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VOORWOORD
Vooruitblik uit het venster op een nieuwe tijd
In dit parochieblad nodigen we u uit alvast vooruit te kijken. Want deze
Zaancirkel overspant nu echt een flinke periode van enige maanden. We
beginnen nog in november, volop herfst, steeds donkerder. Het blad omvat het
Sint Nicolaasfeest en de Adventsweken waarin ook 8 december valt. En dat is,
u mogelijk bekend, Hoogfeest van Maria, Onbevlekt Ontvangen, het valt immers
precies negen maanden voor het Feest van Maria Geboorte namelijk 8
september.
De Advent bereidt ons vervolgens op het geboortefeest van Jezus. Wij kunnen
misschien ook thuis een mooie Adventskrans plaatsen; de creatieve mensen
onder ons maken ‘m zelf! Dan volgen aansluitend aan de stille heilige
Kerstnacht de weken van de kersttijd. Maria en Jozef staan met een klein
Hummeltje aan het begin van een nieuw tijdperk van hoop. Want God legde Zijn
Zoon in hun handen. In deze Kersttijd hopen wij weer een nieuw jaar, het
‘Annus 2022’, binnen te stappen en aan onze jaartelling weer een streepje toe
te voegen.
De januaridagen brengen ons de wijsgeren of hooggeplaatsten die Christus
kwamen opzoeken vanuit het Morgenland. Gedurende de lange reis die ze maakten was een heel
speciale ster hun wegwijzer en zo trokken zij langs de straten en huizen. Daaruit komt voort dat rond
Driekoningen het gebruik is gegroeid woningen te laten zegenen door de priester, of een gedrukte kaart
uit te delen waarom de letters ‘C+M+B’ (Christus Mansionem Benedicat!); Christus zegene dit huis!) te
lezen staan. Goud, wierook en mirre waren de giften die zij schonken. Vandaaruit is een lijn te trekken
naar Actie Kerkbalans, die in Nederland onmisbaar is om parochies te helpen met een gift. Doet u mee?
Als de dagen alweer langer en lichter worden en de eerste sneeuwklokjes hun kopjes boven de donkere
aarde uitsteken valt op 2 februari Maria Lichtmis. Dan is het Kind veertig dagen oud en wordt Het door
Sint Jozef en Moeder Maria opgedragen in de tempel van Jeruzalem. In het weekend dat dicht bij 3
februari valt ontvangen we de Blasiuszegen met twee gewijde kaarsen, als bescherming voor de keel en
luchtwegen. In tijden zeker niet misplaatst, als u het mij vraagt. En zelfs al zou deze zegen van achter
een kuchscherm moeten worden gegeven, dan nog is het goed deze te komen halen. Mis dus zeker de
viering in uw kerk niet in weekend 5-6 februari.
Alleen Aswoensdag… die dag valt niet meer binnen de termijn van deze Zaancirkel. Want dan hebt u de
voorjaarseditie inmiddels al in uw brievenbus.
Ik wens iedereen een blijde tijd toe vol innerlijk licht, liefde en verbondenheid. Speciaal zijn de
gedachten van mij en van mijn collega’s in het pastoraat bij de zieken en de mensen die zich extra alleen
voelen. Het valt niet altijd mee om toch maar weer moed te vatten en door te gaan. Wie het wel eens
druk heeft (eigenlijk té druk!) raad ik aan: probeer voor geest en lichaam eens wat te ontstressen, gun
je zelf eens de tijd om plaats te nemen in je gemakkelijke stoel, zet je beeldschermen uit, steek een kaars
aan, zet wat mooie muziek aan, drink een warme kop thee, pak een boek, of ga gewoon eens buiten wat
lopen, of bezoek eens een doordeweekse avondmis. Extra weerstand opbouwen doe je door gezond te
leven, en daar hoort ook spiritualiteit, je band met God, bij. Naar Hem hebben we allemaal een diep
verlangen, dat we bewust of onbewust in ons dragen. En mocht u iets bijzonders te vieren hebben:
vergeet niet even dankjewel te zeggen naar Boven!
Terug naar Driekoningen. Christus zegene ook uw huis! En dat u zich in dit af te ronden jaar en vooral
in de tijd die wij tegemoet-leven, door deze Christus en Zijn Moeder Maria beschermd mag weten.
deken / pastoor F.J. Bunschoten
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NIEUWS VANUIT HET KERKBESTUUR
Commissaris van Congregatie
Onlangs vroeg de bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr. J. Hendriks aan deken F. Bunschoten de
benoeming tot ‘commissaris’ (algemeen administrator) van de Congregatie van de Zusters van de H.
Juliana van Falconieri te aanvaarden. Deze Julianazusters, beter bekend als ‘De Juliaantjes’, gesticht door
een jezuiet, waren in de bloeitijd van hun Congregatie beschikbaar als verzorgenden bij gezinnen thuis.
Vooral kraamgezinnen en gezinnen die het moeilijk hadden kwamen in aanmerking voor deze
geweldige vorm van thuiszorg. Vanuit hun klooster –ze hadden in Nederland diverse kloosters, het
moederhuis bevond zich te Heiloo– reisden de zusters naar de gezinnen die ze hielpen en gingen aan
het eind van de dag weer terug. Momenteel zijn er nog vier Julianazusters Ze hebben allen een
eerbiedwaardige leeftijd en zijn woonachtig te Heemstede en Limmen. De Congregatie moet er garant
voor staan dat het de zusters aan niets ontbreekt. Nu de Congregatie niet meer door een Moeder Overste
bestuurd wordt en omdat het een religieus instituut betreft die onder de bisschop van HaarlemAmsterdam ressorteert (een zgn. ‘diocesane congregatie’) vragen de constituties en de Romeinse
richtlijnen dat de verantwoordelijk bisschop een bestuurder aanwijst zodat de betrokkenen altijd bij
iemand terecht kunnen. Deken Bunschoten heeft bij zijn kennismaking met de zusters grote
bewondering opgevat voor al het goede dat de Juliaantjes in hun dienstbaar leven voor anderen hebben
gedaan.
Parochiegebied IJmond-noord
Vanwege het vertrek van pastoor Kaleab Maresha Shifferaw is deken Bunschoten door de bisschop voor
een periode die duurt tot 12 december 2021 benoemd tot administrator van de parochies van
Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord. Dit, om de komst van de
nieuwe pastoor voor te bereiden.
Overige
De deken wordt geacht bovengenoemde taken uit te oefenen naast het dekenschap over het gebied
Zaanstreek-IJmond en het pastoorschap van de zeven parochies van de Zaanstreek.
Verder is de hij recent tot voorzitter van het Ziekenapostolaat in Nederland benoemd en brengt het
indult dat aan hem verleend is om de Mis in de oude ritus op te dragen (traditionele vorm van
Eucharistievieren volgens de vòòr én tijdens het tweede Vaticaanse Concilie algemeen geldende, maar
ook nu nog gepraktiseerde liturgie) ook een opdracht met zich mee om regelmatig zo’n viering aan te
bieden want daar is vraag naar. Vandaar op maandagavond altijd een ‘oude Mis’ in het Latijn in de H.
Odulphuskerk te Assendelft.
Wij vinden het belangrijk dat u over dit alles geïnformeerd bent. En we wensen alle lezers van de
Zaancirkel een gezegende Kersttijd.
Bestuur van uw kerken van Parochieverband Zaanstreek

HET GOEDE NIEUWS DOORGEVEN
‘Ook jongeren hebben behoefte aan een katholiek geluid’ Door: Belinde van Dijk-Kroesbergen
Geloof is voor jongere generaties minder vanzelfsprekend. Voor het lezen van een (papieren) krant geldt
hetzelfde. Een dubbele uitdaging voor Katholiek Nieuwsblad. Maar mede dankzij uw steun aan Arnulfus
Stichting, kan KN die uitdaging met vertrouwen aangaan. “Als je het goede nieuws wilt delen, ook met
een volgende generatie, dan moet je missionair zijn en de deuren opengooien.”Als moeder van twee
pubers begrijpt Marjolijne du Maine (46) het maar al te goed: de mening van haar kinderen wordt voor
een groot deel bepaald door de ontmoeting met leeftijdsgenoten en de berichtgeving in de media. Maar
de kans dat daar tegenwoordig een katholiek geluid te horen is, is erg klein. Ze vindt het soms lastig,
vertelt de contactpersoon voor Arnulfus Stichting openhartig. Ze is zelf overtuigd katholiek en wil geen
zondagse Mis overslaan. “Bij mijn kinderen van 19 en 17 is dat anders. Ze willen lang niet altijd mee naar
de kerk en spreken hardop hun twijfels uit. Het voelt dan alsof ik als geloofsopvoeder tekortschiet.”
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Het goede nieuws delen
Wanneer jongeren niet meer (zo vaak) naar de kerk gaan en ook minder katholieke leeftijdsgenoten
ontmoeten, zullen er andere wegen bewandeld moeten worden. Het katholieke geluid moet
vertegenwoordigd zijn op plekken waar jongeren wél komen en
elkaar ontmoeten, in de taal die zij spreken. Du Maine,
medewerker marketing en communicatie bij Katholiek
Nieuwsblad, vertelt over deze belangrijke taak die KN op zich heeft
genomen, als enige katholieke medium in zijn soort in Nederland.
“Als je het goede nieuws wilt delen, ook met een volgende
generatie, dan moet je missionair zijn en de deuren opengooien.
En er ook zelf op uit gaan om mensen te ontmoeten. De Kerk kan
niet gaan afwachten tot de jongeren naar haar toe komen, en dat
geldt voor ons als katholiek medium evengoed. Zeker voor de
generatie van zogeheten digital natives, mensen die zijn
opgegroeid met het internet, verloopt het eerste contact vaak
online. Daarom ontwikkelen we onze website kn.nl voortdurend,
en zijn we ook present op bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter. Via sociale media worden onze
artikelen steeds vaker gelezen en gedeeld, en blijven mensen in contact komen met dit katholieke
geluid.”
Waarom is die ontmoeting zo belangrijk?
“In ontmoeting vind je creativiteit en herbron je doordat je elkaar inspireert. Op zo’n moment kan je
soms wel eens de Heilige Geest gewaar worden, en dat is juist zo mooi. Die vreugde hopen wij in de
artikelen van KN zichtbaar te maken. Dat is interessant voor katholieken, maar ook voor niet-katholieken, omdat ze iets zien van de authentieke vreugde die in ons leeft. Mensen zijn altijd op zoek naar
verbondenheid, liefde en vreugde. Ook voor meningsvorming zijn onze nieuwsberichten, achtergrond
artikelen en analyses van belang. Lezers ontmoeten hier allerlei verschillende katholieke meningen en
dat is goed. Ik geloof dat de waarheid in het woord ligt. Ook in het woord tussen mensen. Zonder
ontmoeting en zonder dialoog is er geen groei tot waarheid.”
Slaan de inspanningen bij de jongere generatie aan?
“In het najaar van 2020 hebben we verschillende filmpjes gemaakt die we via de sociale media bij zoveel
mogelijk verschillende mensen hebben gepromoot, ook buiten katholieke kring. De filmpjes illustreren
onze missie dat geloof, hoop en liefde nog steeds bestaan. Ze waren bedoeld om abonnees te werven en
te groeien in naamsbekendheid. We zien dat onze online community groeit, evenals het aantal
websitebezoeken. Ook het aantal abonnees nam toe door de campagne, en tot onze vreugde zaten daar
ook jongere lezers bij. Maar eerlijk gezegd hadden we op meer nieuwe aanwas gehoopt. We blijven
doorgaan met gerichte acties om nieuwe lezers te bereiken. Maar we moeten ook erkennen: de
vanzelfsprekendheid van een abonnement op een papieren krant is nagenoeg verdwenen bij jongere
generaties. Zij vinden hun nieuws, duiding en opinievorming vooral online. Vandaar dat we ook daar
aanwezig willen zijn met een goed katholiek geluid, zelfs al levert dat in economische zin nog weinig op.
Het online platform KN Jong (kn.nl/jong) met katholieke berichtgeving door en voor jongeren, is daar
een goed voorbeeld van. Ook dat slaat aan, de artikelen worden steeds beter gelezen en gedeeld via
sociale media. De nieuwe rubriek ‘Geloofsvragen’ op KN Jong is een groot succes, jongeren zitten
kennelijk toch echt met levensvragen waarbij ze benieuwd zijn wat de katholieke Kerk erover leert. Ook
bij jongeren bestaat een behoefte aan een katholiek geluid. Op deze manier hopen we in alle
bescheidenheid wat zaadjes uit te strooien, die later wellicht ontkiemen. We geven jongeren de kans het
geloof te ontdekken en hierin te groeien, dat is toch de missie van KN. Ik zie het om me heen gebeuren.
En als ik iets geleerd heb, is het dat je geloof niet kan afdwingen. Je mag vertrouwen en meebewegen,
maar forceren helpt niet. We moeten het aan de Heilige Geest overlaten.”
Hoe zie jij de toekomst?
“Dat veel mensen, en vooral ook jongeren, niet meer naar de kerk gaan, betekent niet dat ze niet
openstaan voor het geloof. Dingen mogen ook groeien. KN kan blijven bijdragen aan dat groeiproces
door hen te prikkelen met de artikelen die we schrijven. Op deze manier kunnen we helpen bij het
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maken van goede keuzes. Het idee dat geloof ‘niet meer van deze tijd is’, vind ik echt onzin. Kijk naar de
problemen van onze tijd: armoede, onrecht, milieuvervuiling, ga zo maar door. Over al die dingen heeft
de Kerk goed nagedacht en biedt de katholieke sociale leer hele concrete handvatten. Alleen lees je daar
in andere media zo weinig over. Daarom blijft het noodzakelijk dat KN – zowel in de fysieke krant als
online – kan blijven schrijven over katholieke perspectieven op bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk,
naastenzorg of over hoe je met geld en winst om kunt gaan. Het gaat er niet in de eerste plaats om te
overtuigen, maar om te getuigen van de goedheid, waarheid en schoonheid van onze geloofstraditie.
Vervolgens kun je slechts hopen en bidden dat mensen geïnspireerd raken om keuzes te maken die tot
werkelijk geluk leiden, het geluk dat belichaamd wordt door Jezus Christus. Volgens mij is een katholiek
medium nog nooit zo belangrijk geweest.”
Meer interessante artikelen lezen? Ga naar www.kn-digitaal.nl en/of neem een abonnement op
Katholiek Nieuwsblad! Contact: Postbus 1270, 5200 BH ’s Hertogenbosch 073 612 34 80 info@kn.nl

ACTIVITEITEN IN DE REGIO
Volkskerstzang 2021

Alle genoemde data en tijden
Wilt u ook in kerstsfeer komen? Een kerstviering meemaken in
zijn onder voorbehoud i.v.m.
eigentijdse sfeer, om even stil te staan bij de essentie van Kerst en
mogelijk
veranderende
een moment voor jezelf. Om even los te komen van het drukke
maatregelen
rondom het
bestaan. Kom dan naar de Volkskerstzang 2021! Deze wordt voor de
Corona virus. Raadpleeg de
44e keer gehouden. Bart Niek van de Zedde zal spreken over het
website en let op de
thema ‘In levende lijve? Real-life!’
mededelingen na afloop van de
Muzikale medewerking wordt verleend door Gospelkoor Revival uit
weekendvieringen.
Koog aan de Zaan en Soli Deo Gloria uit Zaandam. Het orgel wordt
bespeeld door Dick van Bezooijen.
Datum:
zaterdag 11 december
Aanvang:
20.00 uur
Plaats:
Oostzijderkerk te Zaandam
De kerk is geopend vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang.

❖ Lichtjesdag
Elke tweede zondag van december is het ‘WereldLichtjesdag’.
Over de hele wereld staan mensen stil bij alle kinderen, die op welke
leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Op deze manier
hopen zij een lichtpuntje te bieden in donkere dagen.
World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika,
door The Compassionate Friends. Inmiddels worden er wereldwijd,
op de 2e zondag van december om 19.00 uur lokale tijd, kaarsen gebrand voor overleden kinderen.
Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag, ieder uur ergens op de wereld,
kaarsen worden aangestoken voor overleden kinderen. Op diverse locaties in Nederland worden
herdenkingsbijeenkomsten gehouden.
WereldLichtjesdag Zaanstreek
Datum:
zondag 12 december
Plaats:
Noorderkerk aan de Heijermansstraat 127 in Zaandam
Aanvang:
inloop van af: 18.00u, kaarsjes aansteken: tussen 18.15 - 18.45u, aanvang: 19.00u
Een afvaardiging van Koor Con Amore o.l.v. Alexandre Pavloff, dirigent (Sint-Bonifatiuskerk, ZaandamCentrum) zal muzikale medewerking verlenen aan deze avond.
Na afloop wordt er een collecte gehouden.
Namen noemen
Wilt u de naam van een overleden kind genoemd hebben? Geef, tot en met vrijdag 3 december a.s., via
het volgende e-mailadres de naam en achternaam van het overleden kind door:
wereldlichtjesdag-zaanstreek@outlook.com/Kijk voor meer informatie op www.voorjewijkje.nl !
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❖ Groot Zaans Kerstconcert
Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor (ZIM) geeft haar jaarlijks kerstconcert deze keer niet zoals
gebruikelijk in het Zaantheater maar door de coronaperikelen in het Cultureel Centrum.
Het koor staat sinds 1 januari 2019 onder leiding van de jonge zeer bevlogen dirigent Hugo van der Meij
uit Katwijk. Verder wordt medewerking verleent door een aantal bekende en talentvolle solisten:
Hendrik van Veen vleugel; Arjan Wouters orgel; Pascal van der Velde trompet; Willem Nijhof bariton
Datum:
donderdag 16 december
Plaats:
de Bullekerk, Westzijde 75, Zaandam
Aanvang:
20.15u
Toegangsprijs: €17.00 inclusief een pauzedrankje
Kaarten:
Website ZIM: www.zimmk.nl, Dhr. Wijnands Veeringstraat 33 Zaandam

❖ Kerstconcert ‘Kerst met Aladdin en Spaanse klanken’
Harmoniecorps Tuindorp (HCT) brengt onder leiding van dirigent Bert Willemsen een afwisselend
programma. Uiteraard is de nodige kerstmuziek te horen, waaronder muziek uit de kerstfilm Home
Alone. Verder onder andere het voor harmonieorkest geschreven Eldorado van de Franse componist
Thierry Deleruyelle, de Spaanse klanken van twee delen uit de Suite Española van Isaac Albeniz en
muziek uit de populaire musical Aladdin.
Datum:
vrijdag 17 december
Plaats:
Maria Magdalenakerk, Kalf 162, Zaandam
Aanvang:
Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur
Toegang:
Gratis, vooraf en in de pauze wordt koffie en thee verkocht

Kerstklanken in de Sint-Bonifatiuskerk
Op zaterdag 18 december a.s. zal van 15.30 tot 16.30u de bekende Zaanse organist Dub de Vries het
prachtige Mittereither orgel brespelen en samen met Esther Meulmeester op panfluit en Piet Meester,
zang een mini kerstconcert in de Bonifatiuskerk, Zaandam Centrum verzorgen.
Toegang gratis, wel zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

STILLE OMGANG 2022
Zou het kunnen? Het is een wens die we door twee jaar Corona niet hebben kunnen vervullen: het lopen
van de Stille Omgang in Amsterdam.
Zelfs in het jubileumjaar 2020, met het bestaan van 675 jaar Mirakel van Amsterdam, was het niet
mogelijk om met veel mensen dit jubileum lopend te gedenken. Maar mogelijk kan het in 2022 wel.
Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang heeft besloten tijdens de vergadering van 9
oktober jl. om de pelgrimage, de Stille Omgang 2022, te gaan organiseren. Als de (Corona)
omstandigheden het toelaten zal de Omgang plaats vinden in het weekend van 19/20 maart 2022.
In samenwerking met RK Purmerend wil het zustergezelschap Zaandam gaarne aan dit initiatief van
pelgrimeren meewerken. Daarom roepen wij u allen op om u bij voorbaat op te geven, zodat we kunnen
rekenen op een volle bus; om op weg te kunnen gaan naar de Stille Omgang.
Tijdens de Stille Omgang en dan specifiek in de bus wordt het Rozenkrans gebeden. Zo mogen we in
onze gebeden al onze dierbaren in herinnering brengen: we denken in het bijzonder aan pastoor André
Goedhart, pater Jacob Sijm en diaken John Versteeg. Maar ongetwijfeld heeft u ook intenties waar
gebeden voor moet worden. Wilt u, dat we dat met elkaar doen, dan moet u deze vroegtijdig opgeven.
Reden genoeg om mee te gaan. Laat zien dat we een gemeenschap zijn: samen de schouders er onder,
tot eer van God en zijn volk.
Opgave voor Purmerend:
Diaken Marcel Kaaijk  m.kaaijk@chello.nl /  06 20 97 39 92
Opgave voor Zaandam: Mevrouw Marleen van de Wardt, vanderwardtm@gmail.com / 06 40 51 12 10
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VIER KERSTMIS
Met de landelijke campagne VierKerstmis.nl
willen
de gezamenlijke Nederlandse
bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen
stimuleren
om naar (een van) de
kerstvieringen in de parochies te komen, ook
in uw parochie. De website VierKerstmis.nl
werd in 2020 voor het eerst gelanceerd om in
de coronatijd iedereen op te roepen om toch
Kerstmis te vieren, ook als er geen plek was in de eigen kerk.
VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het samen vieren van Kerstmis, maar wil in 2021 mensen
ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster
kijken waar en wanneer de vieringen zijn en of er eventueel nog beperkingen of maatregelen gelden om
aanwezig te kunnen zijn. VierKerstmis is daarmee behalve een landelijke campagne ook een campagne
voor en door de parochies.
VierKerstmis.nl ook dit jaar online:
kijk waar en wanneer u in onze parochies Kerstmis kunt vieren

ICOON
door Clara Bruins
Vol verlangen zingen gelovigen in de Adventsperiode het bekende lied O kom, o kom Immanuël. De naam
Immanuël gaat terug op de profetie van Jesaja (7,14) waarin een redder aangekondigd wordt: 'Daarom
zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon ter wereld
brengen en hem Immanuël noemen'. Deze naam betekent 'God met ons'. In het Nieuwe Testament (Mat.
1,22-23) wordt de tekst van Jesaja toegepast op de geboorte van Jezus uit de maagd Maria. In Jezus komt
God ons nabij.
Christus-Immanuël: een hoopvol teken
De profetie van Jesaja, waarin de komst van Immanuël aangekondigd wordt, vormt de basis van een
ikoontype met de naam Moeder Gods van het Teken, in het Russisch Znamenje. Deze ikoon toont Maria
ten voeten uit of als halffiguur met de handen biddend opgeheven, de orante-houding (zie afbeelding).
In een medaillon voor haar borst is de nog niet geboren Christus afgebeeld als Immanuël, jeugdig maar
tegelijkertijd volwassen. Met goddelijke waardigheid maak t Hij een zegengebaar met de rechterhand,
terwijl Hij in de linkerhand een schriftrol vasthoudt. De voorstelling visualiseert het in Maria
mensgeworden Woord van God, dat er was voor alle tijden. Als in een visioen verschijnt ChristusImmanuël, teken van hoop en redding, tussen de armen van zijn moeder. Op de ikoon zijn links- en
rechtsboven Griekse afkortingen te zien van de woorden Meter Theou (Moeder Gods). Het hoofd en de
schouders van Maria worden bedekt door een purperrode sluier waarop
drie sterren zijn aangebracht. Deze verwijzen naar de Drie-eenheid, maar
staan ook symbool voor de drievoudige maagdelijkheid van Maria: voor,
tijdens en na de geboorte van Christus.
Wijder dan de hemelen
Het ikoontype Moeder Gods van het Teken wordt ook met de Griekse naam
Platytera (groter dan) aangeduid. Het is een eretitel voor Maria die
teruggaat op een citaat uit een vroeg-christelijke hymne ter ere van de
Moeder Gods: 'Uw schoot maakte God tot een troon en uw lichaam maakte
hij wijder dan de hemelen'. Deze woorden verwijzen naar het
onbegrijpelijke mysterie van de majesteitelijke God, schepper van hemel
en aarde, die ruimte vond in het lichaam van een vrouw. De voorstelling
van Maria met het nog niet geboren Christuskind voor de borst herinnert
aan dit mysterie: ‘Hem die de hemelen niet konden omvatten heeft Maria
in haar schoot gedragen’.
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O kom, o kom, Immanuël
De ikoon van de Moeder Gods met Immanuël in haar schoot past bijzonder goed bij de Adventsperiode.
Met Maria zien gelovigen verlangend uit naar de komst van Christus-Immanuël, die ons reeds zegent. In
hem komt Gods koninkrijk van vrede en gerechtigheid naderbij. Hij is het teken van verlossing en
bevrijding. Daarom zingen gelovigen in de tijd naar Kerstmis toe vol vreugde: O kom, o kom Immanuël!

DE KERK IS FANTASTISCH‘
De kerk is fantastisch!’... roep je op een dag. ‘Ben
je helemaal van lotje getikt? Het is een aftandse
achterhaalde bende!’, reageert je zwager die
altijd op de kerk scheldt om jou te jennen. Al is
hij er de laatste veertig jaar nooit meer geweest.
‘Nou, nou, is dat niet wat overdreven?’, reageert
een ander, die net als jij actief is in de parochie.
Ze zingt in het koor, schenkt koffie, bezoekt
zieken en zet zich in voor de Vastenactie. ‘Zo
mooi en goed is het nu ook weer niet hoor!’, gaat
ze verder. ‘En de KBO/PCOB begint aardig
samen te vallen met wie er nog komen!’,
vervolgt ze.
De uitspraak: ‘de kerk is fantastisch!’ is niet van
mij of van een andere kerkelijk vrijwilliger/ster.
Het is de titel van een vorig jaar verschenen
boek van de Vlaamse theoloog en kerkjurist Rik
Torfs. Is hij zo'n kerkelijke prelaat die misschien
tegen beter weten in de kerk altijd wil
ophemelen en verdedigen? Nee, zo' n figuur is
Torfs niet. Hoewel zeer geleerd is hij echt
iemand van onderen, die bovendien altijd open
en vrijmoedig zijn mening naar voren brengt.
Ook altijd vol humor en zelfspot, wat zo
kenmerkend is voor veel Vlamingen. Hij schrijft:
voor veel mensen heeft de kerk afgedaan. Voor
anderen staat ze onomstotelijk overeind als een
rots in de branding. Hoe je er ook persoonlijk
over denkt, de meeste conclusies zijn nooit
helemaal definitief, de meeste discussies niet
afgesloten. Zeker niet wanneer iemand beweert
dat het wel zo is. Zolang er gezegd wordt dat het
met de kerk gedaan is, blijft ze in leven. Zolang
iemand afkondigt dat de discussie over de
priesterwijding van de vrouw is afgesloten, gaat
ze verder. Dat is een goede zaak! Misschien wel
omdat christenen, geïnspireerd door het
evangelie, wel van schijnbare tegenstellingen
houden, maar niet van het definitieve einde. Rik
Torfs wil niks goed praten. Er schuilt naast veel
goeds ook veel kwaads in de kerk. Ze is geen
bastion van morele perfectie. Mensen
verwerpen de kerk omdat ze gouden bergen van
haar verwachten. Ze geloven er niet te weinig in,
maar te veel!
Ze verlangen van haar een zuiverheid, die ze
niet kan bieden, omdat ze uit mensen bestaat.

Torfs beweert niet dat de
kerk goed is, maar ze is wel
fantastisch en hij adviseert:
Leg je er gewoon bij
neer dat ze soms een beetje
slecht is, zonder je pogingen
om haar te verbeteren op te
geven natuurlijk! Want daar
roept de bijbel keer op keer toe op. En waar
horen we die woorden? In de kerk en daarom
moet je er met regelmaat naar toe!
Rik Torfs vindt paus Franciscus aan zijn zijde.
Ook die stelt voortdurend dat de kerk vol van
zondaars is en niet alleen bedoeld is voor
heiligen. De eucharistie is niet bedoeld alleen
voor hen aan wie geen smetje kleeft, maar
bovenal voor al die mensen die vergeving en
barmhartigheid behoeven. Zijn we dat niet
allemaal op een enkeling na? Daarom pleit onze
paus in zijn encycliek Fratelli tutti - Alle zusters
en broeders! voor meer broeder- en zusterschap
en meer sociale vriendschap. Hij schrijft: de
wereld is er voor iedereen, omdat we allemaal
met dezelfde waardigheid op deze aarde
geboren zijn. Als de ruziënde politici in den
Haag dit geschrift gelezen hadden, was er allang
een nieuw kabinet dat volop bezig was om van
Nederland weer een sociaal en rechtvaardig
land te maken. Dan werden we niet meer
moedeloos van politieke leiders, die fout
beleggen of geen actief geheugen hebben en de
slachtoffers van de toeslagenaffaire zou allang
recht zijn gedaan. Het woord fantastisch
betekent: buitengewoon mooi, goed, leuk, maar
ook door fantasie voortgebracht. Fantasie wil
dan zeggen: niet berustend op de werkelijkheid.
Maar is dat nu juist niet een kenmerk van ons
geloof, dat we bezig zijn om te doen wat
ondenkbaar is? Zoals lopen over het water,
vrede op aarde, nergens meer oorlog, iedereen
een dak boven het hoofd en voldoende te eten?
Om van opstaan uit de dood – welke dan ook –
nog maar te zwijgen! En is dat niet fantastisch?

Ko Schuurmans, pastor
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HEMELSE HELPERS
door Hans Schoorlemmer
Een hemels koor dat het uitzingt van vreugde. Een nachtelijke boodschapper
die aanspoort te vluchten. Een nabije in de eenzame nacht: op cruciale
momenten in en rond Jezus’ leven spelen engelen een rol.
Een geliefd lied in onze katholieke traditie is het 'In Paradisum'. Het wordt
gezongen op het eind van de uitvaartliturgie, wanneer de overledene de
kerkruimte wordt uitgedragen: In paradisum deducant te angeli ... Het lied gaat
verder, maar het is vooral die eerste regel die blijft hangen. Die tedere, ijle
gregoriaanse melodie en de tekst. Vertaald: 'Dat de engelen je mogen begeleiden naar het paradijs.' Je
ziet de dragers - niet zelden familieleden en vrienden - hun geliefde dragen. Ze worden omgeven door
een dragende, troostende melodie, die hun verlangen vertolkt en dat van de aanwezige gemeenschap.
Op de grens van leven en dood wordt verbeeld wat we beleven, of verlangen te beleven: dat er engelen
zijn die ons helpen onze geliefden te begeleiden naar wat we hun gunnen: eeuwig licht en eeuwige vrede.
Rond Jezus' geboorte
Ook op scharniermomenten in het leven van Jezus spelen engelen een rol. Om te beginnen rond de
geboorte. De engel Gabriël brengt Maria de boodschap dat ze zwanger is van de heilige Geest. Wees niet
bang Maria. Durf 'ja' te zeggen op wat er in jou groeit. Jozef, Maria's verloofde, overweegt van haar te
scheiden als ze zwanger blijkt van een hem onbekende verwekker. Een zeer menselijke overweging,
Maria heeft een kind van een ander. Dat Jozef wat in Maria's schoot groeit, toch kan vertrouwen, heeft
hij ervaren als hulp van Godswege. Er moest een engel aan te pas komen, in een droom is hij verschenen.
Het zijn ook weer engelen (goddelijke intuïtie) die de herders als eerste kraamvisite naar de kribbe
leiden. Daar aangekomen is het hart van de herders te klein om de vreugde om het in doeken gewikkelde
kind te bevatten. Engelen vormen het koor dat hun blijdschap uitzingt. Heel de hemel, heel de aarde
moet het horen.
Na de geboorte van Jezus moet de familie vluchten. Koning Herodes is bang van zijn troon te worden
gestoten door de nieuwe koning en stelt alles in het werk om hem te doden. Het is een engel die Jozef
ingeeft te vluchten. Dat mensen zo wreed kunnen zijn is haast niet te geloven. Ook hier moet een engel
aan te pas komen om Jozef over de streep te halen. Door de hemelse bode neemt Jozef de bedreiging
serieus en vlucht met moeder en kind naar Egypte. Als de kust in Israël veilig is, krijgt Jozef een teken,
een boodschap. Wederom van een engel.
Door een engel gesterkt
Een kernmoment in Jezus' leven is ook de avond voor zijn lijden, in de hof van Getsemane. Als ergens
Jezus' menselijke kant zichtbaar wordt, is het hier. Het is Gerard Reve, die deze scène in 'Moeder en
Zoon' (1980) als geen ander heeft beschreven. ‘Wie was het dan, Die aan de vooravond, in de hof van
Getsemane, bang was ... Die aarzelde ... Die twijfelde ... Die de Dood aan het kruis vreesde ...
Ik bedoel: Wie was het dan, Die daar; in Zijn doodsangst ... door een engel gesterkt moest worden? …' Ik
haalde diep adem. Wie anders was dat... dan God Zelf, Die wanhoopte en Die aan Zichzelf twijfelde? …’
Dit fragment behoort volgens kenners tot het mooiste dat Reve geschreven heeft. Hoogtepunt in dit stuk
is wat mij betreft de zin over de engel. Die tekent de diepte van het drama, van het verdriet, waarbij de
troost van een mens tekortschiet. Het is een engel die laat weten dat God nabij is.
Krachtig
Ten slotte komen we op paasmorgen engelen tegen. De evangelist Mattheüs vertelt hoe een engel als
een bliksemschicht naar beneden daalt en de steen voor het graf wegrolt. De bewakers, ingehuurd om
de dood - het laatste machtsmiddel van de overheden in Jeruzalem - te bewaken, zien zijn witte kleed,
schrikken en slaan op de vlucht. Dat Jezus over de dood heen lééft, is menselijkerwijs niet te geloven,
niet te bevatten. Ook hier biedt een krachtige bode van Godswege als een bliksemschicht hulp. Hij is het
ook die de rouwende vrouwen bij het graf overtuigt. Als deze de weggerolde steen zien, denken ze aan
grafschennis. Hebben ze hun geliefde meester vermoord, gunnen ze hem zelfs in het graf geen rust? Dat
Jezus niet dood is, maar leeft en al onderweg is naar Galilea, hun geboortestreek, ervaren ze als door
God gegeven. Hemelse bodes zijn het die dit blijde nieuws brengen.
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KERKENPAD IN OUDEWATER
De manier van aanmelden verliep wat ingewikkeld, omdat we pas heel laat wisten of we weg konden
gaan. Het bewijs van inenting tegen corona én het verplichte mondkapje in de bus waren voor sommigen
ook een drempel. Maar toch zijn we met 110 mensen uit de hele Zaanstreek op Kerkenpad geweest. Het
Zuid-Hollandse Oudewater was het reisdoel. Een Middeleeuws stadje gelegen aan de Hollandse IJssel.
Door bittere armoede is men in de 18 e en 19e eeuw nooit aan wat we nu stadsvernieuwing noemen
toegekomen. Men had domweg geen geld om nieuw te bouwen en daar plukt zij nu de toeristische
vruchten van. De televisieserie Swiebertje is er ook opgenomen, want haal je de auto’s uit het straatbeeld
dan waan je je ver terug in de tijd. Zelfs winkelketens als Hema, Kruidvat en Zeeman zijn van buiten niet
echt herkenbaar. Twee dagen werden het in september met heerlijk nazomerweer.
De protestantse gemeenten zijn van oudsher goed voorzien van ontmoetingsruimte voor cursuswerk en
ontspanning. Naast de Middeleeuwse Michaelkerk vonden we een gastvrij onderdak voor koffie met
appelgebak en lunch. Helaas heeft de Beeldenstorm en het volhardend gebruik van de witkwast de
voormalige rijkdom van deze kerk in haar aankleding blijvend versobert. De architectuur is daarentegen
overweldigend voor zo’n klein stadje. De handel aan de IJssel en de vele touwslagerijen die volop
produceerden voor de scheepsvaart maakte het tot een welvarende plaats.
Na dit kerkbezoek was er in de ochtend en de middag een keuze aan bezoekmogelijkheden.
Een rondvaart op de gracht, vanwege corona helaas maar met 12 personen, een bezoek aan het
touwmuseum, de Oudkatholieke kerk of de Heksenwaag. De waag herinnert aan een duistere periode
van onze geschiedenis waar tienduizenden vrouwen, maar ook mannen, het slachtoffer van de
beschuldiging van hekserij zijn geworden. Vreselijke martelingen werden ingezet om tot een bekentenis
te komen. Omdat heksen op bezems door de lucht zich verplaatsten moesten ze ook bijna niets wegen.
De waag van Oudewater was door keizer Karel V aangewezen als een weegschaal waar je eerlijk op werd
gewogen. Ook een aantal bedevaartgangers is gewogen. Hoewel iedereen blij was niet te licht bevonden
te worden (en dus geen heks was) deelde niet iedereen zijn/haar echte gewicht met de reisgenoten. Dat
valt in de 21e eeuw immers onder de privacy, net als godsdienst trouwens.
Nadat eenieder ook op eigen gelegenheid de kans had gehad om Oudewater verder te verkennen
verzamelden we ons in de R.K. Franciscuskerk. In dit neogotische kerkgebouw viel de versiering van
iedere vierkante centimeter op muur, raam en dak op ons neer. De gids was zo enthousiast om te
vertellen wat er allemaal te zien was, terwijl we op 1,5 m in de bank zaten, dat er maar 5 minuten
overbleef om dat zelf te bekijken.
Vervolgens sloten we in de Michaelkerk onze bedevaart af met een viering waar touw en verbondenheid
centraal stonden. Eén touwtje kan je makkelijk stuk trekken, twee ook, bij drie wordt het moeilijker en
al die draden ineengedraaid vormt één sterke bundel van verbondenheid, zo ook mensen.
We stapten in de bus om door het groene Hart naar ons dinerbuffet te rijden en toen we om 20 uur
instapten voor de thuisreis viel de schemering al in. We waren blij dat we dit jaar toch nog op stap zijn
geweest. En voor de mensen die dit door de late communicatie niet hebben geweten. In 2022 gaan we
weer op kerkenpad-bedevaart-dagje uit.
Matthé Bruijns en Ko Schuurmans

VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK

Za. 27 nov.
1e Advent
Zo. 28 nov.
Za. 4 dec.
2e Advent
Zo. 5 dec.
Za. 11 dec.
3e Advent
Zo. 12 dec.

St. Bonifatius
Oostzijde 12, Zaandam
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Beemster
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens

H. Maria Magdalena
Kalf 160, Zaandam
11.00 u. Eucharistie
N. Beemster
11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
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H. Odulphus
Dorpsstraat 570, Assendelft
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

Za. 18 dec.
4e Advent
Zo. 19 dec.
Vr. 24 dec.
Kerstavond
Za. 25 dec.
Eerste Kerstdag
Zo. 26 dec.

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
F. Schouten
- 19.00 u. Gezinsviering
F. Punt
- 22.00 u. Kerstnachtmis
N. Kerssens
9.30 u. Hoogmis
F. Bunschoten

9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
Vr. 31 dec.
19.00 u. Eucharistie
Maria, Moeder Gods N. Kerssens
Za. 1 jan.
9.30 u. Eucharistie
Nieuwjaarsdag
N. Kerssens
Zo. 2 jan.
9.30 u. Eucharistie
Driekoningen
N. Kerssens
Za. 8 jan.
19.00 u. Eucharistie
Doop van de Heer N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
Zo. 9 jan.
F. Bunschoten
Za. 15 jan.
19.00 u. Eucharistie
2e zondag
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
Zo. 16 jan.
F. Schouten
Za. 22 jan.
19.00 u. Eucharistie
3e zondag
N. Kerssens
9.30 Eucharistie
Zo. 23 jan.
N. Beemster
Za. 29 jan.
19.00 u. Eucharistie
4e zondag
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
Zo. 30 jan.
N. Kerssens
Za. 5 febr.
19.00 u. Eucharistie
5e zondag
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
Zo. 6 febr.
N. Kerssens
Za. 12 febr.
19.00 u. Eucharistie
6e zondag
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
Zo. 13 febr.
F. Bunschoten
Za. 19 febr.
19.00 u. Eucharistie
7e zondag
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
Zo. 20 febr.
F. Schouten
Tweede Kerstdag /
Feest H. Familie

11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.30 u. Kerstavondmis
N. Kerssens
10.00 u. Hoogmis
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
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
N. Beemster
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
- 19.00 u. Kerstavondmis
F. Bunschoten
- 21.30 u. Kerstnachtmis
F. Bunschoten
10.00u Hoogmis
I. Osterhaus
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 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
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

Vaste mistijden door-de-week
St.-Bonifatius, Oostzijde 12, Zaandam
Rozenkransgebed gevolgd door Woord & Communieviering: wo. 19.00 u.;
gelezen H. Mis ma., di. en do. 9.00 u., wo. en vr. 19.00 u.;
biechtgelegenheid 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 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 voor en na elke Mis weekend en door de week

Vieringen
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VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK

Za. 27 nov.
1e Advent
Zo. 28 nov.
Za. 4 dec.
2e Advent
Zo. 5 dec.
Za. 11 dec.
3e Advent
Zo. 12 dec.
Za. 18 dec.
4e Advent
Zo. 19 dec.
Vr. 24 dec.
Kerstavond
Za. 25 dec.
Eerste Kerstdag
Zo. 26 dec.
Tweede Kerstdag /
Feest H. Familie
Vr. 31 dec.
Maria, Moeder Gods
Za. 1 jan.
Nieuwjaarsdag
Zo. 2 jan.
Driekoningen
Za. 8 jan.
Doop van de Heer
Zo. 9 jan.
Za. 15 jan.
2e zondag
Zo. 16 jan.
Za. 22 jan.
3e zondag
Zo. 23 jan.
Za. 29 jan.
4e zondag
Zo. 30 jan.
Za. 5 febr.
5e zondag
Zo. 6 febr.
Za. 12 febr.
6e zondag
Zo. 13 febr.
Za. 19 febr.
7e zondag
Zo. 20 febr.

St. Petrus
Snuiverstraat 2, Krommenie
19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
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.
S. Baars
Kerstavondviering
G. Noom
Kerstnachtviering
M. Bruijns
Kerstdagviering
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
S. Baars
Eindejaarsdienst
M. Bruijns
10.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo & Comm.
T. Molenaar
19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
S. Baars
10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Eucharistie
G. Noom
19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
A Dijkers
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo & Comm.
S. Baars

H. Maria Magdalena
Dorpsstraat 353, Wormer

St. Jozef
Veldbloemenweg 2, Zaandam

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Wo & Comm.
J. Hoekstra

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod

10.00 u. Wo & Comm.
W. Waardijk

10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
Kerstavondviering
K. Schuurmans
Kerstnachtviering
R. Casalod

10.00 u. Wo & Comm.
N. Smit

Eindejaarsdienst
Werkgroep Liturgie

-

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Eucharistie
G. Noom

10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo & Comm.
J. Hoekstra

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod

10.00 u. Wo & Comm.
W. Waardijk

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo & Comm.
T. Molenaar

10.00 u. Wo & Comm.
W. Waardijk

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod

10.00 u. Wo & Comm.
J. Hoekstra

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod

JEUGDPAGINA
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Kerstavondviering
J. Hoekstra
Kerstdagviering
W. Waardijk

-

Verwachting – Advent
Half november is Sint Nicolaas in ons land met de stoomboot
aangekomen en begon de tijd van "vol verwachting klopt ons
hart" – maar liefst drie weken voor zijn verjaardag!
En voor Kerstmis, de verjaardag van Jezus hebben wij zelfs vier
weken van verwachting: de Advent. Maria was nog veel langer
‘in verwachting’, of zoals we meestal zeggen: zij was zwanger.
Eigenlijk vieren we dus het feest al wekenlang vooraf. Waarom
vinden we dat fijn? Daarover gaat het volgende
adventsverhaal.
Drie meneertjes in de winter
Er waren eens drie meneertjes. De eerste heette Subiet. De
tweede heette Vanplan. De derde heette Advent. Ze woonden
naast elkaar in een gezellige straat. Meneer Subiet was
buschauffeur, meneer Vanplan was verzekeringsagent en
meneer Advent was tuinman. ‘s Morgens, als ze naar hun werk
gingen, groetten ze elkaar. ‘s Avonds dronken ze een kopje thee om de beurt bij een van hen thuis.
Op een koude avond zei meneer Subiet: "De mensen in de bus waren zo somber vandaag. Volgens mij
voelen ze dat de winter eraan komt."
"Gouden tijden voor mij!" zei meneer Vanplan handenwrijvend. "Ik verkoop de laatste tijd extra veel
verzekeringen. Mensen dekken zich in tegen vorst en kou, inbraak en ziekte."
"In mijn vak is het opruimtijd," zei meneer Advent. "Ik veeg bladeren, haal dode planten weg en ik stop
bollen onder de grond. Dan klagen de mensen over hun kale tuin."
"Maar wij zijn toch niet somber?" zeiden ze. "Nee, wij niet. Wij komen samen gezellig de winter door."
Ze namen nog een koekje.
Ineens zei meneer Subiet: "Laten we een feest houden. Een winterfeest voor alle mensen tegen de
somberheid!" Dat was een prachtidee.
Meneer Subiet stelde voor posters op te hangen met: "Komt Allen naar het Winterfeest Aanstaande
Zaterdag om 8 uur in het Busstation. Iedereen Welkom!"
"En hoe wou je dat dan voor elkaar krijgen, Subiet?" zei meneer Vanplan. "Je moet toch eten en drinken
kopen, versiering aanbrengen, muziek regelen voor de jongeren en vervoer voor de ouderen en niet te
vergeten een verzekering tegen brand en ongeluk zo’n feest moet je plannen, dat kan op zijn vroegst
vólgend jaar." De meneertjes werden ineens zelf somber. Zo lang wachten.
Toen zei meneer Advent: "Vrienden, wat helpt tegen de
somberheid? Niet zomaar een feest, maar de voorpret, de
verwachting. Ik zeg: het feest is over vier weken. Iedereen moet
meehelpen!" En zo gebeurde het. Meneer Subiet maakte posters.
Meneer Vanplan ging mensen regelen die mee wilden helpen. En
meneer Advent? Die maakte een grote groene krans met vier
kaarsen. Voor elke week een.
(Marjet de Jong – www.geloventhuis.nl)
Iedere zondag steken we het volgende kaarsje aan, zodat het steeds
lichter wordt in deze donkere dagen!
En helemaal als je de plaatjes met felle kleuren versiert.
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BERICHTEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE
De actie Kerkbalans wordt gehouden in de tweede helft van de maand januari.
Dit is een vooraankondiging. U ontvangt allen een persoonlijke envelop in de
brievenbus.
“In de kerk mag ik zijn wie ik ben.” “Ik kan er praten over wat me bezighoudt
en mijn zorgen uiten.” “Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met
boven.” “Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag.” Dit zijn antwoorden die
veel worden gegeven op de vraag wat de kerk voor ons betekent. Misschien
herkent
u
zich
erin.
De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we
rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar
we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de
samenleving die onze steun nodig hebben. Juist in deze tijden
waar Corona zo’n impact heeft op onze samenleving en onze
geloofsgemeen schap. Dan blijkt weer de grote betekenis van onze
Odulphus Kerk!!
Dit is mogelijk dankzij u. Want u bent betrokken bij de
Odulphus Parochie en steunt onze kerk financieel. Daar zijn
we u erg dankbaar voor! Met uw steun kan de kerk haar
plek blijven innemen in Assendelft. Met uw giften,
maandelijkse bijdragen en collectes, te samen met die van
anderen parochieleden, hebben we het afgelopen jaar veel
kunnen doen en bereiken.
Ook in 2022 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. We
hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen en dat het voor u
mogelijk is om uw bijdrage ten minste te houden op de bijdrage van
voorgaand jaar. Maar natuurlijk zijn we blij met iedere bijdrage.
Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die
komen, wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen
samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee?
U kunt uw gift of bijdrage overmaken op rekeningnummer NL80 RABO
0103 5013 98, ten name van Bestuur R.K. Parochie H. Odulphus, onder
vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.
Dankzij uw gift blijft de Odulphus Kerk ook morgen een plek van
betekenis.
Alvast heel hartelijk dank, met vriendelijke groet,
Floris Bunschoten, pastoor
Ton Reijns, penningmeester

MENSEN MENSEN MENSEN
Doop Maëlys Aalbers
Op 12 december zal in de Odulphuskerk het Doopsel worden toegediend aan Maëlys, het
dochtertje van Ricardo en Sonja Aalbers en zusje van Leandro. Van harte gefeliciteerd,
Maëlys, met deze grote stap als kleine mens in een onverbrekelijk verbond met Gods
liefde en trouw!

14

Verjaardag
Aan allen, die hun verjaardag hebben gevierd of gaan vieren. Van Harte Gefeliciteerd en Gods
zegen in het nieuwe levensjaar! Nog steeds vieren we de verjaardagen in kleine kring, maar
wel in de hoop, dat deze waardevol mogen zijn
Verdriet
Er gebeuren ook veel verdrietige zaken in onze parochie. Veel vervelende berichten, zoals
ziekte, overlijden, verlies en gemis, komen naar buiten, maar vele verdrietige zaken blijven
binnenshuis. Dat is extra verdrietig, want we proberen met elkaar mee te leven.
Voor U allen: weet dat we voor U bidden om sterkte en om vol te houden.
Huwelijk
Hebben jullie plannen om te gaan trouwen en dat ook voor het altaar van God te laten inzegenen, neem
dan contact op met een van de priesters. Samen kunnen we dan bespreken hoe daar een stap in te zetten.
De telefoonnummers staan achter op deze Zaancirkel. U kunt ook via het secretariaat een afspraak
maken.

IN MEMORIAM
Johanna Elisabeth Jak - Kroon
*28 september 1932
†16 augustus 2021
Op zaterdag 21 augustus namen wij in de
Odulphuskerk afscheid van Jenny Kroon. Ze was
dochter in het Wormerse gezin van Piet Kroon
en Geertje Klappe, waar zes meisjes opgroeiden.
Boeken lezen was Jenny’s favoriete bezigheid en
een wens die bij haar leefde was om te mogen
doorstuderen. Ze had er de kwaliteiten voor.
Het liep echter anders. Jenny kwam te werken in
de huishouding op diverse adressen. Ze kwam
een jongeman, Antoon Jak tegen en uit die
ontmoeting groeide verkering en verloving.
Omdat hij wel wat aan de jeugdige kant was
werd het huwelijk iets naar voren geschoven,
het vond in 1959 plaats. Ze werden de trotse
ouders van een mooi gezin. Jenny zette haar
gaven in als akela van de Welpen binnen de R.K.
Verkennersbeweging en als secretaris van de
Vrouwenbond. Ze was een welbespraakte dame,
met een duidelijke mening en ideeën, soms,
maar ook lief, helpend, niet materialistisch
ingesteld. Van opscheppen was zij wars. Ook in
onze Odulphuskerk heeft ze veel voetstappen
liggen waar ze Cor de Koster altijd hielp bij het
kerkwerken. Als oma had ze een plekje in haar
grote hart voor al haar kleinkinderen. Toen de
gezondheid van Jenny achteruitging werd
Antoon haar mantelzorger – de best mogelijke.
Tijdens een reisje naar Texel aan het begin van
de coronacrisis overleed hij plots en ging hij zijn
geliefde voor in de doorgang naar het Nieuwe
Leven. Mogen Antoon en Jenny nu weer
samenzijn. Dat jullie samen in Gods vrede
mogen rusten, lieve Jenny, dat is wat je je
toebidden. Dank voor al het goede.
deken F.J. Bunschoten

Anna Sophia Kramer - van Ruiten
*5 januari 1942
†14 oktober 2021
Op woensdag 20 oktober namen we in de
Odulphuskerk, omringd door haar dierbaren,
afscheid van Ans. Ans werd in Bergen geboren
maar groeide vanaf haar vierde levensjaar op in
Spaarnwoude, waarnaar het gezin verhuisd
was. Ze was het vierde kind in een gezin van
acht kinderen. Een van haar motto’s was ‘Pluk
de dag’. Ans was een opgewekte, optimistische
vrouw. En met die insteek sloeg zij op een
Beverwijker kermis ook eens Piet aan de haak,
die haar man werd op 10 november 1967. De
huwelijksmis vond plaats in het kerkje van
Haarlemmerliede. Ze kregen Wilco, Marcel en
Jacqueline. Steekwoorden die je aan Ans doen
denken zijn: attent, helpen, dynamisch, met een
vlotte babbel. Maar wat er vanbinnen in haar
omging, sinds het gemis van dochter Jacqueline
en schoonzoon Marcel, dat wisten we vaak niet.
De diepe wond in haar ziel, die het heengaan van
deze lieve kinderen door een tragisch ongeluk
veroorzaakt had, is nooit dichtgegaan. Al die
jaren liet Ans dan ook heilige Missen voor hen
lezen. Ans was dikke maatjes met haar
kleinkinderen, en natuurlijk ook met haar
schoondochters. Als vrijwilligster hielp zij bij
‘Het Eetcafé’ in Saendelft, een goed initiatief in
de Kaaijkhof waar senioren voor een
schappelijke prijs terecht kunnen voor een driegangenmaaltijd. Ook was ze nauw betrokken bij
het koffiezetten bij gelegenheden rond en in de
Odulphusparochie, met
name bij de
Pinkenveiling. Veel contacten onderhield ze met
haar vriendinnen en had een uitgebreid
netwerk. Door middel van een kaart of via
andere wegen informeerde ze belangstellend
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hoe het met iemand ging. We zullen deze
gangmaker en haar spontaniteit erg missen.
Naast haar lichaam brandde tijdens de uitvaart
een kaars van Onze Lieve Vrouw van Lourdes,
en stond de foto van Jacqueline en Marcel. Dat
zij hen nu in haar armen mag sluiten. Ik wens
haar man en gezin veel sterkte.
deken F.J. Bunschoten

de geboorte van haar nichtje Marian was ‘Tante
Zus’ zeer gesteld op dit meisje dat zij zag
opgroeien tot vrouw, en voor wie ze altijd heeft
helpen zorgen. De band is er daarom een voor
het leven en daarover sprak Klazien vol trots
met degenen die zij tegenkwam. In haar hart
was een geloof en vertrouwen in Onze Lieve
Heer en Maria aanwezig. Dankzij veel hulp van
de mensen die dicht bij haar stonden, ook ten
aanzien van boodschappen halen, heeft ze een
mooie oude dag mogen hebben aan de
Beemsterstraat en later in Festina Lente. Op
Allerzielendag mocht zij haar ogen sluiten en
vredig naar de Overkant gaan, alles hier
beneden
loslaten
om Boven
nieuwe
ontmoetingen te hebben. Bij haar moeder
hebben wij haar lichaam te rusten gelegd. Lieve
mens, mogen de engelen u dragen naar het
Paradijs.
deken F.J. Bunschoten

Clazina Nijman
*16 april 1925
†2 november 2021
Op zaterdag 6 november namen we in de
Odulphuskerk afscheid van Klazien. Bijgestaan
door haar schoonzus en nichtje is zij uit ons
midden heengegaan. Zij groeide op als
middelste van drie kinderen van ouders Petrus
Nijman en Maria Mijnen. Haar broer Arie
overleed al jong. Haar andere broer, Dirk,
overleed in 2010. Met haar ouders is Klazien
altijd in het achterhuis blijven wonen. In de
oorlog distribueerde zij het gewilde product
houtsnippers, om kachels te laten branden in
koude winters. Een periode was zij werkzaam
bij de blikfabriek en uiteindelijk werkte zij lang,
tot haar 65ste bij Tufton in de kantine. Al vanaf

In de volgende ZC volgt het in memoriam van
Alida Geertruda Boon – Bos
3 april 1928

4 november 2021

INFORMATIE VOOR DE PAROCHIE

bedankt voor uw medewerking.

Allerzielenviering 2021
Dit jaar werden de overledenen met twee mooie vieringen herdacht. Op
zondag 31 oktober waren de families van de overledenen van dit jaar
uitgenodigd om met de naamkaars van hun dierbare naar de viering te
komen. Na het noemen van de naam werden de kaarsen door de familie
op een speciale standaard geplaatst, waarna alle aanwezigen hun bij
binnenkomst aangereikte kaarsjes konden ontsteken.
Op de dag van Allerzielen, 2 november was een requiem mis
Na deze vieringen ging men naar een sfeervol verlicht kerkhof, waar de
graven werden gezegend.
Door vrijwilligers zijn op beide dagen kaarsjes, die in lege potjes waren
geplaatst, aangestoken. Wat een fantastisch gezicht is dit. Daarvoor heel
veel dank!
De meeste potjes knapten door de combinatie van vocht en warmte.
Spaart u voor ons weer lege potjes voor een volgend jaar? Alvast

Bij uitvaart..
De coronacrisis heeft binnen- en buitenkerkelijk wel een en ander doen verschuiven in vormgeving en
keuzes rond uitvaarten. Dat merken we. Ook in voorafgaande jaren was deze ontwikkeling al merkbaar.
Meer dan voorheen is sprake van kleiner opgezette afscheidsbijeenkomsten. Dat werd als nadeel maar
soms ook als voordeel ervaren. Samenkomen in het kerkgebouw werd meer een bewuste keuze.
Beperkingen die waren opgelegd aan koren hebben de zang een tijdlang stilgelegd. In de H.
Odulphuskerk, een rooms-katholieke parochie, zijn wij trots op wat wij kunnen aanbieden als men
vraagt om een kerkelijke uitvaart. Voor ons is dit maatwerk. Daarbij is het gesprek en overleg tussen
familie en voorganger altijd heel belangrijk. Dan blijkt er keuzemogelijkheid te zijn. Er kan gekozen
worden voor een uitvaartmis (soms requiem genoemd) danwel een afscheidsdienst (soms gebedswake
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genoemd). In alle gevallen gaat het om gelovig afscheid nemen. Stilte, gebed, persoonlijke woorden en
een bijbels woord hebben daarin een plek. Doorgaans vinden uitvaarten in de Odulphuskerk ‘s morgens
om 11.00 uur plaats maar in voorkomende situaties kan naar de middag worden uitgeweken. Op
weekdagavonden is de Odulphuskerk pas vanaf 20.00 uur beschikbaar. Avondwaken zijn ook veel
uitzonderlijker geworden. Welke muziek klinkt is tot op zekere hoogte in overleg te bepalen. Zo behoort
tot ons aanbod, het Lief- en Leedkoor, het dameskoor dat al sinds jaar en dag present is bij de uitvaarten.
Maar ook de Schola Cantorum, ons herenkoor dat veelal Gregoriaans zingt. Het repertoire van deze
koren omvat ruime mogelijkheden. Verder staat de Odulphus met diverse solisten in contact en ook de
keuze voor uitsluitend orgelspel of instrumentale muziek wordt soms gemaakt. De voorganger die de
uitvaart zal verzorgen legt deze mogelijkheden aan de familie voor. Zoals ook de overige parochies in de
regio wil onze parochie er voor u zijn met uitvaarten met een klassiek, goed verzorgd en troostend en
hoopvol karakter. De dood is niet het einde, het is een nieuw begin.
pastoor F.J. Bunschoten & Jos Martens, dirigent van de koren
Bezoekgroep
Mocht U het prettig vinden om bezoek te krijgen in een periode van ziek zijn, verdriet of eenzaamheid
of andere omstandigheden, dan kunt U dit aangeven bij het secretariaat.
Door de Corona-problemen is een lijfelijk bezoek misschien niet mogelijk, maar middels een
telefoongesprek en/of kaartje kunnen we toch contact met elkaar hebben.
Schoenendoosactie
Ook dit jaar wordt de actie Schoenendoos georganiseerd. Doet u ook nog mee?
De enveloppen liggen achter in de kerk of zijn op te halen bij de pastorie. Kinderen en/of volwassenen
versieren en vullen een schoenendoos voor een meisje of jongen met onder andere schoolspullen,
hygiëneproducten, speelgoed en een knuffel (geen etenswaren of snoep en natuurlijk geen oude rommel
of oorlogsspeelgoed). De organisatie is dit jaar in handen van Gain (Global Aid Network) en zij zorgen
dat de schoenendozen uitgedeeld worden aan kinderen in de allerarmste landen. Zo wordt een simpele
schoenendoos een onvergetelijk cadeau!
Om de dozen op de juiste plaats te krijgen worden kosten gemaakt, deze zijn € 5,-per
doos. Via een machtigingsformulier of contant geld in de bijgeleverde enveloppe kan
dit betaald worden. Stop de enveloppe niet in de doos, maar leg die op de doos!
De doos mag kan tot en met 30 november worden ingeleverd bij Jopie Al-Beentjes,
Communicatieweg Oost 6, of bij de pastorie op Dorpsstraat 570. Wij zorgen ervoor dat de
schoenendozen bij het centraal inleverpunt terecht komen. Meer informatie over deze actie is te lezen
op www.schoenendoosactie.nl
Kerst-Inn
de Kerst-inn gaat in verband met de oplopende Corona gevallen niet door. Het is lastig om nu de
voorbereidingen te treffen en dat het dan niet mogelijk is, is al het werk voor niets.
Kerkwerken
Al jaren blinkt de Odulphuskerk uit met Kerstmis! Er zijn vaste kerkwerkers die in de weken voor kerst
hun uiterste best doen. Er wordt koper gepoetst, banken afgestoft, ramen gelapt en vloeren gedweild
zodat met Kerstmis alles heerlijk fris is!
Op dinsdag 7 december a.s. gaan we weer ‘kerkwerken’ en hierbij nodigen we de werkers weer van
harte uit. Als u een paar uurtjes over hebt en ons hierbij wilt gaan helpen, dan bent u uiteraard van harte
welkom! Er wordt natuurlijk een lekker kopje koffie geschonken.
Hartelijke groet, Ingrid van Lieshout
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M.O.V NIEUWS SEPTEMBER 2021
Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda
Voor
de
kleding
inzameling op 6 november is ruim 500 kg kleding
ingezameld. Wij willen de vele inbrengers van de kleding
hiervoor hartelijk bedanken.
De inzameling wordt elk jaar een beetje minder. Het zou
goed zijn als er in onze parochie een gelegenheid zou zijn
om gedurende het hele jaar kleding in te zamelen. Als u
ruimte heeft om een container te plaatsen waarin de
kleding verzameld kan worden zou dat, drie keer, heel
goed zijn: Goed voor de kledingactie, goed voor de hulp
aan de derde wereld en ook goed voor een goed gevoel
voor uzelf. U kunt ons bellen: 6873222.
Voor de adventsactie willen wij dit jaar ook graag gaan voor de “Blauwe Zusters” in Heiloo. De zusters
geven de opbrengst van de actie een prima en noodzakelijke bestemming.
In de volgende Zaancirkel kunt u lezen waaraan de zusters uw steun hebben besteed.
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.

(I)PCI NIEUWS
Het einde van het jaar 2021 nadert alweer met rasse schreden en terwijl ik dit schrijf hebben wij het
weekend van de diaconie (13/14 nov. Jl.) achter de rug. Caritaszondag (14/11) viel dit jaar samen met
“Wereld-dag van de armen”. Toevallig of misschien ook weer niet. Caritas en armoede zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Reden ook waarom het afgelopen Caritasweekend in het teken stond van het
uitdragen van het werk van de I(PCI) en het meer bekendheid te geven om daardoor het draagvlak te
vergroten.
Want stel je voor dat je in de schuldhulpverlening terecht bent gekomen, of plotseling in financiële
problemen zit. Of dat je bent gevlucht en in een vreemd land terecht bent gekomen met een onzekere
toekomst. Ook plotselinge ziekte en ontstane eenzaamheid haalt dan soms elk fundament onder iedere
zekerheid weg.
De PCI probeert dan te helpen. Vaak financieel, materieel en soms immaterieel.
Maar altijd is de kern “ Helpen waar hulp nodig is” Samen ook met andere organisaties en/of mensen.
En we doen dat altijd onopvallend zonder er bekendheid aan te geven
Ook in onze H. Odulphusparochie hebben wij afgelopen jaar weer mensen en/of gezinnen kunnen
helpen, en met de komende feestdagen voor de deur hopen wij ook weer een aantal mensen met een
pakketje of attentie blij te kunnen maken.
Mogen wij u ook nog even herinneren aan de kratten voor de voedselbank die achterin de kerk staan en
waarvan de inhoud wekelijk naar de voedselbank worden gebracht. Houdbaar voedsel is altijd welkom
en wordt in dankbaarheid aanvaard. En heeft Jezus zelf niet gezegd:
“Het is zaliger te geven dan te ontvangen”
Tot slot wensen wij u allen straks hele fijne feestdagen en dat u allen, in deze , ook in figuurlijke zin soms
donkere tijden voldoende lichtpuntjes mag ervaren om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.
Namens het I(PCI) /parochieteam H. Odulphus, Gerard Kroon
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73STE PINKENVEILING
De versoepelingen van de corona regels kwamen net
op tijd om de 73e schapen- en pinken veiling door te
kunnen laten gaan.
Het regenachtige weer weerhield belangstellenden
en kopers er niet van om naar de kerk te komen. Veel
bekende gezichten, maar dit jaar ook veel nieuwe.
Iedereen stond onder het genot van een kopje koffie
gezellig met elkaar te praten.
Rond 10.15u heette de pastoor iedereen van harte
welkom en maakte bekend dat de opbrengst van
deze veiling bestemd is voor een bliksemafleider
voor de kerk. Vervolgens nam Jan Brakenhoff, de
veilingmeester, het woord en wist met een vlotte
babbel alle dieren en goederen aan de man te
brengen. Iedereen had er zin in, want vanaf de eerste
kavel werd er flink geboden. Dit resulteerde in een
recordopbrengst van € 27.663,00. Nadat alle kavels
geveild waren, werd iedereen uitgenodigd om nog
even gezellig na te praten in de pastorie onder het
genot van een hapje en een drankje.
Opbrengst veiling
Opbrengst pinken en kleinvee
Opbrengst worsten, kaas, taarten etc.
Papieren schapen en giften
Opbrengst sponsorgelden
Kosten inkoop vee en plokgelden
Diverse kosten
Nettowinst veiling

€ 20.338,€ 6.780,€ 1.500,€ 7.450,€ 8.060,€
345,€27.663,-

+
+
+
+
-/-/-

Het veilingcomité bestaande uit: Peter Ruis, Jan Brakenhoff, Elmer Kramer, Martien Beijaard en Peter
van Warmerdam bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit hele mooie resultaat.
De diverse ‘kleine ’artikelen zijn beschikbaar gesteld door: Bakkerij Wilco en Richard Brakenhoff,
Caron Bloemsierkunst, Bakkerij Lex Brakenhoff, Van Gelderen Groente en Fruit, Theo Dekker, Het
Klompenhuis, Walter Brouwer, Patrick vd Hoorn, Fuite Veevoeders, Anneke Brinkman, Chris Mulder,
Cono-kaasmakers, Cor Sprangers, Femke Ruis, Arnold Werkhoven, M. Groeneveld, Heart 4 Feet en
Bakkerij Niels de Lange en enkele anonieme sponsors.
de lijst van sponsors:
Tool’s Autoreiniging
Rovee Veenis garagebedrijf
Verkort Grond-, Weg- & Waterwerken
Rob Vessies Hei- en grondwerk
Grill Helden
Vosse Groen Recycling
Autorijschool Cor van Assema
Dam Heiweken
Loodgietersbedrijf Freek Blees
Restaurant Boss
Metselbedrijf R. Bloetjes
Corn Bak B.V.
Loonbedrijf E. Hijne
Schavemaker Transport
Garage Dunnebier B.V.
OBM Financieel Adviesgroep
Loonbedrijf R. van Vliet

Jongpack Trading
Melktechniek Noord-Holland B.V.
Thijs Oudkerk Sgrarische Dienstverlening
Fouragehandel P&E van Beers
D.S.S.T. Kwaliteitsloten
Stacon Bouw B.V.
Stacon BV Industriele Dienstverlening
De Jachtcombinatie
Bouwbedrijf Vrouwe
De Tijdgeest
Dijkman- Carbaat Bouw B.V.
P. Boon Installatietechniek B.V.
Loonbedrijf de Vries
Timmerbedrijf P. Noom
Stuijfbergen Elektra B.V.
Rijkhoff Mechanisatie
Van der Stelt B.V.
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Alround Technische Service
W. Benecke
Fred Brans Vee, Transport & Fourage Bedrijf
Joop Westra Metselwerken
BKS Logistieke Dienstverlening
Smit & Alles landbouwmechanisatie
Kees Poel bouwbedrijf
EYE Care
Gerrit Roskam loodgieter
Kramer sleutel- en constructiewerk
Guaita Schoorl B.V.
AVIA Winter
H. Schoenmaker grond- weg- waterbouw
Van der Hulst elektrotechniek
Siem Rodenburg timmerwerk en melken
Tim Menger straat- en grondwerken
Keurslager Groot
Jos de Ruyter stukadoor
Jan Vonk dakwerken
Van den Berg B.V. Aannemings- & Heibedrijf
Seijs Dakwerken
Bas van der Veen agrarische dienstverlening
Loonbedrijf H.F. Visser
Schavemaker Kappers
Bierwinkel De Verwachting
Kuypers sloop- en grondwerken
Rick de Lisle Schilderwerken
Dijkman sloop- & grondwerken
Grashandel.nl
Loonbedrijf Jos van Warmerdam
Jongveecoach
Hulstech las- en constructietechniek
M-Han hoef verzorgingsproducten
Lex Brakenhoff bakkerij
Joop Noom grondverzet, tuinaanleg/bestratingen
Baron Auto’s
Jan Poel timmerbedrijf
Wilco Kramer Loon- en verhuurbedrijf
Nico van Tunen Grondverzet
Gerard Metz Tweewielerspecialist

Cor van Assema Tegelzetbedrijf
Hofland Grondverzet
Van der Laan Stoffeerders
Van Assema B.V. schilders
K. Bloetjes bouw- en timmerwerken
Party Centrum “De Admiraal”
AMT Agr. Dienstverlening & transportbedrijf
Van der Gragt, ‘n beste bouwer
Loonbedrijf Wen de Jong
Schavemaker Schilderwerken
Manege de Delft
Toolscenter Ed van der Weide
Slagerij Veenboer
TC Combi Groen
Krijgsman Watersport
Ed Bloetjes Straat- en Grondwerk
Van der Laan Groep
Jan de Wit Baggerspuitwerkzaamheden
Bouwonderneming Jelle Ruis
REMA dakwerken
Stefan Ruiz mechanisatie
Piet Hein Kramer agrarisch loonwerk
Sem Bloetjes Straat- en Grondwerk
Melo Bouw B.V.
Kees Al Buitenwerken
Bloetjes Bouw
Bart de Laat agrarische dienstverlening
Arjan Sprangers verbouw-aanbouw-renovatie
J. Zandbergen agrarische dienstverlening
A. Bloedjes stukadoorsbedrijf
Grandcafé ZO
Loonbedrijf Brakenhoff en v.d. Stelt
Saense Accountant & Belastingadviseurs
Van Egmond stukadoors
Autobedrijf Brakenhoff
BOA bouwkundig ontwerp en advies
Kef Installatie Techniek
Goudriaan Bouw
White Ranch

Schapen- en Pinkencomité Odulphus

BENEFIET KERSTCONCERT CRESCENDO
Op zondagmiddag 19 december, aanvang 14.00u organiseert muziekvereniging Crescendo onder leiding
van Esther Hoek, een benefietconcert waarvan de opbrengst bestemd is voor de crowdfunding van onze
muziekvriend Lex Bak die een levensbedreigende vorm van kanker heeft en moet uitwijken naar de
Verenigde Staten voor een experimentele behandeling.
Lex is slagwerkdocent bij onze vereniging en is jarenlang spelend lid geweest bij de slagwerkgroep. Onze
slagwerkers, o.l.v. Arjen Barnhorn zullen zich mengen bij de fanfareleden en gezamenlijk bieden ze een
mooi programma aan, waar natuurlijk de traditionele kerstnummers niet mogen ontbreken.
Het belooft een bijzondere en sfeervolle middag te worden.
Er wordt een tombola gehouden waarvan de opbrengst ook ten goede komt aan de crowdfunding.
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MISINTENTIES 27 november 2021 t/m 20 februari 2022
zaterdag 27 en zondag 28 november 2021
Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon en zoon
Gerard. – Jan Poel, Wim Groot en Riet Stoop – Jan
van Haastrecht en Marie van Haastrecht-de
Bruijn – Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en Jan
van Warmerdam – Joop Geuke – Rie Rijkhoff –
Herman, Martien en Bertus Homberg – Willy
Bosland-Joosen – Kees Berkhout – Jopie de JongLeering – Cor Poel en Dora Poel-Huijboom –
Anneke van der Laan-Steen en familie – Niek
Jonker, Cor Jonker en tante Jo – Petrus de Jong,
Geertruida de Jong-Dekker en zoon Jan – Mien
Pieters-Teekman – Bep Verdonk-Vestering

Reinders – Jan Jak en Trien Jak-Meijer – vader
en moeder Poel, zoon Piet en dochter Lida
Kerstavond 24 december
Anneke Schavemaker-van 't Veer en familie –
Jaap Noom en Afra Noom-Rijkhoff – Niek van
der Park en Kitty van der Park-te Beek – Antoon
Boon en zoon Kees – Marco Levering – Jacques
van der Veur – Cees en Miep van Lieshout – Hein
Kerssens en overleden familie – Jo Boon-van
Wonderen en Martinus Boon –familie Baltus-de
Jong – Cor Waij, Miep Waij-Betjes en zonen
Willem en Cees – Trudy Roemer-Tromp –
Herman, Martien en Bertus Homberg – Jan Hijne
en Marie Hijne-Zuidervaart – Ineke BrakenhoffKerssens – Henk Jak – Engel Boon, Gerda BoonFatels en Yvonne Eboh-Boon – Eis Fleer –
Hannes en Truus van Gelderen-Vrouwe –
familie van der Steen – leden en overleden leden
van de KBO – Petrus de Jong, Geertruida de JongDekker en zoon Jan – Ans de Jong-Lemkes – Cor
Tambach en Catharina Tambach-Gaal, zoon Jan,
schoonzus Jopie en zwager Klaas – Carlijn
Jantine Hijne-Bos – Jo Jak-de Jong en Martin Jak
– Bep Verdonk-Vestering – Jan en Femie Dekker
en ome Theo – Cornelis Heijne en Gertruda
Maria Heijne-Pepping – Jos van der Hoorn –
Joop Brosens – Freek Winter en Nel WinterHuijgen – Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon en
zoon Gerard.

zaterdag 4 en zondag 5 december
Ton Joosen – Aad van der Laan-van Rixel – Gré
van Rixel-Morcus – Joop van der Laan – Jan
Kemna – Pater Piet Hijnen en familie – Arie
Ransijn en overleden familie – Niek van der Park
en Kitty van der Park-te Beek – Jacques van der
Veur – Hein Kerssens en overleden familie –
Niek Kramer en Gré Kramer-Out – Rie Rijkhoff –
Trudy Roemer-Tromp – Herman, Martien en
Bertus Homberg – Willy Bosland-Joosen – Jopie
de Jong-Leering – Jan Heijne en Corrie HeijneBetjes – Ineke Brakenhoff-Kerssens – Leon
Zuidervaart – Petrus de Jong, Geertruida de
Jong-Dekker en zoon Jan – Mien PietersTeekman – Annie Schavemaker-Henneman,
Wim Schavemaker en zoon Kees – Jaap
Hoogesteger en Annemarie HoogestegerMitterbauer.

Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag
Aagje Boon-Berkhout – Linus Kuiper, Tiny
Kuiper-Buisman, Sjaak Kuiper en familie – Tinus
van der Park – Jan van Haastrecht en Marie van
Haastrecht-de Bruijn – familie Kramer – Theun
Boersma – Jan Poel, Wim Groot en Riet Stoop –
familie Kramer – Kees Berkhout – Jan Rutte –
Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en Jan van
Warmerdam – Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Willy
Bosland-Joosen
–
Gré
ZuidervaartNieuwenhuizen en Antoon Zuidervaart – Im AlHuijgen en Piet Al – Trien Vroom-Huijgen en
Mans Vroom – Jopie de Jong-Leering – Jan
Heijne en Corrie Heijne-Betjes – Cor Poel en
Dora Poel-Huijboom – Adrianus Lansbergen en
Petronella Lansbergen-van der Beek – André de
Vries en Ada de Vries-Rijkhoff – Eis Fleer – Theo
Petra – Hannes en Truus van Gelderen-Vrouwe
– familie van der Steen – leden en overleden
leden van de KBO – Mien Pieters-Teekman –
ouders en familie Pieters-Rosier – Annie Vroom
– Gerard Kerkhof – Engel Hijnen, Rie HijnenRodenburg – Ingeborg Vink-Neumann – Joop
van den Bosch.

zaterdag 11 en zondag 12 december
Aagje Boon-Berkhout – Antoon Boon en zoon
Kees – familie Kramer – Rie Rijkhoff – Herman,
Martien en Bertus Homberg – Jan Hijne en Marie
Hijne-Zuidervaart – Willy Bosland-Joosen –
Jopie de Jong-Leering – Hannes en Truus van
Gelderen-Vrouwe – familie van der Steen – Mien
Pieters-Teekman – Annie SchavemakerHenneman, Wim Schavemaker en zoon Kees –
Engel Hijnen, Rie Hijnen-Rodenburg – Ingeborg
Vink-Neumann – Joop van den Bosch.
zaterdag 18 en zondag 19 december
Jan Kemna – Nicolaas Kerssens en Catharina
Kerssens-Kroon, Hein en tante Annie – John
Imming – Cor Waij, Miep Waij-Betjes en zonen
Willem en Cees – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke
Verhaar – Willy Bosland-Joosen – Jopie de JongLeering – Hannes en Truus van GelderenVrouwe – familie van der Steen – Mien PietersTeekman – ouders en familie Teekman- 21 -

Vrijdag 31 december Oudjaarsavond
Herman, Martien en Bertus Homberg – Jan Hijne
en Marie Hijne-Zuidervaart – Petrus de Jong,
Geertruida de Jong-Dekker en zoon Jan.

Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Kees
Berkhout – Cor Poel en Dora Poel-Huijboom –
Mien Pieters-Teekman – Bep VerdonkVestering – Freek Winter en Nel WinterHuijgen.

zaterdag 1 januari en zondag 2 januari 2022
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 – Hein
Kerssens en overleden familie – Niek Kramer en
Gré Kramer-Out – Rie Rijkhoff – Trudy RoemerTromp – Herman, Martien en Bertus Homberg –
Willy Bosland-Joosen – Mien Pieters-Teekman –
Ingeborg Vink-Neumann – Jaap Hoogesteger en
Annemarie Hoogesteger-Mitterbauer.

zaterdag 5 en zondag 6 februari
Aad van der Laan-van Rixel – Gré van RixelMorcus – Joop van der Laan – Pater Piet Hijnen
en familie – Arie Ransijn en overleden familie –
Hein Kerssens en overleden familie – Jo Boonvan Wonderen en Martinus Boon – Rie Rijkhoff
– Trudy Roemer-Tromp – Herman, Martien en
Bertus Homberg – Willy Bosland-Joosen –
Ineke Brakenhoff-Kerssens – Carlijn Jantine
Hijne-Bos – Mien Pieters-Teekman – Engel
Hijnen, Rie Hijnen-Rodenburg – Joop Brosens –
Jaap Hoogesteger en Annemarie HoogestegerMitterbauer.

zaterdag 8 en zondag 9 januari
Jan Kemna – Aagje Boon-Berkhout – Niek van
der Park en Kitty van der Park-te Beek – Antoon
Boon en zoon Kees – Tinus van der Park – Rie
Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Carlijn Jantine
Hijne-Bos – Ineke Brakenhoff-Kerssens – Mien
Pieters-Teekman – Engel Hijnen, Rie HijnenRodenburg – Joop van den Bosch.

zaterdag 12 en zondag 13 februari
Jan Kemna – Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon
en zoon Gerard – Aagje Boon-Berkhout –
Antoon Boon en zoon Kees – Rie Rijkhoff –
Willy Bosland-Joosen – Mien Pieters-Teekman.

zaterdag 15 en zondag 16 januari
Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, Sjaak
Kuiper en familie – Nicolaas Kerssens en
Catharina Kerssens-Kroon, Hein en tante Annie
– Cor Waij, Miep Waij-Betjes en zonen Willem en
Cees – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke Verhaar –
Willy Bosland-Joosen – Mien Pieters-Teekman –
ouders en familie Teekman-Reinders – Ingeborg
Vink-Neumann – Jan Jak en Trien Jak-Meijer –
vader en moeder Poel, zoon Piet en dochter
Lida.

zaterdag 19 en zondag 20 februari
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
– Jo Boon-van Wonderen en Martinus Boon –
John Imming – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke
Verhaar – Willy Bosland-Joosen – Mien PietersTeekman – Jan Jak en Trien Jak-Meijer – vader
en moeder Poel, zoon Piet en dochter Lida –
Nicolaas Duin, familie Duin en familie Tambach
– Freek Winter en Nel Winter-Huijgen

zaterdag 22 en zondag 23 januari
Jaap Noom en Afra Noom-Rijkhoff – Jan Kemna
– Aagje Boon-Berkhout – Anneke Schavemakervan 't Veer en familie – Antoon Boon en zoon
Kees – familie Baltus-de Jong – Rie Rijkhoff – Jan
Hijne en Marie Hijne-Zuidervaart – Willy
Bosland-Joosen – Mien Pieters-Teekman –
ouders en familie Pieters-Rosier – Joop van den
Bosch – Ingeborg Vink-Neumann.
zaterdag 29 en zondag 30 januari
Mara Bormans – Gerrit Noom, Marie NoomKroon en zoon Gerard – Jan Poel, Wim Groot en
Riet Stoop – Jan van Haastrecht en Marie van
Haastrecht-de Bruijn – Theun Boersma – Anna
Maria Kerssens – Antoon Poel, Hanny PoelPronk en Jan van Warmerdam – Joop Geuke –
22

EEN VERDWENEN KINDERSPEL
Onnozele Kinderen, ook wel: Onschuldige Kinderen. Op 28 december viert men in het christendom en
met name in de katholieke kerk het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem die
op gezag van koning Herodes werden vermoord.
Het tweede hoofdstuk van het Evangelie van Matteüs meldt dat Herodes bang was dat de komst van
een nieuwe Joodse koning het einde van zijn macht zou betekenen. Van de Wijzen uit het Oosten
hoorde hij dat die nieuwe koning in Bethlehem geboren zou worden. Toen de Wijzen in een droom
vernamen dat Herodes kwaadaardige bedoelingen had en het Kerstkind wilde doden, leidden ze hem
om de tuin. Daarop ontstak Herodes in een hevige toorn.
"Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en
afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de
wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen." (Matteüs 2:16)
De katholieke traditie leert dat God de onschuldige jongetjes van Bethlehem had voorbestemd om
door hun dood te getuigen van de Messias. Sinds de vijfde eeuw worden zij daarom als heiligen
vereerd.
Het feest van de 'Onnozele Kinderen' werd voor het eerst in het jaar 505 in Carthago gevierd. Het
stamt van een oud Romeins kinderfeest, het 'festum puerorum'. Dit verkleedfeest, waarin oosterse,
Romeinse en Keltische elementen waren opgenomen, werd door de kerk verboden.
In de loop van de tijd werd 'Onnozele Kinderen' een (kerkelijk) kinderfeest. In die hoedanigheid werd
het in Nederland uiteindelijk overschaduwd door de viering van Sinterklaas. Op 'Onnozele Kinderen'
waren vroeger de kinderen de baas en trokken zij als volwassenen gekleed langs de deuren om geld of
snoep te vragen.

De redactie van de Zaancirkel, en allen die
daaraan meewerken, wensen u en uw
dierbaren een Zalig Kerstfeest, een goed
uiteinde en een stralend nieuwjaar!

Kopij voor de volgende Zaancirkel graag inleveren t/m maandag 7februari 2022,
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 februari en deze loopt t/m21 maart 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. 075-6871267
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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