodes’ uit.
Deze gaat over katholieke vieringen die vaak worden aangeduid als ‘tridentijnse Mis’,
‘buitengewone vorm’ of ‘vetus ordo’ (oude ordo). Allemaal namen voor het zelfde.
Zoals bekend; ons Romeins missaal (Missale Romanum) en andere liturgische boeken hebben vanaf
1969 een revisie doorlopen. Deze herziene liturgie kennen wij tegenwoordig als ‘gewone vorm’ binnen
de katholieke Kerk, ook wel genoemd ‘novus ordo’ (nieuwe ordo). Maar de laatste uitgave van het
eerdere missaal bestaat ook nog; die was nog niet zo lang ervoor, in 1962, verzorgd door paus Johannes
XXIII. Twee missalen dus.
In de theologie en bepalingen van paus Benedictus XVI en diens voorgangers zijn de beide missalen, het
oude het nieuwe, gelijkwaardig aan elkaar. Beiden drukken de lex orandi (richtsnoer van gebed) van het
gelovige volk prachtig en officieel uit. Daardoor aangemoedigd celebreer ik de oude misritus zelf sinds
2007 regelmatig en doe dat met veel liefde. Zo is de tridentijnse Mis al sinds jaar-en-dag een vast aanbod
op maandagavonden in de Odulphuskerk. En ze behoort tot de geestelijke voedingsbronnen voor
mensen in parochies wereldwijd, in het leven juist ook van vooral katholieke jongeren en jonge
gezinnen. Mensen op zoek naar de schoonheid van de Kerk en haar eigen erfgoed vinden haar en gaan
haar waarderen. En niet ten onrechte.
Ook paus Franciscus ziet de waarde van de klassieke liturgie
naast de herziene, overigens ook bij voorkeur deels in het
Latijn te vieren misritus zoals het Tweede Vaticaans
Concilie zelf in de 60er jaren nog uitdrukkelijk kenbaar had
gemaakt. De H. Vader wil de plaatselijke bisschoppen echter
meer zeggenschap over dit alles geven. Zij weten als de
besten wat er speelt en of beide vormen van de H. Liturgie
niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Verder wordt de paus
niet blij als hij hoort dat er soms incorrect (afwijkend)
wordt gevierd. Dat betreft dan vooral het ‘gewone’ missaal
(uit 1969). Hij vraagt priesters heel trouw te zijn aan de
liturgische normen zoals vastgelegd. De zogenaamde
‘rubrieken’ zijn er niet voor niets.
In Traditionis custodes wordt dus bepaald dat de diocesane
bisschop voortaan toestemming moet geven wanneer
gelovigen of priesters Eucharistie wensen te vieren volgens
de oude vorm van de ritus. Wijze bisschoppen gaan hier
ruimhartig mee. Zo ook de onze. Zo heeft mgr. Hendriks mij
bij decreet van 23 juli – en ongetwijfeld ook andere priesters
– indult verleend om naast de nieuwe ‘gewone’ viering ook
voort te gaan met het opdragen van de Eucharistie (en het
toedienen van sacramenten en zegeningen) volgens de usus
antiquior, het ‘oudere gebruik’. Hiermee is Traditionis custodes ook voor onze parochie(s) relevant,
vandaar de uitleg op deze bladzijden.
De pauselijke bepaling heeft tot commentaren aanleiding gegeven. Begrijpelijk. Liturgie raakt altijd een
snaar. Voor iemand die echt van de Mis moet echter centraal staan dat we de realiteit van de Eucharistie
– namelijk Jezus, die bij ons wil zijn op het altaar – nooit met teveel liefde, eerbied, trouw, geloof,
erkenning, eerherstel, dankbaarheid, verbondenheid kunnen omringen! Over Hem die met ons Zijn
kruisoffer wil vieren, of over de ritus waardoor Zijn aanwezigheid tot stand komt te gaan bakkeleien
binnen een Kerk… dat zou toch zonde zijn?
deken F. Bunschoten
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Pinkenveilig 2021
Kavels: pinken, schapen, heerlijke landbouwproducten zoals verse kazen, karakteristieke
schilderijen van lokale kunstenaars, worsten, taarten, Vlaamse Reuzen en nog veel meer:
je vindt dit alleen maar op de Assendelver Pinkenveiling.
De – vaak verrassende – opbrengst komt ten goede aan onze
Odulphuskerk, markant object in het landschap waar we van
houden, maar tevens een gebouwencomplex dat veel onderhoud
vraagt, grotendeels door de eigen gemeenschap te bekostigen. De
Commissie van Beheer kan daar een boekje over opendoen.
Daarvoor zetten wij ons als comité weer graag in! En bijna altijd
blijkt er een meedenkende veehouderscommunity te zijn, trouwe
sponsoren en een groep enthousiaste bezoekers en bieders op de
dag zelf. Dat maakt een woensdag in de Kermisweek zo compleet.
Op woensdag 6 oktober is het weer zover! Zoals het er nu naar uitziet kunnen wij,
uw Schapen- en Pinkencomité, onze traditionele Pinkenveiling dan toch weer
door laten gaan, na de onderbreking in 2020. Voor het informele gedeelte van de
ochtend (en middag na afloop) maken we gebruik van de tuinpaden rondom de
kerk waar wij koffie schenken en u ontvangen. We hopen daarbij op mooi weer
maar je weet nooit. Er worden zo nodig tenten geplaatst. Voor het veilen zelf, het
formele gedeelte, mogen we in de kerk plaatsnemen. We kunnen daar max. 100 personen ontvangen.
Weet dat u van harte uitgenodigd bent! Samen met de parochieraad zorgen we ervoor dat met de
coronabepalingen, vooral het houden van 1,5 m, goed wordt omgegaan. We doen daarbij natuurlijk een
beroep op ieders verantwoordelijkheid. Bent u er ook bij? Schapen- en Pinkencomité Odulphus

M.O.V NIEUWS SEPTEMBER 2021
Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal
speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen
halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan
schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona
voorbij is, weer terug naar school kunnen.
Corona-maatregelen in Oeganda helpen kinderen weer naar school
De basisschool is de basis voor de toekomst, dat geldt
voor elk kind, jongens én meisjes. Daarom werkt Cordaid
in Oeganda, onder andere in het district Kamuli, in de
regio Busaga, aan beter onderwijs. In het Oegandese
onderwijssysteem loopt het schooljaar van februari tot
en met december. Kinderen gaan vanaf 6 jaar naar de
basisschool, die 7 jaar duurt. Sinds 1997 is
basisonderwijs gratis. Zo’n 94% van de kinderen gaat
naar de lagere school maar 67% maakt deze ook af en
slechts 24% van de kinderen gaat naar het voortgezet
onderwijs. Oeganda is een van de landen met een groot
aantal
niet-schoolgaande
kinderen.
Het
voltooiingspercentage in Kamuli zal naar verwachting aanzienlijk afnemen door COVID-19, tenzij
scholen en gemeenschappen stevige maatregelen nemen om leerlingen aan te moedigen weer naar
school te gaan. Sam’s Kledingactie helpt ouders en kinderen door ze een steuntje in de rug te geven met
een schoolpakket waarin onder andere een schooluniform zit.
De kledingactie voor steun aan dit project is op:
zaterdag 6 november van 10.00 tot 12.00 uur bij de kerk Dorpsstraat 570.
Wereld-winkel en 3d-kaarten
Zolang de huidige situatie rond het coronavirus voortduurt zal er geen wereldwinkel en verkoop van
3 D kaarten zijn. Zodra dit weer mogelijk is zullen wij u berichten. Werkgroep M.O.V
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UIT DE WERELDKERK
Paus Franciscus bij slotmis Eucharistisch Congres in Boedapest, Hongarije
Van 5 tot 12 september vindt in Boedapest, hoofdstad van Hongarije,
het Internationaal Eucharistisch Congres plaats. Kardinaal Peter Erdö,
de aartsbisschop van Esztergom-Boedapest, heeft recent bevestigd
dat paus Franciscus bij de slotmis op 12 september aanwezig zal zijn.
Sinds 1981 vindt Eucharistisch Congres om de vier jaar (met uitzondering van het heilig jaar 2000)
plaats en telkens op een andere locatie. Het congres werd voor het eerst georganiseerd in 1881 in het
Franse Lille. Het laatste congres, de 51ste editie, was van 24 tot 31 januari 2016 in Cebu op de Filipijnen.
Paus Franciscus
Kardinaal Erdö zegt over de komst van paus Franciscus: “De gemeenschap van katholieke gelovigen
wacht met grote vreugde en liefde op de komst van de Heilige Vader. Wij bidden dat zijn bezoek een
teken van hoop zal zijn en een nieuw begin na de afname van de pandemie”.
Kardinaal Erdö benadrukte het belang van de persoonlijke aanwezigheid van paus Franciscus bij de
slotmis, aangezien gewoonlijk de pauselijke legaat de Heilige Vader vertegenwoordigt bij de
eucharistische congressen. Ter gelegenheid van het laatste congres in Cebu bijvoorbeeld, stuurde de
paus videoboodschappen. De laatste keer dat een paus deelnam aan het internationale congres was 21
jaar geleden in Rome, waar paus Johannes Paulus II aanwezig was.
(bron: rkkerk.nl)
Wereldmissiedag:
‘…onmogelijk om niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben’
Op 24 oktober viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldmissiedag. Al eerder dit jaar publiceerde het
Vaticaan de boodschap van paus Franciscus voor deze dag, met als uitgangspunt: “Het is voor ons
onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20). Deze boodschap is
in nu in de Nederlandse vertaling beschikbaar.
‘Wanneer wij de kracht van Gods liefde ervaren, wanneer wij zijn
aanwezigheid als Vader in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven
erkennen, kunnen wij niet anders dan wat wij hebben gezien en gehoord
verkondigen en delen’, schrijft paus Franciscus.
‘De Kerk bestaat om te evangeliseren’
Het thema van Wereldmissiedag van dit jaar ziet de paus als ‘een uitnodiging aan ieder van ons om “ons
moeite te getroosten” en wat wij in ons hart dragen, bekend te maken. Deze zending is de identiteit van
de Kerk en is dat altijd geweest: “Zij bestaat om te evangeliseren” (de heilige Paulus VI, apostolische
exhortatie Evangelii nuntiandi, 14).’
De paus schrijft dat christenen van nu zich kunnen laten inspireren door het voorbeeld van degenen die
in staat zijn geweest op weg te gaan, land en familie achter te laten, om het evangelie zonder uitstel en
zonder angst naar de uithoeken van volken en steden te brengen.
Aandacht voor de Kerk van Guinee
Missio brengt in de Wereldmissiemaand oktober de kerk van Guinee voor het voetlicht. In de parochies
wordt daar in oktober ook voor gecollecteerd. Missio is de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland
en onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. Missio
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ressorteert onder de Pauselijke Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. De
Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 130 landen
Van de Romeinse Kalender
Dat de kerk niet alleen ademt op zondagen maar er ook de hele week door volop kerkelijk leven is blijkt
al wel uit een blik die wij u graag gunnen op de kerkelijke kalender!
3 sept.: H. Gregorius de Grote, paus en
kerkleraar, gedachtenis
8 sept.: Maria Geboorte, feest
12 sept.: Naam van Maria, gedachtenis
sterfdag van mgr. H.J.A. Bomers,
bisschop van Haarlem 1983-1998
14 sept.: Kruisverheffing, feest
15 sept.: Onze Lieve Vrouw van Smarten,
gedachtenis
21 sept.: H. Matteüs, apostel en evangelist, feest
23 sept.: H. Pater Pio, gedachtenis
29 sept.: HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,
aartsengelen, feest
1 okt.: H. Theresia van Lisieux, gedachtenis
2 okt.: HH. Engelbewaarders, gedachtenis

7 okt.: Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
gedachtenis
15 okt.: H. Theresia van Avila, gedachtenis
18 okt.: H. Lucas, evangelist, feest
22 okt.: H. Paus Johannes Paulus II,
gedachtenis
Eén na laatste oktoberzondag:
Wereldmissiedag
28 okt.: HH. Simon en Thaddeüs, apostelen,
feest
1 nov.: Allerheiligen, hoogfeest
2 nov.: Allerzielen, gedachtenis
7 nov.: H. Willibrord, belijder, eerste bisschop
van Utrecht, hoogfeest (in Nederland)
11 nov.: H. Martinus, gedachtenis

Die 'rijke kerk'?
Parochies kunnen in deze tijd veel steun gebruiken. Het valt niet mee om een grote monumentale kerk
overeind te houden. En als dat al lukt, dan zijn we er daarmee nog niet... Nieuwe initiatieven vragen ook
om geld. Achter alles wat er georganiseerd moet worden, gaat een beperkt budget schuil. Maar we willen
tòch dat er wat gebeurt!
Tegenwoordig is de Kerk niet rijk meer. Die tijd is voorbij. Haar schatten en rijkdommen liggen op het
menselijke en geestelijke vlak. Maar de vaste lasten en het onderhoud zijn duur. Uw bijdrage is daarom
ontzettend welkom. Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen, komt u een parochie daarmee
ontzettend tegemoet. Wij zijn u dan ook dankbaar voor elke gift.
Hieronder ziet u de rekeningnummers, waarnaar u altijd een bedrag kunt overmaken.
bankrekening Bonifatiusparochie, Zaandam:
NL23 INGB 0004 2092 12
bankrekening Odulphusparochie, Assendelft:
NL24 RABO 0103 5013 39
bankrekening Magdalenaparochie, Zaandam t' Kalf: NL05 RABO 0124 9015 30
Bij voorbaat dank,
de kassiers van uw parochies

MISINTENTIES 4 september t/m 22 november 2021
zaterdag 4 en zondag 5 september
Ton Joosen – Aad van der Laan-van Rixel – Gré
van Rixel-Morcus – Joop van der Laan – Pater
Piet Hijnen en familie – Arie Ransijn en
overleden familie – Martien Rijkhoff en Wil
Rijkhoff-Karstens – Jacques van der Veur – Hein
Kerssens en overleden familie – Niek Kramer en
Gré Kramer-Out – Rie Rijkhoff – Trudy RoemerTromp – Herman, Martien en Bertus Homberg –
Willy Bosland-Joosen – Ineke BrakenhoffKerssens – Petrus de Jong, Geertruida de JongDekker en zoon Jan – Mien Pieters-Teekman –

Ria Neeft-van Assema – Annie SchavemakerHenneman, Wim Schavemaker en zoon Kees
zaterdag 11 en zondag 12 september
Jan Kemna – Aagje Boon-Berkhout – Antoon
Boon en zoon Kees – Tinus van der Park – Theun
Boersma – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen –
Adrianus Lansbergen en Petronella Lansbergenvan der Beek – Leon Zuidervaart – Mien PietersTeekman – Annie Schavemaker-Henneman, Wim
Schavemaker en zoon Kees – Joop van den Bosch.
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zaterdag 18 en zondag 19 september
Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, Sjaak
Kuiper en familie – Anneke Schavemaker-van 't
Veer en familie – Nicolaas Kerssens en Catharina
Kerssens-Kroon – Hein en tante Annie –
Anna Kramer-Bijvoet en Nicolaas Kramer – Cor
Waij, Miep-Waij-Betjes en zonen Willem en Cees
– Rie Rijkhoff – Corry en Mieke Verhaar – Willy
Bosland-Joosen – Jan Heijne en Corrie HeijneBetjes – Gerard Stor en Joop Stor-Sely – Martinus
Weel en overleden familie Weel-Rijkhoff –
Margaretha Berkhout – Petrus de Jong,
Geertruida de Jong-Dekker en zoon Jan – Mien
Pieters-Teekman – ouders en familie TeekmanReinders – Gerard Kerkhof – Cornelis Heijne en
Gertruda Maria Heijne-Pepping – Jan Jak en
Trien Jak-Meijer – vader en moeder Poel, zoon
Piet en dochter Lida.

zaterdag 9 en zondag 10
oktober
Jan Kemna – Aagje BoonBerkhout – Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman,
Sjaak Kuiper en familie – Antoon Boon en zoon
Kees – Jo Boon-van Wonderen en Martinus Boon
– Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Mien
Pieters-Teekman – overleden ouders Jak-van
Lingen – Annie Schavemaker-Henneman, Wim
Schavemaker en zoon Kees – Joop van den Bosch.
zaterdag 16 en zondag 17 oktober
Nicolaas Kerssens en Catharina Kerssens-Kroon
– Hein en tante Annie – Tinus van der Park –
Jacques van der Veur – Cor Waij, Miep WaijBetjes en zonen Willem en Cees – Rie Rijkhoff –
Corry en Mieke Verhaar – Willy Bosland-Joosen
– Petrus de Jong, Geertruida de Jong-Dekker en
zoon Jan – Mien Pieters-Teekman – ouders en
familie Teekman-Reinders – Engel Hijnen, Rie
Hijnen-Rodenburg – Jan Jak en Trien Jak-Meijer
– vader en moeder Poel, zoon Piet en dochter
Lida.

zaterdag 25 en zondag 26 september
Jan Kemna – Mara Bormans – Gerrit Noom, Marie
Noom-Kroon en zoon Gerard – Aagje BoonBerkhout – Jan Poel, Wim Groot en Riet Stoop –
Antoon Boon en zoon Kees – Jan van Haastrecht
en Marie van Haastrecht-de Bruijn – Theun
Boersma – Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en
Jan van Warmerdam – John Imming – Joop Geuke
– Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Jan Rutte
– Cor Poel en Dora Poel-Huijboom – Anneke van
der Laan-Steen en familie – Leon Zuidervaart –
Engel Boon, Gerda Boon-Fatels en Yvonne EbohBoon – Carlijn Jantine Hijne-Bos – Mien PietersTeekman – ouders en familie Pieters-Rosier –
Annie Vroom – Jo Jak-de Jong en Martin Jak – Bep
Verdonk-Vestering – Engel Hijnen, Rie HijnenRodenburg – Joop van den Bosch.

zaterdag 23 en zondag 24 oktober
Jan Kemna – Aagje Boon-Berkhout – Anneke
Schavemaker-van 't Veer en familie – John
Imming – Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Willy
Bosland-Joosen – Jan Rutte – Cor Poel en Dora
Poel-Huijboom – Adrianus Lansbergen en
Petronella Lansbergen-van der Beek en
overleden familie – Engel Boon, Gerda BoonFatels en Yvonne Eboh-Boon – Carlijn Jantine
Hijne-Bos – Mien Pieters-Teekman – ouders en
familie Pieters-Rosier – Jo Jak-de Jong en Martin
Jak – Joop van den Bosch.

zaterdag 2 en zondag 3 oktober
Ton Joosen – Aad van der Laan-van Rixel – Gré
van Rixel-Morcus – Joop van der Laan – Pater
Piet Hijnen en familie – Arie Ransijn en
overleden familie – Jacques van der Veur –
Familie Kramer – Hein Kerssens en overleden
familie – Niek Kramer en Gré Kramer-Out – Rie
Rijkhoff – Trudy Roemer-Tromp – Herman,
Martien en Bertus Homberg –
Willy Bosland-Joosen – Theo Petra – Petrus de
Jong, Geertruida de Jong-Dekker en zoon Jan –
Mien Pieters-Teekman – Ria Neeft-van Assema –
Annie
Schavemaker-Henneman,
Wim
Schavemaker en zoon Kees.

zaterdag 30 en zondag 31 oktober
Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon en zoon Gerard
– Jan Poel, Wim Groot en Riet Stoop – Jan van
Haastrecht en Marie van Haastrecht-de Bruijn –
Maarten Bakker en vader en moeder Betjes –
Theun Boersma – Antoon Poel, Hanny PoelPronk en Jan van Warmerdam – Rie Rijkhoff –
Willy Bosland-Joosen – Anneke van der LaanSteen en familie – André de Vries en Ada de
Vries-Rijkhoff – Petrus de Jong, Geertruida de
Jong-Dekker en zoon Jan – Mien PietersTeekman – Annie Vroom – Bep VerdonkVestering.
Allerzielen
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zondagavond 31 oktober
(gebedsdienst) en dinsdag 2 november
Ton Joosen – Anneke Schavemaker-van 't Veer
en familie – Niek van der Park en Kitty van der
Park-te Beek – Martien Rijkhoff en Wil RijkhoffKarstens – Jacques van der Veur – Familie
Kramer – Hein Kerssens en overleden familie –
Anna Kramer-Bijvoet en Nicolaas Kramer – Jo
Boon-van Wonderen en Martinus Boon – Joop
Geuke – Cor Waij, Miep Waij-Betjes en zonen
Willem en Cees – Rie Rijkhoff – Trudy RoemerTromp – Herman, Martien en Bertus Homberg –
Cees en Miep van Lieshout-Cornelissens – Willy
Bosland-Joosen – Ineke Brakenhoff-Kerssens –
André de Vries en Ada de Vries-Rijkhoff –
Martinus Warmerdam – leden en overleden
leden van de KBO – Carlijn Jantine Hijne-Bos –
Mien Pieters-Teekman – Gerard Kerkhof – Jo Jakde Jong en Martin Jak – Jan Dekker, Femie
Dekker-Kamp en ome Theo – Annie
Schavemaker-Henneman, Wim Schavemaker en
zoon Kees – Jos van der Hoorn – Bas Bakkum en
Els Bakkum-Dignum – Joop van den Bosch.

en Mieke Verhaar – Willy
Bosland-Joosen
–
Leon
Zuidervaart – Petrus de Jong,
Geertruida de Jong-Dekker en zoon Jan – Mien
Pieters-Teekman – ouders en familie TeekmanReinders – Engel Hijnen, Rie Hijnen-Rodenburg
– vader en moeder Poel, zoon Piet en dochter
Lida – Joop van den Bosch.
zaterdag 20 en zondag 21 november
Jan Kemna – Aagje Boon-Berkhout – Linus
Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, Sjaak Kuiper en
familie – Nicolaas Kerssens en Catharina
Kerssens-Kroon – Hein en tante Annie – Niek van
der Park en Kitty van der Park-te Beek – Cees en
Miep van Lieshout-Cornelissens – Antoon Boon
en zoon Kees – John Imming – Rie Rijkhoff – Willy
Bosland-Joosen – Jan Rutte – Engel Boon, Gerda
Boon-Fatels en Yvonne Eboh-Boon – Jan Dekker,
Femie Dekker-Kamp en ome Theo – Mien
Pieters-Teekman – ouders en familie PietersRosier – Jan Jak en Trien Jak-Meijer.

zaterdag 6 en zondag 7 november
Aad van der Laan-van Rixel – Gré van RixelMorcus –Joop van der Laan – Jan Kemna – Aagje
Boon-Berkhout – Pater Piet Hijnen en familie –
Arie Ransijn en overleden familie – Jacques van
der Veur – Hein Kerssens en overleden familie –
Niek Kramer en Gré Kramer-Out – Rie Rijkhoff –
Trudy Roemer-Tromp – Willy Bosland-Joosen –
Theo Petra – Mien Pieters-Teekman – Annie
Vroom – Annie Schavemaker-Henneman, Wim
Schavemaker en zoon Kees – Cornelis Heijne en
Gertruda Maria Heijne-Pepping.
zaterdag 13 en zondag 14 november
Tinus van der Park – Cor Waij, Miep Waij-Betjes
en zonen Willem en Cees – Rie Rijkhoff – Corry
Kopij voor de volgende Zaancirkel graag inleveren t/m maandag 8 november 2021,
indien mogelijk digitaal te versturen naar e-mailadres: desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl
De lengte van de kopij mag maximaal één A4 zijn.
De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde stukken in te korten.
De volgende Zaancirkel komt uit in de week van 22 november en deze loopt t/m 20 februari 2022.
Redactieleden:
Mevr. G. Noom
Genieweg 78
tel. 075-6874257
Dhr. E. Reinhold
Gele Ring 48
tel. 075-6573499
Mevr. A. Jak
Pastoor van Gervenstraat 17 tel. 06-25510948
Bezorging Zaancirkel: Mevr. J. Padberg
S. de Beauvoirstr. 4
tel. 075-6874635
Indien u de Zaancirkel digitaal wilt ontvangen, stuurt u dan een mail naar genoemd adres.
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