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Sint-Bonifatiusparochie                                                                                    10 mei 2021 

 
St. Bonifatius – H. Jozef – H. Maria Magdalena, Zaandam 

HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan; H. Odulphus, Assendelft;  
H. Maria Magdalena, Wormer; St. Petrus, Krommenie 

Jaargang 5                                                                                                                Nummer 5 
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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 

’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 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

          06 21 83 12 91 

                 info@catering-engel.nl 

                    www.catering-engel.nl  

 

 

http://www.zaansehoekje.nl/
mailto:info@zaansehoekje.nl
http://www.catering-engel.nl/
http://www.catering-engel.nl/
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Voorwoord 
VOORWOORD 

 

  Met Zaans en gebarentaal kom je overal 
 
Wanneer we naar het buitenland gaan, zijn we in staat om ons 
redelijk verstaanbaar te maken. Met wat Zaans, gebarentaal en 
Google Translate, kom je een heel eind.  
 
Taal is heel bijzonder: de taal om je uit te drukken, de taal om 
dingen een naam te geven. Taal heb je nodig om je verstaanbaar 
te maken. Taal kan leiden tot begrip en onbegrip; het lukt niet 
altijd om de goede woorden te gebruiken, of om elkaar te kun-
nen (of willen) verstaan. Soms kan taal gebruikt worden om 
verschillen te vergroten: men wil elkaar niet verstaan.  
   In de Bijbel kennen we twee verhalen met taal, verhalen 
met begrip en onbegrip. De spraak-verwarring bij de bouw van 
de Toren van Babel leidde tot onbegrip: men kon elkaar niet 
meer verstaan en begrijpen. Het talenwonder op Pinksteren 
leidde tot begrip en eenheid.  
  Op Eerste Pinksterdag heeft de lector altijd de uitdaging om de namen van al die volken goed uit te spreken: “Parten, Me-den en Elamieten…”  
Wie zijn al deze mensen uit de verschillende volken die ge-
noemd worden? 
Het zijn waarschijnlijk de Joden uit de diaspora: de Joden die niet in Israël wonen, maar erbuiten, bij-
voorbeeld omdat hun voorouders naar die landen zijn gedeporteerd, of omdat zij er vrijwillig zijn gaan 
wonen. Zij zijn in Jeruzalem voor het vieren van het Wekenfeest, een dankfeest voor de eerste vruchten 
van de oogst. Het is een van de feesten waarop de gelovige Joden het heiligdom van Jeruzalem pelgrime-
ren. 
  Wie zijn al die mensen die genoemd worden en waar komen zij vandaan? 
De schrijver van de Handelingen van Apostelen noemt verschillende volken, waarvan de meesten in 
volgorde van oost naar west worden genoemd.  
Allereerst de Parten, zij wonen ten zuiden van de Kaspische zee. De het land van de Meden is onder dat 
van de Parten, het land van de Elamieten is daar weer onder bij de Perzische golf. Het land van deze drie 
volken is nu ongeveer het gebied van Iran. 
De bewoners van Mesopotamië wonen in het huidige Irak. De bewoners van Judea zijn de inwoners van 
Jeruzalem en Palestina.  
Kappadocië, Pontus, Asia, Frygië en Pamfilië, zijn provincies in het huidige Turkije.  
Egypte: in Alexandrië woonden veel Joden, het zelfde geldt voor het gebied van Libië bij Cyrene. De Ro-

meinen die hier verblijven, ook in Rome woonden veel Joden, ze waren uit Rome naar Jeruzalem gekomen 
voor het feest. Het kan ook zijn dat hiermee de Romeinen worden bedoeld die in Jeruzalem wonen. Met 
Joden zowel als proselieten worden bedoeld: Joods ben je vanaf je geboorte, de proselieten zijn diegenen 
die op latere leeftijd Joods zijn geworden. Tenslotte worden de Kretenzen, de bewoners van het eiland 
Kreta en de Arabieren genoemd.  
  Al deze mensen, met hun verschillende talen en dialecten, zijn in staat om de horen wat de be-
geesterde apostelen zeggen. Daarmee is het Pinksterfeest een feest van verstaanbaarheid, van elkaar 
kunnen en willen verstaan. Het is een feest van elkaar willen begrijpen, zonder dat je de zelfde woorden 
gebruikt.  
  In een wereld waarin communicatie steeds korter en sneller wordt, kunnen we soms wat van 
die geestkracht gebruiken om elkaar met wat Zaans en gebarentaal te begrijpen. Met Pinksteren kijken 
we met hoop en verlangen uit naar de komst van de Geest van Wijsheid, Raad en Liefde om elkaar te 
blijven verstaan.  

Alvast een zalig Pinksteren! 
Kapelaan Nico Kerssens  
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Regio 
BERICHTEN VANUIT DE REGIO 

 

  Gespreksgroepen Levenskunst  
 

Gezond oud worden in je eigen wijk 

Soms komt het door allerlei gebeurtenissen dat mensen hun netwerk kleiner zien 
worden en dan ongewild in een sociaal isolement terecht komen. Daarom is het 
goed dat er in onze Zaanstreek mensen zijn die gespreksgroepen organiseren.  
Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/gespreksgroep-le-
venskunst/ vindt u meer informatie. De locaties waar al gespreksgroepen bestaan, 
zijn: 

▪ Assendelft, Praatcafé A3 - dinsdagmorgen, Eduard Vermast  
 075 687 35 51,  eduardvermast@live.nl. 

▪ Westerkoog, De Vuister- woensdagmiddag, Ada Wechgelaar  
 06 28 23 39 33,  a.wechgelaar@gmail.com. 

▪ Krommenie, De Pelikaan - dinsdagmiddag, Ella Visser,  06 53 73 06 19,  ellavisser@planet.nl.  
▪ Wormerveer, De Bloesem - dinsdagmiddag, Coby Kroon,  

 06 44 75 88 10,  cobykroon@gmail.com.  
▪ Oud Koog, Parkzicht - woensdagmiddag, Eelco Steur,   06 41 61 48 59,  e.steur2@chello.nl.  
▪ Zaandam Zuid, Wijkcentrum de Zuidhoek - woensdagmorgen, Liliane Heitz,  06 24 95 25 11,  

l.heitz@swt.zaanstad.nl.  
▪ Een nieuwe groep wordt nu opgestart in buurtcentrum BAAZ, Parkrijklaan 121 met als data 10 mei, 

14 juni, 9 augustus, 13 september, 11 oktober en 8 november steeds om 14.00 uur.  
 

Opgave/info:  Pim de Jong,  06 21 56 05 96,  pim@mandala.nl of  
Agaath Vermast,  075 687 35 51,  agaathvermast@hotmail.com 

 
 

  Kerkenpad 
Verlangend kijken we uit naar dat er weer meer kan in ons leven. De vaccinaties geven hoop dat er be-
scherming is tegen het Covid virus, maar berichten uit het buitenland met nieuwe varianten van het 
virus geven zorg. We kunnen nog steeds niets plannen. In vroegere jaren werd u in dit nummer van het 
parochieblad uitgenodigd om mee te gaan op Kerken-
pad en Bedevaart. Er zijn volop ideeën maar zonder dat 
er een natje en een droogje geregeld kan worden kun-
nen we niet op stap. Dus ook hier geldt nog even geduld. 
In het zomernummer hopen we meer te kunnen mel-
den.  

Ko Schuurmans en Matthé Bruijns 
 

 

Vakantie Voor de meeste mensen geldt dat in de meimaand het vakantiegeld wordt uitgekeerd. Altijd fijn zo’n extra’tje natuurlijk om te besteden aan de vakantie, een aanschaf in het huishuiden of anderszins.  
Voor de kerken zit er helaas geen vakantiegeld in! Er is geen werkgever die dit in de CAO heeft opgeno-men. Toch kunnen al onze parochiekerken een extra’tje dit jaar 

héél goed gebruiken! Door minder collecte-inkomsten, de afgelo-
pen Corona periode, maar ook door minder opbrengst in de Actie 
Kerkbalans gaat het niet goed met de financiële huishouding van 
onze parochies.  
Wij doen een beroep op u: vakantiegeld ontvangen?  
Sta een bedrag af voor uw eigen parochiekerk. Kijk in de colofon 
voor het rekeningnummer. U maakt daar uzelf en uw mede-paro-
chianen heel blij mee! 

http://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/gespreksgroep-levenskunst/
http://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/gespreksgroep-levenskunst/
mailto:eduardvermast@live.nl
mailto:a.wechgelaar@gmail.com
mailto:ellavisser@planet.nl
mailto:cobykroon@gmail.com
mailto:e.steur2@chello.nl
mailto:l.heitz@swt.zaanstad.nl
mailto:06%2021%2056%2005%2096,# pim@mandala.nl
mailto:075%20687%2035%2051,# agaathvermast@hotmail.com
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Paus 
NIEUWS VAN DE PAUS 

 
• Wereldouderendag  

 
Paus Franciscus wil de maatschappelijke rol van ouderen versterken en 
heeft daarom een nieuwe katholieke themadag ingesteld. De ‘Mondiale Dag 
voor Grootouders en Senioren’ zal jaarlijks worden gevierd op de vierde zon-
dag in juli, zo kondigde de paus vandaag in zijn angelustoespraak aan.  “Grootouders zijn de schakel tussen de generaties”, benadrukte de heilige vader. 

Ze worden volgens hem vaak vergeten. Toch is hun stem zo waardevol, zei hij, omdat ze de mensen aan 
hun wortels herinneren. De Wereldouderendag hangt samen met de liturgische gedachtenis van Sint 
Joachim en Sint Anna, de grootouders van Jezus op 26 juli. De eerste editie van deze nieuwe themadag 
vindt plaats op zondag 25 juli 2021. De katholieke kerk kent al meerdere mondiale themadagen, zoals 
de Wereldjongerendag, de Wereldgezinsontmoetingsdag, Wereldziekendag, Wereldmigrantendag en de 
Wereldarmendag. 

 
• Zonder liturgie geen echt christendom Op de vraag of je christen kunt zijn zonder naar de kerk te gaan, antwoordt paus Franciscus ‘nee’. Eerder 

is het omgekeerd: je bent christen omdat je naar de kerk gaat. Volgens de pontifex is het christelijk geloof 
niet denkbaar zonder de eredienst die door het volk van God wordt voltrokken. Zonder liturgie is het 
een christendom “zonder Christus” want liturgische riten, de heilige Schrift en de Sacramenten zijn “con-
crete bemiddelingen” om te komen tot de ontmoeting met Christus, “aanwezig in de heilige Geest door de sacramentele tekenen”. Dat zei de paus op woensdag 3 februari jl. in zijn wekelijkse catechese, uitge-
sproken vanuit de bibliotheek van het Apostolisch Paleis. De publieke eredienst is de handeling die “de 
hele christelijke ervaring sticht, en dus ook het gebed”, aldus de bisschop van Rome. Het gebed van de christenen, vervolgt Franciscus, “verloopt via concrete bemiddelingen: de heilige Schrift, de Sacramen-ten, de liturgische riten, de gemeenschap”. Het is de “lichamelijke en materiële sfeer”, onontbeerlijk voor het christelijk leven, omdat “zij in Jezus Christus de weg naar de zaligheid is geworden”. Daarom, ver-duidelijkt de paus, “is er geen christelijke spiritualiteit die niet geworteld is in de viering van de heilige mysteriën”. Christus “maakt zich aanwezig in de Heilige Geest door de sacramentele tekenen”: daarom is het voor christengelovigen “noodzakelijk deel te nemen aan de goddelijke mysteriën”. Een christen-
dom zonder liturgie is een christendom zonder Christus. Dat wil niet zeggen dat er altijd een luisterrijk 
ritueel tot stand moet worden gebracht. Ook in de sobere viering van de sacramenten in gevangenissen 
of in schuilplaatsen in tijden van vervolging, is Christus werkelijk aanwezig en geeft Hij zich aan zijn 
gelovigen. Christus is aanwezig “telkens wanneer wij een Doopsel vieren, of het brood en de wijn in de 
Eucharistie consacreren, of het lichaam van een zieke met heilige olie zalven”. En het gebed van de chris-ten “maakt zich de sacramentele aanwezigheid van Jezus eigen”. Franciscus herinnert eraan hoe de li-turgie van de eerste christenen tot stand kwam. Zij actualiseerden in de kracht van de Geest de “gebaren en woorden van Jezus”, zodat hun leven “een geestelijk offer werd dat aan God werd aangeboden”. 
 

• Laag geboortecijfer 
De paus stond op zondag 7 februari stil bij de zogeheten ‘Dag voor het Leven’ die in Italië wordt gevierd. 
In een geïmproviseerde tekst voegde Franciscus aan zijn uitgeschreven toespraak toe dat hij bezorgd is 
over de toekomst. Die is volgens hem in gevaar omdat de bevolking niet vol-
doende groeit. “Sta mij toe iets toe te voegen. Waar ik me zorgen over maak is 
de demografische winter. Het aantal geboortes is gedaald. De toekomst is in 
gevaar. Laten we deze bezorgdheid ter harte nemen. En laten we zoeken 
naar oplossingen zodat er een einde komt aan deze demografische winter en dat er een nieuwe lente van kinderen zal opbloeien.” Het is niet de eerste 
keer dat Franciscus blijk geeft van zijn bezorgdheid over de lage aanwas 
van het aantal burgers van Italië. Al vanaf het eerste jaar van zijn pontificaat 
roept hij Italiaanse jongeren op niet te lang te wachten met het stichten van 
een gezin. Demografisch gezien blijft Italië een van de landen met het laagste 
geboortecijfer ter wereld. In 2019 werden er 420.084 kinderen geboren, 
bijna 20 duizend minder dan het jaar ervóór en ruim 156 duizend minder 
in vergelijking met 2008. 

Bron bovenstaande drie artikelen: kro-ncrv.nl/katholiek 

 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/joachim-en-anna
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/joachim-en-anna
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Jozef 
EEN JAAR VAN SINT JOZEF 

 
  Jozefjaar 
Dit jaar is door de paus uitgeroepen tot een jaar van St. Jozef.  Nu weten we vanuit de bijbel niet zoveel 
over hem. Hij draagt de naam van één van de 12 zonen van aartsvader Jakob. Jozef was de dromer, niet 
de slaapkop, maar een droomuitlegger. Toen hij door zijn broers als slaaf was verkocht wist hij de dro-
men van de vette en magere koeien van de farao te duiden als jaren van overvloed en schaarste en bracht 
het tot onderkoning van Egypte. Ook Jozef de verloofde van Maria is een dromer. In een droom gewaar-
schuwd gaat hij met Maria en Jezus op de vlucht naar Egypte en vindt daar veiligheid net als zijn naam-
genoot lang geleden. De heilige Jozef had een decennium geleden het tijdens de huizencrisis maar druk. 
Wanneer jij je huis wilde verkopen moest je een Jozefbeeldje begraven, dat zou de verkoop bevorderen. 
Nu zouden vele mensen die beeldjes willen opgraven, huizen zijn immers onbetaalbaar geworden. In het boekje ‘bidden in onzekere tijden’ dat in een aantal kerken aan het begin van dit jaar gratis be-
schikbaar is gesteld staat het volgende: 
 
  Sint Jozef die slaapt 
Paus Franciscus heeft nooit onder stoelen of banken gestoken zijn speciale band met de slapende Jozef. 
Want die zorgt ervoor dat de paus vredig slaapt, ondanks alle verantwoordelijkheid. Er is een foto van 
zijn werkkamer met daarop een Madonna nog in cadeauverpakking, een gipsen beeldje van Sint Jozef 
en een slapende Jozef daarnaast. Alle topstukken van de kunst zijn binnen handbereik voor paus Fran-
ciscus, maar hij kiest voor Sint Jozef. Dat hoort wel bij zijn leven, want die slapende Jozef had hij ook al 
op zijn kantoor in Buenos Aires. En de paus doet ook iets met die figuur van Jozef, hij schrijft zijn zorgen 
op een briefje en legt die onder het beeld van de slapende Jozef. Dan gaat hij slapen en vertrouwt op die 
voorbeeldige dienaar. Zijn vertrouwen is zo groot dat de paus een speciaal Jozefjaar heeft afgekondigd. 
Daarmee wil hij Jozef als voorbeeld tonen aan kerk en wereld. Ook al is er geen woord van hem opgete-
kend, paus Franciscus toont hem aan ons allemaal, vanwege zijn heiligheid zonder op te vallen. In een 
speciaal schrijven worden een aantal waarden aan deze Jozef toegeschreven: -  

-Zijn dienstbaarheid als vader 
-Zijn bescheidenheid en kwetsbaarheid 
-Zijn gehoorzaamheid en luisterbereidheid bij de droom 
  om te vluchten en later ook weer terug te komen 
-Zijn moed om er te zijn als vader als dat niet vanzelfsprekend is 
-Zijn bereidheid om zorgen en lasten in stilte te aanvaarden, ook als het koud op je dak valt. 

   
         Gebed tot Jozef 

 

De Allerhoogste heeft u veel gunsten bewezen 
De engel van de Heer verscheen in uw dromen 

terwijl u sliep, om u te waarschuwen en te begeleiden 
in uw zorg voor de Heilige Familie. 

Goede Sint Jozef, rustend in de Heer, 
vol vertrouwen op zijn almacht en goedheid 

zie om naar mij. 
Neem mijn noden op in uw hart, in uw dromen 

en leg ze voor aan uw Zoon. 
Help mij, goede Jozef, om de stem van God te horen 

om op te staan en vol liefde te leven. 
Ik loof en prijs God met vreugde 
samen met u, mijn geliefde Jozef 

Amen 
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Maria 
MARIA-FEEST 

 

  Maria: Moeder van de Kerk 
 

door Clara Bruins 
 
In het jaar 2018 werd door paus Franciscus bij decreet een nieuw Mariafeest ingevoerd in de universele 
liturgische kalender: de Gedachtenis van de heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk. Dit feest wordt 
gevierd op de maandag na het Hoogfeest van Pinksteren. 
 
Maria's eretitel 'Moeder van de Kerk' is gebaseerd op een passage uit het evangelie van Johannes (19:25-
27). Daar wordt verteld dat Maria in het stervensuur van haar Zoon onder het kruis stond, samen met 
de geliefde leerling van Jezus, die altijd met Johannes vereenzelvigd is. Vlak voor zijn dood schonk Jezus 
de mensen die Hij het meest liefhad aan elkaar. Tegen zijn moeder zei Hij: “vrouw, dat is uw zoon” en 
daarna tegen de leerling: “dat is je moeder”. Dat de beminde leerling als nieuwe zoon aan Maria werd 
toevertrouwd, kreeg in de kerkelijke traditie nog een andere betekenis: hij vertegenwoordigt alle gelo-
vigen en zo werd Maria tot Moeder van de Kerk. 
 

 
Uit: Jos van Bedaf, Gravures. Symboliek en beeldtaal in altaarmissalen en liturgische boeken (1880-
1910), Turnhout 2008, p. 76. 
 
De zending die Maria van haar Zoon ontving op het kruis, begon op het Pinksterfeest toen zij, met de 
leerlingen, op de komst van de heilige Geest wachtte (Hand.1:14, 2:1-4). Dat zien we afgebeeld op de 
gravure uit een Latijnse Bijbel. Maria, Moeder van de Kerk, zit te midden van de leerlingen in een kerk-
gebouw. Zij heeft de handen op de borst gekruist in een nederig gebaar. Aan haar zijde zien we Johannes, 
de geliefkoosde leerling die haar was toevertrouwd. Als jongste apostel is hij herkenbaar aan zijn baard-
loos uiterlijk en zijn lange lokken. Het boek op zijn schoot verwijst naar zijn evangelie. De heilige Geest 
daalt in de gedaante van een duif neer op Maria en de leerlingen. Vurige tongen hebben zich op de leer-
lingen neergezet, waardoor zij vervuld werden van de heilige Geest om het evangelie wereldwijd te ver-
kondigen. Zo werd op het eerste Pinksterfeest de Kerk 'geboren' en Maria nam, als Moeder van de Kerk, 
deze gelovige gemeenschap van Christus liefdevol onder haar hoede. Sindsdien heeft zij haar kinderen 
onophoudelijk beschermd. 
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Gezin  
ACHTERGROND 

 

Corona maakt gezinnen creatief  

               De huiskerk krijgt juist nu vorm 
Door Luuk van den Einden 

 

De Eerste Communie van de jongste is geannuleerd, de oudste kan niet op tienerkamp 
en pap en mam struinen het internet af op zoek naar catechesemateriaal. Het Jaar van 
het Gezin dat op 19 maart jl. is gestart, zal door de corona-crisis de nodige uitdagingen 
kenne. kennen. Toch voeren creativiteit en veerkracht 
de boventoon bij katholieke gezinnen: “We 

vormen als gezin een echte huiskerk.” 
 

  Maart 2020 
Nederland gaat voor het eerst in lockdown. Terwijl pa-
rochies zich het hoofd breken over hoe ze gelovigen mid-
den in de Veertigdagentijd kunnen bereiken, staan ook 
gezinnen voor een uitdaging. Want hoe houd je contact 
met andere katholieke gezinnen als je niet naar de kerk 
kunt? Hoe leren kinderen God en het geloof kennen zon-
der kinderwoorddienst of jongerengroepje? 

Een jaar later blijkt dat veel gezinnen het geloof thuis levend houden – hoe moeilijk dat soms ook is. De 
woonkamerbank heeft de kerkbank vervangen, kinderen krijgen catechese via YouTube en in veel wo-
ningen zijn gebedshoekjes verschenen. Brechje Loenen, werkzaam bij het gezinspastoraat van het bis-dom Breda, merkt dat de gretigheid waarmee veel gezinnen het geloof beleven niet is afgenomen. “De 
gezinnen die al echt gemotiveerd waren, zijn net zo actief bezig met het geloof als altijd”, zegt ze. “De vorm is wel veranderd: gezinnen volgen de Mis ook online en pakken de geloofsopvoeding creatief aan.” 
Het Bredase gezinspastoraat organiseert vanwege het coronavirus allerlei online projecten. Met succes, 
want de initiatieven worden goed ontvangen. Ze trekken niet alleen gezinnen die voor de lockdown al 
wekelijks in de kerk te vinden waren, maar ook families van buiten het bisdom Breda en mensen die 
niet zo vaak iets met het geloof doen. “Ouders laten ons weten dat ze het belangrijk vinden om andere gelovige gezinnen te ontmoeten en dat hun kinderen kennismaken met andere kinderen die geloven”, zegt Loenen. “Ook randkerkelijke ouders lieten hun kinderen bijvoorbeeld deelnemen aan ons online 
Geloofsfeest en abonneren zich op de kindernieuwsbrief. In de slipstream proberen we die ouders ook 
te bereiken. Keer op keer is namelijk gebleken dat zij de belangrijkste personen zijn voor de geloofsop-
voeding van hun kinderen.” 
Een groot succes zijn de interactieve online ontmoetingen die het gezinspastoraat organiseert. Kapelaan 
Jochem van Velthoven ontmoet twee keer per week om zeven uur – “Dus voor kinderbedtijd”, aldus 
Loenen – gezinnen op Facebook, via www. facebook.com/gezinspastoraat. Hij leest het evangelie van de 
dag, legt het uit voor de kin- deren en zingt met ze. In de chat kunnen kinderen hun intenties plaatsen, 
waar Van Velthoven direct voor bidt. 
 
  Ook na corona 
Het gezinspastoraat overweegt zelfs om de Facebookontmoetingen ook na corona voort te zetten. “Het 
is een ontmoeting die je live niet zo kan realiseren: twee keer per week met gezinnen uit allerlei plaatsen in Nederland samen lezen en bidden”, zegt Loenen. “Bovendien horen we ook van mensen die niet of nauwelijks kerkelijk zijn dat ze weleens meekijken. Ook die bereik je zo met het Evangelie.” 
Online is het aanbod gestreamde Missen enorm, maar toch missen veel gezinnen het gewone kerkbe-
zoek. Nu reserveren veelal verplicht is en Eucharistievieringen maar voor een beperkt aantal kerkgan-
gers toegankelijk zijn, kan het zeker voor gezinnen lastig zijn om een Mis te vinden waar genoeg plaats 
is. Sommige parochies geven gezinnen daarom bij bepaalde vieringen voorrang, zoals de parochie Breda Centrum. “Je hebt het nodig om andere gezinnen te ontmoeten”, zegt parochiaan Hannie Vergouwen, die met haar man Guillaume en hun elfjarige dochter gebruikmaakt van deze mogelijkheid. “Voor onze  
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Achtergrond 
ACHTERGROND 

 
dochter vinden we het belangrijk dat ze andere gelovige kinderen ontmoet.” Vergouwen maakt ook deel uit van een Biddende Moedersgroep. “Sinds de eerste lockdown komen we via Skype samen”, vertelt ze. “Het is fijn om wekelijks samen met anderen te bidden.” Ze merkt dat online 
ontmoetingen waardevol zijn in deze tijd: “In de gebedsgroep ervaar ik het samen Kerk zijn. Daar ont-moeten we samen God.” 
De familie Nederpelt – Christane, Theo en hun dochter en zoon van achttien en zeventien – kan wel elke 
zondag naar de kerk. Zij durfden het namelijk aan om midden in de coronacrisis van Zeewolde naar 
Limburg te verhuizen, zodat ze dichter bij de benedictinessen van het Allerheiligst Sacrament in Tegelen konden wonen. Christane en haar man Theo zijn oblaten, aan het klooster verbonden leken. “Al onze 
verlangens zijn daarmee verhoord”, zegt Christane. “We wonen vlak bij de zusters en kunnen altijd daar of in onze nieuwe woonplaats naar de kerk. Ik voel daar heel sterk de hand van God in.” 
Corona maakt het voor het gezin lastig om nieuwe mensen te leren kennen, al heeft ze wel veel mede-parochianen kunnen ontmoeten. “Omdat ik vrijwilligers- werk doe, is het voor mij gemakkelijker om andere kerkgangers te leren kennen.” Door de coronacrisis moeten gezinnen hun geloofsleven veel meer 
thuis vormgeven. Zo wordt er bij de familie Nederpelt veel gebeden: dagelijks proberen ze de rozen-krans of een tientje te bidden. “Ons gebedsleven is veel inniger geworden”, vertelt Nederpelt. “En ons vertrouwen in Jezus veel sterker.” Een dag in de week werken alle gezinsleden bij de benedictinessen in Tegelen, bijvoorbeeld door te klussen, te poetsen of taalles aan zusters uit het buitenland te geven. “Dat heeft ons geloofsleven enorm verrijkt.” Ook het geloofsleven van de familie Vergouwen vindt nu vooral thuis plaats. “We vormen als gezin een echte huiskerk”, zegt Vergouwen. “Zeker nu is het belangrijk om je geloofsleven te plannen. Normaal 

helpt de Kerk, nu moet je het meer zelf organiseren.” 
Daarvoor zijn allerlei hulpmiddelen ver-
krijgbaar. Het gezin gebruikt in de Vas-
tentijd bijvoorbeeld een veertigdagen-
tijdkalender die is uitgegeven door Sa-
muel Advies en Betsaida. Die bevat 
kaartjes met bijbelcitaten en opdrach-
ten als ‘Is er misschien iemand die je 
pijn of verdriet gedaan hebt? Waar-
schijnlijk ging het per ongeluk. Heb je daar al vergeving voor gevraagd?’. Daar-
naast heeft de familie een gebedshoekje 
ingericht in de huiskamer, met een 
paaskaars en een doosje bijbel- teksten. “Dat helpt met het geloofsleven”, zegt Vergouwen. “Als je af en toe naar dat 
hoekje kijkt, is je blik even op God ge-richt.”  

Dit artikel kwam tot stand met steun 

van het Instituut voor Huwelijk,  

Gezin en Opvoeding (IHGO)  Bron: KN 

 
 
Meer interessante artikelen lezen? 
Neem een abonnement op Katholiek Nieuwsblad! Contact: Postbus 1270, 5200 BH ’s Hertogenbosch 

 073 612 34 80   info@kn.nl 
Zie ook: kn.nl/abonnementen 

Tips voor thuis 
 

Voor gezinnen kan het extra lastig zijn om het geloof 
in coronatijd levend te houden. Daarom enkele prak-
tische tips voor thuis. 
 Hannie Vergouwen: “Zorg dat je gevoed blijft. Kijk op 
welke manieren God in het verleden tot je gesproken 
heeft. Christelijke boeken en films kunnen je ook helpen om te groeien in je geloof.” 
 Brechje Loenen: “Kinderen moeten voelen dat jij als ouder 
echt authentiek van God houdt. Dat voelen ze feilloos aan 
en is het beste getuigenis dat je kunt geven. Je kunt ook 
dagelijks samen bidden, bijvoorbeeld voor een klasge-
nootje met problemen of een bedelaar die je bij de super-markt ziet.” 
 Vergouwen: “Samuel Advies biedt veel hulpmiddelen om 
het geloof te beleven als gezin. Zo vind je op www.samue-ladvies.nl onder het kopje ‘Komende zondag’ informatie 
over de evangelielezing van die zondag en bijpassende downloads voor kinderen.” 

mailto:info@kn.nl
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Standpunt 
ZO WIN JE JONGEREN VOOR DE BOODSCHAP VAN JEZUS 

 

    Zo win je jongeren  

voor de boodschap van Jezus 
 

Jongeren willen best luisteren naar wat de Kerk over Jezus te zeggen heeft.  

Als we de boodschap maar met passie en kennis van zaken voor het voetlicht brengen. 
 

De jonge Kerk had de opdracht het Goede Nieuws te verkondigen tot aan de uiteinden van de wereld. Er 
waren geen beleidsplannen, vergaderingen, commissies, kerken, pastorieën of kathedralen. Ik doe niets 
af aan het belang van die zaken, maar het is goed te bedenken dat de jonge Kerk maar één ding voor 
ogen had: het Evangelie prediken. De eerste christenen deden dat om slechts één reden: Jezus, die aan 
het kruis gestorven was, was uit de dood opgestaan. Zij waren er zelf getuige van geweest. Dat is de 
bestaansreden van de Kerk: er was iets ontzagwekkends gebeurd, van immense betekenis voor heel de 
mensheid. Iedereen mocht, of beter gezegd moest dit weten. Ik groeide op in de jaren zeventig, toen men van de verrijzenis een soort mythe maakte, een symbool: “De zaak Jezus gaat door.” Dat Hij daadwerke-
lijk verrezen was, nou nee, dat niet, maar men vond het wel een mooie metafoor uit die oude en toch 
ook wel een beetje onnozele tijd. Hier is het misgegaan. Als de verrijzenis alleen maar een symbool is, 
waar maken we ons dan nog druk over? Dan is er niets ontzagwekkends gebeurd, niets om overal te 
verkondigen. 
Dit is de perfecte manier om jongeren kwijt te raken. Van het enthousiasme van de eerste leerlingen 
over de verrijzenis was niets meer over. Wil je jongeren voor je winnen, dan is passie voor wat je vertelt 
absoluut noodzakelijk. En kennis van zaken. Geen zielloze fictieve verhaaltjes met moraaltjes. 
  Geforceerd leuk 
Ik luister in de auto doorgaans naar BNR. Ja, zelfs naar de Nationale Autoshow, terwijl ik helemaal niet 
geïnteresseerd ben in auto’s. Waarom? Vanwege de gepassioneerde petrolheads die het programma 
presenteren en hun kennis van zaken. Over de meest bizarre details vertellen zij met dol enthousiasme. 
Dit soort enthousiasme missen jongeren in de Kerk. We proberen het geforceerd leuk te maken, maar 

maken het vooral onnozel. Het hoeft niet flitsend of maatschappelijk 
relevant te zijn, het hoeft niet over actuele dingen te gaan. Jongeren 
moeten merken dat het voor jou ont- zettend belangrijk is en dat je 
er heel veel van weet. Dan willen ze naar je luisteren. 
De jaren zeventig (en die daarna) waren pastoraal gezien rampzalig. 
Er werd geen beroep gedaan op ons verstand, we kregen geen ratio-
nele antwoorden op de rationele vragen die we wel degelijk hadden. 
Van Jezus werd een hippie gemaakt die alles met de mantel der liefde 
bedekte, en preken verschilden niet van politieke toespraken. 
De ultieme vraag naar het geloof van de hervormers werd angstvallig 

vermeden. Ook viel op dat alles ter discussie gesteld mocht worden, behalve de opvattingen van de ver-
nieuwers zelf. De vernieuwing en aanpassing aan de tijdgeest bleken de aanzet tot kerkelijk verval. 
Maar alles is nog niet verloren. Ik ontmoet her en der gezinnen en jongeren die zich oprecht verdiepen 
in het geloof, trouwe kerkgangers die intellectueel uitgedaagd willen worden. Laat ze kiezen tussen een 
webinar over het milieu of over Thomas van Aquino, en ze kiezen het laatste. We moeten ze Augustinus, 
Athanasius, Thomas, Chesterton en Ratzinger aanreiken. Een versimpeld katholicisme is niet aan hen 
besteed. 
Atheïsten gaan hier veel overtuigender te werk. Zij dragen argumenten aan. Die zijn te weerleggen, maar 
van hun methodiek kunnen we leren. We hebben argumenten, historische en rationele, in een rijke in-
tellectuele traditie. Vervolgens kunnen de jongeren met de moderne media aan de slag. Dat moeten we 
vooral aan henzelf overlaten, zij weten hoe ze anderen kunnen bereiken. En dat is nodig, want de jonge-
ren komen niet naar onze kerken. 
Laten we niet vergeten dat de apostelen jonge gasten waren, op enkele uitzonderingen na tieners. Jezus 
had geen lage verwachtingen van hen. Deze leerlingen leefden trouwens ook in een decadente tijd, maar 
Jezus zag hun grote potentieel. Ze genoten onderricht over leer en leven door naar Hem te luisteren en 
tijd met de Meester door te brengen. Dat moesten wij ook maar eens vaker doen. Om onze jongeren te 
kunnen voeden, want zij zijn onze beste evangelisten. 
 

Mgr. Rob Mutsaerts is hulpbisschop van Den Bosch en referent voor jongeren.  
Hij schrijft maandelijks voor kn.nl. 

 

Een versimpeld  

katholicisme is niet aan  

jongeren besteed 
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Jeugd 
VOOR JONG EN VOOR OUD(ER) 

 

Op reis! 
 
Op Pinksteren vieren we dat de leerlingen van 
Jezus moed kregen om het verhaal van Jezus te 
gaan vertellen. Ze werden enthousiast en gingen op reis. Dat lees je in “De Handelingen van de Apostelen”. Zij inspireerden ook weer anderen, 
zoals Paulus, om het woord te verspreiden. Pau-
lus, die eerst Saulus heette en toen een tegen-
stander van de apostelen was, bekeerde zich 
toen hij onderweg was naar Damascus.  
Men heeft wel eens uitgerekend hoeveel de 
apostel Paulus gereisd heeft, en men kwam toen 

op grond van de gegevens in Handelingen tot de 
conclusie dat hij te land ongeveer 7800 km en 
ter zee ongeveer 9000 km heeft afgelegd! 
(https://www.bijbelseplaatsen.nl/plaat-
sen/478) 
Natuurlijk begonnen de Apostelen in de omge-
ving van Jeruzalem.  
Filippus ging naar Samaria en Caesarea. 
En hieronder zie je kaartjes van de vier grote 
reizen die Paulus gemaakt heeft. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1e reis          2e reis 

 
 
 
 
 
 
 
 
3e reis 

 
 
     4e reis 

 
 

(https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=Paulus#Eerste_reis) 
 
Paulus schreef brieven aan de Romeinen, de 
christenen van Korinte, de Galaten, de christe-
nen van Efeze, de christenen van Filippi, de 
christenen van Kolosse, de christenen van Tes-
salonica, en de Hebreeën.  

Johannes heeft op het eiland Patmos gevangen 
gezeten. Petrus zou in Rome zijn geweest. 
Kan je op de kaartjes of op Google Maps vinden 
waar al deze plaatsen lagen en hoe zouden ze nu 
heten? 

 
En ze reisden te                ,        per                       ,     of met een                    ,               of pe

 

https://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/478
https://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/478
https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=Paulus#Eerste_reis


- 12 - 
 

Geschiedenis ENTREE VAN CHRISTUS’ KERK 
 

Pinksteren:  
entree van Christus’ kerk in de geschiedenis 

 
et Pinksterfeest voert als eigennaam een getal. Het grieks-latijnse woord ‘Pentecostes’, waarvan 
Pinksteren stamt, betekent ‘vijftigste’. Vijftigste wát? Bedoeld is de vijftigste Paasdag. Waarom 
speciale aandacht voor de vijftigste dag van onze Paasviering? Naar joods en christelijk gevoel 

voor de symboliek van het getal, duidt 50 op 7 maal 7 - en 7 vertolkt volheid - dat overvloeit. Op Pink-
steren wordt de vrucht van Jezus' Passie en Pasen voor de mensen waarneembaar. Op die dag treedt de 
gemeenschap van Christus-gelovigen openlijk op het wereldtoneel. Sinds die dag maakt de Kerk van 
Christus deel uit van de geschiedenis der mensen.  

Als gemeenschap  
Het geloof in Jezus als de Christus en de levenswijze die daaraan beantwoordt, zijn in de mensenhistorie 
verschenen niet allereerst als een uitgeschreven levensleer en evenmin als een program voor levensin-
richting, maar als concreet belichaamd in een gemeenschap van Christus-gelovigen. Het optreden van 
deze gemeenschap gebeurde onverwacht, zowel de vrienden als de tegenstanders van Jezus werden er 
volkomen door verrast. Want met de dood van Jezus leek de messiaanse beweging rondom Hem in feite 
verlopen; de Persoon Die mensen uit zo verscheiden levensomstandigheden rondom Zich verzameld 
had, was verdwenen en daarmee viel de reden om bijeen te blijven weg. Zo hadden de politiek-religieuze 
leiders te Jerusalem het ook bedoeld en zo werd het door Jezus' volgelingen zelf ook beleefd. De twee 
Emmaüs-gangers waren niet de enigen die teleurgesteld maar weer tot de orde van de dag overgingen.  
Als een complete verrassing openbaart de gestorven Jezus zich echter als door de Vader uit de doden 
opgewekt. Hij openbaart zich niet aan de massa maar, in een reeks van persoonlijke ontmoetingen, aan 
Zijn leerlingen. Hij spreekt tot Petrus, Maria Magdalena, de drie vrouwen bij het graf, de twee mannen 
op weg naar Emmaüs, met de tien apostelen in de zaal, met de tien plus Thomas, met de elf aan het meer 
en nog bij andere gelegenheden. Die persoonlijke ontmoetingen - met hun ontroering, twijfel en uitein-
delijke overgavevormen de ontstaansvonken van Christus' Kerk. Uit en door deze persoonlijke beleve-
nissen komt een proces op gang van het aan elkaar zeggen, elkaar bevestigen en elkaar over de aarzeling 
heen helpen. Uit dit proces van onderlinge geloofscommunicatie ontstaat opnieuw een gemeenschap 
maar nu rond Jezus als de verrezen Heer. De leerlingen die door Jezus' kruisdood uit elkaar gedreven 
waren (zie Marcus 14,27 en 50), worden door de verrezen Heer opnieuw bijeen gebracht en nu voor 
altijd.  

Gemeenschap krachtens de heilige Geest  
Op de vijftigste dag van Jezus' Pasen is het proces van het opnieuw samenkomen zover voltooid dat ‘allen op één plaats bijeen waren’ (Handelingen 2,1). ‘Allen’ duidt op Petrus en de elf andere apostelen, 
alsook ‘een groep van ongeveer honderdtwintig personen’, waaronder ook ‘Maria, de moeder van Jezus’ 
(Handelingen 1,14-15). Terwijl zij biddend en overleg plegend bijeen waren, komt de heilige Geest met 
zo'n licht en dynamiek tot hen, dat zij de deuren van hun verblijfplaats openen en zich als getuigen van 
Jezus Christus presenteren. Zij presenteren zich áls gemeenschap, niet als een toevallige groep geest-  

H 
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Entree ENTREE VAN CHRISTUS’ KERK 
 
verwanten maar als een innerlijk geordende saamhorigheid. Petrus namelijk neemt het woord, maar 
daarbij is hij ‘omringd door de elf’, hij spreekt in de ‘wij-vorm’ en wijst op de Geest-ervaring die over 
allen gekomen is. De boodschap waarmee de gemeenschap zich meldt is dat Jezus vrij de kruisdood heeft 
aanvaard ten bate van de mensen en dat de Vader Jezus' zelfofferande heeft beantwoord met Hem uit 
de dood op te wekken en bij Zich te nemen. De boodschap betreft niet alleen Jezus maar ook allen die 
bereid zijn in Jezus te geloven, want Zijn tocht door de dood heen heeft een weg open gelegd voor allen 
die Jezus' levenswijze willen delen, Hem aanhangen en volgen.  
Welke garantie bestaat er voor de geloofwaardigheid van deze Paasboodschap? Petrus wijst op de komst 
van de heilige Geest, Die Jezus beloofd had te zullen zenden zodra Hij bij de Vader zou zijn. Hoe was die 
komst waarneembaar? De vuurbelevenis in de zaal was voorbijgaand, evenals de windvlaag waarover 
in de Handelingen sprake is. Waarneembaar voor Petrus' toehoorders waren tenslotte alleen die groep 
veranderde mensen, persoonlijk en gemeenschappelijk vernieuwd door de Geest van de gekruisigde en 
verrezen Heer. Door Christus' Geest veranderde mensen, die eensgezind de Paasboodschap beleven, 
daaraan hun fundamenteel vertrouwen ontlenen en ruim voldoende levensblijdschap om opgewassen 
te zijn tegen de eisen en moeilijkheden van alledag.  

Mensen met Geesteskracht  
Twintig jaar na het eerste, het Kerk-stichtende Pinksteren schrijft Paulus aan zijn medegelovigen in Ga-
latië dat zij "geestelijke mensen" zijn (Galaten 6,1). Hij doelt daarmee niet op onlichamelijke wezens, 
maar op mensen van vlees en bloed, die nochtans ‘leven door de Geest en ook willen leven volgens de 
Geest’. Hij concretiseert dit door te waarschuwen tegen verwaandheid, onderlinge afgunst en irritatie, 
om te eindigen met deze wenk: “Als iemand een misstap begaan heeft, moet gij, die zo geestelijk zijt, 
hem in een geest van zachtmoedigheid weer op de been helpen;( ... ) helpt elkaar de lasten te dragen; zo 
vervult ge de levensregel van Christus” (Galaten 6,1-2).  
Wat het eerste Pinksteren uitwerkt, beschrijft het Boek der Handelingen als een nieuwe stijl van leven, 
die opviel door opmerkelijke eensgezindheid van de gelovigen in belijden en bidden, tegelijk met zorg 
voor elkaar zodat ‘er geen noodlijdende onder hen was’ (Handelingen 4,34). Hun nieuwe en vitale saam-
horigheid viel op; het woord ‘gemeenschap’ krijgt aparte vermelding evenals de formule ‘één van hart 
en ziel’. Deze saamhorigheid ‘in blijdschap en eenvoud van hart’ maakt de beslissende reclame uit voor 
deze nieuwe levensboodschap en verklaart de ongewone werfkracht van deze pasgeboren gemeen-
schap.  
De jonge Kerk blijkt in hetzelfde Boek der Handelingen ook haar zwakke momenten te kennen, zodat ze 
voor alle latere generaties als ménsengemeenschap maar al te herkenbaar blijft. Doch ook dan blijkt de 
werkzame aanwezigheid van de heilige Geest. Dit is heel uitdrukkelijk het geval rond het jaar 50 als de 
spanning tussen Christenen van joodse en die van heidense afkomst tot een ernstige crisis in de saam-
horigheid leidt. Dan komen apostelen, oudsten en andere gelovigen in Jerusalem samen voor uitwisse-
ling van ervaringen, voor overleg en gezamenlijk gebed. Wanneer er dan uiteindelijk resultaat bereikt 
is, aarzelen zij niet te schrijven dat het aldus door de heilige Geest bewerkt was (zie Handelingen 15,28).  

Pinksteren in onze tijd  
Pasen en Pinksteren vieren wij geenszins als loutere gedenkdagen om niet te vergeten wat ooit gebeurd 
is. Wij gedenken, zeker, maar tevens communiceren 
wij met de verrezen Heer en Diens heilige Geest in 
het heden. In tweespraak met Jezus Christus als Ie-
mand die met ons in onze tijd meeleeft, vragen we 
Hem om Zijn heilige Geest. Op Pinksteren bidden wij 
om bevestiging en vernieuwing, om verlichting en 
bemoediging door de ‘Adem’ van Zijn heilige Geest, 
om veranderde mensen te worden, getuigen van Je-
zus' verrijzenis en dragers van Zijn levenwekkende 
Geest, "Die het aanschijn van de aarde vernieuwen" 
wil. Want ook nu is het dankzij de heilige Geest dat 
de Kerk van Christus entree vindt in deze wereld.  

† Mgr. Dr. J.F. Lescrauwaet, bisschop (Bron: Stichting ‘Zaken die God raken’)  
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Vieringen 
VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK 

 

  

St. Bonifatius 
Oostzijde 12, 

Zaandam 

 

  

H. Maria Magdalena 
Kalf 160, 

Zaandam 

 

  

H. Jozef 
Veldbloemenweg 2, 

Zaandam 

H. Odulphus 
Dorpstraat 570, 

Assendelft 

 

 

Do. 13 mei He-
melvaart 

9.30 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

11.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

- 10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

Za. 15 mei  
7e Paaszondag 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

- 
  

- 19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 16 mei 
  

9.30 u. Eucharistie 
F. Schouten 

11.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Wo. & Comm. 
J. Hoekstra 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

Za. 22 mei 
Pinksteren 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

- 
  

- 19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 23 mei 
  

9.30 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

11.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Wo. & Comm. 
W. Waardijk 

10.00 u. Eucharistie 
N. Beemster 

Maa. 24 mei ?? ????    
Za. 29 mei 
Drievuldigheid 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

- 
  

- 19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 30 mei 
  

9.30 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

11.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. DOP 
M. Niekus & I. de Lange 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

Za. 5 juni 
Sacramentsdag 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

- 
  

- 19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 6 juni 
  

9.30 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

11.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Wo. & Comm. 
J. Hoekstra 

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za. 12 juni 
11e zondag 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

- 
  

- 19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 13 juni 
 
  

9.30 u. Eucharistie 
H. Mis, patroonsfeest 
N. Kerssens 

11.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 
  

10.00 u. Wo. & Comm. 
W. Waardijk 
 

10.00 u. Eucharistie 
patroonsfeest 
F. Bunschoten 

Za. 19 juni  
12e zondag  

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

- 
  

- 19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 20 juni 
  

9.30 u. Eucharistie 
F. Schouten 

11.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Wo. & Comm. 
M. Bruijns 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

Za. 26 juni 
13e zondag 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

- 
  

- 19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 27 juni 
  

9.30 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

11.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Wo. & Comm. 
J. Hoekstra 

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

 
Vieringen op de weekdagen: 
 
▪ Sint-Bonifatiuskerk, Zaandam: Woord & Communieviering elke wo. 19.00 u; biechtgelegenheid 

voor en na de Mis op zaterdagavond;  
▪ Aanmelden voor de weekendvieringen alléén op zaterdag tussen 9.00 en 11.00 uur:   
 tot 35 personen telefonisch via: 075 61 647 807 
    indien weer 100 personen (let hiervoor op de mededelingen in de kerk): telefonisch én via 

 https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
 
▪ H. Maria Magdalenakerk, ’t Kalf: Eucharistieviering elke do. 19.00 u; biechtgelegenheid voor en 

na elke Mis weekend en door de week. 
Aanmelden weekendvieringen: https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

 
▪ H. Odulphuskerk, Assendelft: Eucharistieviering ma. t./m. vr. 19.00 u.; aanbidding ma. t/m vr. 

19.30-20.00 u.; biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week. 
Aanmelden weekendvieringen: https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
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Vieringen 
VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK 

 
HH. Martelaren van Gorcum 

Boschjesstraat 115 

Koog a/d Zaan 

 

  

H. Petrus 
Snuiverstraat 2 

Krommenie 

 

  

H. Maria Magdalena 
Dorpstraat 351 

Wormer 
 

 

10.00 u. Wo. & Comm.  
S. Baars 

10.00 u. Wo. & Comm. 
M. Bruins 

- Do. 13 mei  
Hemelvaart 

- 
  

- 
  

- Za. 15 mei  
7e Paaszondag 

10.00 . Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u. Wo. & Comm.  
M. Bruijns 

10.00 u. Wo. & Comm. 
R. Casalod 

Zo. 16 mei 
 

- 
  

19.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

- Za. 22 mei 
Pinksteren 

10.00 u. Wo. & Comm. 
K. Schuurmans 

10.00 u. Wo. & Comm.  
M. Bruijns 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo. 23 mei 
 

   Maa. 24 mei 
- 
  -  

- Za. 29 mei 
Drievuldigheid 

10.00 u Wo. & Comm. 
M. Bruijns 

10.00 u. Wo. & Comm. 
T. Molenaar 

10.00 u DOP Zo. 30 mei 
 

- 
  

19.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

- Za. 5 juni 
Sacramentsdag 

10.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u. Wo. & Comm.  
M. Bruijns 

10.00 u. Wo. & Comm. 
R. Casalod 

Zo. 6 juni 
 

-  

19.00 u. Wo. & Comm.  
M. Bruijns 

- Za. 12 juni 
11e zondag 

10.00 u. Wo. & Comm. 
M. Bruijns 
  

10.00 u Wo. & Comm. 
K. Schuurmans 
  

10.00 u. DOP Zo. 13 juni 
 
 

- 
  

19.00 u. Wo. & Comm.  
M. Bruijns 

- Za. 19 juni  
12e zondag 

10.00 u. Wo. & Comm. 
T. Molenaar 

10.00 u Wo. & Comm. 
S. Baars 

10.00 u. DOP Zo. 20 juni 
 

- 
  

19.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

- Za. 26 juni 
13e zondag 

10.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u. Wo. & Comm. 
R. Casalod 

10.00 u. DOP Zo. 27 juni 
 

 

▪ DOP = Dienst onder leiding van parochianen   
▪ Wo. & Comm. = Woord en Communieviering 
▪ Aanmelden voor weekendvieringen van hierboven genoemde kerken via:  

https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/ 

Pinksterfeest 
 

Heer, zie ons hier in wachttijd, 
vierend in onze kamers, 
hoor hoe we zingen 
en bidden bij een scherm, de één beluistert ’s morgens, 
de ander in de middag, 
ook in de nacht en avond 
bezielt U onze stem. 

Wat zijn we sterk verbonden, 
juist in Coronatijd, 
gezegend heengezonden 
als licht in donkerheid. 
Ziet U ons licht wel schijnen, 
stralen we door de week? 
Dan viert U ook in deze tijd 
in ons het Pinksterfeest. 

Coby Poelman-Duisterwinkel  
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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 
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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 
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Woord 
WOORD VAN PASTOOR 

 
  ‘Het hart laten raken’  

wee jongens groeien samen op. Ze worden dikke vrienden en beloven elkaar eeuwige vriend-
schap. Na hun schoolopleiding scheiden hun wegen zich. Een van de jongens studeert rechten en 
wordt uiteindelijk rechter. De ander komt met verkeerde vrienden in aanraking en belandt aan 

lager wal. Hij komt in het criminele circuit terecht en hij gaat regelmatig op strooptocht om aan drugs te 
komen. Totdat hij wordt opgepakt en hem een gevangenisstraf of geldboete boven het hoofd hangt.  
In de rechtszaal komen de twee vrienden tegenover elkaar te staan: één als degene die het vonnis moet 
spreken, de ander in de beklaagdenbank.  
De pers, die er lucht van had gekregen, is massaal aanwezig. Wat zal er gebeuren? Krijgt de beklaagde 
vrijspraak, dan is er sprake van vriendjespolitiek. Wordt het vonnis echter gevangenisstraf of een geld-
boete, dan kan men toch niet meer spreken over vriendschap? Op de dag van de uitspraak is de rechts-
zaal stampvol . De spanning is om te snijden als de rechter het vonnis uitspreekt: een flinke geldboete! 
In de zaal wordt verontwaardigd gereageerd. Is dit vriendschap?  
De rechter staat op en loopt op de beklaagde af. Hij haalt een envelop uit zijn binnenzak waarin de to-
taalsom van de geldboete zit en geeft dat aan zijn vriend.  
  Pinkstergeest  
Een treffend verhaal, vind je niet?  
Het geeft duidelijk weer hoe de goede Geest van Pinksteren zich kan uit-
werken in mensen van goede wil. Nu we de volgende maand het Pink-
sterfeest vieren is het meer dan de moeite waard om na te denken over 
die heilige Geest van God, die telkens opnieuw door Jezus werd beloofd. 
Want al hadden de apostelen ruimdrie jaar Jezus gevolgd en alles 
rondom Hem en met Hem meegemaakt, toch ontbrak hun nog de geest-
kracht om nu zelf te gaan doen waartoe Jezus bij zijn Hemelvaart hen had 
aangespoord: “Gaat uit over de hele aarde ... “ maar toen, die Pinkstermor-
gen, gebeurde het op stormachtige wijze: de Geest raakte hun hart (= hun 
diepste binnenste) en zij werden ontvankelijk in hun gedachten voor alles wat Jezus hun had gezegd.  
Sindsdien is die Geest van Jezus vaardig over de hele wereld, in telkens weer nieuwe generaties. Juist 
vanuit die Geest liet de rechter zijn hart spreken en trof hij de aanwezigen in hun hart, toen hij de schuld 
vereffende van zijn vriend. Fantastische dingen bewerkt(e) die geest steeds tussen de mensen.  De Geest van wijsheid, van geduld, van kracht, van sterkte, van goede raad … allemaal ‘goddelijke medi-cijnen’ die onze wereld nodig heeft om uit de impasse te geraken waar in zij verzeild lijkt geraakt. Het is 
alsof de mensen het allemaal wel goed vinden zoals het gaat.  
En juist onder de Christenen, die beter moesten weten, lijkt de verlamming meer dan elders toe te slaan.  
  Het nieuwe Pinksteren  Krachtig zou ik willen roepen: “Christen wordt weer Christen!” Weg met de moedeloosheid, durf de frisse lentetekens van Gods Geest te zien, beleef je geloof niet slechts als een ‘traditie-christen’. Geen 
mooie woorden-christen, maar daadwerkelijk! Niet zeuren over hoe het zou moeten zijn in de Kerk 
(vaak met als achtergrond hoe het voor jou het beste zou uitkomen).  
De oproep van Christus was én is altijd een keuze tussen goed en kwaad, tussen leven en dood. Keuze 
voor Jezus betekent de lokroep van het kwaad negeren, hoe aantrekkelijk die lokroep ook is. Zeg niet té 
snel dat je een moedig en enthousiast gelovig mens bent, want iedereen is een beetje aangetast door het ‘virus van de gemakzucht’. En het mee-praten met de ander die ook vindt dat het in de Kerk eigenlijk anders zou moeten … . 
Paus Johannes Paulus II gaf daarvan in zijn leven een voorbeeld van moed en geest, waar je best jaloers 
op zou mogen zijn. Hij toonde aan dat hoop en trouw, moed en durf, geloofskracht en beslistheid op het 
Pinksterfeest dé gaven dienen te zijn waarop wij - uit de grond van ons hart – om moeten vragen van 
God. Dan zendt Hij, ook nu, zijn Geest van liefde en kracht, die je hart raken en je anders (= nieuw) ma-
ken. Geloof en kerk worden dan weer een onmisbare realiteit in je leven. Immers zonder de gemeen-
schap van de Kerk zouden we Pinksteren allang zijn vergeten. Zonder de Kerk zou het Evangelie niet 
levend zijn gebleven in de wereld! 

† A.F.M. Goedhart, pastoor  (Bron:  ‘Maandelijkse Ziekenbrief’) 

T 
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Misintenties 
LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES 

 
Weekend  8 / 9 mei 6e Zondag van Pasen / voor alle moeders én voor hen die als een moeder 

zorgen voor anderen; Jos en Nelly Sprangers- van Riel; Manuel Andrade; 
om zegen over dit levensjaar; Rie van Twist–Bekker; om zegen over een 
zwangerschap en hoop op een gezond kindje;  
 

Woensdag   12 mei 19.00 u Woord Communieviering / Pancratius van Rome, martelaar 
 

Donderdag 13 mei   9.30 u - Hemelvaartsdag /  
pastoor André Goedhart; pater Jacob Sijm; diaken John Versteeg 

  
Weekend 15 / 16 mei 
 

7e Zondag van Pasen / Cornelis Bothe; Eddy Otmar Bons; Eduard Mander-
sloot; Mies de Man; Pater Gerard Picavet; Mien Meijns-Zonneveld; Sjaan 
Swart; Trees Kuijl- van Aalderen; Wim Hendriks; Ria Klitsie-Goes 
  

Woensdag 19 mei 19.00 u Woord Communieviering 
  

Weekend 22 / 23 mei 
 

Hoogfeest van Pinksteren  / Ali Beijer-Klitsie; diaken John Versteeg; pater 
Jacob Sijm; Gino Tripodi; Janny Woestenburg; pastoor André Goedhart; Ria 
Klitsie-Goes; overl. ouders Brink-Ooteman 
 

Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag 9.30 u 
Woensdag 26 mei 19.00 u Woord Communieviering 
  

Weekend 29 / 30 mei 
 

Feest H.Drie-eenheid / Dina Cornelia Adriana Duyker; Tiny Numan- van ’t 
Ent; Kenneth Max Trustfull; pastoor André Goedhart 
 

Woensdag 2 juni Marcellinus van Rome, martelaar 
/ 19.00 u Woord Communieviering 

Vrijdag 4 juni H.Hart van Jezus 16.30 u  
Aanbidding en Rozenkransgebed 

 

Weekend  5 / 6 juni Feest H. Sacrament / H. Bonifatius / Fernando dos Santos Jorge; George 
van Houts; Herman Schleeper; 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; voor bekering van onze 
kinderen en hun gezinnen; Wil Heck–Vlasman; Tony Saba 
 

Woensdag 9 juni Ephraim de Syriër, diaken / 19.00 u Woord Communieviering  
Weekend 12/ 13 juni 
 

11e  Zondag door het jaar / Cornelis Bothe; Eduard Mandersloot; Jos en 
Nelly Sprangers- van Riel; Manuel Andrade; Mies de Man; om zegen over 
dit levensjaar; overl. fam. van Druten ; Pater Gerard Picavet; Mien Meijns-
Zonneveld; Sjaan Swart; Rie van Twist-Bekker; Trees Kuijl- van Aalderen 
 

Woensdag 16 juni 19.00 u Woord Communieviering 
  

Weekend 19 / 20 juni 
 

12e  Zondag door het jaar / Eddy Otmar Bons; Gino Tripodi; Janny Woes-
tenburg; pastoor André Goedhart; Ank Kat Molkenboer 
 

Woensdag 23 juni 19.00 u Woord Communieviering 
 

Weekend  26 / 27 juni 
 

13e  Zondag door het jaar / Ali Beijer-Klitsie; Diaken John Versteeg; Pater 
Jacob Sijm; Dina Cornelia Adriana Duyker; pastoor André Goedhart; Tiny 
Numan- van ’t Ent; Kenneth Max Trustfull; Tony Saba 
 

Woensdag 30 juni Eerste Christenmartelaren van 
Rome / 19.00 u Woord Communieviering 

Vrijdag 2 juli H.Hart van Jezus 16.30 u  
Aanbidding en Rozenkransgebed 

 
 

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur: Eucharistieviering: Sint-Bonifatiuskerk. 
Woensdagavond: Woord-Communieviering 19.00 uur 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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Parochieraad 

NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 
 
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien staan er aan beide zijkanten van de kerk  
steigers. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het vervangen van de leien op  
het dak van het middenschip van het kerkgebouw. Dat het nodig was blijkt  
wel uit het feit dat er steeds vaker water naar binnen drupte wat duidt op  
een lekkage. Tegelijk zullen ook de goten en regenafvoeren worden vervan- 
gen. Bij het verwijderen van de oude goten bleek dat er toch meer vervan- 
gen moest worden vanwege houtrot. Dat was wel een behoorlijke tegenval- 
ler en niet begroot. Dankzij de toegekende subsidie van de Provincie en niet  
te vergeten uw bijdrage aan de Stichting Restauratie Bonifatius kan het per- 
fect gerepareerd worden. Zo kunnen we weer jaren droog ‘KERKEN’. 
Tevens zijn we in de pastorie bezig met het vervangen van stopcontacten  
en schakelaars, omdat deze voorzien moeten worden van veilige montage- 
plaatjes op advies van een gerenommeerd installatiebedrijf. Om de kosten  
in de hand te houden wordt dit werk wordt gedaan door deskundige vrijwil- 
ligers! 
Op het moment dat ik dit schrijf krijgen we de mededeling dat de warmwa- 
tervoorziening in de pastorie het heeft begeven, dat is een behoorlijke te- 
genvaller. Wat het vervangen gaat kosten is op dit moment nog niet bekend  
maar het moet wel, op (zeer) korte termijn, gebeuren. Een pastorie zonder  
warm water kan natuurlijk niet. Word vervolgt. 
Kortom we vervelen ons niet maar en met uw (financiële) steun en onze  
vrijwilligers komen we er wel uit. 
 

                                                         Namens de Parochieraad, Jan van Breukelen 

Contact 
CONTACT HOUDEN IN MOEILIJKE TIJDEN 

 
  CONTACT 
Contact hebben en houden is in deze tijd van corona (maar eigenlijk altijd wel!) héél belangrijk. Iedereen 
doet dat op zijn of haar manier zo goed mogelijk.  

Ook wij (en onze regio-priesters) proberen dat te doen. Juist in deze tijd willen wij 
graag contact houden met onze oudere parochianen, en ze een ‘hart onder de riem ste-ken’. Maar dat willen wij ook met de jongere generatie!  
  PROBLEEM Maar … daarmee is een groot probleem om de hoek gekomen: onze ledenadministratie 

beschikt niet over alle gegevens die daarvoor nodig zijn! 

Wat we missen zijn (mobiele)telefoonnummers en e-mailadressen!  /  /  Veel ingeschreven 
mensen hebben (mogelijk) een ander telefoonnummer dan bij inschrijving of hun vaste nummer inge-
ruild voor een mobielnummer en dit niet doorgegeven aan onze ledenadministratie. Daarnaast zijn bij 
de ledenadministratie maar heel weinig e-mailadressen bekend en dat laatste is toch in deze tijd heel 
normaal! 

De enige mogelijkheid om aan de ontbrekende gegevens te komen is via uzelf! 
Daarom deze oproep, geef a.u.b. aan het secretariaat / ledenadministratie de volgende gegevens door: 
Naam + Achternaam / Straat + huisnummer / PC + Woonplaats /  
(Mobiel)telefoonnummer(s) / E-mailadres          

Dat kan door uw gegevens door te geven via de e-mail: boni_secr@hotmail.com of door gevraagde 
gegevens op een briefje af te geven aan de pastorie! 
Vanzelfsprekend denken we aan uw privacy en houden we ons aan de daarvoor geldende regels! 

Dank voor uw medewerking. 
 

mailto:boni_secr@hotmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fallcheckednow.com%2Fcontact%2F&psig=AOvVaw0PCV0te4F1XpHjzGm_clfM&ust=1589105354518000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDuifzEpukCFQAAAAAdAAAAABAa
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Nieuws 

NIEUWS IN HET KORT 
 
➢ CONTACT 

Het parochieblad is nu, meer dan ooit, een belangrijk middel van verbondenheid tussen de parochieker-
ken en de gelovigen. Het is een tastbaar teken van medeleven van de kerk, iets dat je letterlijk beet kunt 
pakken.  
Met deze pinkstereditie hopen wij u te bemoedigen, te stimuleren in het aanhouden van de door de 

overheid aangeraden adviezen en maatregelen, met u in contact te komen en u te 
laten weten dat u er, in de huidige corona-crises niet alleen voor staat: we gaan 
er sámen voor! Om in contact te komen en te blijven is echter meer nodig dan 
alleen een parochieblad. Lees hierover op de vorige pagina (19) ! 
 

➢ PAROCHIEBLAD 
Het volgende parochieblad de Zaancirkel verschijnt ná het weekend van 27/28 

juni. Kopij – alleen digitaal – inleveren kan tot uiterlijk 14 juni. 
 

➢ MEIMAAND = MARIAMAAND = ROZENKRANSMAAND  
De meimaand is samen met de maand oktober van oudsher de Mariamaand en hoe  
kun je beter tot Maria komen dan door het rozenkransgebed.        
In onze parochie is het gebruikelijk in deze maanden op zondag dit mooie gebed samen  
te bidden. Op zondag 2 mei zijn we daarmee gestart. De vraag was direct al naar meer, juist  
in deze tijd van corona! Dat doen we!  
Op de zondag- én woensdagavond om 19.00 uur (in de maand mei!) komen we bijeen  
om aan Moeder Maria haar steun te vragen in deze vreemde en verwarrende tijd. Op de  
woensdagavond volgt na het rozenkransgebed een woord & Communieviering. 
Maria zal bij het altaar staan en wij vragen u: om in de banken te gaan zitten nog steeds op gepaste 
afstand (anderhalve meter) voor, achter en naast u. Onze kerk is groot genoeg om dat te kunnen reali-
seren!                     Wees welkom! 
 
➢ AANMELDEN HEMELVAART / TWEEDE PINKSTERDAG 

Het feest van Hemelvaart, dit jaar op 13 mei, zal natuurlijk met een eucharistieviering (9.30 uur) in 
onze kerk worden gevierd. Voor deze viering hoeft u zich niet tevoren telefonisch aan te melden.  
Dit geldt ook voor de viering op tweede pinksterdag! 
Wel is het de bedoeling dat u bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer opgeeft. Én de gebruikelijke 
maatregelen treft als handen desinfecteren en anderhalve meter afstand houden! 
Voor alle anderen (weekend)vieringen blijft: telefonisch 075 616 48 07 aanmelden tussen 9.00 en 11.00 
uur alléén op zaterdagmorgen! 

 

➢ KINDER-WOORD-DIENST 
De bijeenkomsten van de Kinder-Woord-Dienst (KWD) zijn, vorig jaar 
februari, door het corona gebeuren abrupt gestopt. Voor wat het lo-
pende schoolseizoen betreft begon het team, met heel veel enthousi-
asme, weer in september 2020 maar moest in oktober alweer stoppen 
met de bijeenkomsten door de tweede lockdown. Heel jammer maar 
het is niet anders. Gelukkig heeft het team van de KWD de ouders kun-
nen wijzen op mooie initiatieven en ideeën. Op deze manier hoopt het 

team dat de kinderen bij de kerk betrokken blijven, ook al zijn zij niet ín de kerk! Het zal vast nog tot na 
de zomervakantie duren voor er weer opgestart gaat worden. U hoort daar tijdig over! 
  
➢ AANMELDEN VIERINGEN 

Voorlopig zitten we nog vast aan het aanmelden voorafgaande aan de weekendvieringen.  
Dat kan, zolang het de huidige aantallen kerkgangers betreft alléén telefonisch via  075 616 48 07 
op zaterdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur. 
Als het aantal kerkbezoekers meer gaat worden zal ook aanmelden via internet weer mogelijk zijn!  
Let hiervoor op de mededelingen na afloop van de vieringen en de website! 
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bbb 

NIEUWS IN HET KORT 
 
➢ GRAF PASTOOR GOEDHART 

Het heeft lang geduurd maar gelukkig is het zover: het graf van de familie Goedhart waarin pastoor An-
dré Goedhart na zijn overlijden is bijgezet krijgt een mooie tekststeen waarop nu ook de naam van onze 
pastoor. Het graf is vanaf 8 juni a.s. te bezoeken. 
Dit is het adres: RK Begraafplaats Welgelegen, aan de Westerdijk in Medemblik. De begraafplaats ligt 
achter de Heilige Martinuskerk. 

 
➢ EERSTE COMMUNIE 

Ook de eerste communievoorbereidin-gen, die al zo’n groot eind op weg wa-
ren, moesten worden afgebroken. Er 
werd een nieuwe datum geprikt (Pink-
steren 2020) en nog één 20 oktober 
2020 maar ook die konden geen door-
gang vinden i.v.m. de corona perikelen.  
Maar … op 25 april jl. was het dan ein-
delijk zover: de groep kinderen die in 
oktober 2019 waren gestart met de 
voorbereidingen op hún eerste com-
munie hebben hun feest kunnen vieren.  
En het wàs feest, met ballonnen, bloe-
men, zang, de fotograaf en hun ouders  
zijn zij, op deze zondag, voor het eerst 
aan de Tafel van de Heer gegaan!  
De feestelijke plechtigheid is opgenomen en via YouTube  
( https://bit.ly/HCommunieZaandam ) te bekijken.  
De ouders kunnen deze opname, aangevuld met eerdere opnames van de kinderen op Dvd, kopen. En ook de foto’s krijgen zij digitaal aangeleverd. Zo kunnen zij nagenieten van dit mooi feest. De namen van de kinderen vindt u in de rubriek ‘Mensen’. Wij hopen dat zij regelmatig de uitnodiging van Jezus aan-
nemen en samen met hun ouders naar de kerk komen om deel te nemen aan de Eucharistie.  

Vanaf deze plaats feliciteren wij alle kinderen en hun ouders! 
 
➢ VASTENACTIE 2021 

Ondanks dat de vastenactie dit jaar voor een deel in het water viel door alle narigheid rondom het co-
rona-virus is de mooie opbrengst: € 849,97 

Namens alle jonge mensen die hiermee een ver-
volgopleiding kunnen gaan doen:  

HARTELIJK DANK! 
 

 
➢ COLLECTE OPBRENGST VOOR ONZE MISDIENAARS De oproep die Frank Punt voor ‘zijn’ groep misdienaars en acolieten met Pasen 

deed heeft geresulteerd in het geweldige bedrag van € 521,70  

 
Hiermee heeft u uw waardering laten blijken voor de jongelui en kan er zeker 
een gezellige avond en of dag voor hen worden georganiseerd.  

HEEL VEEL DANK DAARVOOR! 
 
 
 

‘Accepteer zoals het is. Laat los zoals het was. Geloof in wat zal komen.’ 
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Mensen 
MENSEN IN HET NIEUWS 

 
Zieken Thuis 

Verpleeghuis 
Verzorgingshuis  

Sibrecht Fieggen, diaken 
Jos Reumer – van Herpen  
Mevr. J. Spek - de Wit 

 Goede moed en sterkte toegewenst  
en een speciaal gebed voor hen in deze onzekere 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. 

 

Eerste Communie Sabrina, Johnny Junior, Fabio, Justin, Denilson, Felicia, 
Bianca, Jermain, Jaydon en Julian 

 

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. 

 

Overledenen In liefdevolle herinnering  
                          21 maart Maria Anna de Jong – van den Hoek 
 21 maart Jos Komen * 
 22 maart Agatha Cornelia Daas - Koopmeiners 
 26 maart Johanna Nieuwendijk - Oenen 
 27 maart Kenneth Max Trustfull 
 20    april Anna Dorothea (Ank) Kat - Molkenboer 
 23    april Antoine (Tony) Saba 
  (* lees ook de rubriek ‘In Memoriam’) 

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

 
 
  Hemelvaart 
 

Eindelijk was het dan zover, 
Gods tijd brak voor Hem aan 
Jezus zou in een ogenblik 
terug naar Zijn Vader gaan. 
 
Hij zei tegen Zijn discipelen: 
door de Geest die komen zal, 
zul je Mijn getuigen zijn 
in Jeruzalem en overal! 

 

En toen Hij dit gezegd had, 
verdween Hij in een wolk, 
en werd onttrokken aan de ogen 
van zijn eigen heilig volk 
 
Twee engelen die vroegen hen: 
waarom kijkt U naar Uw heer, 
deze Jezus die ten Hemel voer, 
komt op dezelfde wijze weer! 

 
Els Hengstman-van Olst 

 ‘Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, 

Niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt!’ 
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Memoriam 
IN MEMORIAM 

 

† Josephus Antonius Maria Komen 18 maart 1961 21 maart 2021 
Zowel in de parochie van de HH. Martelaren als in de Sint-Bonifatiusparochie als in de H. Maria Magda-
lenaparochie kennen we de familie Komen goed. Op 26 maart namen wij met een uitvaartmis in de 
Kalfse kerk afscheid van Jos, zoon van Wilhelmus Johannes Komen en Anna Maria Komen-Bakkum en broer van Kees. Kees’ en Jos’ vader overleed in 2010, hun moeder is in 2017 van ons heengegaan. Zijn 
vader was in hart en nieren een bestuursman, die samen met anderen o.m. aan de wieg van Odion heeft 
gestaan. Jos wordt geboren in een liefdevol gezin, woonachtig aan de Terschellingstraat in Koog a/d 
Zaan, als jongste van twee zonen. Jos heeft het syndroom van down en is een vrolijke jongen. De twee 
broertjes Komen delen samen 60 jaar lief en leed. Jos heeft een opgewekt en vriendelijk karakter. En 
ieder die hem heeft ontmoet, kan beamen dat er in Jos – behalve dat hij soms een beetje ondeugend kan zijn misschien… – geen kwaad maar enkel goedheid steekt. Jos beoefent diverse hobby’s, waaronder het 
verzamelen en feilloos alle actuele informatie over het Huis van Oranje uiteenzetten. Jos heeft van thuis 
een oersterk geloof meegekregen dat hij altijd heeft vastgehouden. Een lange periode is Jos bij zijn moe-
der kunnen blijven wonen, ook na het overlijden van zijn vader. In de weekends kwam Kees altijd uit 
Apeldoorn over om met elkaar de zondag te vieren. Ook toen Jos naar de Lijsterstraat verhuisde is deze 
traditie in stand gebleven. Kerkbezoek hoorde daar ook als een vast patroon bij. Daarbij was de Bonifa-
tiuskerk van wijlen pastoor A.F.M. Goedhart jarenlang een geliefd adres. In de jaren van het vloerherstel 
vierde de familie Komen de Eucharistie mee in de Maria Magdalenakerk bij pastoor L.A. Peetam. Nog 
niet zo lang woonde Jos in de Count Basiestraat in Zaandijk. Daar werden hij en alle bewoners liefdevol 
verzorgd. Helaas deed corona zijn intrede in de locatie en raakten alle bewoners kort na hun eerste prik 
besmet met het gemene virus. Vredig en vol geloofsvertrouwen is Jos overleden, met een glimlach op 
zijn mond en dierbaren om hem heen. Mooi en stemmig werd er tijdens de uitvaartliturgie gezongen 
door zijn drie nichtjes Ellen, Ageeth en Adry. Ook zij hebben Jos al vanaf hun opgroeien meegemaakt en 
een hechte band met hun neef opgebouwd. Samen hebben we, voor zover de corona maatregelen toe-
lieten, met familie en verzorgenden Jos in de kerk omringd, herinneringen gedeeld, gebeden en licht bij 
hem ontstoken. De overtuiging dat Jos nu zal bidden voor iedereen die hem gekend heeft, en hij dicht bij 
Jezus en Maria mag zijn, mag zijn dierbaren troost geven. Rust in vrede.  
 
 
 
 
 

ZEVENMAAL BIDDEN MET MARIA 
 

Bidden is luisteren.  
Bidden is in je hart bewaren. 
Bidden is uit handen geven. 

Bidden is Gods bedoeling zoeken. 
Bidden is overgave. 

Bidden is de stilte doorleven. 
Bidden is de Geest aan het werk laten. 

 
 

                                                               Rozenkransgebed zondag 19.00 uur 
 

Kom ook op de zondagavonden, in de maand mei, met elkaar de rozenkrans bidden. 
Voel de rust en de overgave van het gebed dat u mag neerleggen bij moeder Maria.  

Zij zal altijd luisteren naar wat u bij haar kwijt wilt aan zorgen, verdriet en pijn  
maar ook uw vreugde en dankbaarheid. 
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Agenda   

PAROCHIEAGENDA 
 

Alle activiteiten, data en tijden zijn onder voorbehoud i.v.m. mogelijk 
veranderende maatregelen rondom het Corona virus!  

Let op de mededelingen na afloop van de vieringen en of raadpleeg de parochiewebsite!  
 

MEI   
Vrij. 7 13.30  - 15.00 u kerkwerken 
  16.30 u Aanbidding en Rozenkransgebed 
Zon. 9 19.00 u Rozenkransgebed / Moederdag 
Din. 11  Vergadering dagelijks bestuur Kerkbestuur 
Woe. 12 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 
Don. 13 9.30 u Hemelvaartsdag: Eucharistieviering 
Vrij 14 9.00  - 10.30 u kerkwerken 
Zat. 15 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 
Zon. 16 9.30 u Eucharistieviering ( onder voorbehoud ! Kinder-Woord-Dienst) 
   Rozenkransgebed 
Din. 18 19.30 u Vergadering Parochieraad 
Woe. 19 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 
Vrij. 21 13.30  - 15.00 u kerkwerken 
Zat. 22 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 
Zon. 23 9.30 u Pinksteren, feestelijke eucharistieviering 
   Rozenkransgebed 
Maa. 24 9.30 u 2e Pinksterdag / Eucharistieviering 
Din. 25  Vergadering Kerkbestuur 
Woe. 26 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 
Vrij. 28 9.00  - 10.30 u kerkwerken 
Zat. 29 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 
Zon. 30 9.30 u Eucharistieviering ( onder voorbehoud ! Kinder-Woord-Dienst) 
   Rozenkransgebed 

JUNI   
Woe. 2 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 
Vrij. 4 13.30  - 15.00 u kerkwerken 
  16.30 u Aanbidding en Rozenkransgebed 
Zat. 5 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 
Woe. 9 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 
Vrij. 11 9.00 - 10.30 u kerkwerken 
Zat. 12 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 
Zon. 13 9.30 u Eucharistieviering ( onder voorbehoud ! Kinder-Woord-Dienst) 
Woe. 16 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 
Vrij. 18 13.30  - 15.00 u kerkwerken 
Zat. 19 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 
Zon. 20  Vaderdag 
Woe. 23 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 
Vrij. 25 9.00  - 10.30 u kerkwerken 
Zat. 26 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 
Zon. 27 9.30 u Eucharistieviering ( onder voorbehoud ! Kinder-Woord-Dienst) 

 
 

  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 dit a.u.b. door via: wjk.bonifatiusparochie@live.nl 
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MISINTENTIES 

 
Het is een goed katholiek gebruik om H. Missen op 
te dragen voor allerhande intenties o.a. voor leven-
den en overledenen. Dit kan óók voor door-de-
weekse vieringen. Indien u misintenties wilt opge-
ven dan kunt u gebruik maken van een opgavefor-
mulier, deze vindt u ingestoken en in de kerk.  
Het stipendium (richtbedrag = € 10,00) kunt u daar-
bij insluiten, a.u.b. afgeven aan de pastorie.    

              Het stipendium kunt u ook via het volgend 
                   rekeningnummer overmaken  o.v.v. ‘misintenties’:  

 NL42 INGB 0000 1060 61, t.n.v. RK Bestuur  
Sint-Bonifatiusparochie Zaandam, 

of gebruik de QR code van Givt,  
dat OP het opgave formulier staat!  

 

Een gift voor de verdere restauratie  
van het kerkgebouw 

kan op rekeningnummer: 

NL 23 INGB 0004 2092 12 
STICHTING RESTAURATIE   

BONIFATIUSKERK 
TE ZAANDAM 

 

Inhoud  

                                                                                                                IN DIT NUMMER                                      PAGINA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Welkom aan nieuwe parochianen! 
 

Leest u dit parochieblad voor het eerst  
of bent u hier pas komen wonen: 
de parochiegemeenschap, pastores, paro-
chieraad, medewerkers en vrijwilligers he-
ten 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 Pa-
rochieverband Zaanstreek als ook de week-endvieringenschema’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 ledenadmi-
nistratie doorgeeft, zo kunnen wij een actu-
ele administratie bijhouden.  
 

Wij verzoeken u vriendelijk om een aanmel-
dingsformulier 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. 
 

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

                                    075 61 64 807  

  redactieboni@live.nl 

http://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/


- 26 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

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

    

erkend elektrotechnisch waarborg installateur 

Begrafenisvereniging 

“BARBARA” – Zaandam 
    
        Voor een passende uitvaart/crematie 
 
         Uitvaartcentra o.a. te Zaandam, 

                                               Wormerveer,                      

                                               Purmerend 

          Centraal telefoonnummer  0800-0375 

   

          Inlichtingen en administratie: 

          A. van Steen -Vet, Dr. Schaepmanstraat 38 

          1502  RT Zaandam, telefoon 075-616 82 10 

www.barbarazaandam.nl 

 

HIER 
Had ÚW advertentie kunnen staan  

en op meer dan  

1000  
adressen 

in de brievenbus kunnen vallen! 
 

Informatie: 
 06 26 29 80 01 of 

 redactieboni@live.nl 

 

    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 
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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 

 

–

–

–

–

–

                                                                                                                                                                     10 mei 2021 


