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

Rozengracht 68, 1506 SH Zaandam
www.warungberkat.nl

Jan Bonekampstraat 13,1501 XX, Zaandam
Bereikbaar:
▪ Maandag-Vrijdag 08:00 - 18:00 uur
▪ Zaterdag
10:00 - 18:00 uur
▪ Zondag
10:00 - 18:00 uur

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



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

uitverkozen tot
BESTE TERRAS VAN HET JAAR
NIEUW
het hele jaar buiten zitten
in onze verwarmde serre
De Watering 1, 1503 VR Zaandam
telefoon: 075 614 42 15
www.zaansehoekje.nl / info@zaansehoekje.nl
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Voorwoord
VOORWOORD om te doordenken…
‘Op de derde dag zal Ik verrijzen’ (bijv. Mc. 8,31 en 9,31, en elders).
Had Jezus het al niet herhaaldelijk aan zijn vrienden gezegd? Drie ‘lijdensvoorspellingen’ had Hij gedaan.
En had Hij nadat Hij toornig de handelaars in dieren en geldwisselaars uit de tempel van Zijn Vader had
verjaagd niet gesproken over de tempel van Zijn lichaam, die na drie dagen weer opgebouwd zou worden?
Jezus had mensen al van tevoren over het lijden, de dood en opstanding
van de Messias verteld. Hij had aangetoond dat de profeten uit het Oude
Testament hiernaar vooruitwezen. Maar Jezus’ tochtgenoten hebben er
eigenlijk maar met een half oor naar geluisterd. Ze waren het alweer vergeten. Bij de Gedaanteverandering op de top van de berg Tabor had Jezus
zich wel al een kort ogenblik aan Petrus, Jacobus en Johannes laten zien
stralend van de glorie en majesteit die Hij bezat als God de Zoon. Heel
indrukwekkend moet dat zijn geweest. Maar was het aan de apostelen
wel besteed? Of was het veeleer langs deze mannen heengegaan?
Bij de belangrijkste gebeurtenis in het leven van hun Meester - Zijn verlossend sterven - blonken de
vrienden uiteindelijk uit in afwezigheid. Uitgezonderd de jongste apostel Johannes, de sterke vrouw Maria Magdalena en uiteraard Onze Lieve Vrouw die als Moeder van Smarten bij haar gekruisigde Zoon de
pijn mee-opdroeg.
Dan komt de Paasmorgen. Het overvalt de apostelen. Het laatste waar ze mee rekenden wordt werkelijkheid. Toch stapt Jezus niet met verwijzen op hen af. Hij had kunnen zeggen: ‘Ik had jullie er toch op
voorbereid?’ of: ‘Waar waren jullie nou, hoe konden jullie Mij zo in de steek laten op het allesbeslissende
uur?!’ In plaats daarvan mogen ze kijken naar de wonden in Zijn lijf. Hij zegt: ‘Vrede voor jullie’. En dan
blijft het een tijdje stil. Heel stil.
Vervolgens ademt Jezus de Heilige Geest over ze uit en geeft ze de volmacht om namens God zelf zonden
te vergeven aan mensen met berouw. ‘t Is nogal wat. Langzaam maar zeker worden ze wakker.
Met Pasen vieren wij nog steeds dat de dood niet tegen God op kan. Zou het anders zijn, dan was het
leven absurd. Maar zo is het niet! Een oude kerkvader uit de 4e eeuw schreef dat de stervende Mensenzoon aan het kruis een soort lokaas was. De dood zag zijn kans schoon en stortte zich op Hem maar hij
heeft zich in deze prooi verslikt en is eraan bezweken. Dat is een heftige manier om te zeggen dat de
Vader Zijn Zoon helemaal heeft losgelaten om ons het Leven te gunnen.
Ik weet dat veel mensen bidden dat de wereld nu ook snel mag opstaan uit de doodsslaap van ongeloof,
liefdeloosheid en de beklemmende greep van Covid met al de eruit voortvloeiende nadelige gevolgen
voor de mensen. Steeds meer zichtbaar - zeker voor hulpverleners zoals pastores - wordt hoe de maatregelen, hoe beschermend en nodig ook, vanuit een ander perspectief gezien juist erg ongezonde effecten hebben op het lichamelijk en geestelijk welbevinden van veel mensen in alle leeftijden. Wat doen?
Ik sluit me graag aan bij het motto bidden en werken voor terugkeer naar Jezus. Dat na de coronacrisis
niet een wereld wordt gecreëerd die nóg meer los komt te staan van Hem. En daarmee elke dag een
beetje gekker wordt. Maar dat er juist meer verbondenheid met Christus mag groeien. Alleen vanuit je
geloof in jouw beste Vriend, waarlijk verrezen en altijd bij jou, dus niet vanuit een egocentrische maar
een christocentrische mentaliteit kunnen we de wereld echt vernieuwen en wederopbouwen. Dan zal
echt geluk voor meer mensen ervaarbaar worden, echte vrede, échte bevrijding, echt leven. Pasen voor
de hele wereld, te beginnen in ons leven.
Het klinkt paradoxaal maar ware vernieuwing is terugkeer tot Traditie. Je hoeft niks nieuws uit te vinden
als je het goede al gevonden hebt. Meer invloed van onze verrezen Heer op ons denken en doen kan
gestalte krijgen vanuit de wijze raad: ‘Ga op de kruispunten staan, en kijk uit. Vraag naar de oude paden,
vraag wat de goede weg is en volg die. En zult ge rust vinden (Jer. 6,16). De boodschap van de Verrijzenis,
eeuwenoud, veroudert nooit. Die blijft nieuw.
Zalig Pasen ook namens mijn collega’s in het pastoraat,
deken / pastoor F.J. Bunschoten
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Kerkbestuur
NIEUWS VANUIT HET KERKBESTUUR

R.K. Parochieverband Zaanstreek
Sint-Bonifatius - Sint Jozef - H. Maria Magdalena - H. Maria Magdalena –
HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - O.L.V. Geboorte - Sint Petrus
Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com
Hieronder een samenvatting van wat besproken
en afgehandeld is in de bestuursvergadering
van 23 februari 2021.

Na de verkoop hoopt de parochie van de H.H.
Martelaren van Gorcum samen te kunnen komen in een ruimte van een nabij gelegen BWZgebouw. Voor dit laatste moet toestemming van
het bisdom aangevraagd worden, dit wordt in
gang gezet.

Algemene en lokale zaken
Pastoor Floris meldt dat de Veertigdagentijd er
anders uitziet dan voorgaande jaren.
Het landelijk coronaprotocol van de bisschoppen loopt goed en zorgt voor weinig uitbraken
in parochies. In Wormer is besloten om de H.
Maria Magdalenakerk tijdelijk te sluiten, een
moeilijk maar dapper besluit, via nieuwsbrieven wordt geprobeerd de parochianen toch te
bereiken. De parochianen begrijpen het besluit
maar vinden het ook moeilijk.
Sinds januari zijn de kerktijden van de SintBonifatiuskerk en H. Maria Magdalenakerk van
't Kalf op elkaar afgestemd, zodat één voorganger op de zondagmorgen in beide parochiekerken kan voorgaan.

Logo
Het nieuwe logo is goedgekeurd, de tekst onder
het plaatje is qua letter grootte aanpasbaar. Zie
boven aan dit artikel.
Nieuwe website
Pastor Hoekstra vraagt de parochies fotomateriaal van hun kerkgebouwen aan te leveren voor
de nieuwe gezamenlijke website. De websitebouwer gaat alles na de Coronaperikelen afronden.
Uitvaarttarieven
Binnen onze regio worden verschillende tarieven gehanteerd voor uitvaarten. Het blijkt erg
lastig dit goed af te stemmen. Toch willen verschillende bestuursleden naar gelijke tarieven
toewerken. In de volgende vergadering komt dit
punt terug.

Verkoop Martelarenkerk
De aspirant koper is nog steeds in beeld, er zijn
weer gesprekken. De makelaar verwacht er binnenkort met de koper uit te komen. Onze advocaat is bezig om het koopcontract te updaten om
aan kopers, het bisdom en de parochie voor te
leggen. Het oplevertermijn is in overleg met de
parochieraad op 3 maanden gesteld.

Namens het bestuur, Marga Breed
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Pastoresteam
VANUIT HET PASTORESTEAM
Wat een jaar…
Dit stukje gaat wat van de hak op de tak. Het was maart. Lente. Toen begon een jaar waarin de
wereld op slot ging. Of we elkaar bij de vredeswens geen hand meer wilden geven, heette het.
De wijwatervaatjes moesten leeg. Potentiële bron van besmetting… Een jaar waarin het
geen uitbundig Pasen en Kerstmis mocht worden. Niet eens Pàlmpasen, want er waren nauwelijks buxustakjes te vinden.
Een jaar waarin kinderen hun eerste Communie uitgesteld zagen worden. Een jaar waarin bezorgdheid was over gezondheid en niet op bezoek kunnen gaan bij je dierbaren.
Een jaar waarin ook ik collega’s verloor, zij het niet aan corona. Op 30 maart overleed pastoor A.M. Cassee (1944-2020), pastoor te Heemskerk en deken van het toenmalige dekenaat
Haarlem. Zijn overlijden, een jaar geleden nu, wil ik graag memoreren. In het vorig kerkblad hebt u kunnen lezen over het leven van pastoor A.F.M. Goedhart (1938-2020), de herder van Zaandam, die op 26
november overleed. Beide priesters worden zeer gemist, ook door mij. Intussen was ik in januari 2020
zelf tot deken benoemd. Maar het was ingewikkeld dit te moeten zijn in een tijd waarin je mensen eigenlijk niet met elkaar in contact mag brengen en ook zelf terughoudend bent langs te gaan bij medewerkers in het pastoraat, werkgroepen en mensen thuis langs te gaan. Gelukkig ontdekten we zoom,
teams, en andere vormen van ‘groeps-beeld-bellen’ waarlangs we toch weer vergaderingen kunnen houden of in gebed bijeenkomen. Ook parochiebladen en notulen van (al dan niet digitale) bestuursbijeenkomsten van parochie Castricum-Heemskerk-Uitgeest worden mij trouw toegezonden via e-mail.
In die regio binnen mijn dekenaat is het vertrek van kapelaan
Teun Warnaar ingrijpend.
Ik memoreer ook het plotselinge heengaan van diaken John Versteeg in oktober. Samen met pastoor Eric van Teijlingen zal ik
komende tijd proberen het Ziekenapostolaat dat deze diaken
leidde voort te zetten. Wist u dat dit apostolaat regelmatig de uitzending ‘Vonken van Hoop’ verzorgt op Radio Maria?
Uiteraard merk ik dat ik als deken nu bij heel wat meer kerken
betrokken wordt in het gebied van Zaanstreek en IJmond-noord.
Ik bewonder hoe de parochies op een goede wijze hun kerkelijk
leven weer op gang trachten te krijgen, en probeer hen daarin naar beste kunnen bij te staan. Het gebied
IJmond-noord heeft nog drie samenwerkingsverbanden (‘Eloy’, ‘De Ark’ en St. Jozef/Apostelkerk) waar
de Zaanstreek al als één in samenwerkingsverband is bijeengevoegd.
We kregen in dit coronajaar een nieuwe bisschop op de Haarlemse zetel en via het mooie bisdomblad
‘Samen Kerk’ en het YouTubekanaal ‘Kathedraal TV’ onderneemt hij veel om ons langs die weg moed in
te spreken.
Sommige parochianen en ook collega’s van mij hebben zelf corona gekregen, onder wie pastoor Niesten
uit Beverwijk die gelukkig goed herstelde, maar ook emeritus bisschop Punt en vicaris-generaal Mgr.
Dr. Bart Putter hebben het virus uiteindelijk gelukkig overwonnen. Zelf ben ik de dans nog ontsprongen.
En wie nog herstellend is wens ik veel beterschap toe.
We willen parochianen en kerkgangers danken dat ze hun parochie zo steunen, met hun gebed, maar
ook materieel via de collecte, Actie Kerkbalans of zomaar een gift. Ook voor de Vastenactie hebben velen
al hun goedheid laten blijken.
We zijn nu allemaal toe aan de lente. Met de sneeuw van zondag 15 februari nog vers in het geheugen,
gevolgd door een week met schaatscapriolen, was er soms de spanning: komen er eindelijk wat versoepelingen? Welke winkel mag al open, welke niet? En hoe zit het met avondplechtigheden die kenmerkend zijn voor de Goede Week: Witte Donderdag en de Paaswake? Zal de avondklok deze bemoeilijken?
Daar zal op het moment dat u dit leest meer duidelijkheid over zijn dan nu ik dit schrijf, namelijk op 7
maart.
Waarom zouden we niet proberen extra te genieten van de kleine dingen, het onverwachte goede moment van rust, stilte, contact met een medemens, het horen van de vogels, het genieten van zon, warmte,
buiten zijn op een rustige plek.
Deken / pastoor F.J. Bunschoten
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VANUIT HET PASTORESTEAM
Hoe gaat het met…
Het zal nog niet bij iedereen bekend zijn dat onze oud-kapelaan Johannes van Voorst na Kerstmis het
bisdom Haarlem-Amsterdam heeft verlaten. Hij is ingetreden bij het Instituut van het Mensgeworden
Woord (afgekort als IVE), een religieuze congregatie ontstaan in de 80er jaren in Argentinië. Naast de
paters zijn hier in Nederland meer bekend de vaak zo genoemde ‘blauwe zusters’ die ook van deze congregatie deel uitmaken. Van ‘wereldheer’ is Johannes met deze stap dus ‘pater’ geworden binnen een
gemeenschap waarvan de leden zich geroepen voelen missionaris te zijn van de cultuur. Hij is dus nog
steeds actief priester, anders dan bijvoorbeeld monniken in abdijen die we contemplatief noemen.
De toen pasgewijde priester (‘neomist’) uit het oude Nederlandse
edele en katholieke geslacht Van Voorst tot Voorst was vanaf de zomer van 2014 parochievicaris en inwonend collega bij mij om hier
het team voor de Zaanstreek te versterken. Bij de kinderen en jongeren werd hij een vertrouwd gezicht, door zijn catecheses voor de
eerste communicanten en vormelingen, het opzetten van Teen Spirit en de KISI-club en het organiseren van de Hoop-Tour. Maar ook
voor parochianen van andere leeftijden was Johannes een geliefde
kapelaan. Toen de bisschop hem in de zomer van 2018 overplaatste zwaaiden wij hem met een feestelijke en goedbezochte receptie in de kerktuin uit.
Ondanks dat hij intussen alweer zes jaar priester is, is Johannes vol goede moed aan deze ‘tweede’ roeping begonnen. Hij is nu ‘novice’, hetgeen wil zeggen dat hij samen met 18 andere novicen een tijd periode doorloopt die toe leidt naar de geloften die bij het religieuze leven horen. Het noviciaat bevindt zich
in het Italiaanse Segni.
Voor zijn vertrek kwam hij nog afscheid van mij nemen en heeft hij mij verteld dat hij hiermee echt zijn
hart volgt. Johannes is na zijn ‘Zaanse tijd’ nog ruim twee jaar werkzaam geweest in Haarlem, in en
rondom de kathedraal.
Graag vraag ik uw gebed voor deze enthousiaste en jeugdige herder, die in onze omgeving al snel bekendstond als ‘vader Johannes’. Zelf zal ik ook voor hem blijven bidden. Moge het hem goed gaan.
Deken / pastoor F.J. Bunschoten

Pasen in coronatijd
We zijn onderweg naar Pasen. Het kernfeest van het christelijk geloof.
Vaak lijkt het erop dat wanneer we het over Pasen hebben het dan over één bepaalde dag in het jaar
gaat; vastgesteld op de eerste zondag na de volle maan in de lente. Maar Pasen is niet alleen een tijdsbegrip. Het is ook een levenshouding, een basisvertrouwen waaruit we leven: dat er doortocht is, dat er
altijd wegtrekken mogelijk is uit de situatie waarin jij je bevindt, die jou vastbindt. Jezus vierde met zijn
vrienden Pasen om de bevrijding van zijn volk lang geleden uit de slavernij te gedenken. Hij maakte zelf
die uittocht om via het kruis, door de dood de weg naar het leven te vinden. Hij is de eerste bevrijde uit
de ketenen van de dood. Christenen hebben die weg ervaren als een route die ook zij steeds weer kunnen
gaan: dat alle ellende waarin jij je bevindt niet het laatste is, dat alles wat zwaar valt niet het enige is, dat
er in Gods Naam nieuw begin mogelijk is. Pasen hoort daarom niet bij de ene dag lang geleden, hoort
niet bij de ene zondag in het jaar, maar iedere dag mag die houding van Pasen ons leven bepalen. De
beweging van Jezus Christus is een beweging van hoop, van vergeving, van nieuw begin, steeds weer.
Te midden van de coronacrisis waarin zo veel ons gevangen houdt, waarin zoveel wat we graag zouden
doen niet meer kan, waarin mensen lijden onder de beperkingen, ziek worden van het virus en de eenzaamheid mag Pasen een hoopvol teken zijn. We zijn niet alleen, Jezus Christus trekt met ons mee.
In vele vormen is zijn mede lijden in de christengeschiedenis vormgegeven. Vorig jaar bad de paus in de
regen op het St. Pietersplein rond een kruisbeeld met een gewonde Christus. Ten tijde van pest epidemieën werd de gekruisigde afgebeeld overdekt met zweren van de pest, in melaatsendorpen afgesneden
van de buitenwereld was hij als een melaatse. In een concentratiekamp waar gevangenen moesten toekijken hoe een jongen werd opgehangen schreeuwde iemand: ‘daar hangt God’. Christenen geloven ten
diepste dat ze in het lijden niet alleen zijn, dat God met hen medelijdt. Dat God in de gekruisigde Jezus
nabij is.
Ieder jaar ontsteken we met Pasen het nieuwe licht: Licht van Christus zingen we uit. Licht dat het duis-6-

VANUIT HET PASTORESTEAM
ter van de wereld verdrijft. Op die paaskaars staat het kruis afgebeeld: het wordt geen Pasen zonder
Goede Vrijdag. Vijf wierookkorrels verwijzen naar de wonden van Jezus en naar onze gewonde wereld.
Maar ook het kruis is niet alleen symbool van dood, maar ook van leven. De A en de Ω staan afgebeeld,
de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet: Christus is voor ons begin en einde.
En een afbeelding die verwijst naar het Paasmysterie: een lam, de feniks die uit haar as verrijst, de Emmausgangers, levensboom, regenboog, brood en vissen, een duif als teken van de heilige Geest.
Zo wordt het ook dit jaar weer Pasen niet alleen op 3 april, maar in ons hele leven.
Pastoraal werker, Matthé Bruijns

Hoe verder na corona ?
We zijn nu een jaar bezig met het coronavirus of is het covid19virus met ons bezig en er is ongelooflijk
veel gebeurd. Als kerken zijn we heel hard geraakt in het wezen van ons bestaan. Door niet of maar
beperkt samen te kunnen komen wordt één van onze wezenlijke bestaanselementen aangetast, namelijk
om geloven samen te beleven. En het blijkt ook hoe belangrijk de ontmoeting na afloop daarbij is, bij de
koffie of op het kerkplein.
Al het groepswerk ligt al een jaar stil. Geen rouwgesprekbijeenkomsten, catechese, verdiepingsavonden,
geen samenkomsten van de koren en geen overlegbijeenkomsten ook over de parochiegrenzen heen.
We worden al een jaar lang heel erg op onszelf teruggeworpen. Gelukkig zijn er velen binnen onze parochies die hun individuele taken blijven voortzetten en waar we steeds weer op kunnen rekenen.
Ik heb heel sterk ervaren dat wanneer er iets gevierd mag worden of wanneer er gerouwd moet
worden, hoe wezenlijk het is om elkaar dan ook lichamelijk nabij te zijn door een hand, een arm of een
intense knuffel.
Alle internetbijeenkomsten, of telefoongesprekken, zoom – teams of hoe het mag heten vergaderingen
kunnen niet de echte ontmoetingen vervangen.
Alle verenigingen en clubjes hebben hier mee te maken of je nu aan bridgen doe, sport of muziek maakt.
Een zorg is ook hoe het straks verder gaat wanneer we weer samen kunnen komen. Bevalt de rust van
het ‘niet meer moeten’ straks zo goed dat mensen de draad niet meer zullen gaan oppakken?
Kerkkoren zijn altijd wezenlijke onderdelen geweest van een parochiegemeenschap, vindplaats ook
voor vele andere vrijwilligerstaken. Hoeveel petten hebben koorleden vaak op. Er zijn grote zorgen over
hoe het met hen verder zal gaan. In dagblad Trouw stond onlangs een groot artikel over kerkkoren
waarin de angst werd uitgesproken over de toekomst van velen van hen. Vergrijzing zette het voortbestaan al langer onder druk en dit was de druppel die veel in een stroomversnelling brengt. Nog steeds is
er geen enkel uitzicht wanneer het samen zingen hervat zal kunnen gaan worden.
Ook zijn er vragen over hoe het zal gaan wanneer het kerkbezoek straks weer ‘normaal’ zal kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 kerkgaande christenen verwacht dat de coronacrisis een
negatief effect op hun kerkgang zal hebben. 15 Procent verwacht minder naar de kerk te gaan, 4 procent
zegt zelfs helemaal geen kerkdienst meer te bezoeken.
Uit onderzoek dat onderzoeken van Evangelische Omroep en Nederlands Dagblad bleek dat de belangrijkste reden om minder te gaan is dat de coronacrisis heeft laten zien dat de kerkgang voor hen vooral
een gewoonte was (34%). Een ander deel (30%) geeft aan dat het werkelijk naar de kerk gaan wordt
vervangen door online kerkdiensten. Vooral bij katholieken blijkt het aandeel kerkgangers dat minder
vaak gaat komen hoog. En ook bij de groep die na de coronacrisis helemaal niet meer terug denkt te
komen zitten relatief veel katholieken. Leeftijd blijkt daarbij ook een rol te spelen, vooral de uitval in de
categorie 18-35 jaar is hoog. ‘Gelukje’ dat deze groep niet de hoofdmoot vormt in het Zaanse kerkpubliek.
Dit jaar heeft ook veel creativiteit losgemaakt. Jaren is er gesproken over kerk en internet. Over het
opzetten van ‘kerktv’ werd vaak gezegd: mensen gaan het liefst zelf naar de kerk of kijken naar de televisie. Opeens werd vorig jaar de behoefte aan de ‘eigen’ kerk zichtbaar en is er veel vindingrijkheid ontstaan. Een viering meemaken is niet meer gebonden aan de ‘vroege’ zondagmorgentijd, maar verspreid
zich over de hele week. Ook is het bij de buren meevieren een stuk gemakkelijker. Je stapt niet zomaar
bij de oecumenische broeders en zusters naar binnen, maar je hoeft er de deur niet meer voor uit. De
leeftijden waarop mensen gevaccineerd worden daalt. Er gloort hoop, maar het wordt spannend om te
zien hoe het kerk-zijn zich straks weer zal herstellen.
Pastoraal werker, Matthé Bruijns
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Goede Vrijdag
GOEDE VRIJDAG

Wie is verantwoordelijk voor de dood van Jezus?
In het verleden zijn de Farizeeën dikwijls als de felste tegenstanders van Jezus afgeschilderd.
Pontius Pilatus werd door vele christenen gezien als een gewetensvolle landvoogd die sympathie
koesterde voor Jezus. Wanneer wij ons verdiepen in Bijbelse en geschiedkundige bronnen, blijkt
de werkelijkheid anders te zijn.
In het Nieuwe Testament is regelmatig sprake van conflicten met de Farizeeën. Deze religieuze groepering speelt echter geen rol bij het proces en de dood van jezus. Dat komt overeen met de reputatie die
zij hebben. Zij staan namelijk bekend als nederig en zachtmoedig, ook waar het de rechtspraak betreft.
Volgens de evangelies leggen zij als leraren er teveel nadruk op dat de geboden tot in de kleinste details
nageleefd worden, zoals het afzonderen van de tienden van kruiden, en hebben zij weinig oog voor wat
echt belangrijk is (Matteüs 23:23-28). Veel discussies tussen Jezus en de Farizeeën passen binnen de
grenzen van het veelkleurige jodendom in die tijd. Echte conflicten zoals die hier en daar in de evangelies
worden beschreven, zijn een weergave van latere spanningen tussen joden en christenen. Overigens
schildert het boek Handelingen niet zo’n negatief beeld van de Farizeeën als de evangelies doen.
Farizeeën
Farizeeën vormen een religieuze congregatie die de heiliging van het joodse leven nastreeft. Het joodse
volk moet een heilig volk zijn en de tafel thuis net zo heilig als het altaar in de tempel. In navolging van
hun milde leraar Hillel willen Farizeeën geen geld verdienen met het bestuderen en uitleggen van de
Tora en zij voorzien door het uitoefenen van een eenvoudig beroep in hun eigen levensonderhoud. Ook
de apostel Paulus, van huis uit Farizeeër, ziet af van het recht om zich door de gemeenschap te laten
onderhouden en verricht handenarbeid (I Korinthe 9). Hun credo luidt: wees heilig zoals de Heer uw
God heilig is en bemin uw naasten zoals uzelf. Zij houden de gelovigen voor dat zij God dankbaar dienen
te zijn, ook in moeilijke tijden. Het gaat erom God te dienen uit liefde en niet uit vrees en dat mensen de
geboden onderhouden zonder te rekenen op beloning.
Respect
Volgens het Nieuwe Testament stellen niet alle Farizeeën zich vijandig op tegenover Jezus en sommigen
hebben respect voor Hem. Zo nodigt de Farizeeër Simon Jezus uit om te komen eten (Lucas 7:36-50).
Jezus stelt dat de Farizeeën en schriftgeleerden de zetel van Mozes bekleden en dat gelovigen moeten
doen wat zij zeggen (Matteüs 23:2- 3). Enkele Farizeeën waarschuwen Jezus dat Herodes Hem wil doden
(Lucas 13:31). Farizeeën genieten veel steun van de bevolking en de meesten sluiten zich niet aan bij
het beginnende christendom. Daardoor kan de beweging van Jezus weinig Joodse aanhangers werven,
wat frustraties oproept bij de volgelingen van Jezus.
Sadduceeën
De werkelijke tegenstanders van Jezus zijn de Sadduceeën, die de kleine bovenlaag van de Joodse bevolking vormen. Zij zijn belast met de tempelcultus en het interne en religieuze bestuur over het land. Daarbij werken zij nauw samen met de Romeinen, die het land in hun macht hebben. De Sadduceeën zijn
materialistisch ingesteld en worden alleen gesteund door de rijken. Vooral tegen het einde van zijn leven, wanneer Jezus een bedreiging voor de gevestigde orde lijkt te worden, komt Hij met hen in aanraking. Jezus uit zware kritiek op het gebeuren in en rond de tempel. Omdat de bestaanszekerheid van de
Sadduceeën van het heiligdom afhangt, raken die verwijten hen diep. Zij hebben het systematisch op
Jezus en zijn volgelingen gemunt en vervullen een hoofdrol bij het proces tegen Hem. Later laten zij ook
de apostelen arresteren vanwege hun prediking. De wijze Farizeeër Gamaliël weet door een interventie
een noodlottige afloop te voorkomen en pleit ervoor dat zij hun gang kunnen gaan (Handelingen 5:2642).
Manipulator
Een sleutelfiguur bij het proces en de dood van Jezus is Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur over
Judea. Pilatus wordt in de evangelies als een voorzichtig en soms weifelend magistraat afgeschilderd.
Uit andere, historische bronnen komt hij echter niet als een onzekere bestuurder naar voren, maar als
een sluwe manipulator die weinig op heeft met het Joodse volk. Hoewel hij wreed is, neemt hij grenzen
in acht en zet zijn wil niet door als de prijs te hoog wordt. Hij treedt doortastend op en heeft weinig oog
voor de gevoelens die hij met zijn optreden kan kwetsen. Pilatus kan zijn doelen alleen verwezenlijken
met een loyale hogepriester aan zijn zijde en dat is Jozef Kajafas zeker. Jezus wordt gearresteerd door
de Sadduceeën en Kajafas roept een vergadering bijeen om Hem te kunnen veroordelen (Matteüs 26:57)
(Lees verder onderaan op pagina 10)
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GOEDE VRIJDAG (2)

‘Wat zag Jezus vanaf het kruis’
Johannes nodigt ons uit “op te zien naar Hem die zij doorstoken hebben” (19,37; Openbaring 1,7).
Maar toen Jezus aan het kruis hing, wat zag Hij?
De wijde wereld in
Het kruis is opgericht. De dwarsbalk waaraan de
polsen genageld zijn was omhoog getrokken en
aan de staande balk gehecht. De voeten met een
lange nagel daaraan geklonken. Door de gruwelijke pijn zal Jezus aanvankelijk zijn ogen dicht
gehouden hebben en het bloed van de doornen
droop over de oogleden. Maar dan opent de Gekruisigde zijn ogen en kijkt de wijde wereld in.
Voor Hem ligt Jeruzalem. Hij ziet de achterzijde
van de Tempel en ver daarachter Getsemane. Hij
ziet de Sionsberg en rechts daarvan de woning
met de bovenzaal van het avondmaal. Hij ziet de
plaatsen van het Oude en Nieuwe Verbond. Wat
geweest is komt samen in Hem, wat gaat komen
vindt zijn oorsprong in Hem.
Een menigte
Naar beneden kijkend ziet Hij de menigte. Mensen uit zijn eigen volk en de Romeinen. Sommigen bespotten Hem, anderen kijken met afgrijzen naar deze foltergang. De Romeinse soldaten zitten hun tijd
uit en dobbelen. In deze menigte ziet de Heer heel de mensheid vertegenwoordigd. “Allen hebben gezondigd.”(Romeinen 3,23) “De Mensenzoon is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen
en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” (Marcus 10,45).
Twee misdadigers
De Heer kijkt naar links en rechts. In het verlengde van zijn armen en doorstoken handen, met de silhouetten van de nagels, ziet Hij de twee misdadigers die naast Hem gekruisigd zijn. De één is verkrampt
in zijn zondigheid en bespot Hem, de ander zoekt berouwvol zijn hulp: “Vandaag nog zult gij met Mij zijn
in het paradijs.” (Lucas 23,43)
Zijn moeder en Johannes
Recht onder het kruis ziet Jezus zijn Moeder, vlak bij zijn doorboorde voeten, waarlangs het bloed druppelt. In Haar ziet Hij de Kerk die Hij aan het vormen is, de Catholica, zijn Bruid. Maria is Middelares en
de Kerk is “teken en instrument” van zijn liefde en heil. Hij vertrouwt Haar toe aan Johannes en de leerling aan Haar. De Gekruisigde sticht zijn Kerk als een familie met ieder een eigen taak en plaats, aanvullend, zonder concurrentie, niet gelijk maar wel gelijkwaardig.
Te midden van hen allen ziet Hij ook mij
Dankzij de Kerk kan ik op Calvarie staan, bijvoorbeeld in de H. Mis, tijdens de kruisweg, in de aanbidding,
in de biecht… Als ik dan opzie naar Hem die zij doorstoken hebben, kunnen onze ogen elkaar treffen. Hij
zoekt mensen die Zijn zelfgave beamen, ontvangen en beantwoorden. Dat begint bij een herkenning, een
oog in oog. Ik zie zijn getekende lichaam, de heilige wonden; ik hoor Hem de woorden spreken; ik zoek
zijn ogen en zie ineens dat Hij mijn ogen zoekt. Jezus aan het kruis ziet mij en zegt: “Ik ben de goede
Herder en de Herder geeft zijn leven voor zijn schapen”. (Johannes 10,11)
Pastoor Jeroen Smith

Bij illustratie: The Crucifixion, Dreux Budé Master, (voor 1450), Frankrijk, J. Paul Getty Museum, Los Angeles
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Vaticaanstad
VATICAANSTAD
Zoals iedereen weet heeft de Rooms Katholieke Kerk haar zetel in Vaticaanstad, waarbij
de Paus het hoogste gezag heeft. Vaticaanstad is een onafhankelijk land wat geheel
omsloten is door de stad Rome. Echter heeft
het Vaticaan indirect veel politieke en organisatorische invloed op een ander onafhankelijk land, namelijk : Andorra.
Andorra is een dwergstaatje dat omsloten is
door Frankrijk en Spanje, gelegen in de Pyreneeën. Veel mensen kennen het land als een
mooie vakantiebestemming en als belastingparadijs, maar dit onafhankelijke land heeft
een ook een rijke historie. Een Kerkelijke historie wel te verstaan.
Kruistochten
Het land ontleent haar naam uit de tijd van de grote Kruistochten. De naam Andorra is een verbastering
van het Arabische woord ‘ad-darra’ – wat bos betekent – Eveneens refereert deze naam aan de locatie
van het land. Door de strategische ligging is het namelijk eeuwen gebruikt als bufferzone tegen aanvallen van de Moren ten tijde van de achtste eeuw na Christus. Na het uitroepen van de zelfstandigheid van
het land in 1278 , werd het land georganiseerd onder het gezag van twee co-regenten. De Franse graaf
van Foix en de Spaanse Bisschop van Urgell besloten toen na een lang territorium geschil om samen een
regentschap aan te gaan. Sindsdien zijn het Franse Staatshoofd en de Spaanse Bisschop van Urgell dus
beide het Staatshoofd van Andorra. Echter is het land sinds 1993 tot een parlementaire democratie omgevormd. Beide Staatshoofden hebben hun taken nu gedelegeerd naar vertegenwoordigers en bekleden
het ambt van Staatshoofd op ceremoniële basis. Wel moeten beide vorsten nog de Wetten bekrachtigen
die door het Parlement van Andorra zijn aangenomen.
Plaats binnen de Kerk
Volgens het canoniek recht is de Paus altijd het hoogste gezag binnen de kerk. Hij is de opperherder van
gehele Katholieke Kerk. De Bisschop van Urgell valt in deze hoedanigheid altijd onder het gezag van de
Paus, ook al is de Bisschop zelf co-monarch van een onafhankelijk land. Doordat het Leergezag van de
Paus onfeilbaar en absoluut is , is de Bisschop van Urgell altijd verantwoording schuldig aan de Paus en
moet de instructies vanuit het Vaticaan eerbiedigen.
Dit kwam onder meer tot uiting ten tijde van een constitutionele crisis in Andorra. Het parlement
aldaar had een abortuswet aangenomen en dit mocht de Bisschop uiteraard niet bekrachtigen door middel van het zetten van zijn handtekening onder de wet.
GOEDE VRIJDAG – Wie is er verantwoordelijk … - vervolg
Volgens het evangelie van Johannes zijn hogepriester Kajafas en zijn schoonvader, ex-hogepriester Annas direct betrokken bij het proces tegen Jezus (Johannes 18:12-27).
Jezus wordt overgedragen aan de Romeinen en in opdracht van Pilatus geëxecuteerd door middel van
kruisiging. Ten onrechte ziet de Romeinse magistraat in Jezus een politiek agitator zoals hij die dikwijls
tegenkomt en ter dood veroordeelt. Het uitspreken van de doodstraf bij politieke overtredingen is voorbehouden aan de gouverneur en de executie van Jezus is voor Pilatus een routineklus. Op de Romeinen
maakt dit alles weinig indruk.
Misverstand
Voor christenen als religieuze groepering is het moeilijk om in deze situatie te overleven en zij kunnen
niet openlijk de schuld aan Jezus’ dood bij de Romeinse machthebber leggen. Met de joodse gemeenschap zijn zij in een pijnlijk afscheidingsproces verwikkeld en daardoor wordt in de evangelies de rol
van de joden bij de dood van Jezus uitvergroot. In de latere christelijke traditie is het joodse volk er
dikwijls ten onrechte van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de dood van Jezus. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft een einde gemaakt aan dit eeuwenlange misverstand.
Piet van der Schoof / Bisdomblad Groningen Leeuwarden
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Vaticaanstad
VATICAANSTAD
Had hij dit wel gedaan, dan had hij het canoniek recht overtreden. Het Vaticaan liet toen duidelijk haar
invloed op de Bisschop gelden en hebben voor elkaar gekregen – in samenwerking met Frankrijk - dat
de wet van tafel ging. De Paus moest toen zijn gezag over de Bisschop gebruiken om het canoniek recht
en het leergezag te kunnen handhaven.
Bronnen:
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/vaticaan-waarschuwt-voor-constitutionele-crisis-andorra.
CIA Worldfactbook blz 20 ISBN: 9781510740273 en het boek Katholiek Canoniek recht ISBN 978906254773

Katholiek Canoniek Recht
Canon 331: Het Pausambt
Onze Paus is bij iedereen bekend, maar op basis waarvan voert hij zijn pontificaat uit en welke grond
handelt de Paus. Uiteraard handelt de Heilige Vader op basis van het Goddelijke recht, maar er zit is een
rijke geschiedenis achter het pausambt naast het Goddelijke recht.
In canon 331 is omschreven wie het pausambt bekleed, namelijk: ¨De bisschop van Rome is bekleed met
het Pausambt. In het Pausambt wordt de zending voortgezet die Christus aan Petrus heeft gegeven, derhalve berust het pausambt dus op het Goddelijke recht.
Als opvolger van Petrus is de Paus het hoofd van het bisschoppencollege, de plaatsbekleder van Christus
en de herder van de Universele Kerk op Aarde. Het voorzitterschap van het bisschoppencollege illustreert ook dat de Paus zijn ambt uitvoert in verbondenheid met de bisschoppen.
Primaatsmacht
De Paus geniet primaatsmacht, canon 333,lid 1, binnen de gehele wereldkerk. Dit is dan vooral op het
gebied van het kerkelijke bestuur en uitoefening van het leergezag. Het bestuurlijk primaatschap wordt
omschreven in het Tweede boek van de Codex uit 1983. Kort gezegd heeft de Paus dus het hoogste
gezag binnen de Kerk. Het Pauselijk gezag gaat echter verder dan de Universele WereldKerk.
De Paus geniet namelijk ook voorrang van bestuursmacht over alle particuliere kerken, geloofsgroeperingen, kerkprovincies en bisschoppenconferenties. Samenvattend bevat de Paus het hoogste, volledige,
onmiddellijke, vrije en universele macht binnen de gehele Kerk. Zo heeft de Paus in het verleden namelijk de Spaanse Bisschop van Urgell verplicht op een abortuswet niet te ondertekenen. De Paus staat
boven alle bisschoppen ook al zijn die Staatshoofd van een land.
Codex van 1983
De huidige Codex van 1983 implementeert de leer van het Tweede Vaticaanse Concilie, maar het staat
ook in continuïteit met de rechtstraditie van de Katholieke Kerk.
Algemene karakteristieken De Codex wordt in vele talen vertaald, maar de Latijnse tekst is de authentieke wettekst. Alle wettelijke bepalingen van de Codex worden canones genoemd. Het woord canon is
afkomstig uit het Oud-Grieks en betekent meetlat of norm.
De Codex bestaat naast de inleiding uit zeven boeken, in het kort:
1. De algemene normen – omvat aantal rechtsinstituten die kerkelijk en juridisch van aard zijn
2. Het volk Gods, dit boek bestaat uit 3 delen, te weten:
• de christengelovigen
• hiërarchische inrichting van de kerk
• religieuzenrecht
3.
De verkondigingstaak – omvat Geloofsleer en de verkondiging ervan
4.
De heiligingstaak – omvat liturgie en de eredienst
5.
De tijdelijke goederen van de kerk – omvat kerkelijk vermogensrecht
6.
De sancties in de kerk -omvat kerkelijk strafrecht
7.
De processen – omvat kerkelijk procesrecht
Codex 1983 draagt dit jaartal omdat in dat jaar Paus Johannes Paulus II de Codex bekrachtigd heeft. De
Codex trad op de eerste dag van de Advent van datzelfde jaar inwerking.
Bron: Katholiek Canoniek recht , ISBN: 9789056153929
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Caritas IPCI Zaanstreek – Jaaroverzicht 2020
Corona
Het jaar 2020 werd vanaf medio maart sterk beïnvloed vanwege de Covid19 pandemie
Waren er in het begin nog persoonlijke ontmoetingen mogelijk; in de loop van het jaar
werden telkens nieuwe maatregelen van kracht ter voorkoming van besmetting. Recreatief sporten in verenigingsverband was niet meer toegestaan, elkaar bezoeken
mocht maar met enkele personen en kerken hielden diensten voor een beperkt aantal
kerkgangers of de vieringen konden digitaal worden gevolgd. Zo ging dat ook met de
vergaderingen van het bestuur. In december werd onze bestuursvergadering via StarLeaf voor het eerst
in de geschiedenis digitaal gehouden. Sommige activiteiten moesten worden gestaakt, zoals bijvoorbeeld het geven van fietslessen in Wormerland aan allochtone vrouwen.
Bij het schrijven van dit jaarverslag is zelfs besloten om een avondklok in te stellen…. Waar gaat dit
heen??
Bestuur
De samenstelling van het Bestuur onderging geen verandering. Het bestuur stelt het op prijs dat voormalig bestuurslid Els Heine onze bestuursvergadering bleef bijwonen. Zij was echter vanwege familieomstandigheden genoodzaakt hiermee per 1 december 2020 te stoppen. Zij blijft achter de schermen in
Wormerveer actief als betrokken vrijwilligster.
Er zijn zorgen t.a.v. de continuïteit van het bestuur na 1 september 2021, de datum waarop de benoeming van alle huidige bestuursleden ten einde komt. Slechts penningmeester Piet Boon en secretaris
Gerard Schavemaker komen in aanmerking voor een herbenoeming. Laatstgenoemde heeft kenbaar gemaakt, dat hij wel herbenoembaar is, doch dat hij vanwege zijn gezondheid geen voorzitter of secretaris
kan zijn. De overige vijf bestuursleden hebben dan de 75-jarige leeftijd (bijna) bereikt. Het zoeken naar
mogelijke opvolgers wordt door Corona ernstig belemmerd en heeft tot nu toe helaas niets opgeleverd.
In een gesprek op het Bisdom met Vicaris Generaal Bart Putter en Caritasmedewerkster Corine van der
Loos heeft het bestuur haar zorgen hierover kenbaar gemaakt en gevraagd om mee te denken over een
oplossing.
De samenstelling van het bestuur van de IPCI Zaanstreek in 2020 is:
voorzitter – Frans van Rooij, penningmeester – Piet Boon, secretaris – Gerard Schavemaker, lid-administrateur – Ben van Lammeren en overige leden Wim Niekus, Patricia Beenen-Schlatmann en Riet Hooijschuur-Kerssens.
Het Bestuur vergadert periodiek, waarbij ook Els Heine-Kruidenberg en Deken Floris Bunschoten, de
regiopastoor van de Zaanstreek, aanwezig is. In 2020 is het bestuur vijfmaal bijeengekomen en werd er
eenmaal digitaal vergaderd.
De vrijwilligersbijeenkomst, waarbij naast alle bestuursleden en de lokale vrijwilligers een afvaardiging
van het Kerkbestuur en enkele pastores aanwezig zijn, werd vanwege de Corona afgelast.
Brochure
Op 12 januari 2020 werd de laatste viering in de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk te Wormerveer gehouden. Het gebouw is verkocht en de resterende (oudere) parochianen zijn ondergebracht met de Petrusparochie in Krommenie. Door deze gebeurtenis waren onze gegevens in onze brochure niet meer
actueel. Deze en nog enkele kleine veranderingen hebben geleid tot een nieuwe brochure.
Externe contacten
Er worden contacten onderhouden met Inloophuis De Bron, De Sluis in Justitieel Complex Zaanstad,
Voedselbank Zaanstreek, Kledingbank Zaanstad, Humanitas Zaanstreek, Stichting Voor Elkaar Zaanstad/Schuldhulpmaatje en Fonds De Hoop. Het Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft onze hulp gevraagd
bij het voortbestaan van Fonds Maatschappelijke en Medische Dienstverlening Zaandam.
Hulpvragen
In 2020 hebben diverse cliënten gebruik gemaakt van financiële ondersteuning; in totaal € 6.884,--.
Hierbij valt soms te denken aan een kleine donatie van enkele honderden euro’s aan goederen. Tevens
ondersteunden wij diverse activiteiten binnen de verschillende parochies met een financiële bijdrage
(Lees verder onderaan de volgende pagina)
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PaasChallenge 2021: een uitdaging voor iedereen
In het paasweekend van 2 t/m 4 april kun je meedoen aan de PaasChallenge 2021. Dit is een
coronaproof QR-codespel waarbij deelnemers in groepjes van twee personen (of meerdere mits
uit één huishouden) mee kunnen doen. Even weg van je beeldscherm, want zo kun je Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier!
Deelnemers moeten QR-codes zoeken en zijn in het spel een ‘tegenstander’ van Jezus. De deelnemer weet echter niet welke rol hij heeft en moet dit aan het einde van de tocht raden.
Het spel is speciaal geschikt voor tieners in de leeftijd tussen tien en achttien jaar, maar het is voor alle
leeftijden goed te spelen zonder voorkennis. Oók mensen van buiten de kerk zijn welkom!
Op de website van de Noorderkerk ( www.protestantse-gemeente-zaandam.nl ) vind je meer informatie
over inschrijven en starttijden.
De PaasChallenge zal zich afspelen op loopafstand van de Noorderkerk (tegen over het Veldpark) in
Zaandam. Wat je nodig hebt, is in elk geval een QR-codescanner op je
telefoon met internetverbinding, fijne schoenen, een hamer en een spijEen QR-codespel
ker. Deelname is gratis.
dat je even weghaalt
De PaasChallenge is bedacht door de Protestantse Kerk Nedervan het beeldscherm
land. In Zaandam zetten Martijn van der Pol, Judith van den Berg en Ellis
van Atten het spel uit.

IPCI
JAAROVERZICHT IPCI
voor in totaal € 6.416,--. De jaarlijkse collecte tijdens het Diaconaal weekend leverde in totaal € 2.990,op voor het Corona Noodfonds. Een groot deel hiervan is al ingezet bij speciale projecten.
Een speciale post bij onze inkomsten in 2020 bestond uit een legaat ter grootte van € 2.700,--, nagelaten
door een overleden parochiaan, een mevrouw uit Zaandam.
In Zaanstad wordt nauw samengewerkt met de diverse Wijkteams.
In geval van schuldhulpverlening worden in Wormerland contacten onderhouden met Woningstichting
WormerWonen, de gemeente Wormerland (Wethouder, afd. Werk & Inkomen en afdeling Sociale Zaken)
en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD).
Overige activiteiten:
De organisatie van SAM’s Kledingactie; voor het eerst centraal gecoördineerd in de Zaanstreek.
Het beheer van een container bij de Maria Magdalenakerk in Wormer voor 2e hands kleding van Cordaid
Mensen in Nood.
Het afwikkelen van de financiën voor Kotor Varos (in Bosnië en Herzegovina).
Het betreft hier het afhandelen van de geldstroom van inzamelingsactie(s) vanuit de Jozefparochie in
Zaandam.
Net als in de afgelopen jaren was in 2020 het rendement van de bank(en) weer bijna nihil. Het belegd
vermogen bij het R.K. Beheerfonds van het Bisdom Haarlem-Amsterdam leverde in 2020 een ongerealiseerde koerswinst (4%) op, ondanks de crisis. In 2019 was dat een koerswinst van 10%. Dit komt echter niet tot uiting in de baten en lasten, omdat een koersstijging een positief effect heeft op ons eigen
vermogen.
Ik eindig het jaaroverzicht met een goed gevoel. De IPCI Zaanstreek met haar bestuur en met haar lokale
vrijwilligers heeft zich weer nuttig en dienstbaar in Zaanstad en Wormerland getoond. Wel laat ik hier
nogmaals de zorg doorklinken over de continuïteit van ons bestuur in 2021.
Het jaar 2020 was vanwege de Corona-pandemie een bijzonder jaar.
Ik spreek de wens uit dat de wereld in 2021 weer ‘normaal’ mag worden.
Op onze website www.ipci-zaanstreek.nl kunt u een uitgebreide versie van dit jaaroverzicht lezen.
Wormer, 15 februari 2021, Gerard Schavemaker, secretaris
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WETENSWAARDIGHEDEN

Interview met Antoine Bodar
Bodar : ¨God spreekt meestal door de omstandigheden¨
Tijdens een kort telefonisch interview heb ik priester Antoine Bodar gesproken over een fundamenteel
onderwerp voor de Katholieke Kerk. Hoe spreekt God tot ons en wat kunnen we als parochie leren van
de nieuwe tijd die is aangebroken?
In deze woelige tijden van corona en zware economische neergang vragen veel mensen zich af: ¨Waarom
ik?¨, ¨Waarom op deze manier?¨ en ¨Waarom ben ik altijd de klos?¨ Volgens priester Antoine Bodar zijn
daar verschillende mogelijkheden voor, maar het allerbelangrijkste is dat je de rust bewaart als je iets
vervelends overkomt. Belangrijk is dan om naar het diepste in jezelf af te dalen en te bezinnen op volgende stappen. Uiteraard kun je altijd steun vragen bij je naasten.
Terug naar de basis
Antoine Bodar stelt dat het belangrijk is te beseffen dat Corona – en de toegepaste maatregelen – ons
overkomt, temeer omdat we bijvoorbeeld sinds de Tweede Wereldoorlog geen avondklok meer gehad
hebben. ´De anti corona protesten uit de samenleving zijn te begrijpen, maar we kunnen deze crisis ook
aanpakken om ons gezamenlijk te bezinnen op hoe we verder willen met deze wereld. De bomen groeiden spreekwoordelijk tenslotte tot aan de hemel zelf. Het maakbaarheidsdenken moeten we ter discussie stellen. Kort gezegd deze Corona crisis dwingt ons terug te gaan naar de basis van ons Geloof
aldus Bodar. Afsluitend had ik het met priester Bodar over de leegloop in de kerk en hoe we daar tegenaan moeten kijken. Bodar gaf aan dat het logisch is, dat vooral ouderen bang zijn voor besmetting, echter
moet de parochie de parochianen blijven betrekken bij de kerk. Desnoods moet men het mogelijk maken
voor parochianen om kerkdiensten online te kunnen volgen.
Dankwoord
Tijdens het korte telefonische interview heb ik nog meer bewondering gekregen voor Antoine Bodar.
Was zeer onder de indruk van zijn efficiency en goede manier van uitleg.
Ben zeer dankbaar dat priester Bodar de tijd genomen heeft om in zijn drukke schema tijd vrij te maken
voor een interview.
Sander Blaauboer

‘Licht van Christus’
Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

Licht, aan liefde aangestoken,
Licht, dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

Licht, verschenen uit de hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
Sytze de Vries
Uit: ‘Waarom de zon gratis is.’ Gedachten en gedichten rond Pasen. Meinema, Zoetermeer, 2007
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Jeugd
PAGINA VOOR JONG EN OUD
Jezus is de goede herder.
Wij, alle mensen, zijn de schaapjes van Jezus.
Hij houdt van ons en zorgt voor ons.
Evangelie - De Goede Herder
Evangelie van Johannes 10: 11, 14-16
Jezus zegt: Ik ben de goede herder. De goede herder
geeft zijn leven voor zijn schapen. Ik ben de goede
herder. Ik ken mijn schaapjes en zij kennen Mij. Net
zoals God de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef
mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen,
die niet uit deze schaapsstal komen. Ook voor hen moet ik
her-der zijn en zij zullen naar mijn stem luisteren. Zo wordt het één kudde
met één herder.
We horen dat de schaapjes van Jezus naar zijn stem luisteren. Luisteren naar de stem van Jezus moeten
we leren. Die stem moet je leren kennen en vertrouwen. Het is een zachte en rustige stem in ons hart
die ons de goede dingen influistert. Als we luisteren naar wat die Stem zegt en het ook doen, dan gebeuren de dingen zoals God het bedoelt. Dan krijgen we meer en meer een stukje hemel op aarde.
Heer Jezus,
U houdt zoveel van ons, uw schaapjes,
dat U alles voor ons over heeft.
Ik wil ook veel van U houden
en ik wil luisteren naar uw stem
in mijn hart.
Wilt U mij leren
de goede dingen te kiezen.
Amen.
Jezus is de
Goede Herder

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM |
Illustraties: Crafty Little Blessings

Steun RK Kids.nl
RK Kids.nl Kinderpagina is een kosteloos initiatief voor parochies
van Stichting Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (ANBI)
RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op
NL04 INGB 0003 8898 42 o.v.v. RK Kids.nl
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Vieringen
GOEDE WEEK EN WEEKENDVIERINGEN IN ZAANSTREEK NOORD & ZUID

Sint-Bonifatius – H.M. Magdalena – H.Odulphus – Sint Petrus

Za. 27 mrt.
Palmzondag

Sint-Bonifatius
H. Maria Magdalena
H. Odulphus
Oostzijde 12
Kalf 160
Dorpstraat 570
19.00 u Eucharistie
19.00 u Eucharistie
N. Kerssens
F. Bunschoten

Sint Petrus
Snuiverstraat 2
19.00 u Eucharistie
G. Noom

ZOMERTIJD: KLOK UUR VÒÒRUIT
Zo. 28 mrt.

9.30 u Eucharistie
F. Bunschoten
Wo. 31 mrt.
19.30 u Boeteviering
N. Kerssens
Do. 1 apr.
19.30 u Eucharistie
Witte Donderdag N. Kerssens
Vr. 2 apr.
15.00 u Kruisweg Goede Vrijdag
Kruisverering-Bloemenhulde / F. Punt

11.00 u Eucharistie
F. Bunschoten

10.00 u Eucharistie
N. Beemster

10.00 u Wo. & Comm.
M. Bruijns

-

19.30 u Eucharistie
F. Bunschoten
15.00 u Kruisweg
F. Bunschoten

19.00 u Eucharistie
G. Noom
15.00 u Kruisweg
M. Bruijns

15.00 u Kruisweg
N. Kerssens

19.00 u Passie-Kruis- 19.00 u Passie-Kruisverering-Communie verering-Communie
N. Kerssens
F. Bunschoten
Za. 3 apr.
10.00 u WaterwijPaaszaterdag
ding / F. Bunschoten
Paaswake 16.00 u óf 21.00 u 19.00 u
(afhankelijk van
N. Kerssens
de avondklok)
Zo. 4 apr.
9.30 u Eucharistie 11.00 u Eucharistie
Eerste Paasdag
N. Kerssens
N. Kerssens
Ma. 5 apr.
9.30 u Eucharistie 11.00 u Eucharistie
Tweede Paasdag F. Bunschoten
F. Bunschoten
Za. 10 apr. Zondag 19.00 u Eucharistie
Barmhartigheid N. Kerssens
Zo. 11 apr.
9.30 u. Eucharistie 11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
N. Kerssens
Za. 17 apr.
19.00 u. Eucharistie
3e Zo. van Pasen N. Kerssens
Zo. 18 apr.
9.30 u. Eucharistie 11.00 u. Eucharistie
F. Schouten
N. Kerssens
Za. 24 apr.
19.00 u. Eucharistie
4e Zo. van Pasen N. Kerssens
Zo. 25 apr.
9.30 u. Eucharistie 11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
F. Bunschoten
Za. 1 mei
19.00 u. Eucharistie
5e Zo. van Pasen N. Kerssens
Zo. 2 mei
9.30 u. Eucharistie 11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
N. Kerssens
Za. 8 mei
19.00 u. Eucharistie
6e Zo. van Pasen N. Kerssens
Zo. 9 mei
9.30 u. Eucharistie 11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
F. Bunschoten
Do. 13 mei Hemel- 9.30 u. Eucharistie 11.00 u. Eucharistie
vaartsdag
N. Kerssens
N. Kerssens

19.00 u online via:
www.katholiekzaanstre
ekzuid.nl
10.00 u Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u Eucharistie
10.00 u Eucharistie
N. Kerssens
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. 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
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

Ga bij uw eigen parochie na: wanneer en hoe u zich
voor de vieringen moet aanmelden!
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19.00 u. Passie-Kruisverering-Communie
G. Noom & M. Bruijns
19.00 u
G. Noom & 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.
S. Baars
19.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruijns
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.
S. Baars
10.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruijns

GOEDE WEEK EN WEEKENDVIERINGEN IN ZAANSTREEK NOORD & ZUID

HH. Martelaren – H. M. Magdalena (Wormer) – Sint Jozef
HH. Martelaren
Boschjesstraat 115

H. Maria Magdalena
Dorpsstraat 351

Sint Jozef
Veldbloemenweg 2

Palmzondag
ZOMERTIJD: KLOK UUR VÒÒRUIT
Zo. 28 mrt.

10.00 u. Eucharistie
G. Noom & K. Schuurmans

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Wo. & Comm.
J. Hoekstra

Do. 1 apr.
Witte Donderdag
Vr. 2 apr.
Goede Vrijdag

18.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
15.00 u. Kruisweg
Werkgroep liturgie

19.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruijns
15.00 u. Kruisweg
Werkgroep liturgie

18.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Wo. & Gebed
W. Waardijk

Za. 3 apr.
Paaszaterdag
Paaswake
Zo. 4 apr.
Eerste Paasdag

Zondag
Barmhartigheid
Zo. 11 apr.
3e Zo. van Pasen
Zo. 18 apr.
4e Zo. van Pasen
Zo. 25 apr.
5e Zo. van Pasen
Zo. 2 mei
6e Zo. van Pasen
Zo. 9 mei
Do 13 mei
Hemelvaartsdag

-

-

19.00 u.
F. Bunschoten & K. Schuurmans
10.00 u. Eucharistie
G. Noom

19.00 u online via:
www.mariamagdalena
wormer.nl
10.00 u. Wo. & Comm.
R. Casalod

10.00 u. Wo. & Comm.
W. Waardijk

10.00 u. Wo. & Comm.
K. Schuurmans

10.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo. & Gebed
Werkgroep liturgie

10.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo. & Gebed
Werkgroep liturgie

10.00 u. Wo. & Comm.
J. Hoekstra

10.00 u. Wo. & Comm.
K. Schuurmans

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Wo. & Comm.
R. Casalod

10.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo. & Gebed
Werkgroep liturgie

10.00 u. Wo. & Comm.
W. Waardijk

-

10.00 u. Wo. & Comm.
M. Bruijns

-

-

-

Oecumenische dienst
10.00 u. Wo. & Comm.
S. Baars

Wij wensen alle lezers van dit blad een zinvolle Goede Week
en een Zalig Pasen!
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bouwbedrijfjmm.nl
“We doen het òf goed, òf niet”

Bouw- en Aannemingsbedrijf

JMM
Oostermeerweg 61
1184 TT Amstelveen
Telefoon 06 531 221 62

Zingen in een koor … dat kun jij ook!
Meldt je aan via de pastorie 075 61 64 807 of via het redactieadres:

redactieboni@live.nl

I
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Woord
VAN DE REDACTIE
Beste mede-parochianen,
Aan het begin van het Bonifatius-parochie-deel, lazen we regelmatig het schrijven: ‘Pastoor aan het
woord’! Een stichtelijk woord van onze goede herder pastoor A.F.M. Goedhart aan zíjn parochianen.
We moeten het helaas, door zijn vorig jaar toch onverwacht overlijden, zonder nieuwe woorden van
hem doen.
Hij heeft niet alleen regelmatig in ons parochieblad geschreven maar ook 32 jaar lang de Ziekenbrieven
als moderator van het Ziekenapostolaat. Van deze geschreven woorden is veel bewaard gebleven en nog
net zo actueel als nu.
Op deze plaats wil de redactie proberen telkens, passend bij de tijd van het jaar, een door pastoor Goedhart geschreven tekst te plaatsen. Wij hopen dat op deze manier zijn herderlijke boodschap van Gods
oneindige liefde blijft doorklinken op zijn zo eigen manier!
(Redactie Zaancirkel, editie Bonifatius)

‘Het ongelofelijke en beste nieuwsbericht’
Het opzienbarendste bericht ter wereld werd meer dan 2000 jaar geleden verspreid:
“Christus is uit de dood opgestaan!”
“De macht van de zonde en de koude greep
van de eeuwige dood is kapot gebroken”.
“We hebben – in Christus – voortaan het blijvende leven!”
“De onvermijdelijke, biologische dood blijft,
maar de eeuwige dood:
het niet bij God mogen zijn is teniet gedaan door het levensoffer van Christus en Zijn opstaan”.

Nieuwsbericht

Dit machtige bericht is de eeuwen door, tot op heden, onder alle volken verkondigd.
Maar waarom dan nog vaak zo’n vastgebonden gevoel? En waarom die levensgrote angst voor de dood,
als Christus toch is opgestaan en wij in Hem VRIJ zijn geworden?
Als Christenen vieren wij elke zondag het Pasen van Christus; maar haal je dan ook opgelucht adem; is
er die echte, diep-gevoelde vreugde óm dat Pasen, dat ook IEDERS Pasen is geworden?
Ook de reactie van de apostelen op de vrouwen, die als eersten de boodschap van de Verrijzenis mochten
brengen, was afwijzend. “De apostelen hielden dit alles voor vrouwenpraat en geloofden hen niet”
(Lucas 24, 11)

Hoe kwamen die sceptische mannen dan tot een geloof, dat voor velen zelfs het martelaarschap met zich
meebrengt? Waar kwam hun inzet dan vandaan voor het geloof in de Verrezen Heer? Louter woorden,
gevoelens van verstand en hart, overtuigden hen niet, maar wel de tekens en werken van de LIEFDE.
Het teken van het gemeenschappelijk leven en het breken van het Brood met de leerlingen van Emmaus;
de wondtekenen van Jezus en Zijn – uit liefde – aanvaarde lijden. Dat alles heeft het geloven van de
apostelen in gang gezet en verder gesterkt. En datzelfde is ook nu, in 2021, van groot belang. Als het
grote nieuws van Jezus’ dood en opstaan uit de dood, verspreiding wil krijgen, dan moeten Christenen
tekens stellen: Tekens van liefde, van verzoening, van hoop en meeleven, tekens van vreugde (wat meer
is dan blij zijn!).
Natuurlijk: het bericht over de Verrijzenis geeft ergernis, daagt uit, verandert … maar er komt ook HEIL
(= genezing), en geluk. Er komen krachten vrij, die niet van de mensen zelf komen maar van Godswege.
Als je hoopt tegen alle hoop in – blijft lachen en nog weet te zingen, ondanks je eenzaamheid; pijnen
weet te verdragen; verzoening aanreikt waar anderen willen vechten; een helpende hand in de nood
weet te geven; weet te delen en te vertrouwen met dappere trouw … dáár wordt PASEN echt gevierd!
Jezelf laten GRIJPEN door de Paasberichten en gaan beseffen dat het gaat om een zaak van LEVEN of
DOOD … dán gaat dit bericht écht dóórwerken en de harten van mensen beroeren. Zo kun je het donkere
in jezelf overwinnen en anderen daar ook bij helpen. Gun jezelf en anderen door jou, de ervaring van de
Paasmorgen:
Oud werd nieuw, donker werd licht. Wat dood was werd levend.
Pastoor A.F.M. Goedhart †
(Bron: Maandelijkse Ziekenbrief, jaargang 71 – nr. 5)
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Kalender
LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES
Álle activiteiten, data en tijden zijn onder voorbehoud i.v.m. mogelijk veranderende maatregelen
rondom het Corona virus! Let op de mededelingen na afloop van de vieringen,
of raadpleeg de parochiewebsite!
Weekend 20/21 maart

5e Zondag 40-dgn.tijd / Ali Beijer – Klitsie; Diaken John Versteeg; Pater Jacob Sijm; Gino Tripodi; Herman Schleeper; Janny Woestenburg; overl. fam.
Van Druten – Lechner; Trees Kuijl – van Aalderen; Wim Hendriks

Woensdag 24 maart -Woord Communieviering / H. Oscar Romero, aartsbisschop en martelaar
WISSELEN VAN WINTER- NAAR ZOMERTIJD!

Weekend 27/28 maart

GOEDE WEEK

Palmzondag / Dina Cornelia Adriana Duyker; Martha van den Huijsen - de
Groot; Pastoor André Goedhart; Tiny Numan - van ’t Ent; Eeltje Jozef Sijbrandij; Theo Koopmeiners

31 maart Woensdag
1 april
2 april
3 april
4 april

---------- Géén publieke viering oliewijding
19.30 u * Boeteviering
Witte Donderdag 19.30 u * Viering van het Laatste Avondmaal
Goede Vrijdag
11.00 u * Kinder-Kruisweg (in de kerk)
15.00 u * Kruisweg en bloemenhulde
Paas Zaterdag
10.00 u Waterwijding
10.30 u - 11.00 u paasmandjes zegenen
16.00 u of 21.00 u * Paaswake (zie Kort Nieuws)
Paas Zondag
9.30 u * Feestelijke Eucharistieviering
* aanmelden / reserveren vieringen verplicht zie pagina: 23
Pastoor André Goedhart; Fernando dos Santos Jorge; George van Houts;
Herman Schleeper; Jos en Nelly Sprangers - van Riel; Leo Goedhart; Martha van den Huijsen - de Groot; om Gods zegen over onze vrijwilligers:
door de inzet van hén kunnen we de Eucharistie blíjven vieren; om zegen over een zwangerschap en hoop op een gezond kindje; overl. fam.
Rijser - van Druten; overl. ouders Miltenburg - van Breemen; voor bekering van onze kinderen en hun gezinnen; overl. ouders Brink - Ooteman

5 april Tweede Paasdag
Woensdag 7 april -Woord Communieviering
Weekend 10/11 april

9.30 u * Eucharistieviering
Vrijdag 9 april - 16.30 u
Aanbidding en Rozenkransgebed

2e Zondag van Pasen / Cornelis Bothe; Eduard Mandersloot; Manuel Andrade; Mies de Man; om zegen over dit levensjaar; Pater Gerard Picavet;
Mien Meijns - Zonneveld; Sjaan Swart; Rie van Twist - Bekker; Wil Heck Vlasman

Woensdag 14 april -Woord Communieviering / H. Jean-Baptiste de la Salle,
patroon christelijk onderwijs

Weekend 17/18 april

3e Zondag van Pasen / Eddy Otmar Bons; Gino Tripodi; Janny Woestenburg;
Pastoor André Goedhart; Trees Kuijl - van Aalderen; Wim Hendriks

Woensdag 21 april -Woord Communieviering / H. Anselmus van Canterbury,
aartsbisschop & kerkleraar
Lees verder onder aan de volgende pagina.
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Parochieraad
NIEUWS VANUIT DE PAROCHIERAAD

Update parochieraad
Op 19 januari jl. hielden we op coronaveilige wijze de eerste vergadering van de parochieraad van de
Bonifatiusparochie sinds het overlijden van pastoor Goedhart. Daarin heeft pastoor Bunschoten voorlopig het voorzitterschap van de parochieraad op zich genomen. Recentelijk waren Tineke Kosterink-Molenkamp en Emely Semedo al in de parochieraad verkozen. Martijn Truijens is gekozen tot vicevoorzitter en gedelegeerd tot vergaderleider. De heer Truijens is al jaren de kassier van onze parochie.
Gedurende vele jaren heeft Fred Tambach uit Assendelft zich ingezet in onze Bonifatiusparochie. Hij was actief in de bouwcommissie tijdens het vloerherstel van
de kerk. Ook was hij kerkbestuurslid van het samenwerkingsverband. Fred heeft
in verschillende koren van de parochie gezongen. En altijd was hij bereid de helpende hand te bieden als pastoor Goedhart of pastoor Bunschoten een beroep op
hem deden. Ons is ter ore gekomen dat Fred, inmiddels gepensioneerd, met zijn
echtgenote hoopt te emigreren naar Bali. Wij zullen Fred en Antoinette in onze
gemeenschap missen maar zij blijven zeker met ons verbonden. Wij wensen het
echtpaar Tambach veel geluk en zegen in hun droomplek. Tevens willen we ze zeer
bedanken voor alles wat zij beiden, Fred als rechterhand van pastoor Goedhart, en
Antoinette als uitstekende hulp in de huishouding op de pastorie te Assendelft, aan
goede inzet hebben gegeven! Daartoe werd aan Fred de plaquette van Sint-Bonifatius toegekend.
Ga met God! en alle goeds voor de toekomst.
Deken / pastoor F.J. Bunschoten

LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES
Weekend 24/25 april

4e Zondag van Pasen / Ali Beijer - Klitsie; Diaken John Versteeg; Pater Jacob Sijm; Dina Cornelia Adriana Duyker; Tiny Numan - van 't Ent

Woensdag 28/april -Woord Communieviering / Louis-Marie Grignion de Montfort,
predikant en stichter orde Paters Montfortanen

Weekend 1/ 2 mei

5e

Zondag van Pasen / overl. fam. van Druten; Fernando dos Santos
Jorge; George van Houts; Herman Schleeper; Martha van den Huijsen - de
Groot; om Gods zegen over onze vrijwilligers: door de inzet van hén kunnen we de Eucharistie blíjven vieren; Pastoor André Goedhart; voor bekering van onze kinderen en hun gezinnen

Woensdag 5 mei -Woord Communieviering /
Weekend 8/ 9 mei

Vrijdag 7 mei - 16.30 u
Aanbidding en Rozenkransgebed

6e Zondag van Pasen / voor alle moeders én voor hen die als een moeder
zorgen voor anderen; Manuel Andrade; Jos en Nelly Sprangers - van Riel;
Manuel Andrade; om zegen over dit levensjaar; om zegen over een zwangerschap en hoop op een gezond kindje; Rie van Twist - Bekker

Woensdag 12 mei -Woord Communieviering / Pancratius van Rome, martelaar
Donderdag 13 mei - 9.30 u Hemelvaartsdag / Pastoor André Goedhart; Pater Jacob Sijm;
Diaken John Versteeg
Zaterdag 19.00 uur en zondags 9.30 uur: Eucharistieviering: Sint-Bonifatiuskerk.
Woensdagavond: Woord-Communieviering 19.00 uur (van af Pasen) Jozefaltaar - Sint-Bonifatiuskerk.
Eerste vrijdag van de maand: Eucharistieviering 9.30 uur: H.Odulphuskerk Assendelft;
Eerste vrijdag van de maand: 16.30 u Aanbidding en Rozenkransgebed: Sint-Bonifatiuskerk.
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Nieuws
KORT NIEUWS
➢

PAROCHIEBLAD

Het volgende parochieblad de Zaancirkel (pinkstereditie) verschijnt in het weekend van
10 mei. Kopij – digitaal – aanleveren kan tot uiterlijk 26 april!
➢

VASTENACTIE 2021

De lopende vastenactie van dit jaar vraagt onze aandacht. De
opbrengst gaat dit jaar naar projecten welke het mogelijk
maken jongeren in landen als: Bangladesh, Zambia en Sierra Leone een vervolgopleiding te geven. Meer
over dit goede doel leest u op pagina 25
Wilt u een bedrag overmaken? Dat kan! Op rekeningnummer NL 42 INGB 0000 1060 61 t.n.v. Bestuur R.K. Parochie Sint-Bonifatius, Zaandam. Vergeet niet hierbij te vermelden: Vastenactie 2021. Of
geef via de QR code op eerder genoemde pagina.
➢

AANBIDDING HEILIG SACRAMENT

Op de eerste vrijdag van de maand maart (5/3) was er aanbidding van het heilig Sacrament en Rozenkransgebed. Daar komen we voortaan op élke eerste vrijdag van de
maand voor bij elkaar. De eerstvolgende eerste vrijdag is het echter Goede Vrijdag en
dan gaat dat niet lukken. De aanbidding verplaatsen we daarom een week naar vrijdag
9 april om 16.30 uur in de kerk.
Daarna zal er telkens op de eerste vrijdag van de maand om 16.30 uur gelegenheid zijn
om met elkaar het heilig Sacrament te aanbidden en het Rozenkransgebed te bidden!
U bent van harte welkom!
➢
BOETEVIERING
Op woensdag 31 maart is er om 19.30 uur een ‘Boeteviering’ in onze Sint-Bonifatiuskerk. Dit ter voorbereiding op het Paasfeest dat dan heel dichtbij is. Je kunt Pasen pas echt vieren als je hart vrij is van
allerlei tekortkomingen en je bereid bent om je te laten aanraken door de vergevende liefde van God. Al
ben je nog zo stoer, diep in jezelf weet je best hoe het er in feite voorstaat. Kom daarom die avond naar
de kerk en vernieuw jezelf naar hart en geest. Wees welkom!
Voor iedereen die graag persoonlijk een biechtgesprek wil hebben is er gelegenheid TIJDENS de boeteviering! Kapelaan Nico Kerssens zal daarvoor, in een aparte ruimte, aanwezig zijn. Het hoe en wat
hoort u bij aanvang van de viering. Let op de viering op 31 maart begint: 19.30 uur.
In verband met de avondklok vragen wij u rekening te houden de aanvangstijd.
➢
GOEDE VRIJDAG (kinderen)
Op deze sterfdag (dit jaar: 2 april) van onze Heer zijn onze kinderen om 10.55 uur welkom in de kerk!
Lees hier alles op pagina 26
(volwassenen)
Om 15.00 uur is de grote Kruisweg-viering met Kruisverering, voorbeden en aansluitend de traditionele bloemenhulde (zie volgend item). (* Aanmelden, zie item hierover op pagina 23)
* Vanzelfsprekend met alle basismaatregelen i.v.m. het corona virus!
➢

BLOEMENHULDE

De goede gewoonte om bloemen te brengen naar het Lijdenskruis hopen we ook dit
jaar weer voort te zetten. Uit liefde voor ons heeft Jezus zijn leven opgeofferd en zo de
weg vrijgemaakt, voor ieder die in Hem gelooft, naar het Eeuwig Leven op zekere dag in
je bestaan. Van de door u aangeleverde, bloemenpracht gaan we weer een feestelijke
‘Paaskerk’ maken. Doet u ook mee om er écht opstandingfeest te kunnen vieren?
Heel veel dank!
➢

PAASLICHTJES

Het Paaslicht van Christus verspreiden is in Corona-tijd niet makkelijk! De parochieraad heeft een manier gevonden. Lees hierover op pagina 33.
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KORT NIEUWS
WATERWIJDING

➢

Op Stille Zaterdag (3 april) zal om 10.00 uur water gewijd worden, wilt u dit meemaken zorg dat u op
tijd in de pastorie bent.
➢

ZEGENING PAASMANDJES

Steeds vaker wordt gevraagd, met name door parochianen afkomstig uit: Polen, ZuidDuitsland en Oostenrijk, om de wijding van Paasmandjes. In het Pools wordt het 'Swieconka' genoemd, de wijding van de mandjes met voedsel voor het paasontbijt: eieren,
brood en cake, een lam van boter of suiker, worst, mierikswortel, zout.
We maken graag tijd voor deze mooie traditie en doen dat op Stille Zaterdag (3 april), van 10.30 tot
11.00 uur. Een ieder die dat wil is, met zijn of haar paasmandje, welkom aan de pastorie.
In verband met de drukke paaswerkzaamheden vragen we u nadrukkelijke om op tijd te komen.
PAASVIERINGEN / AVONDKLOK

➢

De aanvangstijden van vieringen in de Goede Week én de vieringen op eersteen tweede paasdag vindt u in de rubriek ‘Liturgische kalender en Misintenties’ en in de ‘Parochieagenda’.
De aanvangstijd van de Paaswake, op zaterdag 3 april, is i.v.m. de coronamaatregelen, afhankelijk van de avondklok. Als de avondklok wordt gehandhaafd zal er op paaszaterdag-middag om 16.00 uur een viering zijn. Als de avondklok op 3 april is opgeheven dan zal er zoals
andere jaren gewoon om 21.00 uur een Paaswake zijn! Het is dus: 16.00 uur óf 21.00 uur!
Voor een aantal vieringen is aanmelden / reserveren verplicht! Zie volgend item.
Let op ook de mededelingen aan het eind van de vieringen en of raadpleeg de parochiewebsite.
AANMELDEN VIERINGEN

➢

Het aanmelden / reserveren voor vieringen blíjft voorlopig verplicht i.v.m. alles rondom het coronavirus. Zolang de vieringen door 30 personen bijgewoond mogen worden gaat dat telefonisch en alléén via
het bekende parochie telefoonnummer  075 616 48 07.
Mogen er meer (100) personen een viering bezoeken dan zal ook het online-aanmeld-systeem weer
worden geopend, we vragen dan ook om in dat geval zovéél mogelijk online te reserveren (scheelt veel
werk voor onze medewerkers!). Maar zo ver is het helaas nog niet!
Voor de vieringen in de Goede Week kunt u zich alléén telefonisch aanmelden
075 616 48 07 op onderstaande dagen en tijden:
*
*
*
*
*
*

Boeteviering (31/3)
geen aanmelding nodig
Witte Donderdag (1/4)
bellen op dinsdag
30/3 tussen 19.00 en 20.30 uur
Goede Vrijdag (2/4) kinderen alléén via e-mail: wjk.bonifatiusparochie@live.nl (t/m 31/3)
“
“
volwassenen bellen op dinsdag
30/3 tussen 19.00 en 20.30 uur
Paaszaterdag (3/4)
bellen op zaterdag(morgen) 3 /4 tussen 9.00 en 12.00 uur
Paaszondag (4/4)
bellen op zaterdag(morgen) 3 /4 tussen 9.00 en 12.00 uur
Tweede Paasdag (5/4)
geen aanmelding nodig
U kunt niet voor meerdere vieringen in één weekend reserveren!
Dit om het meer mensen mogelijk te maken naar een viering te kunnen komen.

➢

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op zondag 19 april 2020 zouden twaalf communicantjes voor het eerst mogen meegaan
aan de Tafel van de Heer. Dat ging helaas niet door. I.v.m. de corona crisis is de datum
van het feest van de Eerste Communie een aantal malen verschoven. Het heeft tot nu toe
niet kunnen plaatsvinden. Er zijn plannen in de maak om het grote feest voor deze kinderen zeer binnenkort te gaan vieren. De betreffende ouders krijgen daar z.s.m. bericht over!
Meer Kort Nieuws: onderaan de volgende pagina.
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Mensen
MENSEN IN HET NIEUWS
H.Doop

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

Zieken

Thuis Sibrecht Fieggen, diaken
Verzorgingshuis Mevr. J. Spek - de Wit
Goede moed en sterkte toegewenst
en een speciaal gebed voor hen in deze onzeker corona tijd!

Jarigen

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

Nieuwe
parochianen

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

In liefdevolle herinnering

Overledenen

29 januari
4 februari
15
“
7 maart

† Dina Cornelia Adriana Duyker
† Hermanus Johannes Schleeper
† Theresia Maria Magdalena Kuijl - van Aalderen
† Paulus Willibrordus Leonardus van der Meer
(lees ook de rubriek In Memoriam)

‘Achter iedere traan van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering’
KORT NIEUWS - VERVOLG
➢

MEIMAAND MARIAMAAND

Elke zondag in de maand mei (dit jaar dus vijf maal) bent u van harte welkom bij het lievelingsgebed
van Moeder Maria, het ROZENKRANSGEBED. Met zang, korte voorbeden en gebed omringen wij de ‘Moeder van de Kerk’ en bepraten we met haar onze grote- en kleine zorgen.
Als moeder van de Heer laat het haar niet onberoerd wat ieder van u haar zegt of vraagt. Kom op de
zondagavonden in de maand mei om 19.00 naar haar plekje in de kerk.
Waar het geloven in de Moeder van God verflauwt,
verdampt óók het geloven in de Zoon van God en God de Vader’.
Ludwig Feuerbach

➢

MOEDERDAG

Zondag 9 mei is niet alleen de dag waarop kleine kinderen mooie tekeningen en wensen voor
hun moeder maken. Ook de ‘groten’ blijven een leven lang kind van hun moeder.
Moederdag geeft dé gelegenheid aan je moeder iets terug te geven voor de zorg en de tijd die zij
in je kinderjaren aan je heeft besteed.
Een fijne ‘moederdag’ voor alle moeders én voor hen die als een moeder voor anderen zorgen! De eucharistieviering op deze speciale zondag is tot intentie en om zegen voor alle moeders! Verwen de moeders, maar vergeet niet hen die als een moeder voor anderen zorgen, ook zij verdienen onze aandacht!
➢

MISINTENTIES

Misintenties (stipendia) kunt u opgeven via het ingestoken opgaveformulier. Hiermee geeft u de parochiegemeenschap gelegenheid mee te bidden voor de door u opgegeven (overleden) personen of intenties. Tevens draagt u hiermee bij aan de vaste lasten die elke parochie heeft. Misintenties kunnen
opgegeven worden voor de weekendvieringen maar óók voor de door-de-weekse vieringen.
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Vastenactie
VASTENACTIE 2021
We schreven het al in de vorige editie van het parochieblad: de Bonifatiusparochie sluit zich dit jaar aan bij het doel van de landelijke vastenactie. Dit jaar is
dat het ondersteunen van projecten die jonge mensen de kans bieden op vervolgonderwijs. Het thema is dan ook: ‘Werken aan je toekomst!’

Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven

Van Aswoensdag - 17 februari - tot eerste Paasdag - 4 april - is het vastentijd.
Een tijd van bezinning en wat soberder leven.
Een mooie gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met anderen die
uw steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij of juist heel ver weg.
Wilt u deze vastenperiode even minderen voor een ander? Door bijvoorbeeld
een dagje geen vlees te eten, de auto te laten staan of de televisie uit laten? Doneer dan uw besparing
aan de Vastenactie. Even minderen ... voor een ander.
Wat doet de Vastenactie dit jaar?
Deze steunen projecten - zoals die in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone - die beroepsonderwijs aanbieden.
Voor veel (jonge) mensen zijn scholen waar ze een vak kunnen leren namelijk te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het
opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stelt de Vastenactie mensen in staat te werken aan een betere toekomst.
Patrick Siluyele (23) was pas vijf jaar toen zijn
vader ziek werd en overleed. Zijn moeder was niet in staat om voor hem
en zijn oudere broertjes en zusjes te zorgen. Toen het echt niet meer
ging, moesten de oudste kinderen van school om geld te verdienen voor
eten. Patrick was daarvoor nog te jong, maar ook zijn toekomst zag er somber uit. Toen hoorde
zijn moeder van het centrum van de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria voor weesen kwetsbare kinderen in Mbala, in Zambia. Ze bracht Patrick naar het centrum, waar de zusters
hem liefdevol opnamen, eten en kleding gaven en hem naar school stuurden. "Zonder dit centrum had ik het niet overleefd," zegt Patrick stellig. "Dankzij de zusters ben ik kleermaker geworden en weet ik hoe ik groente moet verbouwen. Daar zal ik ze eeuwig dankbaar voor blijven."

Werken aan je
toekomst

Iedereen,
Kennis delen
Mensen die een vak hebben geleerd, kunnen op eigen benen
overal ter wereld,
staan en voor hun familie zorgen. Bovendien blijken ze vaker
een waardig bestaan!
een actieve rol te spelen in hun gemeenschap. Dat geldt ook
voor Patrick. Hij ondersteunt niet alleen zijn moeder, maar wil ook graag zijn kennis delen. "Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht. Nu wil ik op mijn beurt anderen helpen,
zodat ook zij straks voor zichzelf kunnen zorgen. Want als je beschikt over een vaardigheid,
kun je je eigen geld verdienen." Daarom geelt Patrick in zijn vrije tijd naailes aan gehandicapten.
Mensen met een beperking hebben het namelijk extra moeilijk op de arbeidsmarkt. "Terwijl het gewoon mensen zijn die, net als ik, een
toekomst op willen bouwen." Patrick is een
bron van inspiratie voor zijn gemeenschap en
voor de kinderen van het weeshuis waar hij
zelf opgroeide.
Hoe kunt u helpen?
GEEF: contant in het vastenactiezakje (achter in de kerk) of (via de Givt app) scan deze QR-code.
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Memoriam
IN MEMORIAM
18 oktober 1925 † 29 januari 2021
Dina Cornelia Maria Duyker
Op vrijdag 4 februari was het afscheid van Dina Duyker. Ze werd in het Limburgse Schaesberg geboren.
Na de oorlogsjaren ging ze met haar man in Zaandam wonen.
Dina was een familievrouw, met een groot hart voor haar gezin en veel aandacht voor de natuur en de
dieren om zich heen. Ze had veel mensenkennis, kon goed luisteren en probeerde situaties aan te voelen.
Wie met vragen zat, gaf ze goede adviezen.
Ze was een vrouw die genoot van de gezelligheid om zich heen. Zo werd kerstavond goed gevierd met
het hele gezin aan tafel. Later, wanneer de kinderen en kleinkinderen op bezoek kwamen, zorgde ze er
altijd voor dat er genoeg te eten was en lekkere appeltaart gebakken.
Ongeveer 13 jaar geleden verhuisde ze naar De Wetstraat, ze had hier goed contact met pastoor Goedhart, die haar regelmatig bezocht om haar de heilige Communie te brengen.
Dina was een gelovige vrouw, met een bijzondere devotie tot Moeder Maria. Op 95 jarige leeftijd overleed zij in vol geloof: nadat het Weesgegroet Maria was gebeden, sloot ze haar ogen. Op 4 februari was
de uitvaartplechtigheid in de kerk, waarna ze is gecremeerd. Moge ze rusten in vrede.



Kapelaan Nico Kerssens

30 december 1936 † 4 februari 2021 Hermanus Johannes Schleeper
In de aula van Uitvaartcentrum Zaandam namen we op 9 februari afscheid van onze betrokken parochiaan Hermanus Johannes Schleeper. Herman werd te Zaandam geboren als derde kind en eerste zoon in
het gezin van Jan Schleeper - afkomstig van ‘t Kalf - en Jannetje Schilder uit Volendam. Herman werd ten
doop gehouden en groeide op in onze Zaanse omgeving. Hij trouwde met zijn grote liefde, Lida. Zij werden de ouders van drie kinderen: Ruud, Jan en Linda. Als een geweldige en hardwerkende vader bracht
hij samen met Lida de kinderen groot; hij was en blijft een voorbeeld en inspiratie voor heel hun leven.
Het vak van elektricien oefende Herman heel zijn werkzame leven met grote deskundigheid uit. Hij was
wat je noemt een handige klusser die zijn woning maakte tot een waar paleisje maar ook altijd klaarstond voor zijn kinderen en steeds tot hulp bereid bij wie een beroep op hem deed. Zo behoorde Herman
ook tot de vrijwilligers die in de tijd voor Kerstmis jaarlijks de pastorie en kerk van de Bonifatiusparochie ‘feestklaar’ kwamen maken. Een groot karwei dat met vereende krachten toch steeds weer lukte.
Als opa van zes kleinkinderen was Herman met hen allemaal sterk verbonden. Een heel diepe wond
sloeg het in de familie en in de ziel van Herman dat kleinzoon Jim overleed op 3 juli 2020. Ook daar
hebben wij bij stilgestaan en Jim herdacht in het gebed bij het loslaten van opa en kleinzoon. Beide mannen leggen wij nu in de hand van God, al is dat moeilijk en het gemis enorm groot. Herman was een fijne,
gezellige en attente medemens, die goed kon regelen, een feilloos geheugen had en heel prettig met
mensen om kon gaan. Zijn katholiek geloof was en bleef tot het laatst heel belangrijk voor hem. Die overtuiging bood hem steun. Het ontvangen van de heilige Communie thuis en de Ziekenzalving deed hij
bewust en gaf hem kracht. Dat waren indrukwekkende momenten die niet vergeten worden. Mevrouw
Schleeper en uw kinderen, schoon- en kleinkinderen die zonder Herman verder moeten gaan wensen
wij alle sterkte toe voor vandaag, morgen en lang daarna. Rust in vrede bij jouw Heer, goede Herman.



25 februari 1929 † 15 februari 2021 Theresia Maria Magdalena Kuijl – van Aalderen
Op 22 februari namen we in de kapel van St.-Barbara aan de Spaarndammerdijk afscheid van een sterke
vrouw, Trees. Ze groeide op als jongste kind in de familie Van Aalderen. Ze had zes broers en vijf zussen
boven zich. Haar ouders runden taxi- en touringcarbedrijf ‘De Posthoorn’ vlakbij de gelijknamige parochiekerk waar ook al het kerkelijk leven van het gezin plaatsvond. Nog jong leerde Trees het huishouden
draaiend helpen houden. Maar ook kwam de liefde op haar pad en op 11 mei 1957 trad zij in het huwelijk
met Co Kuijl. Ze vestigden zich aan de Lijnbaansgracht in de Jordaan en werden de ouders van één dochter, Netty. Ze brachten haar liefdevol groot en vormden een mooi gezin, later in Slotermeer. Trouw ver-



(lees verder onder aan de volgende pagina)

- 26 -

Kinder-Kruisweg
KINDER-KRUISWEG OP GOEDE VRIJDAG
Op Goede Vrijdag (2 april a.s.) is er om 11.00 uur speciaal voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar een Kinderkruisweg in de Bonifatiuskerk. De kinderen
zijn welkom om, op hun eigen niveau, stil te staan bij het lijden en de dood
van Jezus.
Deze bijzondere dag leent zich juist heel goed om voor het eerst (sinds de
corona lock down) weer met kinderen in de kerk bij elkaar te komen.
Natuurlijk gaan we wel alle basismaatregelen i.v.m. het corona virus in
acht nemen! Dat betekent o.a. dat de kinderen van te voren aangemeld
moeten worden. Dat kan via:
wjk.bonifatiusparochie@live.nl
Graag even de volgende gegevens erbij vermelden:
de naam + de leeftijd (van het kind) + het telefoonnummer van één van de ouders
Aanmelden kan t/m uiterlijk 31 maart!
Het betekent ook dat er helaas géén ouders bij aanwezig kunnen zijn.
Om 10.55 uur de kind(eren) brengen aan de voordeur van de kerk en ze
daar ook weer om 12.00 uur ophalen!
N.B. Mocht uw kind (of een huisgenoot), na aanmelding, corona gerelateerde klachten krijgen dan verzoeken wij u om uw kind weer bij ons af
te melden en thuis te blijven.
Net als voorgaande jaren mogen de kinderen bloemen
meebrengen voor een kruis-bloemen-hulde. De bloemen (zie ook het item hierover in de rubriek ‘Kort Nieuws’) van de kinderen
zullen verwerkt worden in de paasversiering van ons kerkgebouw.
We zijn blij dat we na zo’n lange tijd weer met de kinderen bij elkaar kunnen
komen en we verheugen ons erop om hen weer te mogen begroeten!
De Werkgroep Jeugdkatechese wenst u allen fijne paasdagen.

IN MEMORIAM
zorgde Trees elke dag haar eigen moeder toen zij hulpbehoevend was geworden. Toen Netty met Ronald
trouwde en Manon en Chinouk geboren werden, werden Trees en Co dus grootouders. Van haar
48ste tot haar 75ste heeft Trees gewerkt als interieurverzorgster en koffiedame bij Confectiecentrum
Schaap en werd zij bijvoorbeeld geregeld ingezet op beurzen. Doordat haar man ALS kreeg verhuisden
ze naar een mindervaliden-woning in Geuzenveld. Op 68-jarige leeftijd overleed Co en dat is nu 27 jaar
geleden. Helaas werd ze blind aan een van beide ogen en is ze op 85-jarige leeftijd, na een ongelukkige
val in zorgcentrum De Riekerhof komen te wonen. Waar ze later op 90-jarige leeftijd in zorgcentrum
Het Mennistenerf liefdevol in een warme zorgzame omgeving was opgenomen. Langs die weg werd zij
dus in de laatste periode van haar leven parochiaan van de Sint-Bonifatiuskerk te Zaandam, wat ook de
woonplaats en parochie van dochter Netty is. Op die sneeuwstormige zondagmiddag ging ze kalm heen
uit deze wereld, om haar nieuwe thuis in Gods licht te vinden op de eeuwige Paasmorgen. Dat deze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder nu in vrede mag rusten.
Deken / pastoor F.J. Bunschoten
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Digitaal
DIGITAAL COLLECTEREN

Digitaal collecteren

Geven aan de kerk

Mensen hebben steeds minder contant geld op zak. Dat is logisch,
want bijna overal kan je elektronisch betalen en er zijn zelfs plekken waar je helemaal geen contant geld meer kunt geven.
De Sint-Bonifatiusparochie gebruikt Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee je, via je mobiele telefoon, altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Ook
als je thuis een TV- of livestream viering meekijkt vanaf de bank.
Met Givt kan je gewoon blijven geven. Open de app, kies hoeveel je wilt geven, kies hoe je wil geven en
klaar! Naast deze digitale manier van collecteren blijft de gewone mogelijk van geven in de collecteschaal gehandhaafd.
Download gratis de Givt-app in Google Play
of in de App Store
Geven zonder Internet (zender) in de buurt? Dat kan!
Volg de onderstaande stappen voor geven uit de lijst:
1. Open de Givt-app (tevoren thuis of in de kerk)
2. Kies het bedrag dat je wil geven en daarna op volgende
3. Kies vervolgens voor een optie bijvoorbeeld:
‘Collectemiddel’ (als u in de kerk wilt geven in de collecte en beweeg
je mobiel langs de collectezak of schaal) of één van de andere opties
4. Vul de naam of plaats van je kerk in bij het zoekbalkje
5. Selecteer de kerk (Bonifatiusparochie RK Zaandam)
waaraan je wil geven en toets onder in je scherm op ‘geven’!
6. Druk tot slot op ‘volgende’ om de gift te voltooien
7. De gift wordt definitief als u verbonden met Internet en App opent!
Geven met Givt via een QR-code werkt als volgt:
1. Open de Givt-app zoals je gewend
2. Kies het bedrag dat je wil geven en druk op volgend
3. Kies vervolgens voor de tweede optie in je scherm: QR-code
(geef door middel van een QR-code)
4. Scan de QR-code met je camera (Let op! Het kan zijn dat de app toestemming
vraagt voor toegang tot je camera.) Druk op OK om verder te gaan
5. Druk tot slot op ‘volgende’ om de gift te voltooien
6. De gift wordt definitief als u verbonden met Internet en App opent!
• Anoniem:
• Makkelijk:
• Zo veel mogelijk:

Givt beschermt jouw anonimiteit als gever.
Met Givt geef je zonder in te loggen en zonder internet.
Met Givt benut je supermakkelijk het belastingvoordeel op je
giften omdat de Sint-Bonifatiuskerk een ANBI status heeft.

Kijk voor meer informatie over Givt op www.givtapp.net

‘Hoop is het geloof dat het goed komt.
Liefde is het vertrouwen dat het goed is.’
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Deurcollecte
DEURCOLLECTE 2021 MISDIENAARS
Beste parochianen,
Pastoor Goedhart was altijd trots op zíjn misdienaars college. Zoveel
jongelui die altijd met plezier en zo keurig hun diensten gaven en
nog steeds geven aan de altaartafel. Hij wist ook: dat zie je niet veel
in andere parochies.
Collega priesters complimenteerden onze pastoor daar vaak mee en
dat compliment is geheel voor onze groep misdienaars en acolieten!
Zoals u gewend bent wordt er elk jaar op het hoogfeest van Pasen, na de paaswake én de paasviering op
paaszondag, een deurcollecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor onze misdienaars.
Vanwege de Corona pandemie is deze jaarlijkse deurcollecte het afgelopen jaar niet door gegaan. Immers er waren geen vieringen: alle kerken waren gesloten. Dat maakt dat er géén geld is om iets gezellig
met onze groep misdienaars en acolieten te doen.
Daar kwam ook nog eens overheen het verlies van hun en onze pastoor. Ze waren geheel vrijwillig aanwezig bij de bijzondere afscheid/uitvaartviering van onze pastoor om hem een laatste eer te brengen.
Zij hebben hem naar het altaar begeleid en weer terug gebracht naar het beeld van Maria van Fatima.
Dit is door vele mensen gezien als een soort engelenkoor wat zeer veel indruk heeft gemaakt.
Net als voor ons allemaal was het jaar 2020, door dit verdriet, ook voor onze misdienaars een zwaar
jaar. Daarnaast geen school, vaak geen- of online lessen volgen, geen avondjes uit, niet bij elkaar komen
met leeftijdgenoten en ga zo maar door. Ondanks alle narigheid zijn zij wel allemaal, zonder uitzondering telkens weer trouw aanwezig om hun diensten te geven in de kerk en dát verdiend een jaarlijks
extra’tje!
In de hoop dat u deze jongelui wilt steunen in hun mooie werk vragen wij, om dit jaar weer (zoals voorgaande jaren!), na afloop van de paasvieringen een financiële bijdrage te geven in de deurcollecte. Onze
misdienaars zullen daarvoor met een collecteschaal achter in de kerk staan.
Mocht u niet naar de kerk komen, maar onze jongelui toch een hart onder de riem
willen steken: dat kan door een bedrag over te maken op het parochie rekeningnummer NL42 INGB 0000 10 60 61 onder vermelding: ‘misdienaars collecte’ of door een
envelop met inhoud in de brievenbus van de pastorie aan de Oostzijde te laten vallen
met daarop ‘misdienaars collecte’.
Namens de hele groep dank ik u en wens u Gods Zegen toe.
Bij voorbaat dank, Frank Punt
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020
Beste parochianen,
De belastingdienst heeft een aardige slogan ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’.
Bij de aangifte van uw inkomsten over 2020 dient de belastingbetaler bij zijn/haar giften aan een ANBI
instelling de juiste naam van het goede doel op te geven. Met een trefwoord kunt u dat helaas niet makkelijk vinden.
Heeft u een gift gedaan in 2020 aan onze Bonifatiusparochie, het Restauratiefonds en/of aan de Caritas
(IPCI Zaanstreek)? Dan geven wij hieronder aan wat u in de zoekbalk kunt vermelden.
▪ Voor de Sint-Bonifatiusparochie is dat: 824108504 parochie H. Bonifatius.
▪ Voor het restauratie fonds is dat: 817007283 Stichting Restauratie Bonifatiuskerk te Zaandam.
▪ Voor de IPCI Zaanstreek (Caritas) is dat: 824111989 PCI Interparochiële Caritas.
Wij hopen, dat wij uw Belastingaangifte hierbij wat leuker hebben gemaakt. Succes met uw aangifte!
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Restauratie
NIEUWS VAN DE SRB

Stichting Restauratie Bonifatiuskerk te Zaandam
Balans per 31 december 2020
Kortlopende vorderingen
Kasgelden
ING zakelijke rekening
Spaarrekeningen
Totaal activa
Stichtingsvermogen
Kortlopende verplichtingen
Vermogen per 1 januari 2020 *
Onttrekkingen**
Resultaat boekjaar
Totaal vermogen
Totaal passiva

2020
905
0
36.006
66.620

2019
1.332
0
6.270
66.600
103.530

14
72.283
0
31.233

74.202

1.919
99.131
-57.116
30.268
103.530
103.530

74.202
74.202

Resultatenrekening over 2019
Opbrengsten vriendenloterij
Opbrengsten acties***
Giften****
Vrienden van de Bonifatiuskerk*****
Totale Baten
Overige kosten******
Bankrente en -kosten
Ontvangen rente spaarrekeningen
Totale bedrijfskosten
Resultaat boekjaar

1.979
2.375
17.824
10.290

2.388
2.873
9.423
17.477
32.468

-936
-299
0

32.161
-1.478
-435
20

-1.235
31.233

-1.893
30.268

Toelichting jaar 2020
In het jaar 2020 zijn er geen uitgaven gedaan t.b.v. de restauratie
Door de corona beperkingen is het aantal bezoekers van onze kerk dit jaar sterk verminderd
hierdoor zijn de opbrengsten van het koffiegeld en de vrijwillige bijdrage tijdens de openstelling
van de kerk sterk terug gelopen.
Vermogen per 1 januari 2020 *
is 74.202 - 1919
Onttrekkingen**
Er zijn dit jaar geen uitgaven gedaan
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NIEUWS VAN DE SRB
Opbrengsten acties***
Vrijwillige bijdrage bij openstelling kerk en opbrengsten religieuze artikelen
Giften****
Particulieren giften en bijdrage, dit boekjaar zijn er ook meerdere legaten ontvangen
Vrienden van de Bonifatiuskerk*****
Van de deelnemers met een 5 jarige overeenkomst van een periodieke gift in geld,
Heeft slechts een klein gedeelte een nieuwe overeenkomst voor 5 jaar afgegeven.
Overige kosten******
Deelname vriendenloterij, verzekering en diverse kleine uitgaven.
B. van Lammeren, Penningmeester SRB

▪ Dakherstel
Ongetwijfeld heeft u gezien dat er gewerkt wordt aan de kerk. Steigers zijn geplaatst: de firma Pronk is
begonnen met de restauratie / herstel van het dak van het kerkgebouw (zie foto).
Een flinke klus waar 12 weken voor staat ingepland. Weer een stap in de verdere restauratie van het
mooie kerkgebouw!
We hopen dat er geen akelige dingen tevoorschijn komen waardoor het herstel
langer zou kunnen gaan duren en er mogelijk ook meerkosten zouden komen.
▪ Elektrisch
Ook, en dat is minder zichtbaar, worden er noodzakelijke aanpassingen gedaan
aan de elektrische systeem met name de schakelkasten.
▪ Bestuur
Iets van geheel andere aard is het volgende:
Met het overlijden van pastoor A.F.M. Goedhart is de voorzitter-stoel vacant! Er
was al anderhalf jaar een vraag naar een secretaris welke nog altijd niet is vervuld en dan nu is er nu ook de vraag naar iemand die de voorzittershamer wil gaan opnemen. Daarnaast
iemand als lid met goede ideeën kan de Stichting Restauratie Bonifatiuskerk (SRB) ook gebruiken!
Om een bestuur te vormen hebben we minimaal vijf mensen nodig. Momenteel zijn dat er maar twee.
De penningmeester en één lid. U begrijpt dat daar verandering in moet komen.
Om de restauratie van het kerkgebouw te kunnen blijven realiseren zal er toch écht een nieuw bestuur
moeten komen!
Mensen, laten we er met elkaar de schouders onder zetten!
We hebben al zo een fantastisch resultaat bereikt. Want wie had begin 2013 gedacht dat het kerkgebouw
er überhaupt nog zou staan? Dat is allemaal te danken aan de inzet van uzelf, het vorige bestuur van de
SRB én de Parochieraad! Het kan toch niet zo zijn dat juist nu in deze fase van de restauratie er geen
stichtingsbestuur is die mede zorg draagt aan de realisatie van de verdere restauratie?
Wie hebben we nodig:
a. een voorzitter b. een secretaris c. een lid.
U die dit leest, laat ons weten dat u mee wilt denken en mee wilt doen! Parochiaan, heel fijn.
Géén parochiaan? Géén bezwaar!
Als u dit, voor Zaandam beeldbepalende mooie
kerkgebouw een goed hart toedraagt,
worden we heel blij met al úw inbreng!
Bel: 075 616 48 07 of 075 670 79 24
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Pasen
PASEN EEN SPROOKJE?

Pasen is geen sprookje,
maar onbegrijpelijke
REALITEIT

W

at is Pasen? Pasen draait om de moord op een man. Hij wordt in een graf gelegd. Drie
dagen later blijkt het leeg en wordt de man, verrezen en wel, waargenomen. Van hem
hebben de gelovende christenen tot op heden volgehouden dat Hij God is. Het verhaal
van Pasen wordt zó verteld dat je meemaakt dat mensen plotseling begrijpen met wie ze te maken hebben. Als Judas zelfmoord pleegt, begrijpt hij wie hij verraden heeft. Als Petrus Jezus verloochent ('Ik ken hem niet') en de haan gaat kraaien, weet hij wie Jezus is. Zo vergaat het Maria
Magdalena en de anderen. Voor allen geldt steeds hetzelfde: het was alsof ze iets nooit goed begrepen hadden. Het wezenlijke aan Jezus was aan hun aandacht ontsnapt. Ze hadden niet begrepen wie hij was. Nu pas.
Ik ga nu niet beweren dat de zaak er voor mij begrijpelijker op wordt door te zeggen
dat Judas, Petrus en Maria Magdalena nu dan eindelijk besefte dat Jezus God was.
Toch is dat waar heel het christelijke geloof om draai God is mens geworden, gestorven en verrezen.
Dat is geen sprookje. Degenen die zijn levensverhaal hebben opgetekend h ben wel
degelijk de pretentie feiten registreren. Juist omdat het niet om mythische, bedachte figuur gaat, maar om een mens van vlees en bloed, krijgt alles zijn schokkende, smartelijke, hartveroverende betekenis. Deze man in wie geen kwaad te vinden
was, sterft aan het kruis. Het ontroert vooral, wie verlangt er niet naar om verzoend te worden, en iedereen weet hoe moeilijk het is om te vergeven. Daar draait Pasen om.
Pasen gaat om nog iets anders. Het heeft ons opgescheept met de vraag wie zou jij geweest zijn tijdens
de Goede Week, hoe zou jij gehandeld ben? Zoals Pilatus (politiek correct hoe laf)? Judas? Petrus? De
soldate Veronica? Natuurlijk is de verleiding groot om - de afloop kennende - te hopen dat je minstens
Simon van Cirene zou zijn. Hij is de enige omstander die Jezus niet uitjouwt, bespuugd, bespot of pootje
gelicht heeft en die het kruis zelfs heeft helpen dragen.
Ja, hoe zouden wij ons gedragen hebben? Stel u kwam toevallig langs, daar op Golgotha. U ziet een executie en een menigte toeschouwers. Zou u denken 'wat een verschrikkelijk tafereel' en vervolgens gewoon doorlopen en het tafereel uit uw gedachten bannen? Zou u meegesleurd zijn door een collectieve
lust om een weerloos en onttakeld iemand te kwellen? De verleiding is groot om dit ten stelligste te
ontkennen. Toch gebeurde het toen. Niemand zag wie Jezus was.
Een onverhoeds krachtige en geen enkel mooi weer spelende verbeelding van Pasen is Mel Gibson's
‘The Passion of the Christ’. Het is een film met veel bloed geworden, maar dat wil nog niet zeggen dat de
film bloeddorstig is, dat die het lijden zou verheerlijken. Ik moet zeggen dat ik ertegenop zag om de film
te bekijken. Toch, ondanks de heftigheid, vond ik het een uitgesproken poëtische film, met verrassend
zachtmoedige momenten. Waar Gibson maar een kiertje menselijkheid in de haatspiraal kon vinden,
nam hij zijn kans waar. Dat ‘The Passion of the Christ' lijden verheerlijkte (zoals ik veelvuldig heb horen
beweren door vrijzinnige theologen), heb ik niet kunnen ontwaren. Het was bij tijd en wijle een gore
vertoning en juist dat deed je beseffen dat het Jezus uiterst ernst was met zijn voornemen om alles voor
de mensen over te hebben.
Lijden vraagt om verlichting, om oplossingen. Lijden verheerlijken in plaats van proberen te verlichten
is onzinnig. Maar juist dat maakt het Goede Vrijdag en Pasen er niet gemakkelijker op. Het lijden van
Jezus moet op zijn diepst geweest zijn toen Hij zich voor het laatst nog net uit de voeten had kunnen
maken en God smeekte 'deze beker aan Mij voorbij te laten gaan'. Het moeten momenten van volslagen
Lees verder onderaan de volgende pagina.
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Paaslicht
PAASLICHTJES

Paaslicht doorgeven
Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus. In de Paaswake
wordt de paaskaars ontstoken als symbool van de opgestane
Heer.
Vorig jaar hebben we in de kerk géén Pasen kunnen vieren
in verband met de toen geldende algehele lockdown vanwege het Coronavirus. Wel heeft pastoor Goedhart toen de
paaskaars 2020 (zie foto) gewijd en ontstoken ten teken dat
Jezus is opgestaan uit de dood.
We gaan ervan uit dat we dit jaar weer Pasen kunnen vieren in onze kerk. De
kans is echter groot dat er helaas maar een beperkt aantal parochianen bij de
vieringen aanwezig kunnen zijn.
Toch is het de bedoeling dat het Licht van de opgestane Heer op brede schaal
verspreidt gaat worden! De parochieraad heeft om die reden kleine paaslichtjes
aangeschaft, die uitgereikt gaan worden na afloop van de vieringen in de Goede
Week.
Het is de bedoeling dat deze lichtjes juist bij mensen komen die niet naar de kerk
kunnen komen. De parochieraad vraagt daarom:
komt u naar één van de vieringen neem een lichtje niet alleen voor uzelf mee,
maar geef er ook een door aan medeparochianen, waarvan u weet dat hij of zij
niet naar de kerk kan komen, bij u in de buurt.
De parochieraad hoopt op deze manier dat ook
voor degenen die niet naar de vieringen kunnen komen het werkelijk Pasen kan zijn!
Dank voor uw medewerking hierin.
PASEN EEN SPROOKJE?
desolaatheid geweest zijn bij de gedachte aan de haat die hem ten deel zou vallen. Toch leverde Hij zich
uit: 'uw wil geschiede'.
Dat maakt het zo moeilijk om Pasen te begrijpen. Er is in het kerkelijk jaar geen heerlijker moment dan
na afloop van de paaswake, als gelovigen elkaar de hand schudden en elkaar Zalig Pasen wensen: Christus is verrezen, ja Christus is waarlijk verrezen. Het klinkt alsof er iets op het nippertje toch nog gelukt
is.
Het blijft onbegrijpelijk: een machteloze God die zich laat belasteren, krenken en dodelijk verwonden om mensen te laten
zien wat liefhebben is. En toch geloof ik het van harte. Het kan
gewoon niet anders. Elke andere betekenis zou ongeloofwaardig zijn.
God houdt van mensen. Hij neemt ons zoals we zijn. En Hij
vraagt van ons te worden zoals we kunnen zijn. Hoe? Kijk
naar Jezus ... Hij is de mens naar Gods hart. Hoe meer we worden zoals Hij, hoe meer we vrede zullen vinden met God, met
elkaar, vrede ook in uw hart. Ik wens het u van harte toe. Zalig
Pasen! Jezus is waarlijk verrezen!
Rob Mutsaerts , Hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch (Bron: Bisdomblad ’s-Hertogenbosch)
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Agenda
PAROCHIEAGENDA
Alle activiteiten, data en tijden zijn onder voorbehoud i.v.m. mogelijk
veranderende maatregelen rondom het Corona virus!
Let op de mededelingen na afloop van de vieringen, of raadpleeg de parochiewebsite!
MAART

Woe.
Vrij.

24
26

19.00 u Woord-Communieviering en Rozenkransgebed (zaal pastorie)
13.30 - 15.00 u kerkwerken

Zat.
Zon.
Woe.

27
28
31

13.00 9.30 u
9.00 --------19.30 u

Don.
Vrij.

APRIL

1
2

Zat.

3

Zon.

4

Maa.
Din.
Woe.
Vrij.

5
6
7
9

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

10
14
16
17
18
21
23
24
28
30

Zat.
Zon.

MEI

1
2

Woe.
Vrij.

5
7

Zat.
Zon.
Woe.
Don.

8
9
12
13

GOEDE WEEK

16.30 u openstelling kerk / LET OP HET WISSELEN VAN WINTER- NAAR ZOMERTIJD !
Eucharistieviering Palmzondag / (onder voorbehoud Kinder-Woord-Dienst)
10.30 u kerkwerken
Oliewijding in de kathedraal in Haarlem - géén publiek!
* Boeteviering én gelegenheid persoonlijke biecht

19.30 u * Viering Laatste Avondmaal (Eucharistie)
11.00 u * Kinder-Kruisweg (in de kerk!) aanmelden verplicht via:
wjk.bonifatiusparochie@live.nl (t/m uiterlijk 31/3)
15.00 u * Kruisweg (volwassenen)
10.00 u Waterwijding
10.30 - 11.00 u zegenen paasmandjes / ontbijt (pastorie)
---------- géén openstelling kerk
16.00 u óf 21.00 uur: * Paaswake (let op de mededelingen hierover!)
9.30 u * Hoogfeest van Pasen feestelijke Eucharistieviering met (onder voorbehoud
Kinder-Woord-Dienst )
9.30 u Tweede Paasdag: Eucharistieviering
19.30 u Vergadering Parochieraad
19.00 u Woord-Communieviering en Rozenkransgebed (in de kerk)
13.30 - 15.00 u kerkwerken
16.30 u Aanbidding en Rozenkransgebed
13.00 u 16.30 u openstelling kerk
19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk)
9.00 - 10.30 u kerkwerken
13.00 u 16.30 u openstelling kerk
9.30 u Eucharistieviering met (onder voorbehoud Kinder-Woord-Dienst)
19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk)
13.30 - 15.00 u kerkwerken
13.00 u 16.30 u openstelling kerk
19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk)
9.00 - 10.30 u kerkwerken
13.00 u
9.00 u
19.00 u
19.00 u
13.30 16.30 u
13.00 u
19.00 u
19.00 u
9.30 u

16.30 u openstelling kerk
Eucharistieviering met (onder voorbehoud Kinder-Woord-Dienst)
Rozenkransgebed
Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk)
15.00 u kerkwerken
Aanbidding en Rozenkransgebed
16.30 u openstelling kerk
Rozenkransgebed
Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk)
Hemelvaartsdag: Eucharistieviering

* Aanmelden verplicht lees hierover het item in de rubriek ‘Kort Nieuws’ op pagina 23!
Kinder-Woord-Diensten tijdens de zondagsvieringen zijn onder voorbehoud van maatregelen
rondom het corona virus. Als er een KWD bijeenkomst is krijgen ouders ÁLTIJD tevoren een e-mail!
OUDERS WEET U ZEKER DAT DE PAROCHIE UW E-MAILADRES HEEFT?

Geef het a.u.b. door via: wjk.bonifatiusparochie@live.nl
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Welkom aan nieuwe parochianen!
Leest u dit parochieblad voor het eerst
of bent u hier pas komen wonen:
de parochiegemeenschap, pastores, parochieraad, medewerkers en vrijwilligers heten u van harte welkom en wensen u veel
plezier in uw nieuwe omgeving!
In dit parochieblad vindt u onder andere
informatie over onze parochie en het RK Parochieverband Zaanstreek als ook de weekendvieringenschema’s van Zaandam-Zuid én
Zaandam-Noord.
Meer informatie vindt u op
www.katholiekzaanstreekzuid.nl
Weet u welkom!
Wij zouden het zeer waarderen als u uw
gegevens (mutaties) aan onze ledenadministratie doorgeeft, zo kunnen wij een actuele administratie bijhouden.
Wij verzoeken u vriendelijk om een aanmeldingsformulier in te vullen en
- zonder postzegel - op te sturen naar:
Sint-Bonifatiusparochie,
Antwoordnummer 1296,
1500 WC Zaandam
U kunt het formulier ook in de brievenbus,
van de pastorie, doen aan de Oostzijde 12
Zaandam (centrum).
Bij voorbaat onze dank,
ledenadministratie Sint-Bonifatiusparochie.
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MISINTENTIES

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

U vindt het aanmeldingsformulier achter in
de kerk. Geen formulier?
Vraag ernaar bij een van de medewerkers,
of geef uw gegevens door via:
 075 61 64 807

Een gift voor de verdere restauratie
Van het kerkgebouw
kan op rekeningnummer:
NL 23 INGB 0004 2092 12
STICHTING RESTAURATIE
BONIFATIUSKERK
TE ZAANDAM

redactieboni@live.nl
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Winkelcentrum Westerwatering, Langeweide 99
1507 NC Zaandam, telefoon 075 616 35 83

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

HIER
Had ÚW advertentie kunnen
staan en op meer dan

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

in de brievenbus
kunnen vallen!

onderhoud, nieuw- en verbouw van
elektrotechnische installaties

Informatie:
 06 26 29 80 01 of
redactieboni@live.nl

advies en levering aan doe-het-zelvers
alarminstallaties

erkend elektrotechnisch waarborg installateur

Zingen in een koor:
dat kun jij ook!

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

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

Openingstijden
Maandag

: Gesloten

Dinsdag

: 09.00 – 18.00

Woensdag

: 09.00 – 18.00

Donderdag

: 09.00 – 21.00

Vrijdag

: 09.00 – 18.00

Zaterdag

: 08.30 – 16.30

Openingstijden
Maandag

: Gesloten

Dinsdag

: 09.00 – 18.00

Woensdag

: 09.00 – 18.00

Donderdag

: 09.00 – 21.00

Vrijdag

: 09.00 – 18.00

Zaterdag

: 08.30 – 16.30
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