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H. Odulphusparochie                                                                                         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 
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VOORWOORD 
 

Corona 
 
De coronatijd doet mij denken aan de woestijntocht van het volk Israël. Ze waren vrije mensen, ze waren 
op weg naar het beloofde Land (land dat overvloeide van melk en honing, een land om naar te 
verlangen), 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 
verkeren. 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 
afgelopen 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 
economische 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 
woestijnbewoner 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 mensen 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  
 
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 
hoogfeest 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 
hoogfeest 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 
gedenkdag 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: zaanskerkenpad@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/katholiekzaanstreek. 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
https://www.facebook.com/katholiekzaanstreek
https://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/
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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 Matteüs-Evangelie van de Bijbel is het Onze Vader gebed door Jezus uitgesproken tijdens de 
Bergrede. De gehele Bergrede, Matteüs 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 volgde 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                                                                                                           Matteüs 5:43  

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 zoals 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, 
vergeeft en verlost; dat biedt hij ons aan in de eucharistieviering.  
 
Aangespoord door een 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 een gebod van de Heer en 
door zijn goddelijk 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 
 
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 oorsprong 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 periode 
van droogte. De wolk bedekte spoedig de hemel en bracht 
overvloedige 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 generale 
overste van de Orde der Karmelieten. Naderhand beoordeelde de 
Kerk deze verschijning als authentiek. Er zijn veel uitstekende 
manieren om Maria te vereren, maar weinige hebben zo diep 
wortel geschoten bij de gelovigen, en weinige werden 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 
moederlijke bescherming voort tot over de dood heen. 
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MARIA-FEEST 
 
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  
Schenking 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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DE ZWITSERSE GARDE: 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 
legermacht 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 Vaticaan beschikking over een eigen Politiemacht, deze is geen 
onderdeel van de Zwitserse Garde. Deze Politiemacht is louter actief op het grondgebied van 
Vaticaanstad en heeft ook samenwerkingsverbanden met de Italiaanse politie. Deze samenwerking 
resulteert ook in het bijzondere feit dat de Italiaanse politie verantwoordelijk is voor openbare orde op 
en rondom het St. Pietersplein en niet het politiekorps van Vaticaanstad 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 174cm 
- in het bezit van een middelbare schooldiploma of beroepsopleiding 
 (ongeschoolden worden niet toegelaten tot de Garde) 
 
Bron: 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 
uitgestrekt 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 behoeders 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 Franciscus 
  

https://www.guardiasvizzera.ch/paepstliche-schweizergarde/en/about-us/
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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. 
Rivaliteit en onbekendheid hebben 
plaatsgemaakt voor respect en 
samenwerking. Maar we zijn er nog lang niet. 
Afrika en Azië worden ontwricht door de islam 
die naar ons gevoel oprukt op een 
terroristische wijze. Wat nu? De ‘methode 
Willebrands’ kan misschien helpen. Wat dat is 

leest u in het volgende artikel.  
 
De 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 wijsbegeerte te gaan 
studeren. In 1937 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 Warmond. 
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, 
godsdienstig. 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, overtuigd als zij was dat de verdeeldheid het probleem van kerken was; en dat die maar terug 
moesten keren naar Rome en zich conformeren aan de regels van de moederkerk. En die was zeer 
gecentraliseerd geraakt 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 
Wereldraad 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 Augustin Bea werd de voorzitter van het secretariaat en Jo 
Willebrands de secretaris. Uit bestaande katholieke oecumenische initiatieven 
werden de eerste adviseurs 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 erop 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 institutionele 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 Willebrands zochten naar 
kerkelijke waarnemers: afkomstig uit de protestantse en orthodoxe kerken. Zo werden er betrekkingen 
aangeknoopt met de oecumenische patriarch Athenagoras in Istanbul. 
  

 

>> 
Uiteindelijk 
leidde dit  
tot een  
persoonlijke 
ontmoeting 
tussen de  
patriarch en 
paus Paulus VI. 
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OECUMENE – 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 Concilie 
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 vertrouwen 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? Willebrands kende de vooroorlogse 
geschiedenis van de diocesane werkliedenbonden niet, ook niet de naoorlogse ontwikkeling van het 
sociaaleconomische stelsel Nederland en had ook geen visie op de gewenste richting van de christelijke 
cultuur in Nederland. Katholie sociale organisaties zochten soms samenwerking of fusering met 
protestants-christelijke zuil en soms met de socialistische zuil. De bisschoppen lieten 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 door 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 
christengelovige heeft het recht dat gewijde herders (lees: priesters) hem 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 
werkers, catechisten, medewerkers van de bisschop en priesters als dusdanig.  
 
De gewijde herders zijn gehouden om het woord Gods, de sacramenten en de overige geestelijke 
goederen 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. 
Overeenkomstig 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 verkeert. 
 
Bediening van het woord Gods 
De bediening van het woord Gods en de sacramenten is niet 
uitsluitend aan de gewijde herders voorbehouden. Zowel 
diakens komt de bediening van het woord Gods toe en 
zowel religieuzen als lekengelovigen kunnen in de 
bediening van het woord Gods betrokken worden. Zo is een 
diaken, en in sommige omstandigheden een lekengelovige, 
een gewone bedienaar van het doopsel. Gewijde herders 
zijn wel gebonden aan het feit om pastorale bijstand te 
verlenen als daar om gevraagd 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). Christengelovigen zijn wel gebonden 
aan de plicht om elke zon-of feestdag de communie te 
ontvangen(mits het kan). Verder dienen 1 keer per jaar 
zware zonden op gebiecht 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 de 
kerkelijke levensstaat uit vrije keuze te maken. Dit houdt in dat de Christengelovige de keuze hiertoe in 
vrijheid heeft 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 
geldig! 
 
Bron: Katholiek Canoniek Recht, ISBN: 9789056253929 
Bron: Katholiek Canoniek Recht, ISBN: 9789056254773 
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TITUS BRANDSMA 
 
Theologencommissie erkent wonder Titus 
De theologencommissie van de Romeinse Congregatie voor de 
heiligverklaringen heeft de onverklaarbare genezing van een Amerikaanse 
karmeliet onlangs erkend als wonder op voorspraak van de Z. Titus 
Brandsma. Daarmee is de canonisatie 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 aangemerkt. Onderzocht is of de 
genezing als een heilzaam teken van God kan worden beschouwd en of er 
een verband bestaat tussen de genezing en het aanroepen van de zalige 
Titus Brandsma.  
De volgende stap is het oordeel van de kardinalen en bisschoppen van de 
Congregatie. Als zij de erkenning van de theologencommissie bevestigen, 
dan wordt het in laatste instantie aan de paus voorgelegd. Hij bepaalt of het 
wonder officieel aan de voorspraak van de kandidaat heilige kan worden toegeschreven. Als dat het 
geval is, staat niets een canonisatie nog in de weg.  
Het verzoek tot heiligverklaring 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 uitgeroepen 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 
vertroebeld’, 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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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? Ik ken hem toch niet. 
Ik 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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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 plechtigheid werd voorgegaan door kardinaal Marcello Semeraro. 
Hij zag het als zijn religieuze roeping om de georganiseerde misdaad 
op Sicilië te bestrijden. 
Livatino was een nog jonge rechter toen hij op 37-jarige leeftijd werd 
vermoord 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 rechtbank 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 
bezittingen 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 
antwoord 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 
diocesane 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 
beraamd “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 
besluitvormingsproces 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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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 vrouwen luisterden vol 
aandacht en ze kregen tranen in de ogen van ontroering. 
De derde liep naar zijn moeder 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 verwonderd. 
"Ik heb maar één enkele zoon gezien!". 
 
Leo Tolstoi 

 

Volg de lijn en schrijf 
de letters op. Wat 
wordt er gezegd? 

 De eerste letter 
is de J.  
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KATHOLIEKEN VAN NEDERLAND, ER IS NOG NIETS VERLOREN 
 
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 procent 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 
terugkeer naar het aan hen toegewezen godshuis 
nog geen sprake. De rooms-katholieke kerk in 
ons land is verzwakt uit de coronacrisis 
gekomen, ook omdat 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 
standbeeld bleek lastig bereikbaar met de auto. 
Zo ontbeerde het monument een parkeerplaats 
voor personenauto’s en toeristenbussen. Er 
schuin tegenover 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 
emancipator 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 voorkant van de granieten sokkel 
prijkte zijn wapen (met daarin een ganzenveer) 
en Schaepmans beroemde 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 
receptionist daar dat het Schaepmancentrum 
was teruggebracht tot een Schaepmanhoekje. 
‘Vanwege de coronapandemie, begrijpt u wel’. 
Dat hoekje bleek een vitrine te zijn met daarin 
onder meer het dodenmasker van Schaepman en 
een sigarenkoker in schildpad uitgevoerd en met 
onder meer goud, zilver en parelmoer ingelegd. 
Een geschenk van paus Pius IX aan Schaepman. 
Allemaal mooi hoor, maar ik liep toch een beetje 
teleurgesteld het gemeentehuis van Tubbergen 
uit. Was dit nou alles wat er van het Dr. Schaep-
mancentrum zou overblijven? 
 
Je mag hopen van niet. Zoals je ook mag hopen 
dat de katholieke kerk in ons land niet definitief 
verwordt tot een monument waar je moeilijk je 
auto kwijt kan; een fremdkörper in een 
landschap dat voorgoed veranderd is. Een vitrine 
in het gemeentehuis. De vraag is of de 
katholieken van Nederland zich zullen 
neerleggen bij deze neergang van hun kerk. Of 
zullen ze de coronacrisis aangrijpen als een 
nieuw begin? Dat laatste vereist een gezonde 
omgang met het verleden, moed en creativiteit 
bij de kerkleiding en een gezonde portie 
vechtlust bij alle gedoopten. 
 
Er is nog niets verloren, katholieken van 
Nederland. Dus bal die vuist en zeg het 
Schaepman na: ‘Ik geloof, ik strijd’. 
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VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK 
 

 

H. Bonifatius 
Oostzijde 12 

H. Magdalena 
Kalf 160 

H. Odulphus 
Dorpsstraat 570 

H. Jozef 
Veldbloemenweg 2 

14e zondag 
Za. 3 juli 

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.  
Eucharistie  
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Woord en Communie 
W. Waardijk 

15e zondag 
Za. 10 juli 

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.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Woord en Communie 
J. Hoekstra 

16e zondag 
Za. 17 juli 

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.  
Eucharistie  
N. Kerssens 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 

17e zondag 
Za. 24 juli 

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 Patroonsfeest 
N. Beemster 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Woord en Communie 
W. Waardijk 

18e zondag 
Za. 31 juli 

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.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep liturgie 

19e zondag 
Za. 7 aug.  

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.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Woord en Communie 
J. Hoekstra 

Maria ten 
Hemel- 
opneming 
Za. 14 aug.  

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.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Woord en Communie 
W. Waardijk 

21e zondag 
Za. 21 aug.  

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.  
Eucharistie 
N. Beemster 

10.00 u.  
Woord en Communie 
J. Hoekstra 

22e zondag 
Za. 28 aug.  

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.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Woord en Communie 
J. Hoekstra 
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Overige kerktijden in Bonifatius, Odulphus en Magdalena 
H. 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 
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 

 
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 
bewegen. 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 waarborgen? 
 
Hieronder een overzicht van de stad van zaken zoals die per 5 juni is ingegaan.  
 
Parochiekerk van de H. Bonifatius 
Er zijn 60 zitplaatsen. Vooraf opgeven is nodig en moet op de zaterdagochtend voorafgaand aan de 
weekendmis gebeuren: telefonisch 0756164807 of via  
https://meevieren.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 intekenlijsten 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.  
Uw 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/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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VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK 
 

Martelaren Petrus en Maria Magdalena 

 

HH. Martelaren 
Boschjesstraat 115 

H. Petrus 
Snuiverstraat 2 

H. Magdalena 
Dorpsstraat 351 

14e zondag 
Za. 3 juli - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
S. Baars - 

Zo. 4 juli 

10.00 u.  
Woord en Communie 
S. Baars 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 

10.00 u.  
Oecumenische dienst  

15e zondag 
Za. 10 juli - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
K. Schuurmans - 

Zo. 11 juli 

10.00 u.  
Woord en Communie 
K. Schuurmans 

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 

16e zondag 
Za. 17 juli - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
S. Baars - 

Zo. 18 juli 

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

10.00 u.  
Woord en Communie 
S. Baars 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep liturgie 

17e zondag 
Za. 24 juli - 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom - 

Zo. 25 juli 

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

18e zondag 
Za. 31 juli - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
S. Baars - 

Zo. 1 aug. 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en Communie 
S. Baars 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep liturgie  

19e zondag 
Za. 7 aug.  - 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom - 

Zo. 8 aug. 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep liturgie 

Maria ten 
Hemelopneming 
Za. 14 aug.  - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns - 

Zo. 15 aug.  

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep liturgie 

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

21e zondag 
Za. 21 aug.  - 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom - 

Zo. 22 aug.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

22e zondag 
Za. 28 aug.  - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns - 

Zo. 29 aug.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep liturgie 
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BERICHTEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE 
 

MENSEN MENSEN MENSEN 
 
Initiatie 
Op 9 mei werd in de Odulphuskerk aan Roy van ’t Hoff (*1990) het Doopsel en vervolgens het Vormsel 
en de H. Communie toegediend. Met volmacht door de bisschop verleend mocht deken Bunschoten met 
deze Sacramenten de kandidaat opnemen in de katholieke, apostolische Kerk nadat hij een gedegen 
voorbereiding had doorlopen door gesprekken op de pastorie. Roy bereidt zich er ook op voor om deze 
zomer in de kerk te Zoetermeer met zijn verloofde in het Huwelijk te treden. Proficiat en veel zegen. 
 
Doopsel 
Op Pinkteren is Andreas Tetenburg (*2020) in de Odulphuskerk gedoopt. Van harte feliciteren we zijn 
ouders Mark en Paula, de peetouders, grootouders en allen die met Andreas’ gezin verbonden zijn. We 
wensen deze kleine apostel, vernoemd naar de grote H. Andreas, die samen met zijn broer Petrus als 
visser geroepen werd, veel zegen toe in het bootje van de Kerk om met Jezus in zee te gaan met de wind 
van de H. Geest in je zeilen. Op Hem kun je altijd vertrouwen, Hij is je kompas. 
 
Initiatie 
Op 30 mei werd in de Odulphuskerk door de Sacramenten van Doopsel, Vormsel en H. Communie in de 
Kerk van Christus opgenomen Martin Been (*1969). Een lange voorbereiding is voorafgegaan zodat 
Martin in volle overtuiging en weldoordacht zijn keuze voor God en geloof kon maken ten overstaan van 
zijn vrouw Mary Jane, peetvader Leon en doopgetuige Johan en misdienaar Jerrich. Van harte welkom, 
Martin, in de familie van Gods kinderen en van zonen en dochters van de Moederkerk. Gefeliciteerd met 
je thuiskomst. Veel zegen. 
 
Initiatie 
Enige maanden terug, op de eerste zondag van de Advent vorig jaar, werd middels het water van het 
Doopsel, de zalving van het Vormsel en het ontvangen van de Eucharistie in Christus’ Kerk opgenomen 
Dennis Jonker (*2002). Van harte proficiat bij je toetreding tot Onze Heer en tot de bronnen van het heil 
waartoe de Kerk ons toegang geeft. We wensen hem een genaderijke toekomst toe op de weg die voor 
hem ligt.  
 
Doopsel 
In voorbereiding zijn de Doopsels van Romee en Noud. Van harte feliciteren pastoor en parochie de 
ouders van Romee: Elmer en Martine Kramer-Dijkman en haar grote zus Bente en grote broer Jurre; en 
ook een felicitatie voor de ouders van Noud: Tim en Linda Veldt-Dijkman en zijn grote broer Sem. Tevens 
een zegenwens voor de grootouders en peetouders van de dopelingen. Een kleine vriendin en vriend 
van Jezus erbij… 
 
Doopsel 
Ook is in de Odulphuskerk het eerste en meest noodzakelijke Sacrament toegediend aan Joanna Maria 
Coletta Ebben. Van harte feliciteren wij haar trotse ouders Frederick en Sandra, peetvader Wessel, 
grootouders en alle familie met haar geboorte op 2 juni en haar Doopsel op 13 juni.  
 
Vormseltoediening 
Op Pinksteren werd in de Hoogmis Karlijn Kuiper gevormd. Zij ontving dit Sacrament uit handen van 
kapelaan Beemster die Karlijn hierop ook heeft voorbereid. Van harte proficiat met dit zegel van God de 
Heilige Geest en moge Hij je leiden met Zijn vrede, wijsheid, vuur en sterkte! 
 
Verjaardag 
Bent u de afgelopen tijd jarig geweest of viert u binnenkort uw geboortedag? Van harte 
proficiat. Een nieuw levensjaar mag in dankbaarheid uit Gods hand ontvangen en geleefd 
worden!  
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Huwelijksverjaardag 
Staat u komende tijd stil bij uw trouwdag, of is deze kortgeleden herdacht, 
dan wensen we u alle goeds toe in verbondenheid met uw echtgeno(o)t(e).  
 
Doopsel 

Stilgestaan bij uw eigen doopdag? Vier deze elk jaar als een cadeau en de levensbron van uw 
onderdompeling in de genade van Christus zal nooit opdrogen.  
Wilt u uw kind het katholiek Doopsel laten ontvangen of bent u zelf hierin geïnteresseerd? 
Neem contact op! 
 

Voornemen tot Huwelijk 
Trouwplannen? Van harte gefeliciteerd als jullie je verloofd hebben…  
In onze fraaie kerken is het mogelijk om voor God en het altaar je kerkelijk Huwelijk te 
sluiten. Ook wanneer een huwelijk elders zal plaatsvinden kunnen wij adviseren.  
 

Geboorte en verwachting 
Soms ontvangen we een geboortekaartje of krijgen we een blij bericht dat jonge mensen 
vader en moeder gaan worden. Veel zegen bij deze belangrijke verrijking van jullie leven!  
 

Verdriet 
Maar ook bij verdrietige gebeurtenissen, zoals ziekzijn, zorgen, overlijden, verlies en gemis, 
delen wij dit als geloofsgemeenschap met elkaar. Draagt elkanders lasten (Gal.6,2) zegt een 
Bijbelwoord. We leven met elkaar mee en dragen samen de pijn waar je doorheen moet. En 
weet dat we bidden om sterkte voor u. Houd vol en we bewonderen ieder die toch wegen vindt 
om elke dag te nemen zoals die komt. 

 
Verhuisd 
Ben je op een andere plek komen te wonen: veel woongenoegen in je nieuwe optrekje. 
Heel belangrijk om je thuis ook echt thuis te voelen! 
 

IN MEMORIAM 
 
In memoriam Anna Maria Smit  
*7 juli 1939               †19 mei 2021 
Op 26 mei namen wij afscheid van Annie Smit, met 
een gezongen Requiemmis waarna zij begraven is 
op het St. Odulphuskerkhof. Annie werd in een 
groot Wormerveerder gezin geboren als een van 
de twaalf kinderen. Zij groeide praktisch zonder 
vader op en had derhalve alleen haar moeder om 
op terug te vallen. Het gezin werd door armoede 
beproefd in en na de oorlogsjaren. De moeder van 
het gezin, Oma Smit, was een hardwerkende, lieve 
en diepgelovige ziel en runde zo goed als zij kon 
het huisgebeuren en daar kwam veel bij kijken. 
Maar zij was voor deze dochter Annie dus de grote 
steun in haar leven en moeders voorbeeld heeft An 
zelf dan ook altijd voortgezet en nagevolgd.  
Ook zij heeft een bewogen leven gekend. Uit haar 
huwelijk werden haar zonen Mark en Marcel 
geboren. Die waren alles voor haar. Deze mannen 
zijn dankbaar voor wat zij van hun moeder hebben 
meegekregen: een ‘opvoeding volgens de 
geboden’ zoals zij dat zelf uitdrukken, in 
zorgzaamheid, geloof en met hun moeder ook een 
beetje als ‘vaderfiguur’ om hen tot sterke, goede, 

oprechte mensen uit te doen groeien en daarin is 
Annie geslaagd. Ze was iemand met een zwak voor 
de zwakkeren die ze graag wilde helpen. Dat ze 
principieel was met sterke meningen en ideeën 
karakteriseerde Annie ook; ze kon zich eerlijk 
uitspreken maar altijd vanuit een mild hart dat 
redeneerde vanuit het goede.  
Enige jaren bezocht zij op zaterdagavonden vaak 
in onze St. Odulphuskerk de avondmis. Ze dacht in 
alles aan de gezinnen van haar zonen en 
schoondochters en had zelf niet zoveel wensen. 
Annie ontzegde zich dan ook gemakkelijk dingen 
om zodoende voor de kinderen iets opzij te 
kunnen leggen.  
In het Rode Kruisziekenhuis ontving Annie 
halverwege de meimaand de H. Olie van het 
Sacrament der Zieken op haar hoofd en 
handpalmen. Toen kwam er rust en mocht zij nog 
even terug naar huis. Aldaar overleed Annie in alle 
kalmte en overgave overtuigd dat Maria haar 
kwam halen. Moge God haar nu laten wonen in 
Zijn liefde en vrede. Rust zacht, Anna Maria.  
deken F. Bunschoten 
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INFORMATIE VOOR DE PAROCHIE 
 
Eerste H. Communie 

Op zondagmiddag 20 juni heeft in besloten kring in de Odulphuskerk de feestelijke 
H. Mis van de Eerste H. Communie plaatsgevonden. De kinderen zijn parochianen 
van de Odulphuskerk en de Maria Magdalenakerk. We feliciteren Valente, Vajèn, 
Stijn, Simon, Philip, Casper, Hugo en Maarten met het ontvangen van Jezus in de 
H. Hostie.  
De Sacramenten van de eerste Biecht en eerste H. Communie zijn heel belangrijke 
stappen in het leven van een jonge christen. Gedoopt zijn is iets, maar als dit 
voortvloeit in een hechte vriendschap met Onze Lieve Heer, dan kan het niet mooier! 
Gefeliciteerd allemaal! Kom vaak naar het altaar waar je het Lichaam van Christus 
vanaf nu in jouw hart mag ontvangen. En nu: op naar het H. Vormsel! 

Pastoor, Angela, Julia 
Werkgroep catechese voor de Eerste H. Communie 
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INFORMATIE VOOR DE PAROCHIE 
 
Het stoelenproject 
In de grote zaal van de pastorie staan al ruim 130 jaar 24 grote zware stoelen; 8 mét armleuning en 16 
zonder. De stoelen hebben door het langdurige gebruik flinke slijtage opgelopen waardoor de bekleding 
losliet en gescheurd is. Daarnaast was een aantal stoelen wankel omdat verbindingen los zaten en bij 
sommige waren de ijzeren veren verplaatst. Het werd dus hoog tijd om de stoelen opnieuw te laten 
bekleden zodat deze weer jaren meekunnen.  
Begin oktober vorig jaar kon helaas vanwege de coronamaatregelen geen traditionele Schapen- en 
Pinkenveiling gehouden worden. Toch heeft men toen gemeend de trouwe sponsoren aan te schrijven 
om zodoende toch een nieuw project te kunnen financieren. Dit heeft ruim 7000 euro opgeleverd. Het 
veilingcomité is akkoord gegaan dat de opbrengst besteed mocht worden aan het restaureren van de 
pastoriestoelen.  
Ondergetekende heeft dit project mogen leiden. Er werd een in alle opzichten gunstig bedrijf gevonden 
die de stoelen heeft gerestaureerd tegen een prijs waardoor wij binnen het budget konden blijven.  
Ook dit project is te danken aan het Schapen- en Pinkencomité wat al jaren mooie projecten heeft 
gesponsord voor onze parochie; in archiefstukken heb ik kunnen lezen dat in 1888 reeds sprake was 
van een kerkschapen veiling. 

Wij hopen dat op woensdag 6 oktober a.s. 
de 73ste veiling wél kan plaatsvinden. 
Langs deze weg wil het St. Odulphus 
parochiebestuur allereerst het 
veilingcomité bedanken voor hun 
jarenlange goede werk. Maar daarnaast 
ook de bieders en kopers van de kavels en 
niet in de laatste plaats onze 
parochiesecretaresse die de administratie 
rondom de veilingen verzorgt. 
Martin Hijne – parochiearchivaris 
 
 
⇐  vóór de restauratie  
 

na de restauratie  ⇒ 
 

 
 
Wapen van Assendelft, bedankt! 
Van harte dank ik de familie Van Gelderen en al hun medewerkers 
voor de jarenlange goede samenwerking met ons, de 
Odulphusparochie. Het was een echte ‘partnerschap’. En zo hoort 
het ook want in elk zichzelf respecterend dorp liggen kerk en kroeg 
niet ver bij elkaar vandaan. Het ga jullie goed, om nu te genieten 
van een welverdiende tijd van rust na hele drukke jaren van 
horecaleven met ontzettend veel herinneringen, speciale 
momenten en plezier: het levenswerk van ‘oom’ Hannes en ‘tante’ 
Truus van Gelderen – Vrouwe.  
Wij zullen dit nooit vergeten. Het Wapen blijft een begrip. 
Pastoor & parochianen 



 

- 24 - 
 

M.O.V NIEUWS mei 2021 
 
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2021 -in het 
teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden- heeft € 450 opgebracht. 
Buiten dit bedrag is waarschijnlijk vanwege de beperkte toegang tot 
de kerk, ook rechtstreeks geld overgemaakt aan de Vastenactie. 
 

Alle gevers hartelijk bedankt voor uw steun aan dit project! Een 
gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk 
inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 
Tijdens de Corona pandemie was het niet mogelijk wenskaarten en 
artikelen uit de wereldwinkel te kopen. 
We hopen dat spoedig de situatie weer normaal wordt en de kerk 
weer onbeperkt toegankelijk is. Daarbij hopen we dat, en de 
wenskaarten en de wereldwinkel, weer volop aan uw wensen kunnen 
voldoen. 
Margriet Kerssens, M.O.V. groep 

 
 

MISINTENTIES 3 juli t/m 29 augustus 2021 
 

zaterdag 3 en zondag 4 juli 2021  

Ton Joosen – Aad van der Laan-van Rixel – Gré 

van Rixel-Morcus – Joop van der Laan – Jan 

Kemna – Pater Piet Hijnen en familie – Arie 

Ransijn en overleden familie – Jacques van der 

Veur – Hein Kerssens en overleden familie – Niek 

Kramer en Gré Kramer-Out – Joop Geuke – Rie 

Rijkhoff – Trudy Roemer-Tromp – Herman, 

Martien en Bertus Homberg – Willy Bosland-

Joosen – Ineke Brakenhoff-Kerssens – André de 

Vries en Ada de Vries-Rijkhoff – Petrus de Jong, 

Geertruida de Jong-Dekker en zoon Jan – Mien 

Pieters-Teekman – Ria Neeft-van Assema – 

Annie Schavemaker-Henneman, Wim 

Schavemaker en zoon Kees. 

 

zaterdag 10 en zondag 11 juli  

Aagje Boon-Berkhout – Linus Kuiper, Tiny 

Kuiper-Buisman, Sjaak Kuiper en familie – Tinus 

van der Park – Jacques van der Veur – Familie 

Kramer – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – 

Jan Heijne en Corrie Heijne-Betjes – Carlijn 

Jantine Hijne-Bos – Mien Pieters-Teekman – 

Annie Schavemaker-Henneman, Wim 

Schavemaker en zoon Kees – Engel Hijnen, Rie 

Hijnen-Rodenburg – Joop van den Bosch. 

 

zaterdag 17 en zondag 18 juli 

Jan Kemna – Anneke Schavemaker-van 't Veer en 

familie – Nicolaas Kerssens en Catharina 

Kerssens-Kroon – Hein en tante Annie – Jo Boon-

van Wonderen en Martinus Boon – John Imming 

– Cor Waij, Miep Waij-Betjes en zonen Willem en 

Cees – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke Verhaar – 

Willy Bosland-Joosen – Gerard Stor en Joop Stor-

Sely – Theun Boersma – Engel Boon, Gerda Boon-

Fatels en Yvonne Eboh-Boon – Petrus de Jong, 

Geertruida de Jong-Dekker en zoon Jan – Mien 

Pieters-Teekman – ouders en familie Teekman-

Reinders – Jo Jak-de Jong en Martin Jak – Jan Jak 

en Trien Jak-Meijer. 

 

zaterdag 24 en zondag 25 juli  

Aagje Boon-Berkhout – Jan Poel, Wim Groot en 

Riet Stoop – Jan van Haastrecht en Marie van 

Haastrecht-de Bruijn – Antoon Poel, Hanny Poel-

Pronk en Jan van Warmerdam – Joop Geuke – Rie 

Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Jan Rutte – Cor 

Poel en Dora Poel-Huijboom – Anneke van der 

Laan-Steen en familie – Mien Pieters-Teekman – 

ouders en familie Pieters-Rosier – Annie Vroom 

– Bep Verdonk-Vestering – Wim Berkhout – Joop 

van den Bosch. 

 

zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus  

Niek Jonker, Cor Jonker en tante Jo – Ton Joosen 

– Aad van der Laan-van Rixel – Gré van Rixel-

Morcus – Joop van der Laan – Jan Kemna – Pater 

Piet Hijnen en familie – Arie Ransijn en 

overleden familie – Jacques van der Veur – Hein 

Kerssens en overleden familie – Niek Kramer en 

Gré Kramer-Out – Rie Rijkhoff – Trudy Roemer-

Tromp – Herman, Martien en Bertus Homberg – 

Willy Bosland-Joosen – Leon Zuidervaart – 
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Petrus de Jong, Geertruida de Jong-Dekker en 

zoon Jan – Mien Pieters-Teekman – Jo Jak-de 

Jong en Martin Jak – Annie Schavemaker-

Henneman, Wim Schavemaker en zoon Kees – 

Engel Hijnen, Rie Hijnen-Rodenburg. 

 

zaterdag 7 en zondag 8 augustus  

Aagje Boon-Berkhout – Rie Rijkhoff – Willy 

Bosland-Joosen – Mien Pieters-Teekman – Ria 

Neeft-van Assema – Annie Schavemaker-

Henneman, Wim Schavemaker en zoon Kees – 

Joop van den Bosch. 

 
zaterdag 14 en zondag 15 augustus 

Jan Kemna – Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, 

Sjaak Kuiper en familie – Nicolaas Kerssens en 

Catharina Kerssens-Kroon – Hein en tante Annie 

– Tinus van der Park – Jan van Haastrecht en 

Marie van Haastrecht-de Bruijn – Familie 

Kramer – Maarten Bakker en vader en moeder 

Betjes – John Imming – Cor Waij, Miep Waij-

Betjes en zonen Willem en Cees – Rie Rijkhoff – 

Corry en Mieke Verhaar – Willy Bosland-Joosen 

– Gré Zuidervaart-Nieuwenhuizen en Antoon 

Zuidervaart – Im Al-Huijgen en Piet Al – Trien 

Vroom-Huijgen en Mans Vroom – Gerard Stor en 

Joop Stor-Sely – Engel Boon, Gerda Boon-Fatels 

en Yvonne Eboh-Boon – Petrus de Jong, 

Geertruida de Jong-Dekker en zoon Jan – Mien 

Pieters-Teekman – ouders en familie Teekman-

Reinders – Annie Vroom – Ingeborg Vink-

Neumann – Jan Jak en Trien Jak-Meijer. 

 

zaterdag 21 en zondag 22 augustus 

Aagje Boon-Berkhout – Anneke Schavemaker-

van 't Veer en familie – Rie Rijkhoff – Willy 

Bosland-Joosen – Jan Rutte – Adrianus 

Lansbergen en Petronella Lansbergen-van der 

Beek en overleden familie – Leon Zuidervaart – 

Carlijn Jantine Hijne-Bos – Mien Pieters-

Teekman – ouders en familie Pieters-Rosier – 
Joop van den Bosch. 

 

zaterdag 28 en zondag 29 augustus 

Jan Kemna – Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon en 

zoon Gerard – Jan Poel, Wim Groot en Riet Stoop 

– Antoon Boon en zoon Kees – Theun Boersma – 

Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en Jan van 

Warmerdam – Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Willy 

Bosland-Joosen – Cor Poel en Dora Poel-

Huijboom – Anneke van der Laan-Steen en 

familie – Theo Petra – Niek Jonker, Cor Jonker en 

tante Jo – Petrus de Jong, Geertruida de Jong-

Dekker en zoon Jan – Mien Pieters-Teekman – 

Bep Verdonk-Vestering – Wim Berkhout – Engel 

Hijnen, Rie Hijnen-Rodenburg

Kopij voor de volgende Zaancirkel graag inleveren t/m maandag 16 augustus 2021,  
indien mogelijk digitaal te versturen naar e-mailadres: desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 
De lengte van de kopij mag maximaal één A4 zijn.  
De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde stukken in te korten. 
 
De volgende Zaancirkel komt uit in de week van 30 augustus 2021 en deze loopt t/m 21 november. 
Redactieleden:  Mevr. G. Noom  Genieweg 78        tel. 075-6874257 
   Dhr. E. Reinhold Gele Ring 48        tel. 075-6573499 
   Mevr. A. Jak   Pastoor van Gervenstraat 17      tel. 06-25510948 
Bezorging van de Zaancirkel: Mevr. J. Padberg S. de Beauvoirstr. 4      tel. 075-6874635 
 
Indien u de Zaancirkel digitaal wilt ontvangen, stuurt u dan een mail naar genoemd adres. 
 

mailto:desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl
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