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Editie Sint-Bonifatiusparochie                                                                       28 juni 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  6 
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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 

 

Corona 
 
De Corona tijd doet mij denken aan de woestijntocht van het volk Israël. Ze waren vrije mensen, ze wa-

ren op weg naar het beloofde Land (land dat overvloeide van melk en honing. Een land om naar te ver-

langen), maar het duurde en duurde  eer zij er waren. 

En wat ze dagelijks ervaarden was leegte, teruggeworpen zijn op jezelf. Dan toch de hoop levend houden, 

dat viel en valt niet mee. Het afgelopen jaar werden we geleefd door de coronastatistieken die op en 

neer gingen. 

Iedere leeftijdscategorie is hard geraakt door alle maatregelen. Alle activiteiten lagen stil op het gebied 

van ontmoeting, sport, recreatie. Alleen boodschappen doen en naar de kerk (na aanmelding en met een 

maximum) was toegestaan. Dit is een groot lijden geworden, temeer daar ook de lange duur het steeds 

zwaarder maakte en het perspectief  verdween. Het wachten was op een vaccin. En nu er vaccins zijn 

schrik ik er steeds weer van hoe argwanend en zelfs agressief mensen zijn (waar ik het helemaal niet 

van verwacht) ten opzichte van de ‘verlossende’  prik. Juist door een gebrek aan gevaccineerden kan het 
virus voortgaan met zijn verwoestende werking. 

De bijbel heeft voor woestijntijd een bijzonder getal namelijk: 40. Veertig staat voor in een crisis verke-

ren. Jezus vastte 40 dagen en 40 nachten. 40 Jaren trok het volk door de woestijn nadat ze liever een 

gouden kalf aanbaden dan de Levende God.  

40 Staat voor een tijd waarin men de crisis ondergaat voordat een nieuwe fase zal aanbreken. Het afge-lopen jaar is voor veel mensen zo’n woestijnperiode geweest. Er was eten en drinken, maar een mens 

leeft voor meer dan brood alleen. Het sociale leven blijkt, meer dan ik mij bewust was, één van de pijlers 

te zijn van levensgeluk. 

Het was ook bijzonder te ontdekken dat de lucht helder was omdat wereldwijd industrieën op beperkte wijze produceerden. Onder de ‘rook’ van Schiphol was het opeens rustiger in de lucht. Files waren een 
tijdlang verdwenen. Er werd nagedacht over een nieuwe wijze van invulling van het leven na corona. 

Moet je voor 29 euro naar Barcelona kunnen vliegen bijvoorbeeld. Inmiddels komt het leven weer op 

gang en blijken vele van de goede voornemens en verwachtingen achterhaald te worden door de econo-

mische werkelijkheid. We willen weer verder marcheren op de weg die we gingen, klimaatdoelen of niet, 

en na ons de zondvloed (ook dat is een Bijbels thema).  

Uiteindelijk trok na 40 jaar het volk van Israël hun beloofde land binnen. Maar één keer per jaar vieren 

ze ook het Loofhuttenfeest. Overal verschijnen dan hutjes gemaakt van looftakken op een balkonnetje maar ook bij kapitale villa’s. Een feest om niet te vergeten waar je vandaan komt dat je eens woestijn-bewoner was zonder een vast dak boven je hoofd. ‘Wanneer je je geschiedenis niet kent, ben je gedoemd haar te herhalen‘, zegt een wijs woord. 

Ik hoop, en neem aan wij hopen, dat deze coronatijd snel achter ons ligt. Hoewel  

er natuurlijk ook solidariteit gevraagd wordt met de miljarden mensen die niet  

in de gelukkige omstandigheid zijn in het rijke deel van de wereld te wonen en  

vaccins binnen hun bereik hebben.  Eén van de belangrijke ervaringen van de  

woestijnreis was dat God met hen mee bleef gaan. Ook al waren er men- 

sen die God onderweg vergaten, ze werden niet door God vergeten! 

Onze reis gaat ook verder en we vertrouwen dat God daar bij met  

ons meegaat. 

 

Een goede zomertijd toegewenst.  
 

Matthé Bruijns, pastor. 
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Berichten 
BERICHTEN UIT DE REGIO 

 
Elke maand z’n eigen thema 
Voor wie een mens wil zijn die zijn innerlijk leven verzorgt (omgang met God) kan het een hulp zijn om 
iedere maand in het teken van een bepaald geestelijk thema te beleven.  
Zo kan met in januari een bijzondere aandacht besteden aan de Heilige Geest. Aan het begin van het jaar vraag je immers om Zijn leiding en wijsheid. Op Nieuwjaarsdag wordt niet voor niets altijd het ‘Veni Creator Spiritus’ gezongen. 
In februari kan in het geestelijk leven de focus liggen op het gebed voor de paus. Op 22 februari wordt immers het feest van de ‘Stoel van Sint Petrus’ gevierd en de paus is opvolger van Petrus.  
De maand maart is van oudsher altijd de Jozefmaand geweest. Uiteraard hangt dit samen met zijn hoog-
feest op 19 maart. 
In april valt altijd de Paastijd. Het zijn weken waarbij we onder de indruk zijn van de Verrijzenis. We 
vereren de Opstanding van Onze Heer en willen ons geloof daarin, versterken. 
De meimaand is natuurlijk de Mariamaand, dat weten we allemaal. Dan komt juni. Vanwege het hoog-feest ter ere van Jezus’ Hart, altijd vallend op de derde vrijdag na Pinksteren, worden er in de junimaand 
meer dan anders gebeden verricht ter ere van dit allerheiligst Hart.  
Minder bekend is dat de maand juli toegewijd is aan het Kostbaar Bloed dat dan vereerd wordt als de 
hoge prijs waarmee Jezus de mensen heeft willen verlossen. Die devotie hangt samen met een traditie 
die tot in het recente verleden heeft bestaan waarbij op de eerste dag van juli het feest van het H. Bloed 
officieel liturgisch gevierd werd. 
Augustus is een maand waarbij veel christenen bidden voor hun priesters, voor alle priesters en voor 
nieuwe roepingen. Het zijn weken waarin nogal wat priesterheiligen op de kerkelijke kalender hun ge-
denkdag hebben staan, de bekendsten zijn daarvan de H. Pastoor van Ars (feestdag op 4 aug.) en de H. 
Augustinus (feestdag op 28 aug.). 
In september wordt – in verband met hun feestdagen op 29 september en 2 oktober – stilgestaan bij de 
eerbied voor de heilige engelen. 
Oktober, overbekend, is uiteraard de rozenkransmaand geworden in heel de katholieke wereld.  
In november wordt er intensief gebeden voor de overledenen. Tenslotte staat uiteraard de maand  
december in het teken van de komst van Jezus Christus op aarde, bovendien Zijn komst in jouw leven: ‘komst’ = Advent.  Zo kan elke maand zijn eigen ‘kleur’ krijgen, waar je in je spiritualiteit mee bezig kunt zijn… 

Deken F. Bunschoten 
Kerkenpad - Bedevaart - Dagje uit 
Onder deze noemer gaan we als Zaanse parochies al 20 jaar in de zomer een dagje op stap. En in de 
laatste jaren werd de belangstelling zo groot, dat er zelfs drie reisdagen waren. Zo hebben we met elkaar 
al heel wat steden en streken aangedaan. Maar zoals zo veel ging dit evenement vorig jaar niet door. Ook 
nu is nog niet duidelijk of en wanneer het wel kan.  
Kerken die we zouden willen bezoeken zijn nog niet geopend voor een verkenning en afspraken met 

restaurants zijn ook nog een onzekere factor. Vandaar dat we 
onze reisplannen naar de nazomer hebben verplaatst. In 
verband met het verschijnen van de parochiebladen is dit 
wel lastig. We zullen via de mededelingen in de kerk u op 
de hoogte houden, maar als u er zeker van wilt zijn dat u 
geen informatie mist kunt u zich ook als geïnteresseerde 
aanmelden op ons speciale emailadres: zaanskerken-
pad@ziggo.nl. U krijgt dan vrijblijvend de informatie via de 
email toegestuurd. Het reisdoel ligt dit jaar in het Groene 
Hart. 
Goede zomer toegewenst.  

Ko Schuurmans en Matthé Bruijns 
Parochies weer op facebook 
De notatie van www.facebook.com/katholiekzaanstreekzuid is veranderd in www.facebook.com/ka-
tholiekzaanstreek. Neemt u eens een kijkje op de facebookpagina waar momenteel al de Bonifatius-, de 
Odulphus- en de Maria Magdalenaparochie in participeren. De website www.katholiekzaanstreekzuid.nl 
is zich al wat aan het verbreden ook naar de andere Zaanse parochies toe. Zo kunt u er van alle zeven 
parochies de kerktijden vinden. 

Deken F. Bunschoten, Jeanette Ghatas en Phaedra La Reine 

mailto:zaanskerkenpad@ziggo.nl
mailto:zaanskerkenpad@ziggo.nl
http://www.facebook.com/katholiekzaanstreek
http://www.facebook.com/katholiekzaanstreek
http://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/
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Gebed 
HET ONZE VADER GEBED 

   
De handen vol aan … 

 

Het Onze Vader is een universeel gebed  
Het Onze Vader is een universeel gebed. Alle volken bidden het gebed in hun eigen taal en kennen het 

als hun lijfgebed. Het draagt gemeenschappelijke geloofselementen in zich. 
 

Door massa's mensen aangesproken  
In het Mattheus evangelie van de Bijbel is het Onze Vader gebed door Jezus uitgesproken tijdens de 

Bergrede. De gehele Bergrede, Mattheus hoofdstuk 5, 6 en 7, is een rede die het hele mensdom aangaat. 

Op het eind van die rede staat dan: Hij daalde van de berg af en een grote mensenmassa volgden hem. 

Zijn rede en dus ook het Onze Vader gebed heeft massa's mensen van die tijd aangesproken en op de 

been gebracht.  
 

Gedeelte tekst van de Bergrede                                                                                                                    Matteüs5:43  
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:  

"Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten."  

En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk 

kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen 

en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.  

Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie 

alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks(buitengewoons) doe je 

dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.  
 

De gedrevenheid van Jezus  
In het eerste gedeelte van het Onze Vader gebed legt Jezus de nadruk op het eerste woord van elke bede 

om zijn wezenlijke verbondenheid met zijn Vader duidelijk te maken. Jezus deelt deze verbondenheid 

met zijn toehoorders door 'ons' te gebruiken en niet 

'mijn' Vader die in de hemel is: Onze Vader die in de 

hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, 

Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel.  

 

Verlos ons van het kwade  
In het tweede gedeelte van het gebed spreekt Jezus met evenveel gedrevenheid over de noden van ons 
mensen en legt eveneens de nadruk op de eerste woorden van de bede: Geef ons heden ons dagelijks 

brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet 

in beproeving maar verlos ons van het kwade. Hij bad niet: mijn vader die in de hemel zijt, en ook niet 

jullie brood, jullie schuld, jullie bekoring en jullie kwaad. Hij staat naast ons en pakt onze handen vast 

om met ons samen het Onze Vader gebed met hart en ziel te bidden en het gebed in het dagelijks leven 

waar te maken. Jezus deelt onze zorgen, hij herkent de zwakke kanten van het mens zijn en vraagt onze 

gezamenlijke Vader in de hemel ons te verlossen van het kwade. Zelfs onderging hij de marteldood van 

het kruis om die verlossing compleet te maken. Jezus heiligt, is zelf het brood dat hij met ons deelt, ver-

geeft en verlost; dat biedt hij ons aan in de Eucharistieviering.  
 

Aangespoord door het gebod van de Heer  
In de eucharistieviering van de katholieke kerk, de mis, wordt het Onzevader gebeden na het eucharis-

tisch gebed. Het is heel passend vóór de vredewens en de communie. Het wordt met een sterke en op de 

begeestering van Jezus lijkende nadruk gepresenteerd: 'Aangespoord door het gebod van de Heer en 

door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen…’ 
 

Het Onze Vader gebed komt voort uit de missie van Jezus van Nazareth. De inhoud van het gebed draagt 

de gelovige zoals de muren een huis dragen. Om het gebed waar te maken, samen met Jezus, hebben we 

dagelijks de handen vol.  
(Bron: 2020 PWN Brief 40) 

Om het gebed waar te maken, 

samen met Jezus,  

hebben we dagelijks  

de handen vol.  
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Maria MARIAFEEST 

 

De kroning van Maria tot koningin 
Door Clara Bruins 

 Op 22 augustus viert de R.K. Kerk de gedachtenis van de heilige Maagd Maria, Koningin. Het is de afsluiting van het octaaf, volgend op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus. De feesten horen bij elkaar. Op beide dagen wordt herdacht dat Maria verheerlijkt werd door haar glorievolle opname in de hemel, gevolgd door haar kroning tot koningin van hemel en aarde.  
 

De kroning van Maria  Hoewel de kroning van Maria tot koningin niet in de bijbel vermeld wordt, is het in de kerkelijke kunst een geliefd thema vanaf de twaalfde eeuw. Het motief is ontstaan onder invloed van een toenemende Maria-devotie. In de Maria Magdalenakerk aan 't Kalf te Zaandam is de kroning van Maria afgebeeld op een monumentaal gebrandschilderd glas-in-loodraam, uitgevoerd in vele fonkelende kleuren met decoratieve details. In het centrum van het raam zien we de maagd Maria, knielend voor de troon van Christus die haar een gouden kroon op het hoofd zet. Zo laat Hij haar delen in zijn koninklijke waardigheid. Maria draagt kleding in de kleuren blauw en wit en heeft de armen voor de borst gekruist, een gebaar van nederigheid. Onder de kroningssce ne staan de woorden Regina Coeli (koningin van de hemel), e e n van Maria's eretitels. De kroningsplechtigheid in de hemel vindt plaats in een feestelijke sfeer, met musicerende engelen die op deze wijze hun vreugde uiten. Links- en rechtsboven lezen we op de tekstband van twee engelen Ave Maria en Gratia Plena (Wees gegroet Maria, Vol van Genade).  
 

Profeten met voorspellingen over Maria   Bij de feestelijke onthulling van het glas-in-loodraam in 1932 werd in de Maria Magdalenakerk een speciaal lied gezongen. Enkele regels uit de eerste strofe luiden als volgt: 
Zó vlamt door de nacht van het Oude Verbond het woord wellend uit profeterende mond.  
Wij zingen profeten met u die daar weten: de Maagd heeft gebaard Hem, die zon bracht op aard. Dit gedeelte uit het lied heeft betrekking op de profeten die onder de kroning van Maria zijn afgebeeld met teksten uit het Oude Testament, verwijzend naar het moederschap van Maria en naar haar verheerlijking. Van links naar rechts zien we:     1. De profeet Jesaja: Zie de maagd zal ontvangen en een zoon baren (Jes. 7:14). Deze profetie zag men vervuld in de maagdelijke geboorte van Jezus: Maria baarde de Zoon van God. 2. Koning David: De koningin staat aan uw rechterhand in een gewaad doorwerkt met goud (Psalm 44:10). Deze Psalm, over de koning en de koningsbruid, werd toegepast op Christus en Maria. In de liturgie van Maria Koningin (22 aug.) staat: 'Als Koningin staat Maria aan uw zijde, in goudgewaad gekleed en met heerlijkheid getooid'. De kroning van Maria zag men hier voorspeld.  3. De profeet Jeremia omhoog wijzend: De Heer heeft iets nieuws geschapen in het land: de vrouw zal den 
man omgeven (Jer. 31:22). Deze passage werd betrokken op Maria, de vrouw die de moeizame liefdesverhouding van God (de man) met Israe l (de vrouw) zou herstellen. Uit haar werd  de Messias geboren, het begin van een nieuw tijdperk en een nieuwe toekomst op aarde. 4. Koning Salomon: De Koning brengt mij in zijn vertrekken (Hoogl.1:4). Het Hooglied werd vanaf de twaalfde eeuw uitgelegd als beeld van een huwelijk tussen Christus en zijn Kerk (Maria). Christus is de Koning die Maria de hemelse vertrekken binnenleidt en haar tot Koningin kroont. Als moeder en bruid mag Maria de koningstroon delen met Christus. Het is de glorierijke apotheose van haar opname in de hemel. 
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MARIA-FEEST 

 

 

 

 

               

 

Afbeelding gemaakt door Angelique Broerse-van Hal 

Glas-in-loodraam met Kroning van Maria (bovenste deel niet afgebeeld), Maria Magdalenakerk aan 't 

Kalf Zaandam (noordtransept), signatuur Lou Asperslagh Uitv. Falet E.A., 's-Gravenhage 1932, schen-

king t.g.v. het zilveren priesterfeest van pastoor J.T. Jacobs. 

Bronnen: Kerkcollectie Digitaal en D. Kerssens, Van Vleethuis tot Parochiekerk, Zaandam 't Kalf, 1987, 

p. 43 en 45.  
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Maria 
MARIA 

 

Maria en haar Scapulier 
 Het ‘scapulier van de berg Karmel’, ook wel ‘bruin scapulier’ geheten is bij menig Mariavereerder bekend 
als twee kleine vierkante stukjes stof die onder de kleding worden gedragen op de rug en op de borst. 

Maria beloofde ooit bijzondere zegen aan allen die in de loop der eeuwen met vertrouwen haar scapulier 

zouden dragen en als goed christen leven en daarbij ook de liefde tot de Moeder van Christus een plek 

in hun leven zouden geven. De katholieke Kerk heeft vaak en plechtig deze Mariadevotie, ontstaan in 

Engeland, goedgekeurd. 

Het feest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel werd ingesteld in het jaar 1726. 

Onze Lieve-Vrouw van de Berg Karmel is de patrones van de zeelieden. Zij is de veilige haven, waarin 

wij onze toevlucht moeten nemen te midden van alle stormen van het leven. 

 

                                              De devotie en verering van de Maagd van de berg Karmel gaat terug tot de oor-                   

                                               sprong van de orde der Karmelieten. De oudste traditie van deze orde brengt  

                                                die in verband met die kleine wolk die uit zee opsteeg, zo groot als de palm van  

                                                              een hand en die zichtbaar was vanaf de top van de Berg Karmel, terwijl  

                                                                 de profeet Elia de Heer smeekte een einde te maken aan een lange pe- 

                                                                riode van droogte. De wolk bedekte spoedig de hemel en bracht over- 

                                                                 vloedige regen over het land, dat al zo lange tijd uitgedroogd was. In  

                                                                       die wolk vol weldaden zag men een beeltenis van Maria, die als  

                                                                            schenkster van de Heiland aan de wereld de draagster was van  

                                                                                 het levendmakende water waarnaar heel de mensheid  

                                                                                 dorstte. Zij brengt ons voortdurend ontelbare weldaden. 

                                                                                    Op 16 juli 1251 verscheen Maria aan St. Simon Stock, de ge- 

                                                                                   nerale overste van de Orde der Karmelieten. Naderhand be- 

                                                                           oordeelde de Kerk deze verschijning als authentiek. Er zijn veel  

                                                                           uitstekende manieren om Maria te vereren, maar weinige heb- 

                                                                            ben zo diep wortel geschoten bij de gelovigen, en weinige wer- 

                                                                             den zo vaak door de pausen gezegend. 

                                                                             De heilige Maagd beloofde aan hen die tijdens hun leven en bij  

                                                                              hun dood het scapulier droegen - ofwel de gezegende medaille 

met het H. Hart en de Maagd van de Berg Karmel, die dezelfde rol vervult - de genade om de 'volharding 

ten einde toe' te verkrijgen; dat wil zeggen, een bijzondere bijstand opdat degenen die niet in staat van 

genade verkeren, berouw krijgen in de laatste ogenblikken van hun leven. Aan deze belofte moet het 

zogeheten 'zaterdags privilege' worden toegevoegd. Dit bestaat in de bevrijding uit het vagevuur op de 

zaterdag na de dood. 

Het christenvolk heeft de Maagd van de Berg Karmel met name door het heilig scapulier vereerd als de 

Moeder van God en onze Moeder, die zich aan ons toont met deze geloofsbrieven: 'Tijdens het leven 

bescherm ik; bij de dood help ik; en na de dood red ik'. 

Eens komt voor ons het uur van onze definitieve ontmoeting met de Heer. Dan zullen we meer dan ooit 

haar bescherming en bijstand nodig hebben. De devotie tot de Maagd van de Berg Karmel en tot haar 

heilig scapulier is een onderpand van hoop op de hemel, want de allerheiligste Maagd zet haar moeder-

lijke bescherming voort tot over de dood heen. 

 

 
 



- 9 - 

 

Zwitserse Garde 
DE LIJFWACHTEN VAN DE PAUS 

 

Door Sander Blaauboer 

 

Het is het oudste nog bestaande leger van de wereld en ze bestaan louter uit huurlingen uit Zwitserland. 

Sinds 1506 is de Zwitserse Garde verantwoordelijk voor de bescherming van de Paus en bescherming 

van het grondgebied waar de Paus gevestigd is. De Garde is louter een lijfwacht ter bescherming van de 

Paus en heeft derhalve geen verantwoordelijkheid voor andere zaken. Het is echt een persoonlijke le-

germacht van de Heilige Vader zelf. De Zwitserse Garde is vergelijkbaar met de Praetoriaanse Garde van 

de vroegere Romeinse Keizers.  Deze Garde valt direct onder de Kerkvorst en is aan niemand anders 

verantwoording schuldig. Tijdens ‘Sede vacante’ heeft de Garde samen met de Camerlengo van de Paus 

de taak de openbare orde in het Vaticaan te bewaren terwijl er een nieuwe Paus gekozen wordt tijdens 

het conclaaf. De loyaliteit van de Garde is ongekend en nog alom aanwezig.  De soldaten zweren trouw 

aan de Katholieke Kerk en aan de Paus. Ze zullen hun leven geven om de Kerk en de Paus te beschermen.  

 

Naast de Zwitserse Garde heeft het Vati-

caan ter beschikking over een eigen Po-

litiemacht, deze is geen onderdeel van 

de Zwitserse Garde. Deze Politiemacht is 

louter actief op het grondgebied van Va-

ticaanstad en heeft ook samenwerkings-

verbanden met de Italiaanse politie. 

Deze samenwerking resulteert ook in 

het bijzondere feit dat de Italiaanse poli-

tie verantwoordelijk is voor openbare 

orde op en rondom het St.Pietersplein 

en niet het politiekorps van Vaticaan-

stad zelf.  

 

Recutering 
Helaas wij Nederlandse mannen kunnen geen onderdeel uitmaken van de Zwitserse Garde.  

Iedere soldaat is verplicht om aan enkele basiseisen te voldoen, zoals: 
 

- de Zwitserse nationaliteit is verplicht 

- de man moet altijd ongehuwd zijn 

- leeftijd tussen 18 en 30 jaar oud 

- minimale lengte 174 cm 

- in het bezit van een middelbare schooldiploma of beroepsopleiding 

 (ongeschoolden worden NIET toegelaten tot de Garde) 
 

Bron: https://www.guardiasvizzera.ch/paepstliche-schweizergarde/en/about-us/ 

 

 HET JAAR VAN LAUDATI SI…. 
 Als ‘de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen omdat de innerlijke woestijnen zo uit-gestrekt zijn geworden’ , is de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. Wij 

moeten echter ook erkennen dat sommige geëngageerde en aan het gebed toegewijde christenen onder 

het voorwendsel van realisme en pragmatisme vaak spotten met de zorgen over het milieu. Anderen 

zijn passief, zij besluiten niet hun gewoonten te veranderen en worden inconsequent. Het ontbreekt hun 

dus aan ecologische bekering, die met zich meebrengt dat zij alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus 

naar voren laten komen in de relatie met de hen omringende wereld. Het beleven van de roeping behoe-

ders van Gods werk te zijn is een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam bestaan, het is niet iets  

optioneel evenmin een secundair aspect van de christelijke ervaring.  

Paus Fransiscus 
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Oecumene 
DE METHODE WILLEBRANDS 

 

Een paar maanden geleden verscheen een  
biografie over kardinaal Willebrands (1909-
2006): 'Een leven in gesprek'. Hij speelde een 
zeer belangrijke rol in de oecumene en had 
een heel eigen werkwijze in het contact met 
andere kerken.  
Missionering, oecumene en interreligieuze 
dialoog zijn nu met elkaar verbonden. Rivali-
teit en onbekendheid hebben plaatsgemaakt 
voor respect en samenwerking. Maar we zijn 
er nog lang niet. Afrika en Azië worden ont-
wricht door de islam die naar ons gevoel op-
rukt op een terroristische wijze. Wat nu? De 
‘methode Willebrands’ kan misschien helpen. 

Wat dat is leest u in het volgende artikel.  
 

e Nederlandse bisschoppen bouwden in de jaren dertig op de Aventijn in Rome een huis voor 

hun priesters die in de stad verbleven voor gespecialiseerde studies. In 1934 kwam daar de pas 

gewijde Noord-Hollandse priester Johannes Willebrands wonen om aan het Angelicum wijsbe-

geerte te gaan studeren. In 193 7 sloot hij zijn studie af met een proefschrift over John Henry Newman. 

Vervolgens werd hij eerst kapelaan in Amsterdam en vanaf 1940 docent aan het grootseminarie te War-

mond. 

Vijf oorlogsjaren veranderden Nederland. Mensen uit verschillende kerkgenootschappen, die elkaar 

eerst niet kenden, vonden elkaar in het verzet tegen de bezetter. Na de oorlog wilden sommigen terug 

naar de verzuilde samenleving, maar anderen verlangden een doorbraak: politiek, cultureel, godsdien-

stig. In 1948 vond in de oprichting plaats van de Wereldraad van Kerken. In de beginjaren traden 153 

kerken toe en verklaarden: wij hebben besloten bijeen te blijven. Er was een actieve maar bescheiden 

deelname uit de orthodoxe (oosterse) kerken. De Rooms-katholieke Kerk deed daar niet aan mee, over-

tuigd als zij was  dat de verdeeldheid het probleem van kerken was en dat die maar terugkeren naar 

Rome en zich moest conformeren aan de regels van de moederkerk. En die was zeer gecentraliseerd ge-

raakt in de eerste helft van de 20e eeuw. Voor theologische gesprekken met andere kerken moest eerst 

toestemming gevraagd worden aan de H. Stoel.  

 
Steeds meer waarnemers  
In 1952 kregen de twee Nederlandse priesters Frans Thijssen en Jo Willebrands 

toestemming om een Katholieke Conferentie voor Oecumenische Vragen op te 

zetten. Jaarlijks kwam deze Conferentie bijeen en besprak de thema's die de We-

reldraad van Kerken bezighielden. Er groeiden internationale contacten tussen 

katholieke theologen en hun vakgenoten in de Wereldraad. Paus Johannes XXIII 

richtte in 1960 een Secretariaat voor de Eenheid op. De tachtigjarige jezuïet Au-

gustin Bea werd de voorzitter van het secretariaat en Jo Willebrands de secreta-

ris. Uit bestaande katholieke oecumenische initiatieven werden de eerste advi-

seurs en medewerkers gerekruteerd. De rol van het secretariaat bestond uit het 

voorbereiden van conceptteksten over de oecumene en het jodendom voor het 

Tweede Vaticaans Concilie. En er op te letten dat in andere documenten onder 

discussie geen zaken stonden die anti-oecumenisch uitgelegd konden worden. Het secretariaat straalde 

de mentaliteit, sfeer en werkwijze van Jo Willebrands uit: van persoonlijke contacten groeien naar in-

stitutionele betrekkingen. In 1962 begon het Tweede Vaticaans Concilie. Concilies werden doorgaans 

bijeengeroepen op last van de keizer. Politieke waarnemers waren er altijd geweest, maar Bea en Wil-

lebrands zochten naar kerkelijke waarnemers: afkomstig uit de protestantse en orthodoxe kerken. Zo 

werden er betrekkingen aangeknoopt met de oecumenische patriarch Athenagoras in Istanbul. 

  

D 

 

>> 
Uiteindelijk 
leidde dit  
tot een  
persoonlijke 
ontmoeting 
tussen de  
patriarch en 
paus Paulus VI. 
 



- 11 - 

 

 
DE METHODE WILLEBRANDS 

   

Uiteindelijk leidde dit tot een persoonlijke ontmoeting tussen de patriarch en paus Paulus VI. Vervolgens 

leidde dit tot een herroeping van de banvloeken, die de betrekkingen tussen de kerken negen eeuwen 

verziekt hadden. 

Per sessie namen de waarnemers toe. Bij de sluiting in 1965 waren het er 115 die 28 kerken of 

allianties van kerken vertegenwoordigden. Deze waarnemers keerden terug naar huis met een diepe 

kennis van het conciliair proces. Ze schreven er stukken over en zo werden leerstukken van Vaticanum 

II gemeengoed ook voor andere kerken. Ze maakten medetheologen die sceptisch op afstand het Conci-

lie gevolgd hadden, enthousiast. Zo ging de Zwitserse theoloog Karl Barth in september 1966 met een 

open hart naar Rome, had ontmoetingen met paus Paulus VI, met Bea en Willebrands. Vanaf dat moment 

veranderde de toon in zijn brieven, preken en artikelen. Dat was helemaal de 'methode-Willebrands’. 
 

Teleurstelling  
In 1969 werd Willebrands de opvolger van Bea, als hoofd van het Secretariaat voor de Eenheid, en werd 

hij tot kardinaal gecreëerd. In 1976 werd hij, 67 jaar oud, aangesteld tot aartsbisschop van Utrecht. Het 

jaar ervoor was aartsbisschop Alfrink 75 geworden en had zijn ontslag aangeboden. De opvolging van 

de man die in het Concilie zo geijverd gehad voor collegialiteit onder de bisschoppen, werd bekokstoofd 

in de achterkamertjes van de Romeinse Curie. Willebrands werd aangewezen. Die genoot het vertrou-

wen van de paus en van zijn collega-bisschoppen maar hij was een onbekende in het roerige Nederland 

van die tijd. Wat moest hij bijvoorbeeld zeggen tegen de leiding van het NKV, het Nederlandse Katholieke 

Vakverbond, toen de voorlieden kwamen vertellen dat ze een federatie met de 'rooie' NVV wilden? Wil-

lebrands kende de vooroorlogse geschiedenis van de diocesane werkliedenbonden niet, de naoorlogse 

ontwikkeling van het sociaaleconomische stelsel Nederland niet en had ook geen visie: op de gewenste 

richting van de christelijke cultuur in Nederland. Katholie sociale organisaties zochten soms samenwer-

king of fusering met protestants-christelijke zuil en soms met de socialistische zuil. De bisschoppen lie-

ten het gebeuren zonder in staat te zijn aan dat proces richting te geven. Teleurgesteld trad Willebrands 

als aartsbisschop in 1983 terug en werkte verder als hoofd van het 

Secretariaat, later geheten Pauselijke Raad, voor de Eenheid. In 

1989 werd hij daar afgelost aartsbisschop Edward Cassidy, die van 

1984 tot 1988 nuntius in Nederland was geweest. Willebrands ging 

uiteindelijk naar Denekamp waar hij na 15 jaar rustig is overleden 

in 2006.  
Eduard Kimman S.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgenomen uit: ‘Kerk wereldwijd’ , tijdschrift voor missie en dialoog 

 
Samen vieren 
Een orthodoxe kerkdienst in 1982. 

Op de voorste rij, tweede van links, 

kardinaal Willebrands. Links naast 

hem de latere paus Benedictus XVI. 
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Canoniek Recht 
BIJSTAND VAN GEWIJDE HERDERS 

 

‘Een priester staat niet alleen’ 
Door Sander Blaauboer 

 

Canon 213 -  Alle christengelovigen hebben recht op pastorale bijstand van de gewijde herders. Iedere 

christengelovigen hebben het recht dat gewijde herders(lees: priesters) hen bedienen op het gebied van 

Gods Woord, de sacramenten en andere geestelijke bijstand. In deze context kunnen we ook andere 

dienaren van de kerk aanwijzen, gezien de priesters niet alleen staan. Het gaat dus om pastoraal wer-

kers, catechisten, medewerkers van de bisschop en priesters als dusdanig.  

 

De gewijde herders zijn gehouden om het woord Gods, de sacramenten en de overige geestelijke goe-

deren aan de christengelovigen te bedienen. Hiertoe hebben deze dienaren immers een wijding van de 

Kerk ontvangen. 

 

Geen onvoorwaardelijk recht 
Christengelovigen genieten geen onvoorwaardelijk recht op het ontvangen van de sacramenten. Over-

eenkomstig de aard van het sacrament is het ontvangen ervan aan voorwaarden gebonden. Zo is het 

verboden om Christengelovigen de communie te geven als ze een zeer zware zonde begaan hebben. De 

Ziekenzalving kan louter worden gegeven als de Christengelovige in levensgevaar verkeerd. 

 

Bediening van het woord Gods 
De bediening van het woord Gods en de sacramenten is niet 

uitsluitend aan de gewijde herders voorbehouden. Zowel Dia-

kens komt de bediening van het woord Gods toe en zowel reli-

gieuzen als lekengelovigen kunnen in de bediening van het 

woord Gods betrokken worden.  Zo is een diaken, en in som-

mige omstandigheden een lekengelovigen, is een gewone be-

dienaar van het doopsel. Gewijde herders zijn wel gebonden 

aan het feit om pastorale bijstand te verlenen als daar om ge-

vraagd wordt.  

 

Corresponderend met het recht op pastorale bijstand kent het 

kerkelijk wetboek geen algemene plicht van christengelovigen 

om het woord Gods en de sacramenten te ontvangen! Het is dus 

altijd uit vrije wil om het te ontvangen(of niet). Christengelovi-

gen zijn wel gebonden aan de plicht om elke zon-of feestdag de 

communie te ontvangen(mits het kan). Verder dienen één keer 

per jaar zware zonden opgebiecht te worden. De priester treed 

hierbij op als rechter en geneesheer. 

 

Afsluitend is het belangrijk te beseffen dat iedere Christengelovige de morele plicht heeft om kerkelijke 

levensstaat uit vrije keuze te maken. Dit houdt in dat de christengelovige de keuze hiertoe in vrijheid te 

hebben gemaakt. Deze vrijheid houdt in dat er nooit sprake mag zijn van inwendige en uitwendige 

dwang tot toetreding tot het Geloof.  Geloof onder dwang is volgens het kerkelijk wetboek ook niet gel-

dig! 

Bron: Katholiek Canoniek Recht, ISBN: 9789056253929 

Bron: Katholiek Canoniek Recht, ISBN: 9789056254773 
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Zalig 
ZALIG VERKLAARD 

 

‘Een voorbeeld voor iedereen’  
 
De jonge magistraat Rosario Angelo Livatino is op 9 mei zalig verklaard 

in de kathedraal van het Siciliaanse aartsbisdom Agrigento. De plechtig-

heid werd voorgegaan door kardinaal Marcello Semeraro. Hij zag het als 

zijn religieuze roeping om de georganiseerde misdaad op Sicilië te be-

strijden. 

Livatino was een nog jonge rechter toen hij op 37-jarige leeftijd werd ver-

moord door La Stidda, een gewelddadige en meedogenloze groep binnen 

de Siciliaanse maffia. Het geweld vond plaats op 21 september 1990 toen 

Rosario in zijn Ford Fiesta van zijn woonplaats Canicattì naar de recht-

bank van Agrigento reed. Toen hij werd vermoord, kende bijna niemand 

de 37-jarige onderzoeksrechter, behalve zijn criminele kwelgeesten. Hij 

was werkzaam bij de rechtbank van Agrigento waar hij zijn dagen doorbracht tussen stoffige dossiers, 

waarin hij zich hoofdzakelijk bezighield met inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen van bezittin-

gen die aan de maffia waren ontnomen.  

Uiteindelijk zouden vier moordenaars tot levenslange gevangenisstraf worden veroordeeld. 

De zaligverklaring in de met palmen – symbool van het martelaarschap – versierde kathedraal was een 

plechtige, maar sobere aangelegenheid. Vanwege de coronamaatregelen in Italië waren er maar weinig mensen aanwezig. In zijn preek herinnerde kardinaal Semeraro eraan dat Livatino, net als Jezus, “stierf 
terwijl hij zijn moordenaars vergaf”. Wat opviel, was vooral het zilveren kistje dat op het altaar stond 
met daarop de woorden Codice penale – Vangelo: ‘Wetboek van Strafrecht – Evangelie’. In het kistje een 
overhemd vol bloedspetters. Livatino droeg het hemd op het moment dat hij werd vermoord. Het kistje 

is tijdelijk uitgesteld voor de gelovigen. 

Dat Rosario Livatino op 9 mei tot de eer der altaren werd verheven, is niet toevallig want op 9 mei 1993 

sprak paus Johannes Paulus II in de Tempelvallei bij Agrigento zijn historische homilie tegen de maffia uit. Daarin richtte de Poolse paus zich furieus tot de maffiabazen: “Bekeert u! Eens zal het oordeel van God komen!” Livatino, bijgenaamd ‘de jongensrechter’, werd gedood langs de staatsweg die hij elke ochtend reed 
vanaf Canicattì, waar hij met zijn ouders woonde, naar de rechtbank in Agrigento. Hij had een escorte 

geweigerd. Toen hij geconfronteerd werd met zijn beulen, smeekte hij hun zijn leven te sparen. Als ant-woord schoten ze hem in het gezicht. Wegens het verband tussen Livatino’s geloof en zijn werkijver - de 

maffiosi noemden hem smalend santocchio wegens zijn veelvuldige kerkgang - werd in 1993 het dioce-

sane zaligverklaringsproces opgestart. 

In het decreet van zijn martelaarschap staat dat Livatino door zijn vervolgers als onomkoopbaar werd beschouwd, “niet vatbaar voor pogingen tot corruptie juist omdat hij een praktiserend katholiek was”. 
Uit de getuigenissen, waaronder die van de aanstichter van de moord, en uit de gerechtelijke stukken 

blijkt dat de afkeer jegens hem ondubbelzinnig terug te voeren was op het odium fidei (‘haat tegen het geloof’), in die mate zelfs dat de opdrachtgevers van de moord aanvankelijk de hinderlaag hadden be-raamd “voor de kerk waarin de magistraat dagelijks het Allerheiligste Sacrament bezocht”.  
Na de moord hadden onderzoekers maanden nodig voor de verklaring van de afkorting S.T.D., die op Livatino’s aantekeningen, documenten en notitieboekjes stond en aanvankelijk voor een geheime code 
werd aangezien. Uiteindelijk werd ontdekt dat het een voortdurend beroep was dat Livatino op God deed: de drie letters staan voor Sub Tutela Dei (‘onder Gods hoede’), het leidende beginsel van zijn leven 
en een teken van een diepe spiritualiteit. Livatino’s hoge opvattingen over het recht worden in Italië alom bewonderd. Geloof en werk vormden in Rosario’s opvatting één geheel zoals bijvoorbeeld blijkt uit wat hij in 1986 schreef: “De taak van de 
magistraat is te beslissen. Welnu, beslissen is kiezen, soms uit vele dingen, manieren of oplossingen. En 

kiezen is een van de moeilijkste dingen die een mens moet doen. En het is juist in dit besluitvormings-proces dat de gelovige magistraat een relatie met God kan vinden.” Ook van paus Franciscus, die op 21 
juni 2014 alle katholieke maffiosi excommuniceerde, is bekend dat hij een groot bewonderaar is van de 

nieuwe voorspreker, die we nu dus officieel mogen aanroepen. Zalige Rosario, bid voor ons. 
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Titus Brandsma 
TITUS BRANDSMA 

 

Theologencommissie erkent wonder Titus 
 

De theologencommissie van de Romeinse Congregatie voor de heiligverklarin-

gen heeft de onverklaarbare genezing van een Amerikaanse karmeliet onlangs 

erkend als wonder op voorspraak van de Z. Titus Brandsma. Daarmee is de ca-

nonisatie van de Nederlandse pater een stap dichterbij gekomen. In november 

2020 werd de genezing van pater Michael Driscoll in 2004 door de medische 

commissie van de Congregatie als wetenschappelijk onverklaarbaar aange-

merkt. Onderzocht is of de genezing als een heilzaam teken van God kan wor-

den beschouwd en of er een verband bestaat tussen de genezing en het aanroe-

pen van de zalige Titus Brandsma. De volgende stap is het oordeel van de kar-

dinalen en bisschoppen van de Congregatie. Als zij de erkenning van de theolo-

gencommissie bevestigen, dan wordt het in laatste instantie aan de paus voor-

gelegd. Hij bepaalt of het wonder officieel aan de voorspraak van de kandidaat heilige kan worden toe-

geschreven. Als dat het geval is, staat niets een canonisatie nog in de weg. Het verzoek tot heiligverkla-

ring is ingediend door de internationale Karmel-orde, waartoe de in 1942 in concentratiekamp Dachau 

omgekomen pater Brandsma behoorde. Titus Brandsma werd in 1985 door paus Johannes Paulus uit-

geroepen tot martelaar en op 3 november van dat jaar zalig verklaard. Voor de zaligverklaring van een 

martelaar is geen wonder vereist. 

Deken F. Bunschoten 

 

Enkele gedachten van Titus Brandsma 
Titus was Karmeliet en vanwege zijn verzet werd hij door de Duitsers 

gearresteerd en in juli 1942 in Dachau vermoord. Het Titus Brandsma 

instituut in Nijmegen heeft een boekje uitgebracht met teksten uit zijn 

schriftelijke nalatenschap.  

Onze tijd is – net als elke tijd – verwarrend en ondoorzichtig, staat er 

in het voorwoord. ‘Troebel water’, noemt Titus Brandsma dat. We worden overspoeld 
door wat er in ons en om ons gebeurt, maar krijgen er geen vat op. We 

peilen niet wat er zich onder de oppervlakte afspeelt. Onze ogen doen zeer van het turen. Ze zijn ‘door de stromen van het leven vaak zo ver-troebeld’, aldus Titus. 
 

Een paar van zijn opgetekende gedachten om te overwegen. 

Matthé Bruijns 

Bij zijn reis door Amerika schrijft hij in 1935: 
Terwijl ik dit zit te schrijven, 

luister ik naar het ruisen en bruisen van de Niagara Falls.  

Deze wondere waterval wordt door miljoenen bezocht om zijn weergaloze schoonheid. 

lk voor mij 

zie het liefst naar de diepere ondergrond van dit heerlijke natuurverschijnsel; 

niet oog en oor alleen zijn geboeid, maar veeleer mijn verstand, dat nadenkt 

over hetgeen door God in het water is gelegd. 

lk zie niet slechts de rijkdom van de natuur van het water, zijn niet te meten potentialiteit, 

ik zie God werken in het werk van zijn handen 

en de openbaring van zijn liefde. 

Niettemin, ook mijn oog en oor zijn geboeid 

en telkens keer ik terug 

om te zien en te horen. 

lk heb menig ogenblik, 

waarin het laatste genot overheerst. 
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Titus Brandsma 
TITUS BRANDSMA 

 

Gewoon helpen (1934) 

Je moet je broeder helpen. 

Zonder dralen. Zonder dubbelzinnigheid. 

Je moet het Gelaat van Christus in hem eren. 

Achter al de verborgenheden 

van grootsteedse nood, achter al de wildheid 

van grootsteedse decadentie, 

achter al de waanzin 

van deze heidense steden staat, het allerdiepst, 

toch het beeld van de Heer. 

Lichtend, gebiedend, verhullend. 

Kniel neer voor het Gelaat 

van God in je broeder. 

Ben ik de hoeder van mijn broeder? 1k ken hem toch niet. 

1k heb geen contact met hem... 

Ja, je bent de hoeder van je broeder. Schep contact. 

Niet vragen. Niet omzien. Niet oordelen.  

Gewoon helpen. 

  

De tijd gaat niet dood 

Ach, breng me de dag   Breng me de heuvels 

Dat de appels weer geuren  De bomen ruisen 

Breng me de wind   Breng me de wolken 

En de zon op mijn huid  met regens erbij 

 

Breng met het gras   Ach, oude verlangen 

Dat gedroogd in het zonlicht  Wat mag ik verhopen? 

Dient als een bed   Vooruitzien wordt nijpend 

Voor bruigom en bruid  Terugblikken groot 

 

Ach, breng me de paarden  Straks zullen de dreven 

Die snuiven en draven  Weer volop staan bloeien 

Breng me het zandpad  De paarden weer draven 

Dat voort langs de wei  De tijd gaat niet dood 

 

     Ine Verhoeven 
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Jeugd 
VOOR JONG EN VOOR OUD(ER) 

 

  De drie zonen 
 

Drie vrouwen wilden water halen bij de rivier. Niet ver daarvandaan zat een oude man op een bank en 

hij hoorde hoe die vrouwen over hun zonen opschepten. 

"Mijn zoon" zei de eerste, "is zo lenig dat hij alle anderen ver overtreft. “ 
"Mijn zoon" zei de tweede, "zingt zo mooi als een nachtegaal! Er is niemand die zo'n mooie stem heeft 

als hij". 

"En waarom zeg jij niets over jouw zoon?" vroegen ze aan de derde vrouw, toen ze merkten dat zij 

zweeg. 

"Hij heeft niets waarover ik zou kunnen opscheppen" zei ze. "mijn zoon is maar een gewone jongen; hij 

heeft niets bijzonders". De vrouwen deden hun emmers vol en gingen naar huis. De oude man ging 

langzaam achter hen aan.  

De emmers waren zwaar en de vrouwen waren moe en hun handen zwak.  

Daarom hielden ze een rustpauze, want ze hadden pijn in hun rug.  

Toen kwamen er drie jongens hen tegemoet.  

De eerste ging op zijn handen staan en maakte een paar radslagen.  

 

De vrouwen riepen:  

"Oh, wat een lenige knaap!". 

De tweede zong zo mooi als 

een nachtegaal, en de vrou-

wen luisterden vol aandacht 

en ze kregen tranen in de 

ogen van ontroering. 

De derde liep naar zijn moe-

der toe, nam van haar de 

zware emmer over en droeg 

die naar huis. 

Toen vroegen de vrouwen 

aan de man: "Nou, wat zeg je 

van onze zonen ?" 

"Waar zijn jullie zonen?" 

vroeg de oude man verwon-

derd. 

"Ik heb maar één enkele zoon 

gezien!". 

 

Leo Tolstoi 

 

 

Volg de lijn en schrijf de let-

ters op. Wat wordt er gezegd? 

 De eerste letter is de J.  
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Niets verloren 
KATHOLIEKEN VAN NEDERLAND, ER IS NOG NIETS VERLOREN 

Stijn Fens                                                                                                                        gelezen in Trouw op 6 juni 2021 

De stemming in ons land doet euforisch aan. Op 

straat wordt weer gegeten en gedronken dat het 

een lieve lust is. Ook de kerken mogen weer meer 

mensen toelaten. De rooms-katholieke kerk houdt 

het aantal toegestane gelovigen bij vieringen in 

kleine kerken voorlopig nog even op vijftig. Voor 

grotere kerkgebouwen met meer dan driehonderd 

¬reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 pro-

cent van het aantal zitplaatsen mag worden benut. 

Dat wordt nog rekenen. Misschien kan de apostel 

Thomas, patroonheilige van de landmeters, hier 

nog iets in betekenen. 

 

In tegenstelling tot de wereld om hen heen, lijkt er 

onder de katholieken van euforie over de terug-

keer naar het aan hen toegewezen godshuis nog 

geen sprake. De rooms-katholieke kerk in ons land 

is verzwakt uit de coronacrisis gekomen, ook om-

dat er al sprake was van onderliggend lijden. De 

toestand van de kerk liet al te wensen over en dan hakt zo’n virus er ook nog eens flink in. Nu zakt de 
Moederkerk zelfs af en toe even weg en droomt 

dan van haar rijke verleden dat in brokstukken om 

haar heen ligt. 

 

een doodsche stilte als der woestijnen 

zweeft hoorbaar om der zuilen top 

daalt van der koepels breede lijnen 

stijgt van ‘t bedekt plaveisel op… 

 

Dit zijn dichtregels van Herman Schaepman 

(1844-1903), de Twentse priester-dichter; in de 

tweede helft van de negentiende eeuw een groot 

katholiek emancipator. Dat woord is trouwens 

bijna vergeten: emancipator. Schaepman zelf lijkt 

niet vergeten. Overal in ons land zijn er Dr. 

Schaepmanlanen en Dr. Schaepmanstraten. Maar 

hoeveel bewoners weten nog wie hij was? 

 

In Schaepmans geboorteplaats Tubbergen staat 

nog altijd een uit 1927 ¬daterend standbeeld van 

hem. Een paar weken geleden was ik daar in de 

buurt en besloot ik erheen te rijden om 

Schaepman een bezoek te brengen. Het stand-

beeld bleek lastig bereikbaar met de auto. Zo ont-

beerde het monument een parkeerplaats voor personenauto’s en toeristenbussen. Er schuin te-
genover was weliswaar een zuivelhandel waar 

ruimte was om mijn auto te parkeren, maar ja, 

misschien was de eigenaar daarvan wel een ander 

geloof toegedaan en zat hij niet te wachten op 

nieuwsgierige toeristen als ik. Ik zette mijn auto 

een paar straten verderop neer en liep via een 

voetgangerstunnel terug naar het monument dat 

zich in de verte op een heuvel aandiende. Hoe 

dichter ik bij Schaepman kwam, des te groter het 

standbeeld werd. Dit was een monument van 

Noord-Koreaanse proporties. Waarvan zelfs Kim 

Jong-Un zou zeggen: ‘Je kunt ook overdrijven’. 
Toen ik eenmaal voor hem stond, was ik nog 

steeds onder de indruk. Daar stond de emancipa-

tor die uitkeek over een wereld die al lang niet 

meer de zijne was. Het brons van het beeld was 

door de tijd aangetast, maar voor de rest straalde 

Schaepman vooral strijdbaarheid uit. Niet voor 

niets had hij zijn rechtervuist gebald. Op de voor-

kant van de granieten sokkel prijkte zijn wapen 

(met daarin een ganzenveer) en Schaepmans be-roemde devies ‘Credo pugno’ (ik geloof, ik strijd). 
 

In het gemeentehuis van Tubbergen bleek zich nog 

het Dr. Schaepmancentrum te bevinden. Dat 

moest ik natuurlijk ook zien. Helaas vertelde de re-

ceptionist daar dat het Schaepmancentrum was teruggebracht tot een Schaepmanhoekje. ‘Van-wege de coronapandemie, begrijpt u wel’. 
Dat hoekje bleek een vitrine te zijn met daarin on-

der meer het dodenmasker van Schaepman en een 

sigarenkoker in schildpad uitgevoerd en met on-

der meer goud, zilver en parelmoer ingelegd. Een 

geschenk van paus Pius IX aan Schaepman. Alle-

maal mooi hoor, maar ik liep toch een beetje te-

leurgesteld het gemeentehuis van Tubbergen uit. 

Was dit nou alles wat er van het Dr. Schaepman-

centrum zou overblijven? 

 

Je mag hopen van niet. Zoals je ook mag hopen dat 

de katholieke kerk in ons land niet definitief ver-

wordt tot een monument waar je moeilijk je auto 

kwijt kan; een fremdkörper in een landschap dat 

voorgoed veranderd is. Een vitrine in het gemeen-

tehuis. De vraag is of de katholieken van Neder-

land zich zullen neerleggen bij deze neergang van 

hun kerk. Of zullen ze de coronacrisis aangrijpen 

als een nieuw begin? Dat laatste vereist een ge-

zonde omgang met het verleden, moed en creati-

viteit bij de kerkleiding en een gezonde portie 

vechtlust bij alle gedoopten. 

 

Er is nog niets verloren, katholieken van Neder-

land. Dus bal die vuist en zeg het Schaepman na: ‘Ik geloof, ik strijd’
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Vieringen 
VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK 

 

 

Sint-Bonifatius 
Oostzijde 12 

Zaandam 

  

H. Magdalena 
Kalf 160 

Zaandam 

  

H. Jozef 
Veldbloemenweg 2 

Zaandam 

  

H. Odulphus 
Dorpsstraat 570 

Assendelft 

 
Za. 3 juli 

14e zondag 
19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens -  -  

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Zo. 4 juli 

  

9.30 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

11.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

10.00 u. Wo. & Comm. 

W. Waardijk 

10.00 u. Eucharistie  

F. Bunschoten 

Za. 10 juli 

15e zondag 
19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens -  -  

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Zo. 11 juli 

  

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. 17 juli 

16e zondag  

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens -  -  

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Zo. 18 juli 

  

9.30 u. Eucharistie 

F. Schouten 

11.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

10.00 u. Wo. & Comm. 

R. Casalod 

10.00 u. Eucharistie  

N. Kerssens 

Za. 24 juli 

17e zondag  

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens -  -  

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Zo. 25 juli 

  

9.30 u. Eucharistie 

N. Beemster 

11.00 u. H. Mis patroons-

feest / N. Beemster 

10.00 u. Wo. & Comm. 

W. Waardijk 

10.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Za. 31 juli 

18e zondag  

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens -  -  

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Zo. 1 aug. 

  

9.30 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

11.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

10.00 u. Wo. & Gebed 

Werkgroep liturgie 

10.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Za. 7 aug.  

19e zondag  

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens -  -  

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Zo. 8 aug. 

  

9.30 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

11.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

10.00 u. Wo. & Comm. 

J. Hoekstra 

10.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

Za. 14 aug.         
Maria ten Hemel-
opneming     

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens 
 

- 

 

  

- 

 

  

19.00 u Eucharistie 

F. Bunschoten 

Zo. 15 aug.  

  

9.30 u. Eucharistie 

F. Schouten 

11.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

10.00 u. Wo. & Comm. 

W. Waardijk 

10.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Za. 21 aug.  

21e zondag  

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens -  -  

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Zo. 22 aug.  

  

9.30 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

11.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

10.00 u. Wo. & Comm. 

J. Hoekstra 

10.00 u. Eucharistie 

N. Beemster 

Za. 28 aug.  

22e zondag  

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens -  -  

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Zo. 29 aug.  

  

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 

 

 

Overige kerktijden in Bonifatius, Odulphus en Magdalena 
Sint-Bonifatius, Oostzijde 12 
Woord- en Communieviering alle woensdagen 19.00 u.; aanbidding alle eerste vrijdagen v.d. maand 16.30-

17.15 u.; biechtgelegenheid voor en na de Mis op zaterdagavond en na telefonische afspraak 

H. Odulphus, Dorpsstraat 570 
Gelezen Mis ma. t./m. vr. 19.00 u.; aanbidding ma. t./m. vr. 19.30-20.00 u.; biechtgelegenheid voor en na elke 

Mis weekend en door de week 

H. Maria Magdalena, Kalf 160 
Gelezen Mis alle donderdagen 19.00 u.: biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week 

 
 
Corona en de parochiekerken: lees hierover op pagina 24! 
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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. Magdalena 
Dorpsstraat 351 

Wormer 

   
- 

  

19.00 u. Wo. & Comm. 

S. Baars 

- 

  

Za. 3 juli 

14e zondag 

10.00 u. Wo. & Comm. 

S. Baars 

10.00 u. Wo. & Comm. 

R. Casalod 

10.00 u. Oecum. viering 

  

Zo. 4 juli 

 

- 

  

19.00 u. Wo. & Comm. 

K. Schuurmans 

- 

  

Za. 10 juli 

15e zondag 

10.00 u. Wo. & Comm. 

K. Schuurmans 

10.00 u. Wo. & Comm. 

T. Molenaar 

10.00 u. Wo. & Comm. 

R. Casalod 

Zo. 11 juli 

 

- 

  

19.00 u. Wo. & Comm. 

S. Baars 

- 

  

Za. 17 juli 

16e zondag 
10.00 u. Wo. & Comm. 

T. Molenaar 

10.00 u. Wo. & Comm. 

S. Baars 

10.00 u. Woord & Gebed 

Werkgroep liturgie 

Zo. 18 juli 

 

- 

  

19.00 u. Eucharistie 

G. Noom 

- 

  

Za. 24 juli 

17e zondag 
10.00 u. Wo. & Comm. 

T. Molenaar 

10.00 u. Eucharistie 

G. Noom 

10.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

Zo. 25 juli 

 

- 

  

19.00 u. Wo. & Comm. 

S. Baars 

- 

  

Za. 31 juli 

18e zondag 
10.00 u. Wo. & Comm. 

M. Bruijns 

10.00 u. Wo. & Comm. 

S. Baars 

10.00 u. Woord & Gebed 

Werkgroep liturgie  

Zo. 1 aug. 

 

- 

  

19.00 u. Eucharistie 

G. Noom 

- 

  

Za. 7 aug.  

19e zondag 
10.00 u. Eucharistie 

G. Noom 

10.00 u. Wo. & Comm. 

M. Bruijns 

10.00 u. Woord & Gebed 

Werkgroep liturgie 

Zo. 8 aug. 

 

- 

 

  

19.00 u. Wo. & Comm. 

M. Bruijns 
  

- 

 

  

Za. 14 aug.         
Maria ten          
Hemelopneming 
 

10.00 u. Woord & Gebed 

Werkgroep liturgie 

10.00 u. Wo. & Comm. 

T. Molenaar 

10.00 u. Wo. & Comm. 

M. Bruijns 

Zo. 15 aug.  

 

- 

  

19.00 u. Eucharistie 

G. Noom 

- 

  

Za. 21 aug.  

21e zondag 
10.00 u. Wo. & Comm. 

M. Bruijns 

10.00 u. Eucharistie 

G. Noom 

10.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

Zo. 22 aug.  

 

- 

  

19.00 u. Wo. & Comm. 

M. Bruijns 

- 

  

Za. 28 aug.  

22e zondag 
10.00 u. Wo. & Comm. 

T. Molenaar 

10.00 u. Wo. & Comm. 

M. Bruijns 

10.00 u. Woord & Gebed 

Werkgroep liturgie 

Zo. 29 aug.  

 

 
o Wo. & Comm. =  Woord en Communieviering 

o Woord & Gebed =  Woord & Gebedsviering 
 

 
Toekomst 

Vaccineren tegen Corona? 

Is in heel veel landen VERRE toekomst. 

hier is de toekomst 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

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 

 

  Beethoven en Jezus  
 

eiden waren zij totaal andere mensen, maar in de grondtoon van hun leven stemden zij overeen. 

Ze moesten allebei voor iets sterven; ze stierven waarvoor ze geleefd hadden.  

Beethoven voor zijn muziek, die hij tot de laatste adem trouw diende; en Jezus? Hij stierf uit liefde 

voor de mensen, om hen allemaal op de weg door de dood mee te nemen naar het leven. Wat een reden was om op te geven, het niet meer te zien zitten, de moed te laten zakken…, veranderde uiteindelijk in 
een stralend resultaat met eeuwigheidswaarde.  

Als je daar eens rustig over nadenkt dan helpt je persoonlijk geloven in Jezus Christus ook jou, om in de 

moeilijke dagen van je leven toch te gaan ervaren dat verdriet in vreugde kan veranderen, twijfel in 

hoop, leed in blijdschap, strijd in liefde, dorens in een bloem, ziekte in genezing/aanvaarding en de dood 

in het leven.  
 

Een 15e eeuwse Mysticus geeft in zijn geschriften, het woord aan Christus:  

"Een van alles ontdane pelgrim wandelt toch overal veilig. Want als je Mij bezit, wat zoek je dan nog 

meer? Ben je alles kwijt, dan ben Ik je rijkdom, je sieraad, je trots en je sterkte. Ik leef toch, die jouw leven 

ben! Zie, Ik ben geheel van jou. Wat verlang je nog meer?  En wanneer je Mij bezit, ben Ik dan niet alles 

voor jou? Heb Ik niet beloofd zorg voor je te dragen bij alles wat er kan gebeuren en bij je te zijn, waar-

heen je ook gaat? En wanneer Ik in je leven ben – en dat ben Ik inderdaad – kun je al het andere zonder 

nadeel voor jezelf missen …” 
 

De bijzondere opgave ....  
Nu het zomer is geworden, valt het vaak niet mee, voor ouderen, zieken maar ook voor veel anderen. Je 

zou ook zo graag er op uit willen trekken; iets mee willen maken - de geuren en de kleuren van je jonge 

jaren nog eens willen opsnuiven … Ondanks je lichamelijke beperkingen blijft je geest in feite jong. Ja 

het is wat, dat zwakke lichaam! Je krijgt kaarten uit verre oorden; je hoort van de plannen van de mensen 

die je omringen etc. maar je kunt niets! In die grote stroom van zomergevoelens wordt je levensvreugde 

soms zo tastbaar afgeknepen. En juist dan moet je proberen te luisteren naar de grondtoon van je be-

staan.  
 

De wijze woorden van die Mysticus geven je een rijk bezit in handen. Je lééft, in Christus, tóch wereld-

wijd, omdat je geloof in Hem je voluit leven doet met alle mensen. Hij betrekt jou totaal bij het wereld-

gebeuren, dat, hoe duister soms ook, toch in Gods hand ligt. De mens, die zich opgenomen voelt in die 

grote alomvattende nabijheid van Christus zelf, wordt zó 'n wegwijzer naar de échte levensvreugde van 

elke medemens die hij/zij mag ontmoeten.  

In het stille, soms woordeloze gebed, van jou met Hem, vindt jezelf troost en groeit je vertrouwen in de 

kracht van je gebed ten bate van de hele wereld.  
 

• De totale stilte rondom Beethoven gaf hem innerlijke oren voor de muziek die de schoonheid van 

God verklankt en elke mens (juist daarom ) zo aangrijpt.  
 

• De lijdende Jezus op het kruis, omgeven door de naderende stilte van de dood, schonk aan de hele wereld het kostbaarste wat Hij had: ‘Hij gaf zijn Geest’! Dit ‘de geest geven’ betekent immers zo veel 
meer dan dat Hij zijn leven weer neerlegde in de handen van Zijn vader.  

 

• De stilte die je durft te maken in jezelf op die lange zomerdagen, maakt je innerlijk open voor dit 

Jezus-geschenk en helpt je zin te geven aan jouw huidige bestaans-situatie.  

Je kunt, verbonden met de Heer, zo ontzaglijk veel voor Hem doen. Of mensen in God geloven - hier 

in Nederland, of waar ook ter wereld, dat ligt niet alleen aan God zelf, maar ook aan jou en aan 

iedereen.  

Geef met jouw mogelijkheden ruim baan in deze zomer aan het Geloof. Durf, zoal je bent, er zelf een 

wegwijzer naar toe te zijn. Ik wens je een heerlijk ontspannen, zomerperiode toe en geef je mijn 

hartelijke groeten voor onderweg.  

† A.F.M. Goedhart, pastoor  

(Bron: Maandelijkse Ziekenbrief, Ziekenapostolaat Nederland) 

B 
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Misintenties 
LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES 

 

Weekend  26/27 juni 
 

13e zondag door het jaar B / Ali Beijer-Klitsie; diaken John Versteeg; 

pater Jacob Sijm; Dina Cornelia Adriana Duyker; Kenneth Max Trust-

full; pastoor André Goedhart; Tiny Numan - van 't Ent 

 

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 

 

Weekend    4/  5 juli 14e zondag door het jaar B / 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; 

overl. fam. Rijser - van Druten; voor bekering van onze kinderen en 

hun gezinnen 

 

Woensdag 7 juli Maria van Den Bosch / 19.00 u Woord & Communieviering 

  
Weekend 10/11 juli 15e zondag door het jaar B / Eduard Mandersloot; Jo Palmboom-Zijl-

mans; Jos en Nelly Sprangers- van Riel; Jos Reumer- van Herpen; Ma-

nuel Andrade; Mies de Man; om zegen over een nieuw levensjaar; pa-

ter Gerard Picavet;; Mien Meijns-Zonneveld; Sjaan Swart; Rie van 

Twist-Bekker 

 

Woensdag 14 juli Camillus de' Lellis, Rome, priester & stichter /  

19.00 u Woord & Communieviering 

  
Weekend 17/18 juli 
 

16e zondag door het jaar B / Cornelis Bothe; Eddy Otmar Bons; 

 Janny Woestenburg; Trees Kuijl - van Aalderen 

  

Woensdag 21 juli / 19.00 u Woord & Communieviering 
  

Weekend  24/25 juli 
 

17e zondag door het jaar B / Ali Beijer-Klitsie; diaken John Versteeg; 

pater Jacob Sijm; Dina Cornelia Adriana Duyker; Gé en Truus Lam-

mers-Nooij; Kenneth Max Trustfull; pastoor André Goedhart;  

Tiny Numan - van ’t Ent; Tony Saba 

 

Woensdag 28 juli / 19.00 u Woord & Communieviering 
  

Weekend  31 juli / 1 aug. 
 

18e zondag door het jaar B / Fernando dos Santos Jorge; George van 

Houts; Herman Schleeper; overl. familie Witte–Majoor 

 

Woensdag 4 aug. / 19.00 u Woord & Communievie-

ring 
Vrijdag 6 aug. H.Hart van Jezus 16.30 u  

Aanbidding en Rozenkransgebed 

 

Weekend    7/ 8 aug. 19e zondag door het jaar B / Jos en Nelly Sprangers- van Riel; Jos Reu-

mer- van Herpen; Manuel Andrade; om Gods zegen over onze vrijwil-

ligers: door de inzet van hén kunnen we  de Eucharistie blíjven vieren; 

overl. familie Teunissen-Stienissen; pater Gerard Picavet; Mien 

Meijns-Zonneveld; Sjaan Swart; voor bekering van onze kinderen en 

hun gezinnen; Jo Palmboom-Zijlmans 

 

Woensdag 11 aug. / 19.00 u Woord & Communieviering 
 

Lees verder onder aan de volgende pagina. 
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Parochieraad  
NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 

 

In de vorige Zaancirkel heeft u kunnen lezen dat de kerk in de steigers stond 

en dat de ketel (warmtevoorziening) van de pastorie het begeven heb-

ben. De parochieraad wil u hierbij een update geven. 
 

De werkzaamheden aan de grote dakvlakken van het middenschip van 

het kerkgebouw (vervangen van leien, goten en regenafvoeren) zijn afge-

rond. De steigers zijn recent weggehaald. Op het moment dat ik dit schijf 

is de aannemer nog bezig met de laatste werkzaamheden bij de dagkapel 

(Bonifatiuslokaal). Er zijn extra werkzaamheden uitgevoerd, onder an-

dere het vervangen van voetlood, herstelwerkzaamheden aan het glas in 

lood en een ruiterlat aanbrengen op de nok van de kerk. Op 17 juni zal de 

aannemer het werk volledig opleveren. In de volgend editie van de Zaan-cirkel zullen er een aantal foto’s geplaatst worden van deze werkzaam-
heden.  

 

In de pastorie is begin mei de oude ke-

tels en de boiler verwijderd. Er is een nieuwe ketel met boiler terug-plaatst. De totale kosten zullen rond de € 10.000 uit gaan komen.  
Daarnaast heeft de parochieraad ook opdracht gegeven om in de kerk 

de verdeelkasten (met aardlekautomaten) en het schakelpaneel te la-

ten vervangen. Op zeer korte termijn zullen de deze werkzaamheden 

worden afgerond. Dit wordt gedaan door een gerenommeerd instal-

latiebedrijf.   
 

De parochieraad is dankbaar dat u de parochie zo goed (financieel) 

steunt. 
 

Zoals u ziet is de parochieraad, samen met u en vele vrijwilligers bezig om de Bonifatiuskerk klaar te 

maken voor de toekomst. Er moet nog het nodige gebeuren, denkend aan herstelwerkzaamheden aan 

de binnenzijde van de kerk. Wij hopen dat u de parochie blijft steunen. 
 

Namens de parochieraad, Martijn Truijens 

 

LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES 

 

Weekend  14/15 aug. 
 

Maria Tenhemelopneming / Cornelis Bothe; Leo Goedhart; Eddy Ot-

mar Bons; Eduard Mandersloot; Mies de Man; overl. fam. van Druten ; 

Rie van Twist-Bekker; Trees Kuijl - van Aalderen 
 

Woensdag 18 aug. / 19.00 u Woord & Communieviering 
  

Weekend  21/22 aug. 
 

21e zondag door het jaar B / Ali Beijer-Klitsie; diaken John Versteeg; 

pater Jacob Sijm; Janny Woestenburg; Tony Saba; uit dankbaarheid bij 

gelegenheid van een 98e verjaardag; Wil Heck - Vlasman 
 

Woensdag 25 aug. / 19.00 u Woord & Communieviering 
 

Weekend  28/29 aug. 
 

22e zondag door het jaar B / Dina Cornelia Adriana Duyker; Kenneth 

Max Trustfull; pastoor André Goedhart; Tiny Numan - van 't Ent 
 

▪ 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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Nieuws 
NIEUWS IN HET KORT 

 
▪ PAROCHIEBLAD  

De volgende editie van de Zaancirkel verschijnt in week 35. Kopij – alleen digitaal – inleveren kan tot uiterlijk 15 augustus. In de komende editie alles over de start 

van het nieuwe werkjaar, jeugdactiviteiten en het cursusaanbod voor wat betreft 

seizoen 2021/2022 in de Sint-Bonifatiusparochie. 

 

▪ RESERVEREN / AANMELDEN in de Sint-Bonifatiuskerk  

Hoewel er (gelukkig) versoepelingen zijn in de maatregelen rondom het Coronavirus is het (tot nader 

order!) noodzakelijk uzelf voor elke weekendviering aan te melden! 

Om, voorafgaande aan de vieringen, teleurstellingen te voorkomen (i.v.m. met de anderhalve meter 

maatregel kunnen 100 personen in ons kerkgebouw) u zou nummer 101 - of meer - kunnen zijn en dus 

moeten worden geweigerd is het noodzakelijk uzelf telefonisch of online aan te melden via 075 616 48 

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

Dit kan alleen op zaterdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur! U kunt zich níet opgeven buíten deze uren 

om, óók niet door iemand van de parochieraad of het pastorale team persoonlijk te bellen. Het kan ge-

beuren, hoe jammer ook, dat er geen plaats is in de viering van uw voorkeur! U wordt dan 

gevraagd naar de andere weekendviering te komen. 

 
▪ EXTRA GIFT! 

Namens de parochieraad zou ik aan u willen vragen om de parochie te steunen met een 

(extra) financiële gift. In de anderhalve-meter-samenleving willen we samen kunnen blij-

ven doen wat we zo graag willen: omzien naar elkaar.  

Wilt u een extra gift overwegen? Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee? 
U kunt uw extra bijdrage overmaken op NL 06 INGB 0000 2137 00 t.n.v. Bestuur RK Parochie St. Boni-fatiusparochie o.v.v. ‘extra gift corona’.  
Namens de parochieraad bij voorbaat hartelijk dank voor uw (extra) bijdrage in deze tijd.  

MTL Truijens, Kassier  

 

▪ JEUGDACTIVITEITEN 1) - KWD 
Het afgelopen schoolseizoen lukte het niet om 

met de kinderen bijeenkomsten van de Kinder-
Woord-Dienst, tijdens de zondagsvieringen, te 

houden. De Werkgroep Jeugdkatechese hoopt dat 

de versoepelingen rondom de maatregelen het 

Coronavirus doorzetten en dat zij vanaf zondag 29 augustus weer van start kunnen gaan. Als de KWD 

van start gaat krijgen alle gezinnen, die staan ingeschreven in onze parochie, daarvoor een uitnodiging. 

Let dus op de brievenbus!  

Daarnaast zal via de e-mail nieuws hierover worden doorgegeven aan de ouders. 

 
▪ JEUGDACTIVITEITEN 2) - EERSTE COMMUNIE  

Voor wat betreft de voorbereidingen op de Eerste Communie het volgende: of en wanneer kinderen 

kunnen worden aangemeld hangt af van een aantal factoren.  

Over wanneer en waar de voorbereidingen gaan plaatsvinden en door wie deze begeleidt gaan worden 

is nog geen zekerheid i.v.m. het neerleggen van een aantal taken van onze catechetisch medewerker.  

Bij het ter perse gaan van dit parochieblad was er nog geen duidelijkheid over eventuele opvolging en 

of mogelijk andere opzet van de voorbereidingen. Hopelijk is daar ná de zomervakantie meer over be-

kend. 
▪ JEUGDACTIVITEITEN 3) - VORMSEL 

                            De voorbereidingen op het Vormsel, middels de methode Next Step 4 You vordert ge- 

                           lukkig gestaag. Na een aantal malen uitstel i.v.m. de maatregelen rondom het Corona virus  

                        zijn de jongeren alweer een flink aantal keer bij elkaar geweest!  

         Mogelijk kunnen  zij in oktober of november de voorbereidingen afronden en het Sacrament 

van het Vormsel uit de handen van de bisschop ontvangen. Ook daar meer over na de zomervakantie! 
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ieuws 
NIEUWS IN HET KORT 

 
▪ GESLAAGDEN 

Waar we ook gaan, we kunnen er niet onderuit: het was weer de tijd van eindexamens. 

Overal hingen weer vlaggen met schooltassen buiten! Daar viel dus wat te vieren! 

Ondanks alle Coronaperikelen zijn er weer heel wat jongelui geslaagd voor hun einddi- 

ploma of hebben hun opleiding afgerond. Ook in onze parochie en vooral ook bij onze misdie- 

naars zijn er geslaagden. Jongelui: allemaal van harte gefeliciteerd! Ook de kinderen en jongelui die 

over zijn naar een volgende groep of klas: het is jullie, ondanks online onderwijs toch maar gelukt, van 

harte! Nu maar lekker genieten van zomer, zon en vakantie! En daarna met frisse moed weer beginnen! 

 
▪ MARIA TENHEMELOPNEMING  

Op 15 augustus wordt de Hemelvaart van Maria, de moeder van Jezus herdacht. Formeel is dat volgens 

de Kerk onjuist. Van een hemelvaart is eigenlijk geen sprake, maar God heeft Ma-

ria in de hemel opgenomen, inclusief haar lichaam. Maria hemelvaart is een hoog-

feest in de katholieke Kerk en in veel landen daarom ook een vrije dag.  

Dit jaar valt deze bijzondere dag op een zondag. Vanzelfsprekend zal er in de zon-

dagsviering bij worden stilgestaan. Een aantal koorleden van ons Koor Con 

Amore zullen samen met Alexandre Pavloff, aan het orgel, de viering muzikaal 

omlijsten! U bent allen vanzelfsprekend van harte welkom! 

 
▪ KLEINE REUZEN 
Wie pastoor Goedhart beter gekend heeft, weet dat hij een groot verzamelaar van 

olifantsbeeldjes was. Hij had de geslurfde viervoeters in alle soorten en maten, 

kreeg ze meestal cadeau via zijn contacten met vrienden en bekenden in andere 

landen en werelddelen. In meerdere hoeken van de pastorie prijkt dan ook een vitrinekast gevuld met 

olifantjes van zeer diverse makelij. In het testament bepaalde pastoor dat het aan de executeurs zou zijn 

om te beslissen wat er met de collectie moet gebeuren. Deze hebben besloten de olifantjes te koop aan 

te bieden aan parochianen ten bate van verdere restauratie en onderhoud van de  

Bonifatiuskerk. Dit ligt in lijn met wat pastoor Goedhart gewild heeft. Ieder die  

geïnteresseerd is, is dus welkom op een zaterdagmiddag of na de Hoogmis op zon- 

dag in het ‘Religieuze Hoekje’ om zo’n klein vriendje te bemachtigen; schrik niet, de reu- 

zen zijn dus niet op ware grootte! Ze kunnen echter wel een dierbare herinnering zijn  aan pastoor Goedhart, een ‘reus’ in pastoraal opzicht. 

deken F.J. Bunschoten en Christian Truijens, executeurs-testamentair 
▪ KOOR CON AMORE 

Vanaf september 2020 hebben vijf koorleden en Alexandre Pavloff (dirigent / organist) de repetities en 

het muzikaal begeleiden van de eucharistievieringen weer, met veel enthousiasme, 

opgepakt. Hoeveel plezier zij daarin hebben is te horen tijdens de zondagsvierin-

gen! In verband met de anderhalve meter (Corona) maatregel mogen/kunnen het 

helaas maar deze paar zangers zijn en dat terwijl wij weten dat de andere koor-

leden staan te popelen om ook weer aan de gang te gaan. Als de versoepelingen 

rondom het virus doorzetten worden, na de zomervakantie, de repetities voor 

het hele koor weer opgepakt. We hopen dat alle koorleden dan weer van de partij 

zijn! 
 

▪ STICHTING RESTAURATIE BONIFATIUSKERK ZAANDAM  
- In de vorige twee edities van dit blad heeft de stichting een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. 

Dat heeft geresulteerd in gesprekken met een aantal mensen. Er zijn nog geen definitieve beslissingen 

gevallen hierin maar het ziet er hoopvol uit. In de volgende editie van het parochieblad meer hierover. 

- De ‘Vrienden van de Bonifatiuskerk’ met een schenkingsovereenkomst voor een eenmalige jaarlijkse 

bijdrage willen wij informeren dat eind september het toegezegde bedrag van uw rekening wordt afge-

schreven.                                                                 

Met vriendelijke groet, Ben van Lammeren, Penningmeester.  
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Corona 
CORONA IN DE PAROCHIEKERKEN 

 
Wat versoepelt er?  
Op het moment dat we voor u aan deze Zaancirkel werken in de tweede week van juni blaast het virus 

in ons land de aftocht. Dit na anderhalf jaar pandemische crisis.  

Nog steeds zijn er basismaatregelen. Maar langzaamaan kan er gelukkig wel weer meer.  

 

De versoepelingen gaan uit van onze landsbestuurders. Voor het functioneren van de kerken moeten 

die bovendien ook komen van onze kerkelijke herders. 

 

De Nederlandse bisschoppen bepalen op basis van overheidsversoepelingen waar zij mee kunnen be-

wegen. Hierbij moet u denken aan vragen als: wat is al mogelijk voor koorzang; hoeveel personen kun 

je kwijt op een zangvloer bij een orgel? Is samenzang verantwoord ja dan nee? Hoeveel kerkgangers kun 

je nu feitelijk toelaten in ruimten, weliswaar groot is maar waarin je toch de anderhalve meter wil waar-

borgen? 

 

Hieronder een overzicht van de stad van zaken zoals die per 5 juni is ingegaan.  

 

▪ Parochiekerk van de Sint-Bonifatius 

Er zijn 60 zitplaatsen. Vooraf opgeven is nodig en moet op de zaterdagochtend voorafgaand aan 

de weekendmis gebeuren tussen 9.00 en 11. uur: telefonisch 0756164807 of via https://mee-

vieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/bonifatiuszaandam/ 

 

▪ Parochiekerk van de H. Odulphus 

Er zijn 75 zitplaatsen. Vooraf opgeven is niet meer nodig. 

 

▪ Parochiekerk van de H. Maria Magdalena, ’t Kalf 
Er is plaats voor ruim 50 personen. Vooraf opgeven is nodig en daarvoor gebruikt 

u:  https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/mariamagdalenatkalf/ of de intekenlijs-

ten die achterin liggen.  

 

▪ R.K. Parochie van de H. Maria Magdalena, Wormer 

Er is plaats voor 50 personen. Vooraf opgeven is nodig en daarvoor gebruikt u:  

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

 

▪ R.K. Parochie van de HH. Martelaren van Gorcum 

Vooraf opgeven is nodig. Daarvoor gebruikt u:  

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

 

▪ R.K. Parochie van de H. Jozef 

Er is plaats voor 50 personen. Vooraf opgeven is nodig en daarvoor gebruikt u: 

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

 

▪ R.K. Parochie van de H. Petrus 

Vooraf opgeven is nodig. Daarvoor gebruikt u: 

https://www.eventbrite.nl/o/st-petrusparochie-30385989362 

 

We zijn dankbaar dat we in een land leven waar we hebben mogen doorgaan 

met het samenbrengen van (weliswaar kleinere) groepen mensen. 

 

De parochies, hier in de Zaanstreek, in uw stad of dorp, leven met u mee  
als u het door het coronavirus extra moeilijk hebt gehad en nodigen u uit:  

kom weer naar de kerk. 

https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/bonifatiuszaandam/
https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/bonifatiuszaandam/
https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/mariamagdalenatkalf/
https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/mariamagdalenawormer/
https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hhmartelarenvangorcum/
https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/sintjozefparochiezaandam/
https://www.eventbrite.nl/o/st-petrusparochie-30385989362
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De kelk 
DE KELK VAN PASTOOR GOEDHART 

 

„Wie in Mij blijft en Ik in hem hij draagt rijke vrucht  

want zonder Mij kunt gij niets doen” 

 
- De kelk van pastoor Goedhart - 

 

Het weekend van 1 en 2 mei werd pastoor André 

Goedhart herdacht: op 1 mei zou hij 83 jaar zijn ge-worden… Dat weekend mocht ik ‘zijn’ kelk gebrui-
ken.  

Meestal krijgt een priester bij zijn priesterwijding 

van de familie een kelk voor het opdragen van het 

heilig Misoffer. Diezelfde kelk staat op de dag van de 

uitvaart van de priester op de kist. 

Zo had pastoor Goedhart ook een ‘eigen’ kelk en die 
kelk werd het weekend van 1 en 2 mei gebruikt.  
 

In de voet van de kelk staat een Bijbeltekst gegra-

veerd: „Wie in Mij blijft en Ik in hem hij draagt rijke vrucht want zonder Mij kunt gij niets doen”. Deze 

tekst komt uit het Evangelie volgens Johannes 

(15,5). Bij het laatste avondmaal spreekt Jezus zijn 

leerlingen voor het laatst toe en noemt zichzelf “de 

ware wijnstok” en zijn volgelingen de ranken. Het is 

een tekst over verbondenheid en vrucht dragen, „want los van Mij kunt gij niets.” 
Alsof het zo moest zijn werd dat weekend, de vijfde 

zondag van Pasen in het jaar B, déze evangelietekst 

gelezen.  
 

Die bijbeltekst staat niet in kleine letters in de voet van de kelk gegraveerd, maar in grote, duidelijk 

leesbare letters. Ik stel me zo voor dat pastoor Goedhart elke keer als hij ‘zijn’ kelk gebruikte deze tekst 
las. Met deze Bijbeltekst werd hij herinnerd aan de kern van zijn priesterschap: het verbonden zijn met Jezus, de Ware Wijnstok, en het besef „zonder Mij kunt gij niets doen”. 
 

De kelk van pastoor Goedhart wordt regelmatig gebruikt 

om het heilig Misoffer mee op te dragen. Het is alsof pas-

toor Goedhart dan via zijn kelk, tot de priester van die 

dag spreekt. Alsof hij vraagt om de kern van het pries-terschap ter harte te nemen: „Wie in Mij blijft en Ik in 
hem hij draagt rijke vrucht want zonder Mij kunt gij niets doen”. Zo proberen we naar het voorbeeld van pas-toor Goedhart, Jezus na te volgen: want „zonder Mij kunt gij niets doen”. 
 

Kapelaan Nico Kerssens 
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Kerkbalans 
ACTIE KERKBALANS OP HERHALING 

 

 

De Parochieraad van onze Sint-Bonifatiuskerk, vraagt nogmaals uw aandacht voor het volgende: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Het wel heel treffende thema voor de Actie Kerkbalans van dit jaar. 

Wie had kunnen bedenken, bij het kiezen van dit thema, dat ook de kerken door de wereldwijde epide-

mie, het coronavirus, zouden worden getroffen? 

De Actie Kerkbalans 2021 is nu belangrijker dan ooit. Want, helaas, komt er, al meer dan anderhalf jaar, 

beduidend minder geld binnen. Omdat er geen ‘gewone’ vieringen gehouden mogen worden: tot voor 

kort dertig mensen, gelukkig nu 60 mensen, mogen immers maar samenkomen in de kerk. Creativiteit 

en veerkracht zijn dus heel belangrijk.  
 

Het parochiekoor ‘Koor Con Amore’ zingt nog altijd, met op dit moment in verband met de corona maat-

regelen nog steeds maar zes koorleden, tijdens een aantal zondagsvieringen. Onze parochie boft maar 

met dit blijvende enthousiasme van deze koorleden. Veel dank aan hen, maar ook aan alle andere vrij-

willigers voor alle inzet en bereidheid iets méér te doen voor onze lijfelijk aanwezige parochianen in 

deze coronatijd! 
 

Als parochie zien we naar elkaar om, en in de toekomst blíjven we naar elkaar omzien, zij het binnen de 

gestelde richtlijnen. Het is ook belangrijk om in deze coronatijd om te zien naar de eenzame, alleen-

staande mensen om ons heen. Stel je open en kijk wat binnen de gestelde regels mogelijk is. We doen 

het samen! 
 

Het is een heel bijzondere periode in ons leven. Het coronavirus had en heeft nog steeds enorme gevol-

gen voor ons allemaal. Het heeft de wereld in zijn greep, we kunnen samen ook bídden voor een snelle 

en goede afloop.  Terugkomend op de Actie Kerkbalans 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’; allereerst willen 

wij u hartelijk danken voor uw bijdrage van het afgelopen jaar, waarmee u de Sint-Bonifatiusparochie 

heeft gesteund. Zo stelt u de mensen van onze parochiegemeenschap in staat om haar belangrijke taken 

voort te zetten: het verbinden van mensen, het creëren van nog méér gemeenschap, en het ervaren van 

Gods liefde voor iedere mens.  

We blijven hopen dat ook u die nog niet gegeven heeft, of nog twijfelt, dit jaar alsnog een bij-
drage geeft voor de Actie Kerkbalans 2021! Maak een bedrag over op: NL 06 INGB 0000213700. 

HEEL VEEL DANK! 
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Memoriam 
IN MEMORIAM 

 

† Op 23 april overleed Antoine ‘Tony’ Saba op 81 jarige leeftijd.  

In de beste zin van het woord was Tony een trotse man. Trots op zijn gezin, zijn echtgenote, kinderen 

en kleinkinderen. Trots op wat hij in het leven heeft bereikt. 

Hij werd op 12 januari 1940 in Paramaribo geboren. Op zijn 27e emigreerde hij alleen naar Nederland, 

een jaar later volgden zijn vrouw en kinderen.  

Tony was etaleur en werkte onder andere voor de Bijenkorf: etalages als een bezienswaardigheid. Zijn 

trots was dat de Europacup I van Ajax in 1971 in de etalage stond. Ook bij andere bedrijven hielp hij 

mee in de marketing.  

Tony was een hulpvaardig en vrijgevig man: hij deelde uit van wat hij had. Vooral was hij gastvrij: de 

deur stond open, er was genoeg te eten en vooral gaf hij je een gevoel van thuis. 

Op vrijdag 30 april was de uitvaartplechtigheid in de aula van de Wibautstraat, waarna hij op de alge-

mene begraafplaats is begraven. Met trots en dankbaarheid spraken zijn kinderen en kleinkinderen over 

het leven van Tony.  

Moge hij rusten in vrede. 

Kapelaan Nico Kerssens 

 

 

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 plek-

ken waar je helemaal geen contant geld meer kunt geven.  

De Sint-Bonifatiusparochie gebruikt Givt als aanvullende geefmo-

gelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee je, via je mo-

biele 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 ge-

handhaafd. 
 

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 col- 

     lecte 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! 
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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!  

 

JUNI   

Zon. 27 9.30 u Eucharistieviering ( onder voorbehoud ! Kinder-Woord-Dienst) 

Woe. 30 19.00 u Rozenkransgebed en Woord & Communieviering (kerk) 

JULI   

Vrij. 2 13.30  - 15.00 u kerkwerken 

  16.30 u Aanbidding en Rozenkransgebed 

Zat. 3 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 

Din. 6 20.30 u Vergadering Kerkbestuur 

Woe. 7 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 

Vrij. 9 9.00  - 10.30 u kerkwerken 

Zat. 10 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 

Woe. 14 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 

Vrij. 16 13.30  - 15.00 u kerkwerken 

Zat. 17 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 

Woe. 21 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 

Vrij. 23 9.00  - 10.30 u kerkwerken 

Zat. 24 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 

Woe. 28 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 

Vrij. 30 13.30  - 15.00 u kerkwerken 

Zat. 31 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 

AUGUSTUS   

Woe. 4 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 
Vrij. 6 9.00  - 10.30 u kerkwerken 

  16.30 u Aanbidding en Rozenkransgebed 

Zat. 7 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 

Woe. 11 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 

Vrij. 13 13.30  - 15.00 u kerkwerken 

Zat. 14 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 

Zon. 15 9.30 u Feestelijke eucharistieviering b.g.v. Maria Tenhemelopneming 

Woe. 18 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 

Vrij. 20 9.00  - 10.30 u kerkwerken 

Zat. 21 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 

Din. 24 19.00 u Vergadering Dagelijks Bestuur Kerkbestuur 

Woe. 25 19.00 u Rozenkransgebed en Woord-Communieviering (kerk) 

Vrij. 27 13.30  - 15.00 u kerkwerken 

Zat. 28 13.00 u 16.30 u openstelling kerk 

Zon. 29 9.30 u Eucharistieviering ( onder voorbehoud ! Kinder-Woord-Dienst) 
 

 

  Kinder-Woord-Diensten tijdens de zondagsvieringen zijn onder voorbehoud van maatregelen  

rondom het Coronavirus. Als er een KWD bijeenkomst is krijgen ouders ÁLTIJD tevoren een e-mail! 
 

OUDERS WEET U ZEKER DAT DE PAROCHIE UW E-MAILADRES HEEFT?  
Geef dit a.u.b. door via:  wjk.bonifatiusparochie@live.nl 

 

 

De redactie van de Zaancirkel, editie Bonifatius, én de Parochieraad 
wensen alle lezers van dit blad een mooie zomer! 

mailto:wjk.bonifatiusparochie@live.nl
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•  Voorwoord 3 

•  Berichten vanuit de regio 4 

•  Het Onze Vader Gebed 5 

•  Mariafeest 6 
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•  Woord van pastoor 21 

•  Liturgische kalender en misintenties 22 
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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/
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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 

 

 
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! 
  Meld 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 

 

–

–

–

–

–

                                                                                                                                                                     28 juni 2021 


