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Editie Sint-Bonifatiusparochie                                                          11 september 2022           

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 7                                                                                                                 Nummer 1 
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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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Woord 
VOORWOORD 

 

Blijf vertrouwen! 
 Ken je dat gevoel… dat je naar het journaal kijkt en denkt: Waar zijn ze allemaal mee bezig? Dat een 
telefoontje slecht nieuws brengt over een vriend en jij je de rest van de dag somber voelt. Dat de maand 

nog lang niet voorbij is, maar jouw bankrekening al leeg? Dat de kerk liefde en vrede preekt, maar dat 

onrust leeft in jouw hart, het oorlog is soms in je hoofd.  

 

Dat zijn hele menselijke gevoelens en gedachten die 

je soms de moed doen opgeven. We hebben ze alle-

maal wel eens. Ook onze broeders en zusters in de 

bijbel. Heel sprekend is de overmoed en de val van 

Petrus als hij naar Jezus toe probeert te lopen over 

het meer. Of de jongeling die bedroefd wegliep, na-

dat hij met Jezus gesproken had. Vasthouden aan 

zijn bezit was hem nog zo lief. Of Jezus, die de aard 

van ons mensen kent, en soms moedeloos consta-

teert dat het alleen de wondertekenen zijn waarom de mensen geloven. 

 

De wereld kent duistere kanten en onaangename verrassingen. Wij, die in Christus geloven, echter mo-

gen ons in Hem verheugen. Ons geloof is een warm en blij geloof: Onze God is een Vader bij wie de deur 

altijd openstaat. We kunnen ons keren tot Maria en haar liefdevol luisterend oor. Nooit is hulp ver weg. 

In stil gebed, in het aansteken van een kaarsje of in de ontmoeting met een ander of de Ander. 

We hoeven weinig meer te doen dan te vertrouwen: ‘Wie op de Heer vertrouwt is gelukkig,’ leert Spreuken ons. ‘Als je op Mij vertrouwt ben je als een boom met wortels in de rivier,’ fluistert Jeremia ons toe. Vertrouwen is genoeg om 
vrede te vinden in onszelf en weer het goede te zien in de ander en in de wereld.  

 

Vertrouwen hebben en houden, in jezelf, in de ander, in het leven, in de toe-

komst, is niet makkelijk, maar doet ons onszelf overstijgen. Immers: een klein 

beetje vertrouwen is genoeg om bergen te verzetten. Vertrouwen is de basis 

van grootse dingen: geloof, vriendschap, rechtvaardigheid, liefde en vooral ook 

vrede.  

 ‘Als ik denk aan vertrouwen dan denk ik aan verbinding, En wel aan verbinding van mensen, met elkaar en 

met de Heer.’ Schrijft Dick Amesz in de toelichting bij het logo dat hij heeft ontworpen. In dat logo is vertrouwen uitgebeeld. ‘Vertrouwen op elkaar is een proces dat steeds moet doorgaan en dat we actief 

moeten vormgeven.’ Daarom heeft de heer Amesz zeven omhelzingen weergegeven in het logo. Omdat 

zeven een heilig getal is, dat een cirkel rondmaakt, maar ook omdat het zo aanduidt dat we voortdurend 

moeten werken aan vertrouwen.  

 

Vertrouwen: Heel eenvoudig, maar daarom uiterst moeilijk om vol te houden. Dus: Blijf vertrouwen! 

Vertrouw op de Vader en wees niet bezorgd.  

 

Diaken Jeroen Hoekstra 
 

 

 

 

‘Kijk vooruit en blijf vertrouwen 

in een wereld vol onzekerheid 

Want Gods eindeloze liefde  

is de weg naar vrede en gerechtigheid.’ 
                                                                (Acclamatie) 
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Nieuws 
NIEUWS VANUIT HET PAROCHIEVERBAND 

 

R.K. Parochieverband Zaanstreek 
St. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W) - 

HH. Martelaren van Gorkum - H. Odulphus - St. Petrus 
 

Contactadres: Dorpstraat 570 1566 BZ Assendelft 

E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com 
 

Uit de bestuursvergadering 
 

Financiën 
Sinds dit jaar moeten organisaties, waaronder 
ook de kerken, een UBO verklaring opgeven met 
daarin de personen met zeggenschap over de fi-
nanciën. Dit ter voorkoming van o.a. fraude. Alle 
parochies hadden daarover apart bericht ont-
vangen. Dit is opgepakt door Martijn Truijens die 
alle gegevens heeft verzameld en de formulieren 
heeft ingediend bij het UBO-register.  
Daarnaast zijn er zorgen over de energierekenin-
gen van de parochies. Wanneer iemand een ex-
pert is of weet met kennis op dit vlak graag dit 
melden. Wellicht moet er voor de toekomst ook 
naar andere warmtebronnen gekeken worden. 
 

Priestergraf 
Op het priestergraf op de begraafplaats in Zaan-
dam, waarin priesters van de parochies St.Boni-
fatius en St. Jozef rusten, is de naam van pastoor 
J.A. Broersen, die op 19 maart jl. hier te ruste is 
gelegd, op de steen gegraveerd. Tevens is van dit 
Zaandamse priestergraf de grote houten crucifix 
gerestaureerd.  
Ook op de begraafplaats achter de Odulphuskerk 
in Assendelft wordt het priestergraf opgeknapt.  

Pastoraal en meer 
Er is gesproken over wijzigingen in het vierin-
genrooster. Dat is soms lastig aan te vullen bij 
ziek en zeer van pastores.  
 

De Eerste Communievieringen waren zeer ge-slaagd, zo’n 23 kinderen uit onze regio hebben 
deze stap gezet.  
 
Voor het Kerkenpad naar Zuidwest Friesland 
zijn maar liefs 120 aanmeldingen ontvangen.  
 
De parochieraad van de Martelaren van Gorcum 
vraagt het bestuur steun voor de motivatiebrief 
voor verlenging van de huur van de Pinkzaal in 
het BWZ-gebouw. Er komen tips van verschil-
lende aanwezigen (Inmiddels is goedkeuring 
hiervoor ontvangen). 
 
Namens het bestuur, Marga Breed 
 

NIEUWE WEBSITE  
 

Katholiekzaanstreek.nl 

Nieuwe website voor onze parochies 
In de zomer is onze nieuwe website online gekomen met informatie over al onze parochies. Nog niet alle pagina’s zijn helemaal af, maar er komen nu regelmatig updates.  
 
Nieuws, activiteiten en verdieping  
Op onze nieuwe website vindt u algemene informatie, zoals over de sacramenten. Vanzelfsprekend is er 
een nieuwspagina met het laatste nieuws uit de parochies en soms uit het bisdom. En op de site kunt u 
vinden welke activiteiten er georganiseerd worden voor u en er zijn verdiepende teksten te vinden om 
u te inspireren. 
 
Informatie per parochie 
Daarnaast heeft elke gemeenschap haar eigen pagina. U vindt daar informatie over de parochie, laatste 
nieuws specifiek voor de parochie en ook nieuwsbrieven (indien van toepassing) en het parochieblad. 

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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NIEUWE WEBSITE - VERVOLG 

 
Redactie 
De redactie van de website heeft ook een nieuw mailadres. U kunt de redactie bereiken via 
redactie@katholiekzaanstreek.nl als u bijdragen heeft voor de website of suggesties.  
 

Klaar voor de toekomst 
Met deze nieuwe website is er een goede basis gelegd voor de toekomst. In de vakantie was er vanzelf-
sprekend niet veel nieuws, maar nu het werkjaar is begonnen, zal de nieuwe site meer en meer wegwij-
zer worden voor alles wat er te gebeuren staat in onze parochies. Daarnaast wordt er achter de scher-
men gewerkt aan nieuwe en verrassende content. Zo hopen we binnenkort ook interessante boeken uit 
te kunnen lichten in samenwerking met een levensbeschouwelijke boekhandel. Kom dus regelmatig een 
kijkje nemen op onze nieuwe site! 
 

                                                                    BERICHT VANUIT HET VATICAAN 

 
Verrassing 

Paus Franciscus kondigde eind mei aan dat hij eind augustus 21 nieuwe 
kardinalen creëert. De lijst zit vol verrassingen. Het is pas echt een ver-
rassing als paus Franciscus niet verrast. Menig waarnemer verwachtte 
de aankondiging van enkele benoemingen binnen de Romeinse curie. De 
apostolische constitutie Praedicate Evangelium – Franciscus’ hervorming 
van de curie – werd op Pinksterzondag 5 juni van kracht. 
Van enkele belangrijke curiekardinalen loopt het mandaat ten einde 
en aangezien zij ouder dan 75 jaar zijn, is het wachten op hun opvol-
gers. 
 
Typisch Franciscus 

Paus Franciscus kondigde geen nieuwe curie-prelaten aan.  
Wel diepte hij plots een lijstje op met de namen van eenentwintig mannen die op 27 augustus kardinaal 
gecreëerd worden. 
 
Drietal namen 

Een drietal nieuwe namen is geen verrassing (hoewel bij de presentatie van Praedicate Evangelium in 
maart uitdrukkelijk was gesteld dat een curie-orgaan voortaan niet per se door een kardinaal wordt 
geleid). 
De Engelse aartsbisschop Arthur Roche nam vorig jaar de leiding van de congregatie voor de Goddelijke 
Eredienst en de Discipline van de Sacramenten over van kardinaal Robert Sarah en wordt nu ook kardi-
naal. 
Dat is evenzeer het geval met de Koreaanse aartsbisschop Lazarus You Hueng-sik, die Franciscus on-
langs naar Rome haalde om de congregatie voor de Clerus te leiden. En ook de nieuwe voorzitter van de 
Pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad, de Spaanse Legionair van Christus Fernando Vérgez 
Alzaga, krijgt eind augustus een kardinaalbaret. 
 
Spectaculairste verrassing 
En verder: alleen verrassingen. De spectaculairste is wellicht de kardinaalscreatie van de nauwelijks 48-
jarige apostolische prefect Giorgio Marengo van Ulaanbataar in Mongolië. Deze jonge missie bestaat 
nauwelijks dertig jaar; er zijn amper duizend katholieken in Mongolië. Paus Franciscus blijft het begrip ‘periferie’ zo letterlijk mogelijk invullen. 
In Italiës grootste aartsbisdom zullen ze dan weer knarsetanden. Milaan telt 5 miljoen katholieken ver-
deeld over meer dan duizend parochies, maar op de zetel van Ambrosius zit al bijna vijf jaar geen kardi-
naal meer. En dat terwijl het perifere suffragaanbisdom Como zijn bisschop Oscar Cantoni straks wel met ‘eminentie’ mag aanspreken. 
Vanaf 27 augustus zijn er 229 kardinalen. 131 van hen zijn jonger dan 80 en mogen dus aan een even- 

Een zucchetto, het hoofddeksel 

van geestelijken, in de kardinaal-

kleur rood. 

Foto: CNS - Paolo Cocco, Reuters  

mailto:redactie@katholiekzaanstreek.nl
https://www.kn.nl/verdieping/analyse/sluitstuk-of-nieuw-begin-hoe-dan-ook-is-praedicate-evangelium-een-sleuteldocument-voor-franciscus-pontificaat/
https://www.kn.nl/vaticaan/engelse-aartsbisschop-arthur-roche-volgt-kardinaal-sarah-op/
https://www.kn.nl/vaticaan/paus-benoemt-koreaan-tot-prefect-congregatie-voor-de-clerus/
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BERICHT VANUIT HET VATICAAN - VERVOLG 

 
 tuele pausverkiezing deelnemen. 

Bron: Voor een deel overgenomen van kn.nl 

 
Meer interessante artikelen lezen?  Ga naar: www.kn-digitaal.nl en/of neem een 
abonnement op Katholiek Nieuwsblad! Contact: Postbus 1270, 5200 BH  ’s Hertogenbosch, tel. 073 612 34 80 e-mail info@kn.nl;  
 Zie ook:kn.nl/abonnementen 
 

GOD HEEFT ER EEN NEUS VOOR! WIJ OOK? 

 

Onze Nederlandse taal kent tal van uitdrukkingen 
met de neus als centraal begrip. Denk maar aan: 
met je neus in de boter vallen; het is haar door de 
neus geboord; het is een wassen neus; ze hebben 
hem bij de neus genomen; wie zijn neus schendt, 
schendt zijn aangezicht; hij heeft een snee in zijn 
neus; hij steekt overal zijn neus in en een lange 
neus trekken. Zo kan ik nog wel even doorgaan. In 
het boek Nederlandse spreekwoorden, spreuken en 

zegswijzen van de taalkundige Kornelis of Klaas ter 
Laan (1871-1963) vind je er nog heel veel meer. 
Ter Laan was onderwijzer, kamerlid voor de SDAP, 
de voorloper van de PvdA, en taalkundige. In onze 
streek is hij bekend, omdat hij van 1914-1937 bur-
gemeester was van Zaandam. De eerste socialist op 
die post in Nederland! Ter Laan was een sociaal be-
wogen mens, die met hartstocht zijn neus in aller-
lei asociale kwesties stak om vervolgens te ijveren 
voor verbetering.  
 

Maar hoe is het met onze neus? Ruiken doe je door 
je neus te gebruiken. Wie corona kreeg en zijn reuk 
verloor weet wat dat betekent. Maar je neus is er 
niet alleen om te ruiken. In het eerste Bijbelboek 
Genesis horen wij: Toen boetseerde God de Levende 

de mens uit stof van de aarde genomen en Hij blies 

hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een 

levend wezen (2,7). Onze neus is dus allereerst het 
orgaan waardoor een mens ademt. Neus en adem 
zijn zo aan elkaar gekoppeld. De adem in de neus 
van de mens toont de afhankelijkheid van de mens 
van God. Wie ben je zonder de Eeuwige? Wij leven 
bij de gratia, de genade van God en die krijg je voor 
niks oftewel gratis. God zelf heeft ook een neus. Wij 
zijn immers geschapen naar zijn beeld en gelijke-
nis. Afgoden hebben ook een neus maar ze ruiken 
niets! Net zo als zij een mond hebben maar niet 
kunnen spreken, ogen maar niet kunnen zien en 
oren maar niet kunnen horen! vertelt ons psalm 
115. De adem van Gods neus is beeld van Gods 
kracht en aanwezigheid. Zo horen wij in het boek 
Exodus hoe Mozes en de Israëlieten aan de Rietzee 
een danklied tot God zingen:  

Uw neus heeft geblazen: de wateren stegen, de 

stromen bleven staan als een dam, de golven ver-

stijfden midden in de zee! (15, 1 en 8).  
Om de woede van God te beschrijven neemt de bij-
bel ook zijn toevlucht tot de neus. Dat komt omdat 
het Hebreeuwse woordje "af" zowel neus als toorn, 
woede kan betekenen. Het woord stamt namelijk 
van het werkwoord briesen, snuiven en wie briest 
en snuift -en dat doe je met je neus- is doorsnee 
kwaad. Zo lees je in Deuteronomium (32,22) dat 
God, wanneer Hij boos is over het onrecht dat men-
sen wordt aangedaan, roept: Want een vuur is in 

mijn toorn ontstoken... De beroemde Duitse bijbel-
kenner Martin Buber vertaalt echter terecht: Want 

een vuur is in mijn neus ontstoken. 
 

De lengte van een neus is eveneens veelzeggend. 
Lankmoedig zijn, dat wil zeggen veel kunnen ver-
dragen voor je boos wordt, is in het Hebreeuws let-
terlijk "lang van neus zijn". God is heel lankmoedig, 
lezen wij op verschillende plaatsen in de bijbel. Of-
tewel God heeft een lange neus! Word je echter 
snel boos, ben je ongeduldig, dan heb je in de bijbel 
letterlijk een korte neus!  
 

Hebben wij net als God ook een lange neus? Trek-
ken wij een lange neus tegen alles wat vies en voos 
is in onze wereld? Tegen Poetin en de zijnen? Te-
gen alle machtswellustelingen in de politiek en de 
economie? Tegen alle bestuursvoorzitters van 
grote bedrijven die gemiddeld 40 keer zo veel ver-
dienen als hun personeel? 
 

En laten wij het dan daarbij? Natuurlijk niet. We 
blijven net als Klaas ter Laan onze neus steken in 
allerlei asociale kwesties om vervolgens op je ei-
gen wijze er wat tegen te doen. Dat is dikwijls heel 
vermoeiend, maar we komen weer op adem door 
Gods levensgeest om met velen lange neuzen te 
blijven trekken tegen alle engerds. Wedden dat ze 
eens op hun neus zullen kijken?  
 

Ko Schuurmans, pastor  

http://www.kn-digitaal.nl/
mailto:info@kn.nl
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Cursussen 
DIVERSE CURSUSSEN 

 

➢ Laudato Si 
 

Verbonden met de aarde: Pak jij jouw verantwoordelijkheid? 
Video uitnodiging: https://youtu.be/xKO3DzVo7vI of scan de QR-code.  
Deze cursus heeft plaats in Uithoorn. U bent van harte welkom.  

Heeft u belangstelling om deze cursus in de Zaanstreek te volgen? Mail dan naar Jeroen Hoekstra. Bij vol-

doende belangstelling organiseren we deze cursus ook in de Zaanstreek. 

 

De uitbuiting en uitputting van de aarde is onlosmakelijk verbonden met onze levensstijl. Parallel aan 
de onbalans in ons gebruik van de natuur is het onrecht dat wij de allerarmsten op deze aarde aandoen. 
Zij zijn het die worden uitgebuit om de, in onze wegwerpmaatschappij te weinig gewaardeerde pro-
ducten, zo goedkoop mogelijk te fabriceren. Ook zijn zij de eerste groepen die lijden, daar waar de effec-
ten van klimaatveranderingen optreden. De zorg voor de schepping en de allerarmsten zijn nauw met 
elkaar verbonden. Dat was al zo in de tijd van Franciscus van Assisi en de gevolgen van deze uitbuiting 

zijn in onze tijd alleen maar sterker geworden. 
 

Crisis op spiritueel en ethisch vlak  

De ecologische crisis valt in grote delen van de wereld samen met een crisis op spiritueel en ethisch vlak. 
Paus Franciscus schetst deze link helder in zijn encycliek Laudato Si, zonder de grote verdiensten van 
onze tijd af te wijzen. Vanuit de inspirerende en grondige doordenking van deze problematiek komt de 
paus met een oproep voor eenieder die de aarde en de ander een warm hart toedraagt: denk globaal, 
handel lokaal. 
 

Waar en wanneer 

We nodigen u uit om op dinsdag 13 september van 20.00–21.30u inspiratie te vinden en ideeën te 
delen over de encycliek Laudato Si.  De avond begint met een inleiding waarin we de hoofdthema’s van de encycliek voor u duiden. Daarna spreken we met elkaar vanuit een open en inspirerende houding over wat deze thema’s kunnen beteke-
nen voor ieder van ons en de manier waarop wij in het leven staan. Tenslotte krijgt iedereen de gele-
genheid om zelf uit te spreken wat hij of zij meeneemt van deze avond. Mogelijk komt er een vrijblijvend 
vervolg waarin we met elkaar delen hoe we in de praktijk van ons leven en (vrijwilligers-)werk aan de 
slag zijn gegaan met de vragen die de encycliek aan ons stelt. De avond staat onder leiding van Angela 
Scholte en Jeroen Hoekstra en wordt gehouden in het trefcentrum van De Burght (Potgieterplein 4 in 
Uithoorn). 
 

Aanmelden 
U kunt zich opgeven voor deze avond door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl. Opgeven 
kan tot 15 september. Na aanmelding ontvangt u per mail een samenvatting van de encycliek en even-

tueel andere documenten die u kunt lezen ter voorbereiding. Opge-
ven is niet nodig, maar vergroot de effectiviteit van uw deelname. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de parochie.  
 

    We moeten een oude les hernemen,  

    te vinden in verschillende religieuze tradities  

    en in de Bijbel: de overtuiging ‘less is more’  (Laudato Si) 
 

➢ Geloven Groeit 
 

Video uitnodiging: https://youtu.be/rgr3YFKSph4 of scan de QR-code.  
Deze cursus heeft plaats in Uithoorn. U bent van harte welkom. Heeft u belangstelling om 

deze cursus in de Zaanstreek te volgen? Mail dan naar Jeroen Hoekstra. Bij voldoende 

belangstelling organiseren we deze cursus ook in de Zaanstreek. 

 

https://youtu.be/xKO3DzVo7vI
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
https://youtu.be/rgr3YFKSph4
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DIVERSE CURSUSSEN - VERVOLG 

 

Geloven is meer dan ja en amen. Geloven is antwoord geven, een relatie zelfs. Zo ontstaat jouw persoon-
lijke verhaal als gelovig mens. Dat persoonlijke geloofsverhaal verandert gedurende het mensenleven. 
Het evolueert, wordt volwassen: van de mooie, 
 maar kinderlijke beelden van je jeugd naar een meer volwassen manier van kijken nu. En door elke 
(geloofs-)crisis heen, ontstaan nieuwe vragen die weer leiden tot nieuwe antwoorden en een andere 
manier van kijken naar het geloof. Nieuwe manieren om over God en het goddelijke te spreken. En elke 
manier van kijken heeft zijn eigen waarde en wijsheid. 
Dominee Joep Dubbink en diaken Jeroen Hoekstra organiseren een serie van vijf gespreksavonden, ge-
inspireerd op het boek ‘God 9.0’, waarin we met elkaar de verschillende manieren van kijken en bijbe-
horende geloofsinzichten verkennen.  
 

Voor wie? 
Voor iedereen die geloven ziet als een persoonlijke spirituele reis. 
Voor iedereen die uitgedaagd durft te worden om met frisse blik te kijken naar zijn of haar eigen ge-
loofsopvattingen van vroeger en nu. Voor iedereen die het gevoel heeft dat zijn of haar denken over het 
geloof botst met andere persoonlijke waarden of manier van leven. 
 

Structuur van de avonden 
De avonden beginnen met een introductie van het thema van de avond aan de hand van een kort college m.b.v. powerpoints, video’s, kunst, verhalen e.d. Daarna volgt een gestructureerde uitwisseling, waarbij 
we delen vanuit onze eigen levenservaring. 
Avond 1: Rationaliteit en geloofsvertrouwen. Geloven in tijden van wetenschappelijke dominantie! 
Over de spanning tussen ons wetenschappelijke wereldbeeld en onze geloofsbeleving. 
Avond 2: Opgroeien. De parallel tussen de mensheid en het individu. Van jagers-verzamelaars tot we-
reldburgers... Over hoe Godsbeelden samenhangen met hoe wij naar de wereld en onszelf kijken. 
Avond 3: Geel bewustzijn -de motor tot geloofs- en kerkvernieuwing? Antwoorden op de vragen van 
deze tijd? Over ecologisch bewustzijn, altruïstische ethiek en allesomvattende liefde. 
Avond 4: Visioen en mystiek. We kijken naar de toekomst. Hoe zullen we dan naar onszelf en de wereld 
kijken? En we kijken naar binnen en betreden het domein van de mystiek. 
Avond 5: God is ieder ogenblik nieuw. De precieze inhoud staat nog open, zodat we met elkaar kunnen 
bepalen welke lijnen we nog willen verkennen. 

U kunt zich aanmelden voor de gespreksgroep door een mail te sturen 
naar bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl (opgeven voor 15 septem-
ber). Het verdient de aanbeveling om de hele cyclus te volgen. U hoeft het boek ‘God 9.0’ niet te lezen: het is geen gespreksgroep over het boek. De 
gespreksavonden gaat door vanaf acht inschrijvingen. Maximaal aantal 
deelnemers is twaalf. Deelname is gratis. 

 

Wanneer? Waar? Tijd 
Donderdag 29 september De Schutse, De Merodelaan 1 20.00 – 21.30u 
Donderdag 6 oktober De Schutse, De Merodelaan 1 20.00 – 21.30u 
Donderdag 3 november De Schutse, De Merodelaan 1 20.00 – 21.30u 
Donderdag 10 november De Schutse, De Merodelaan 1 20.00 – 21.30u 
Donderdag 17 november De Schutse, De Merodelaan 1 20.00 – 21.30u 

 

➢ Een pleidooi voor een open kerk 
 Reflectie door diaken Rob Mascini over kerksluitingen naar aanleiding van zijn nieuwe boek: ‘Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.’ 
Woensdag 30 november 20.00u Bovenzaal Jozefkerk 

Veldbloemenweg 2, 1508 WV Zaandam 
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B 
DIVERSE CURSUSSEN - VERVOLG 

 

(Vervolg ‘Een pleidooi voor een open kerk’) 

 

Zijn we op de goede weg door kerken te sluiten? 
Dat is de vraag die diaken Mascini zich stelt in zijn boek. Gebrek aan ver-
mogen, tekort aan priesters, te weinig kerkgangers, het kan zomaar leiden 
tot de gedachte dat minder kerkgebouwen de oplossing is. Het is in ieder 
geval de weg die katholiek Nederland op dit moment wil bewandelen. 
 

Deuren sluiten? 
Rob Mascini meent echter dat kerksluiting niet de oplossing is. Hij kan put-
ten uit zijn eigen ervaring als diaken in Nederland, maar heeft ook kunnen 
kijken bij vele kerken in het buitenland. En onze traditie wijst ook op een ander spoor. Diaken Mascini: ‘Ik pleit voor een ‘open’ kerk, diaconaal, spiri-
tueel, cultureel. Voordat we de deuren sluiten, zouden we ze eerst wijd open 

moeten zetten!’ 
 

Kerk als een open huis 
Laten we van de kerk weer een open huis maken. Een plek waar mensen uit heel de samenleving lief en 
leed kunnen delen. Een plek waar getrouwd, gevierd en gerouwd kan worden. De plaats waar de stilte, 
iets waar de moderne mens zoveel behoefte aan heeft, opnieuw ontdekt mag worden. Een plek voor 
muziek, feest en ontmoeting met de ander en de Ander. 
 

Kom op woensdag 30 november naar de Jozefkerk 

We hopen dat u ook komt om over dit actuele thema van gedachten te wisselen. Het is fijn als u zich 
opgeeft, dan weten we hoeveel mensen er komen en zorgen we dat koffie en thee klaarstaan. Opgeven 
is echter niet noodzakelijk. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl. 
Opgeven kan tot maandag 23 november. Heeft u zich niet opgegeven, dan bent u toch van harte welkom. 
Deelname is gratis. Een bijdrage voor de parochie wordt gewaardeerd. 
Meer informatie? Boek bestellen? Voor meer informatie kunt u mailen naar Jeroen Hoekstra: diaken-
jeroen@kpnmail.nl Het boek ‘Nog is het licht in de tempel niet gedoofd’ kunt u bestellen bij de webwin-
kel van boekscout. Rob Mascini neemt ook enkele exemplaren mee die u op deze avond kunt aanschaf-
fen. De prijs bedraagt 20 euro. 
 

Wie is Rob Mascini? 

Rob Mascini, is theoloog en diaken in de rooms-katholieke kerk. In 1972 
werd hij als een van de eerste pastorale werkers in Nederland aangesteld. 
In 1980 wijdde Mgr. Zwartkruis hem tot permanent diaken. Hij werkte in 
de parochies van Spanbroek, Bussum, Den Helder, Uithoorn, De Kwakel en 
Nes aan de Amstel. Gedurende vijftien jaar was hij geestelijk verzorger in 
ziekenhuizen in Den Helder, Haarlem en Heemstede. Na zijn pensioen is hij 
nog volop actief in de parochie van Hoofddorp, en in diverse kerken in het 
bisdom Haarlem-Amsterdam. Vanaf 1982 tot 2010 was hij lid en later ook 
president van het Internationaal Diaconaal Centrum. Voor deze functie 
mocht hij, in nauw contact met het Vaticaan, niet alleen de diaconie van de 
katholieke kerken en de protestantse kerken bestuderen maar kon hij ook 
vele reizen maken door de wereld. 
 
 
 

 

mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
https://mandrillapp.com/track/click/31013829/www.boekscout.nl?p=eyJzIjoidV9xVlI4WlF3c0s5NkVxWkx0Vmo2WVFkSkNzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAxMzgyOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2Vrc2NvdXQubmxcXFwvc2hvcDJcXFwvYm9lay5waHA_YmlkPTEzNTg5JnV0bV9zb3VyY2U9UHJvbW90aWVtYWlsaW5nJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTEzNTg5JnV0bV9jb250ZW50PUF1dGV1cnNmb3RvXCIsXCJpZFwiOlwiYTY2ZDY5NGU3MDhlNGJiOWE2OTFhYmJlNGQ2ODYyYmRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkNDVmNjBiMWFiM2I0NTRjZjVhZTVlMWZiYTAwNTE3ZDViZDJjYTI5XCJdfSJ9
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Kloosterweekend 
KLOOSTERWEEKEND 

 
  KLOOSTERWEEKEND in januari 2023 
 

Video uitnodiging: https://youtu.be/i9WmfrdZI-Y of scan de QR-code. Zoek de rust. 

Vind de stilte. Kom tot jezelf en laat je inspireren tijdens ons kloosterweekend. 

Tijdens een kloosterweekend verblijf je met andere parochianen in een klooster en 
leven we mee op het ritme van de broeders of zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door verdiepen 
we ons in een bepaald thema. Daarnaast is er tijd om stil te zijn, te wandelen en in de omgeving van het 
klooster inspiratie op te doen. 

Stilte en ontmoeting De retraite is een combinatie van groepsontmoeting en individuele rust en stilte. 
Er zal ruimte zijn voor uitwisseling en inspiratie rondom het thema, maar ook momenten voor indivi-
duele rust en stilte. Voorafgaande aan de retraite is er één bijeenkomst om met elkaar en het thema 
kennis te maken. We bespreken met elkaar of dat fysiek of online is. 

Waar en wanneer In het weekend van 20, 21 en 22 januari 2023 gaan wij naar de Abdij van Berne 
in Heeswijk-Dinther. Het kloosterweekeinde is van vrijdagmiddag (na 15.00u) tot zondagmiddag (rond 
13.30u). (Wel interesse, maar u kunt niet in januari? Geef uw belangstelling door. In september/oktober 

2023 organiseren we opnieuw een kloosterweekend.) 

De kosten bedragen ongeveer 120-130 euro per persoon. Je be-
taalt voor het verblijf in het klooster inclusief de maaltijden. Kos-
ten voor de reis naar het klooster zijn niet inbegrepen. (Waar mo-
gelijk proberen we samen te reizen. U kunt ook per trein reizen, 
dan halen we u af van het station.) 

Organisatie Het kloosterweekend wordt georganiseerd door Je-
roen Hoekstra en Marlies van der Lelij. Zij nemen ook deel aan de 
retraite. U kunt via onderstaande email contact met ons opnemen. 
Geïnspireerd en wilt u meehelpen? Mail ons. 

Interesse en voorinschrijving:  Heeft u interesse om mee te 
gaan? Reserveer een plekje door een mail te sturen naar diaken-
jeroen@kpnmail.nl. Vermeld in uw voorinschrijving uw voor-
naam, achternaam en woonplaats. Na 15 september laten we we-
ten of er voldoende deelnemers zijn en kunt u definitief inschrij-
ven door een aanbetaling te doen. 
Opgeven kan tot 15 september! 

Activiteiten 
ACTIVITEITEN IN DE ZAANSTREEK 

 

➢ Parkdienst Raad van Kerken 
 

  Sinds de eeuwwisseling vormt de Parkdienst op 18 september in het    

  Agathapark te Krommenie één van de hoogtepunten van de oecumeni- 
  sche samenwerking in Krommenie en Assendelft. In de open lucht waarbij 
  de blauwe hemel het dak vormt en de bomen de muren. Het is  wel eens ge- 
  beurd dat de hemel openging, maar dat was ook een fout van de voorgangers 
  die als thema kozen ‘Kerk als water' en dan krijg je dat ook over je heen. 

https://youtu.be/i9WmfrdZI-Y
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
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ACTIVITEITEN IN DE ZAANSTREEK 

 Dit jaar is het thema: ‘Wij zijn de eersten niet’. En we zoomen in op Abraham en Saraï als stamouders van jodendom, christendom en islam. Er klonk een woord tot hen: ‘Ga, vertrek naar het land dat ik jullie zal wijzen’. En er kwam een belofte voor een rijk nageslacht. Maar de vervulling van die belofte duurde 
en duurde en wat is een belofte waard als het tegenzit? We gaan met deze vragen aan de slag omdat ook 
in onze tijd er veel is wat tegenzit!  
De dienst begint om 10.30 uur en als het mogelijk is, neem dan een eigen stoel mee. Er is een activiteit 
voor kinderen. En na afloop natuurlijk wat te drinken. 
 

➢ De kunst van samenleven 
 
Vrijdagavond 23 september in de Vredesweek bent u 
welkom voor een bijzondere ontmoetingsavond tussen 
Christendom en Islam.   
Dit vanuit de gedachte dat we in Nederland samenleven 
als mensen met verschillende achtergronden. En dat interesse en wederzijdse belangstelling de beste 
weg is om het samen goed te hebben. 
U maakt deze avond kennis met twee tijdgenoten uit de dertiende eeuw die beiden door God geraakt 
waren: Franciscus van Assisi en Mevlana Rumi. Hoewel zij elkaar nooit ontmoet hebben zijn er veel 
raakpunten in hun diepe geloofservaringen. 
Kok Klever zal u inleiden in de enorme bevlogenheid en het door God geraakt zijn van Franciscus van 
Assisi. En Paul Buys laat u enkele korte en mooie teksten van Roemi horen.  
U hoort een Islamitische gebedsoproep en er zal een klein stukje uit de Koran gereciteerd worden. 
Ook zal de grootmeester Abdulkadir Dikisi een Sema (Derwish) dans uitvoeren. De presentator van de 
avond is Kamila Boukfouz.  
Het programma duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur. Daarna is er een gratis Turks buffet voor iedereen!   
Vanaf 19 uur kunt u tekeningen bekijken die door kinderen uit een asielzoekerscentrum zijn gemaakt. 
Na afloop is er koffie en thee met baklava.  
De avond wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Krommenie Assendelft, de Stichting Animo en 
de stichting Burgerhart Amsterdam.  
U bent welkom in de Petruskerk, Snuiverstraat 2 te Krommenie. 
 

➢ Al het goede is een schaduw van God! 
 

Waarom blijf je nog bij de kerk? Als je een antwoord zoekt kijk 
je achterom. Er loopt een man door Palestina. Jezus van Nazareth. 
Het volk is arm en wordt geknecht door de Romeinse bezetter. Ze 
zien uit naar bevrijding. Hoe lang moet al die ellende nog duren? 
vraagt men zich vertwijfeld af. God, waarom grijpt U niet in? Jezus gaat weldoende rond.  
Is hij een wonderdoener? Hij echter verwijst alleen maar naar "zijn vader", naar God die zoals de oude 
geschriften vertellen de minste mensen niet aan hun lot overlaat. Men loopt achter hem aan. De autori-
teiten zien Jezus als een bedreiging van de gevestigde orde en vermoorden hem. Einde verhaal? Maar 
hij staat op uit de dood en zijn volgelingen blijven zijn weg gaan, zijn weg doen. Een weg van goedheid, 
vrede, liefde en gerechtigheid. Tot op vandaag?  
 
Hebben groepjes mensen die Jezus volgen toekomst?  
We moeten ons niet bezighouden met die vraag. We moeten ons wél afvragen hoe wij als kerk ter plaatse 
de waarden die Jezus ons heeft voorgeleefd kunnen inzetten voor de noden van de wereld, om eenzaam-
heid, angst, ongelijkheid te doen verdwijnen. Hoe doe je dat? Door allereerst samen in de bijbel te speu-
ren naar de Weg die wij hebben te gaan. Je deelt je bevindingen met die van mensen elders. Je leert van 
de situatie waarin zij leven en de Schrift lezen. En zij van jou. Vervolgens ga je aan de slag door goed te 
doen.  
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ACTIVITEITEN IN DE ZAANSTREEK - VERVOLG 

 
Wanneer doe je goed? Kijk dan naar Jezus die ons in Gods Naam barmhartig leert te zijn, gerechtig-
heid na te streven en mededogen te tonen. Hij leert ons liefdevol met elkaar, met mensen dichtbij en 
veraf om te gaan. Is dat niet goed doen? En zijn kerken er niet de broedplaatsen, de werkplaatsen voor? 
Het goede doen: raakt dat niet aan God doen? Want al het goede is een schaduw van God, die zich door 
Jezus laat kennen als "Ik zal er zijn - voor jullie!" 
 
Op zaterdag 1 oktober is er een dag van ontmoeting en bemoediging in Heiloo georganiseerd door de 
Vereniging van Pastoraal Werkenden in Noord-Holland van 10–15 uur in de Willibrorduskerk in Heiloo. 
Hans de Wit neemt u mee met Samen Bijbellezen door de ogen van de ander: de weg naar het go(e)d doen? 

Daarna wordt dit gedaan door een bijbeltekst te lezen in een kleine groep. 
In de pauze -neem zelf je broodje mee- worden soep, fruit en drinken aangeboden.  
 
In de middag zijn er groepjes waarin: Napraten over zijn inleiding en verder werken o.l.v. Hans de Wit. 
Hoe kun je met elkaar de Schrift lezen ook al heb je geen Bijbel uitlegger in je midden? o.l.v. Nico Smit. 
Hoe kun je afscheid nemen van een dierbare in kleine kring o.l.v. Marion Bleeker en Jan Verbruggen. 
Houd de kerk open, ook voor de kleine kring! o.l.v. Leo Mesman en Rob Mascini. Hoe kun je vieren in 
kleine kring? o.l.v. Ko Schuurmans. Hoe kun je zingen al ben je met weinig .o.l.v. Marcel Hoebe en Margo 
van Langen–Hoebe. 
 
De dag wordt afgesloten met een viering van Woord en Gebed. Kosten: € 8,- te voldoen bij binnenkomst. 
Aanmelding tot 26 sept. bij: mevr. Kiki Kint  kikikint@xs4all.nl of 06 24 60 38 29  
Het adres: Willibrorduskerk Westerweg 267 Heiloo, ook goed bereikbaar met de trein  
 

➢ Concert  
20-11-2022 om 14.30 uur in de Maria Magdalena Kerk op Kalf 160 te Zaandam 

 

Omdat ik in november 60 jaar word, wil ik mijn verjaardag graag op een bijzondere manier vieren. Het 
Kerkbestuur vindt het (gelukkig) goed dat ik op zondagmiddag 20 november een concert organiseer om 
mijn verjaardag te vieren. Iedereen die van mooie muziek houdt, is van harte welkom. Neem dus gerust 
iemand mee. De toegang is gratis. 
Niet alleen Kelly en ik zullen meewerken aan het concert. Ook mijn zus en broers, een vriendin van de 
middelbare school en twee van haar dochters en nog een aantal zangvrienden.  
De muzikale (bege)leiding is in de zeer vertrouwde handen van Ernst Jacob Bakker. In totaal een groep 
van vijftien personen. 
 Het zal een gevarieerd concert worden met koorstukken, solo’s, duetten en een vijfstemmig damesstuk 
(Ave Maria van Mendelssohn) Verder staan o.a. op het programma: Laudate Dominum en Ave Verum 
van W.A. Mozart, Ave Maria van Schubert, Ave Maria van Gomez , Panis Angelicus van C. Franck . 
De rest van het programma bewaar ik als verrassing voor 20 november. 
Ik hoop dat velen van u alvast de datum van dit concert in de agenda noteren, want een concert is alleen 
leuk om te geven als er publiek is.   

Hanneke Hinfelaar–Lasschuit 

➢ Zingt voor de Heer 
 
In ons bisdomblad Samen Kerk schrijft onze kerkmusicus Jos Martens sinds coro-natijd een vaste rubriek over het kerklied, getiteld ‘Zing voor de Heer’. Het is de 
moeite waard deze bijdragen te lezen en ook terug te luisteren, want er wordt ook 
altijd een goed verzorgde audio-uitvoering bij gevoegd. En zing mee! Want net als 
lachen is ook zingen gezond. Download het magazine Samen Kerk in pdf op de web-
site www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.  
 

 
 

mailto:kikikint@xs4all.nl
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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Jeugdpagina 
VOOR JONG EN VOOR OUD(ER) 

 
In de maand september is het ieder jaar weer Vredesweek. 

Eigenlijk is dat heel vreemd, want iedereen zegt dat hij vrede wil en de oorlog gaat maar door.  

Hebzucht ligt vaak ten grondslag aan oorlog. 

 

Twee verhalen over nooit tevreden zijn. 

Een koopman was even rijk als gierig. Hij spaarde al zijn geld op en 

gaf niets uit. Zijn beurs vulde zich met goudstukken, die hij altijd bij 

zich droeg. Maar omdat het te lastig werd de volle beurs altijd met 

zich mee te dragen, besloot de koopman een bergplaats voor de 

geldbuidel te zoeken. Die vond hij naast zijn huis. Er zat een gat in 

de muur dat hij gemakkelijk kon afsluiten met een steen, zodat de 

beurs onzichtbaar in de schuilplaats lag. 

 

Soms opende hij de schuilplaats en telde dan verrukt zijn vele gou-

den munten. Had hij dit gedaan, dan sloot hij de beurs weer weg in 

de schuilplaats. Toen de koopman op zekere dag zijn geld weer 

wilde tellen, bemerkte hij tot zijn verbijstering dat zijn geldzak uit 

de schuilplaats verdwenen was. Hij wierp zich op de muur en begon 

luidkeels te jammeren. Dit hoorde zijn vriend Joost. Hij vroeg wat 

er gaande was. Koopman Bert hief zijn armen ten hemel en jam-

merde: `Wat een ongeluk! Mijn beurs met goudstukken is verdwe-

nen.'  

 ‘Waar maak je je druk over?' zei de vriend. 'Die kwestie is gemakkelijk op te lossen. Kom, wij wandelen 
naar het strand en zoeken daar kiezelstenen. Die stoppen wij in de zak en leggen die in de schuilplaats. 

Als je dan zin hebt, kun je de kiezelstenen tellen.' 

Koopman Bert keek zijn vriend verbijsterd aan. ‘Wat is het verschil?' vroeg Joost. `Aangezien je helemaal niet van plan bent gebruik te maken van de 

goudstukken in je beurs, maakt het helemaal niets uit of de geldbuidel gevuld is met goudstukken of met 

stenen.' De koopman stond op en men hoorde hem zeggen: ‘Wie is nu gek?' ‘Ik,' zei de gek.  
 

Nooit genoeg 

Ee arme man ontmoette een oude vriend die gestorven was en nu tot de onsterfe-

lijken behoorde. 

Toen de arme zich beklaagde over zijn armoede, wees de onsterfelijke met zijn vin-

ger naar een steen. 

De steen veranderde onmiddellijk in een goudklomp. Die schonk hij zijn vriend. 

De arme wees naar een leeuw. 

`Goed,' zei de onsterfelijke en hij wees met zijn vinger naar de leeuw. Deze veran-

derde in een leeuw van goud. Maar de man was nog niet tevreden. ‘Wat wil je nu nog?' vroeg de onsterfelijke. 
En de man antwoordde: 'Ik wil je vinger.'  
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Vieringen
VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK 

 

Vieringrooster Bonifatius, Magdalena, Odulphus, Petrus 
 

 
St. Bonifatius 
Oostzijde 12 

H. Maria Magdalena 
Kalf 160 

H. Odulphus 
Dorpsstraat 570 

St. Petrus 
Snuiverstraat 2 

25e zondag  
Za. 17 sept.  

geen Mis, Oostzijde 
onbereikbaar  
i.v.m. Dam tot Dam   - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten - 

Zo. 18 sept.  

geen Mis, Oostzijde 
onbereikbaar  
i.v.m. Dam tot Dam   

11.00 u.  
Eucharistie 
N. Beemster 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Oecumenische dienst 
Agathepark 

26e zondag 
Za. 24 sept. 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten - 

Zo. 25 sept.  

9.30 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

11.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

27e zondag 
Za. 1 okt.  

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

Zo. 2 okt.  

9.30 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

11.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

28e zondag 
Za. 8 okt.  

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens -  

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

Zo. 9 okt.  

9.30 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

11.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

29e zondag 
Za. 15 okt. 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u.  
Woord en Communie 
A Dijkers 

Zo. 16 okt.  

9.30 u.  
Eucharistie 
F. Schouten 

11.00 u.  
Eucharistie 
N. Beemster 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Woord en Communie 
A Dijkers 

30e zondag 
Missiezondag 
Za. 22 okt. 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u.  
Woord en Communie 
S. Baars 

Zo. 23 okt.  

9.30 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

11.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Woord en Communie 
S. Baars 

31e zondag 
Za. 29 okt.  

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

Zo. 30 okt.  

9.30 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 
 
 
 

11.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 
19.00 u.  
Allerzielendienst 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 
 
 
 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 
 
 
 

Hoogfeest van 
Allerheiligen 
Di. 1 nov. 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten - 

Allerzielen 
Wo. 2 nov. 

19.00 u.  
Requiemmis 
N. Kerssens - 

10.00 u. Requiemmis 
F. Bunschoten 
19.30 u.  
Allerzielendienst 
F. Bunschoten 

 
19.30 u.  
Allerzielendienst 
M. Bruijns 

32e zondag 
Za. 5 nov.  

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 
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Vieringen
VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK 

 

Zo. 6 nov.  

9.30 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

11.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

33e zondag 
Za. 12 nov.  

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

Zo. 13 nov.  

9.30 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

11.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Woord en Communie 
K. Schuurmans 

Hoogfeest van 
Christus Koning 
Za. 19 nov.  

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

Zo. 20 nov.  

9.30 u.  
Eucharistie 
F. Schouten 

11.00 u.  
Eucharistie 
N. Beemster 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns  

VASTE MISTIJDEN DOORDEWEEKS 
St. Bonifatius, Oostzijde 12 
gelezen H. Mis ma., di. en do. 9.00 u., wo. en vr. 19.00 u.; 
maar op eerste vrijdag vd. maand om 17.15 u. gelezen H. Mis met voorafgaand aanbidding;  
biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week; 
H. Maria Magdalena, Kalf 160 

biechtgelegenheid voor en na elke Mis op zondag; 
H. Odulphus, Dorpsstraat 570 
gelezen H. Mis: ma. t./m. vr. 19.00 u.; aanbidding ma. t./m. vr. 19.30-20.00 u.; 
biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week. 

Vieringrooster Martelaren, Magdalena, Jozef 

 
HH. Martelaren 
Pinkstraat 14 

H. Maria Magdalena 
Dorpsstraat 353 

H. Jozef 
Veldbloemenweg 2 

25e zondag 
Zo. 18 sept.  

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Oecumenische dienst 
 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 

26e zondag 
Zo. 25 sept.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
A Dijkers 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

27e zondag 
Zo. 2 okt.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep liturgie 

10.00 u.  
Woord en Communie 
W. Waardijk 

28e zondag 
Zo. 9 okt.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
K. Schuurmans 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en Communie 
J. Hoekstra 

29e zondag 
Zo. 16 okt.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 

30e zondag 
Missiezondag 
Zo. 23 okt.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
K. Schuurmans 

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep liturgie 

31e zondag  
Zo. 30 okt.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
A Dijkers 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep liturgie 

10.00 u.  
Woord en Communie 
W. Waardijk 

Allerzielen  
Wo. 2 nov.  

19.00 u.  
Woord en gebed 
K. Schuurmans 

19.00 u.  
Woord en gebed 
R. Casalod - 

32e zondag 
Zo. 6 nov.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep liturgie 

10.00 u.  
Woord en Communie 
S. Baars 

33e zondag 
Zo. 13 nov.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
A Dijkers 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

Hoogfeest van 
Christus Koning 
Zo. 20 nov.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Woord en Communie 
J. Hoekstra 
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Het pastorale team, de parochieraad en  

de redactie van dit parochieblad wensen u  

fijne herfstmaanden ! 
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bouwbedrijfjmm.nl 

 

“We doen het òf goed, òf niet” 

 

 

 

Bouw- en Aannemingsbedrijf 

JMM 

Oostermeerweg 61 

1184 TT Amstelveen 

Telefoon 06 531 221 62 
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Kalender 
LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES 

 
Weekend  10/11 sept. 24e zondag door het jaar C / Jan Jansen; Jean Martin Fortes; Julia Piet - Leen-

ders; Maria Lopes; Loes de Weerd - Oe; Saskia van den Ordel - ter Veer;  
Martin Riet; pastoor A.F.M. Goedhart; Kees Hin; Peter Klaver 
 

Weekend  17/18 sept. Géén vieringen i.v.m. de Dam tot Damloop 
 

Weekend  24/25 sept. 26e zondag door het jaar C / Simon Franciscus van Blokland; Reindert Goed-
hart; Nicolaas Rijser; Piet Roeven; Rietje Roovers - de Jong; Truus Klaver – 
Sijbrandij; Wim Punt;Ria Klitsie - Goes 
 

Weekend    1/   2 okt. 27e zondag door het jaar C / Chris Vermolen; fam. van Veen; Ietje Morianner 
- van Polanen Petel; Jan en An Zegers; Jos & Nelly Sprangers - van Riel; Bep 
Westerbos - van Leeuwen; pastoor A.F.M. Goedhart; Nicolaas Rijser; fam. 
van Druten - Rijser 
 

Weekend    8/   9 okt. 28e zondag door het jaar C / Jan Jansen; Jean Martin Fortes; Julia Piet – 
Leenders; Maria Lopes; Loes de Weerd – Oe; Saskia van den Ordel - ter Veer; 
Martin Riet 
 

Weekend  15/16 okt. 29e zondag door het jaar C // Fatimazondag / Nicolaas Rijser; Kees Hin; pas-
toor A.F.M. Goedhart 
 

Weekend  22/23 okt. 30e zondag door het jaar C // Missiezondag / overleden familie Lechner - 
van Druten; Piet Roeven 
 

Weekend  29/30 okt. 31e zondag door het jaar C / Chris Vermolen; Rietje Roovers - de Jong; Wim 
Punt; pastoor A.F.M. Goedhart 
 

Dinsdag              1 nov. 19.00 u. Hoogfeest Allerheiligen (géén viering ’s morgens!) 
 

Woensdag         2 nov. 19.00 u. Allerzielen / alle overleden parochianen van het afgelopen jaar 
 

Weekend    5/  6 nov. 32e zondag door het jaar C / Ietje Morianner - van Polanen Petel; fam. van 
Veen; Jan en An Zeger; Jos & Nelly Sprangers - van Riel; Loes de Weerd - Oe; 
Bep Westerbos - van Leeuwen 
 

Weekend 12/13 nov. 33e zondag door het jaar C / Jan Jansen; Jean Martin Fortes; Julia Piet – Leen-
ders; Saskia van den Ordel - ter Veer; Nicolaas Rijser; familie van Druten – 
Rijser; Martin Riet; Kees Hin 
 

Weekend 19/20 nov. Hoogfeest Christus Koning van het Heelal jaar C / Maria Cornelia Goedhart - 
van Stijn; Emma Bächler; Nicolaas Rijser; Simon Franciscus van Blokland; 
pastoor A.F.M. Goedhart 
 

Weekend 26/27 nov. Eerste zondag van de Advent jaar A / Piet Roeven; Rietje Roovers - de Jong; 
Reindert Goedhart; pastoor A.F.M. Goedhart; Wim Punt 
 

Weekendvieringen: zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur. 
Door-de-weekse vieringen: maa., din. en don. 9.00 u., woe. en vrij. 19.00 u. 

Eerste vrijdag van de maand: 17.15 u. gelezen H. Mis met voorafgaand aanbidding (16.30 u.) 
op eerste vrijdag van de maand is er géén ochtendviering !;  

biechtgelegenheid voor en na elke Mis, weekend en door de week; 
 
 

LIJDEN 
God komt het lijden niet wegnemen. 

God komt het lijden zelfs niet uitleggen. 
Hij vult het met zijn aanwezigheid. 
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Nieuws 
KORT NIEUWS 

 
▪ PAROCHIEBLAD 
Het volgende parochieblad de Zaancirkel (Advent/Kerst-editie) verschijnt in week 47. 
Kopij – digitaal – aanleveren kan tot en met uiterlijk zondag 6 november! 
 

➢ KINDERWOORDDIENST 

Op zondag 11 september is/was er, tijdens de eucharistieviering, voor de kinderen 
de eerste bijeenkomst van de kinderwoordienst (KWD) van seizoen 2022/2023. 
Kinderen die de basisschool bezoeken zijn welkom om zich aan het begin van de 
viering aan te sluiten. Zij krijgen het Evangelie van de betreffende zondag op eigen 
niveau verteld en uitgelegd, en maken daar een mooie verwerking bij. In principe 
zal er telkens om de week KWD zijn, de volgende bijeenkomst is op zondag 25 sep-
tember a.s.  
 
➢ ROZENKRANSGEBED 

                                                               De oktobermaand is vanouds de periode waarin over heel de katho-
lieke wereld            het  Rozenkransgebed centraal staat. In een Amsterdams  parochieblad lazen we 
daar over het         volgende:  
  ons leven         is een pelgrimsreis. Wij gaan op weg naar het huis van de Vader. Onze katholieke kerk 
hoort een         familie te zijn, met God als vader, Jezus Christus onze Broer, Maria onze Moeder en dus  
                        alle gelovigen bovennatuurlijk familie van elkaar. Laten we ons inspannen om liefdevol met  
                          iedereen om te gaan ook wanneer iets gebeurt dat wij minder  leuk vinden, zoals in een  
                              echte familie. Is dit niet een mooie intentie om aan de Heer te vragen  op voorspraak van  
                              de heilige Maagd Maria bij het bidden van de rozenkrans? 
                            Elke zondagavond om 16.30 uur in de maand oktober bidden we daarom in de Fatima-
kapel het rozenkransgebed. Doet u ook mee? 

Van harte welkom. 
➢ FATIMAZONDAG 

De jaarlijkse Fatimazondag wordt dit jaar gehouden op zondag 16 oktober a.s.  
Wij herdenken in onze kerk het feit dat Maria in Fatima (Portugal) verscheen aan  
drie herderskinderen, Francesco, Jacinta en Lucia. Ze had voor hen een Boodschap die 
van wereldbetekenis zou worden. Er gebeurde bijzondere tekens o.a. (het Zonnewon- 
der) en het politieke landschap is sindsdien drastisch veranderd. Zoals het einde van  
de Eerste Wereldoorlog, het einde van het Communisme, de Val van de Muur, de aanslag  
op Paus Johannes Paulus II enzovoort. 
Nog steeds is Fatima hoogst actueel en uitgegroeid tot een van de grootste bedevaartplaatsen ter wereld. 
Voor de vele Portugezen, Kaapverdianen en voor onszelf in onze gemeenschap dus ook een speciale dag. 
 

➢ OKTOBER MISSIEMAAND In de missiemaand oktober springt de ‘Missiezondag’ er uit. Dit jaar 
is het op 23 oktober ‘Missiezondag’. Missiezondag is vooral het feest 
van de solidariteit. We vieren dat we een deel zijn van een wereld-
wijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijk zijn voor el-
kaar.  

Op zondag 23 oktober is er een extra (deur)collecte voor Missio Pauselijke Missiewerken, waarvan de 
opbrengst o.a. bestemd het pastorale werk in Kibera. Uw donatie komt ten goede aan projecten en ove-
rige initiatieven in Kibera. 
 De grootste sloppenwijk van Nairobi heet Kibera, Kiswahili voor jungle. Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo’n 60 procent van de stadsbevolking. Dagelijks stromen 
mensen vanuit het omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere toekomst. Naar 
schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen 
heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De 
ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts een kant van de medaille. Er is nog een andere 
kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is. 
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Nieuws 
KORT NIEUWS 

 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk van zuster Mary, pastoor Firmin, pater Patrick en 
al die anderen in de sloppenwijk Kibera, Nairobi. Help mee! 
Steun deze (deur)collecte op Missiezondag in de kerk of maak een bedrag over op NL65 
INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand. Meer informatie: www.missio.nl 
 
➢ ALLERHEILIGEN 

Op dinsdag 1 november viert de kerk het feest van Allerheiligen, een belangrijk feest dat niet vergeten 
mag worden. We roepen alle heiligen aan om voor de wereld en onszelf een voorspreker te zijn bij God 
de Vader in de hemel. 
Om iedereen gelegenheid te geven dit feest met elkaar te vieren zal de eucharistieviering ’s avonds 
om 19.00 uur zijn. Derhalve vervalt de gebruikelijke ochtendviering! 
 

➢ ALLERZIELEN  

 Allerzielenviering: woensdag 2 november a.s. 19.00 uur. 
Net als vele mensen over de hele wereld gedenken ook wij, op deze dag, onze overleden mede-
parochianen tijdens een eucharistieviering. Nabestaanden van overledenen, in onze paro-
chie, in het afgelopen jaar worden hiervoor uitgenodigd.  
Heeft u een overledene te betreuren en onverhoopt geen uitnodiging ontvangen: u bent van 

harte welkom. Naast de nabestaanden hopen wij op vele parochianen om samen met hen álle 
overleden medeparochianen te gedenken.  
 

➢ OPROEP OPROEP OPROEP! Het lijkt nog vroeg, maar ‘regeren is vooruitzien’! Het jaarlijkse ‘uitstallen van het kerstverhaal’ vraagt 
onze aandacht! De expositie van decemberartikelen vraagt een gedegen voorbereiding. 
Er is grote vraag naar: vrijwilligers die kunnen helpen opzetten en eventueel helpen bij dit gebeuren. 
Het opzetten staat vooralsnog gepland in laatste week van november, definitieve data en tijden van op-
zetten en ook weer opruimen komen nog. 

       ‘Het kerstverhaal uitgestald’ zal zijn  op: 
➢ zaterdag 26 november 13.00 tot 16.30 uur 
➢ zaterdag   3 december  13.00 tot 16.30 uur 
➢ zaterdag 11 december 13.00 tot 16.30 uur 
➢ zaterdag 18 december 13.00 tot 16.30 uur 
➢ na de zondagsvieringen in bovengenoemde periode 

Het opruimen van dit evenement zal in de week na 19 december zijn. 
De gehele opbrengst van deze kerstmarkt is bestemd voor de ver- 
dere restauratie van ons kerkgebouw. 
 

Zonder de ‘helpende handen’ van vrijwilligers gaat het  
Niet lukken dit, altijd goed bezochte, evenement  
te houden. Meldt u aan!    
Meer informatie en aanmelden: 
Ans van Breukelen,  075 615 85 63  
 

➢ OVERDRACHT ARCHIEF BONIFATIUSPAROCHIE 
 

Het Archief van de Bonifatiusparochie zal over niet al te lange tijd overgedragen wor-
den aan Gemeentearchief Zaanstad. De voorbereiding daarvan begint binnenkort en 
medewerkers van het Gemeentearchief zullen dit traject begeleiden. 
 

Omdat de voorbereiding veel werk met zich mee brengt zijn wij op zoek naar vrijwil-
ligers die mee willen helpen. Dit kan op dinsdagochtend, donderdagochtend en vrij-
dagochtend.  
Als u interesse heeft om aan dit project mee te werken kunt u zich aanmelden bij Jan 
Kraakman: email: jjkraakman@gmail.com                                                                                                           

  Graag horen wij van u! 

http://www.missio.nl/
mailto:jjkraakman@gmail.com
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Woorden 
WOORDEN UIT HET VERLEDEN   –   IN HET HEDEN 

 
Aan het begin van het Bonifatius-parochie-deel, lazen we in het verleden regelmatig het schrij-

ven: ‘Pastoor aan het woord’! Een stichtelijk woord van onze goede herder pastoor A.F.M. Goed-

hart aan zíjn parochianen. De parochie moet het, door zijn overlijden in 2020, zonder nieuwe 

woorden van hem doen.  

Maar pastoor Goedhart heeft, als moderator van het Ziekenapostolaat, 32 jaar lang Ziekenbrie-

ven geschreven. Van deze geschreven woorden is veel bewaard gebleven en nog net zo actueel 

als nu.  

In het parochiedeel van de Zaancirkel plaatst de redactie, passend bij de tijd van het jaar, een 

door pastoor Goedhart geschreven item uit één van zijn brieven. Wij hopen dat op deze manier 

zijn herderlijke boodschap van Gods oneindige liefde blijft doorklinken op zijn zo eigen manier! 
 

(Redactie Zaancirkel, editie Bonifatius) 

et gebeurde in het centrum van Harderwijk ! 

Daar moest ik stoppen voor een rood verkeerslicht … en terwijl ik mijn tijd stond af te wachten, 
viel mijn oog op twee levensgrote borden aan weerskanten van de weg. 

Het ene kondigde de komst aan van Jona, de walvis; en het andere bord ’vertelde’, dat Jezus nog steeds wonderen doet. 

En toen sprong het licht weer op groen. De verkeersstroom kwam weer op gang en tegelijk ’startte’ ook mijn gedachtestroom. 
 

Jona, de walvis, een geprepareerd zeemonster, die je zijn lichaamsgehei-

men laat zien als je - tegen betaling - door zijn geopende muil bij hem bin-

nen wilt komen. 

En Jezus, die je van de ene verbazing in de andere laat vallen, als je bij Hem 

wilt aankloppen! 

Ik geloof niet dat die twee borden eigenlijk 

iets met elkaar te maken hadden, maar juist 

omdat ze zo gebroederlijk naast elkaar ston-

den, kwam er toch een soort verbinding tot stand. 
 

En dat is niet eens zó vreemd, want Jona - niet de walvis, maar de échte de 

profeet, was een verkondiger van het Godsrijk, net zoals Jezus. 

Jona bewerkte het wonder van de redding van de stad Ninivé, toen de in-woners zich zijn woorden aantrokken … En Jezus bewerkt de redding van ’de stad van de mens’, de wereld, als je met Hem wilt meedenken! Beiden, Jona, zowel als Jezus, vragen ’n ommekeer van de mensen. Als ze 

tenminste een TOEKOMST willen verwachten. Een toekomst, waar vastbe-

raden geloven, gevende en opofferende liefde, rechtvaardigheid en vrede - 

ook in het hart - tot de grijpbare mogelijkheden gaan behoren! 
 

Juist nu de vakantietijd achter ons ligt en het ’gewone' weer beslag op je gaat leggen, kan het heel veilig 
voor je zijn, om eens even een rood stoplicht bij jezelf aan te steken. Een moment van overweging, van bezinning, in te lassen. Zeg maar, Een soort van ’twee minuten stilte’, zoals je dat wel meer doet en dan vaak voor heel wat minder belangrijke zaken … Bij jezelf binnenlopen en te onderzoeken welke ’geheimen' de oorzaak waren, dat je nog steeds niet bent, 
wat je toch graag zou willen zijn: een Christen van formaat ! 

 

H 
Jona komt 

! 

Wonderen 

bestaan… 

…ook nu nog ! 
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oordn 
WOORDEN UIT HET VERLEDEN – IN HET HEDEN 

 

En, het is gek, als je even tijd voor jezelf durft te nemen, doe je vreemde ontdekkingen. Je komt er bij-voorbeeld zo’n beetje achter, wie je bént en dat is best wel leerzaam. Je voelt aan, dat er heel veel goeds 
in je zit, maar dat je vaak té hard van stapel loopt en dat er daarom zo gauw iets mis gaat. 

Met mensen en dingen omgaan IS niet zo makkelijk! Hoe beter je daarover nadenkt, des te meer ga je inzien, dat je iemand nodig hebt, die je 'stuurt’. 
Dat kan een bekende van je zijn, een vriend of een vriendin, je eigen man of vrouw, waar 

je van alles tegen mag zeggen en omgekeerd ook!  

Maar het kan óók Christus zelf zijn! Hij geeft je Zijn Woord, waardoor je weer in bewe-

ging komt! Je levenslicht springt op groen en je bent met Hem onderweg, veilig en wel.  
 Het ’groene licht' weer durven geven aan je ziek- of beperkt zijn; je situatie van dit mo-

ment kunnen aanvaarden en niet meer als een bedreiging voor je voelen. Wat een op-

luchting kan dat voor je betekenen ! 

Met de Heer op weg naar Zijn veilige toekomst! Het Licht, dat Hij over je laat schijnen, 

helpt je om weer in jezelf te durven geloven. 
 Kijk, al wordt het dan nu buiten zoetjesaan herfst, voor jou begint pas de ’zomer’ van je leven. 
Maar het is én blijft wel een kwestie van opletten. Je moet rekening blijven houden - ondanks het groene 

licht - met gevaarlijke momenten en kruisingen. Soms lijkt het rood, het bedreigende, niet van je te wijken. Telkens doemt weer het levensgrote ’waarom’ 
op! Tot je weer de stem en het licht van je ‘bestuurder’ hoort en ziet, die je vertelt, dat het lijden nooit 
iets goeds is i n zichzelf, maar dat jouw pijn, jouw verdriet, jouw gevoel van mislukt of achtergesteld zijn 

en alles wat je moet meemaken, een grote waarde heeft voor de verlossing (dit is dé toekomst) van de 

wereld, áls het met Christus verbonden blijft. 

Ineens springt je levenslamp weer op groen. Want je gelóóft, dat Jezus is verrezen op de derde dag! En 

dat juist is jouw hoop voor vandaag en morgen. 

Dit is de basis, het dragende, onder je leven. Als je dat ’houvast’ weer voelt, kun je ook voor een ander 
als licht gaan fungeren. Zegt Jezus: „Jullie - dus ook jij - zijn het licht voor de wereld.” Hiermee geeft Hij aan, hoe je ’verlossend’ 
aanwezig mag zijn, op dit moment, in die wereld. Licht betekent hier ook: een warm levensgevoel uit-

stralen naar de ander. 

Zonder het vaak te beseffen, draagt iedereen heel wat kou mee in zijn binnenste. Pas als de warmte (het licht van God) in de buurt komt voel je die kou … maar dan begint ook al meteen de verlossing er van. 
 

Bid dan ook elke dag, dat je dit alles mag zijn en betekenen. Vraag vooral dat je een GROEN licht mag 

zijn, want groen is de kleur van de HOOP. 

Een hoopvol leven is pas écht leven; een hoopvolle mens is pas een échte mens: 

Je ziet: af en toe wachten voor een stoplicht is niet altijd verloren tijd. 

Je gaat bedachtzaam verder. Je ziet ineens méér dan eerst en daardoor je meer genieten van je levensreis 

én: een prettiger reisgezel worden 
 

Voor nu: fijne herfstmaanden waarin ‘moeder natuur’ zich van haar beste kant laat zien en dat laatste 
mag ook van jou verwacht worden.  

A.F.M. Goedhart, pastoor † 
(Bron: Maandelijkse Ziekenbrief, Ziekenapostolaat Nederland) 
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Mensen 
MENSEN IN HET NIEUWS 

 
H. Doop              6 november Nan Do 

 Welkom in ons parochiegezin en moge het licht van Christus, 
gesymboliseerd in de doopkaars, je tot gids zijn in het verdere leven. 

 

Huwelijksjubilea 6 augustus 
30 augustus 
7 september 
9 september 

70 jaar 
60 jaar 
55 jaar 
50 jaar 

echtpaar Bish - Bakker  
echtpaar Bont - Kerkhof 
echtpaar Fens - Schijven 
echtpaar Cox - van den Hout 
 

 Voor alle echtparen een hartelijke gelukwens en de hoop dat zij, met 
Gods Zegen, nog lang van elkaar en hun liefde mogen genieten. 

Zieken Goede moed en sterkte toegewenst aan alle zieken, denken wij in het bij-
zonder aan hen die langdurig ziek zijn en of hen die geen uitzicht meer 
hebben of wachtende zijn op spannende uitslagen of nare behandelingen 
moeten ondergaan. 
In deze moeilijke tijd een speciaal gebed voor hen allen!  
 

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

Overleden In liefdevolle herinnering 
 13 juli  † Kees Hin 
  

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

  

Nieuwe parochianen Nieuwe parochianen heten wij van harte welkom, in de hoop dat u  zich ‘thuis’ mag voelen en stevig mag ingroeien in ons midden. 
 

 

 

 

† In memoriam Cornelis Gerardus Hin 
Op 13 juli overleed Kees Hin op 93 jarige leeftijd. Kees werd in geboren in Zaandam op 21 januari 1929. 
Op zijn 23e emigreerde hij met zijn broer naar Australië, om daar het geluk te proeven. Toen hij eens 
even terug was in Nederland ontmoette hij Griet Kes. De liefde voor haar hield hem in Nederland. Na het 
huwelijk werd hij de vader van Ronald en Alice. 
Kees werkte onder andere bij William Pont. In zijn vrije tijd was hij bij VVZ te vinden. Na zijn pensione-
ring was hij samen met zijn vrouw bijna dagelijks bij VVZ waar hij het onderhoud verzorgde.  
Kees was een handige man, die veel in de familie heeft geklust. Hij was een trotse opa en overgrootvader.  
Op 20 juli was de uitvaartplechtigheid, waarna hij is gecremeerd. 

N.C.J. Kerssens, kapelaan 

 
 
 
 

Niemand weet 
 

't Zijn de wolken, die verdwijnen,  

Maar de hemel blijft bestaan.  

Ook de zon zal blijven schijnen,  

Tot ze eens niet op zal gaan.  

 

Niemand weet hoelang 't zal duren,  

Eer het alles zal vergaan.  

Niemand weet de dag, de ure,  

Hoelang de aarde blijft bestaan.  
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Parochieraad 
BERICHTEN VAN DE PAROCHIERAAD 

 
Beste medeparochianen, 
 

Na een mooie zonnige vakantieperiode zijn de scholen zijn weer begonnen. Dat betekent ook dat het 
nieuwe (werk)seizoen in de parochie van start is gegaan. Diverse dingen staan op het punt van beginnen 
(of zijn reeds begonnen), zoals bijvoorbeeld de kinderwoorddienst.  
 

Recentelijk heeft de parochieraad zijn eerste vergadering gehad van dit werkseizoen.  
 

We zijn blij dat we diverse activiteiten kunnen gaan opstarten. Mochten er onder u  
mensen zijn die graag wat willen doen in de parochie, laat het ons dan weten. Vele  
handen maken licht werk. Zo zijn er helpende handjes nodig bij het schoonhouden  
van het kerkgebouw, bij het openhouden op zaterdagmiddag van het kerkgebouw,  het onderhoud van de pastorietuin, koster en ………… vult u maar in! Samen houden  
we de parochie draaiende.  
 

Mocht u vragen hebben of ergens mee zitten, schroom dan niet om de leden van de parochieraad aan te 
spreken. De parochieraad zal u op de hoogte houden via de diverse beschikbare kanalen, denkend aan 
de mededelingen na de vieringen, de Whatsapp groep van de parochie of via de website.  
 

MTL Truijens (vicevoorzitter en kassier) 
 

 

▪ Informatie folders 
 

Hebt u ze gezien, in het rek aan de zijkant van de bruine informatiekast? FOLDERS! 
Informatiefolders over uiteenlopende onderwerpen voor u! 

 

Regelmatig krijgen we in de Sint-Bonifatiusparochie de vraag heeft u (meer) informatie over … en dan 
volgt een onderwerp over dat wat iemand op dat ogenblik bezighoudt. 
Daarom zijn er in de afgelopen periode  (coronatijd – dus tijd genoeg) voor de Sint-Bonifatiusparochie 
informatiefolders gemaakt over de volgende onderwerpen: 
 

▪ Dopen * 

▪ Kinder-Woord-Dienst 

▪ Eerste Communie * 

▪ Boete en Verzoening * 

▪ Misdienaar worden 

▪ Huwelijk * 

▪ Ziekenzalving * 

▪ Uitvaart 

▪ Omgaan met verlies 

▪ Digitaal Geven 
 

De met een sterretje aangeven items zijn zogenaamde ‘stappen’ in het geloof. Over deze stappen wordt 
algemene informatie gegeven in de betreffende folders en hoe daar in de parochie mee wordt omgegaan.  
De andere folders geven informatie over het hoe, wat, waarom en bij wie men zich kan melden voor 
meer informatie en het maken van afspraken over betreffend item. 
 

Als we denken aan bijvoorbeeld: ziekenzalving, uitvaart of omgaan met verlies, schuiven mensen dit 
soort onderwerpen vaak voor zich uit.  
Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van e.e.a. rondom deze thema’s, neem een folder mee! 
Lees deze en praat er eens over met uw huisgenoten, kinderen of andere voor u belangrijke mensen. 
Zodat ook zij weten wat te doen als er zich iets voordoet rondom deze en andere gebeurtenissen. 
 

Op verzoek kunnen wij u de gevraagde folder(s) ook digitaal toesturen. 
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Gravure 
GRAVURE BESPROKEN 

 
  ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN 

                                                                                                                         door Clara Bruins 

De Moeder stond door smart bevangen 

en met tranen langs haar wangen 

waar haar Zoon gekruisigd hing. 

 

En het was haar in haar lijden 

of een zwaard haar kwam doorsnijden 

dat dwars door het hart heen ging.  
 

(strofe 1 en 2 uit het Stabat Mater, vertaling Willem Wilmink) 
 
het Stabat Mater en de devotie voor de Zeven Smarten van Maria 
 

Het Latijnse gedicht Stabat Mater stamt uit de dertiende eeuw. Het is het hartverscheurende verhaal van 
de Moeder Gods die, staande onder het kruis, in hevige smart moet toekijken hoe haar Zoon sterft (Joh. 
19:25). De tweede strofe herinnert aan de voorspelling van Simeon dat eens een zwaard de ziel van 
Maria zou doorboren (Luc. 2:34-35). Deze profetie vormde in de late Middeleeuwen de grondslag voor 
de verering van de Zeven Smarten van Maria. De katholieke Kerk herdenkt deze droevige momenten in 
het leven van Maria op 15 september, het feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten (Mater Dolorosa). 

Op deze dag wordt het Stabat Mater gezongen. 
  
de Zeven Smarten van Maria verbeeld 
 

Voor kunstenaars waren de Zeven Smarten van Maria een geliefd onderwerp. Vaak zijn ze weergegeven 
rond de Moeder van Smarten, zoals we zien op een zestiende-eeuwse gravure (afb.). Van links naar 
rechts zijn de volgende scènes afgebeeld: 
 de profetie van Simeon bij de presentatie van Jezus in de tempel: de oude Simeon herkent in het Kind de 
Messias en zegt tegen Maria dat haar Zoon een omstreden teken zal zijn en dat haar ziel  doorstoken zal 
worden door een zwaard. 
 de vlucht naar Egypte: Jozef vlucht met zijn gezin omdat koning Herodes het Jezuskind wil doden. Maria 
zit met de pasgeborene op een ezel die door Jozef geleid wordt. 
de zoektocht naar de twaalfjarige Jezus: als Jezus twaalf jaar oud is reist hij met zijn ouders naar Jeruza-
lem. Zijn ouders missen hem op de terugweg. Wanhopig zoeken ze hun Zoon en vinden hem terug in de 
tempel, discussiërend met de schriftgeleerden.  
 Maria ontmoet haar Zoon op de weg naar Golgotha: Maria moet machteloos toezien hoe haar lijdende 
Zoon zijn kruis voortsleept en zijn dood tegemoet gaat. 
 Jezus sterft aan het kruis: vol droefheid en tranen staat Maria, met Johannes, onder het kruis waaraan 
haar Zoon langzaam van pijn en uitputting sterft. 
 de kruisafname of bewening: Maria treurt en huilt om haar gestorven Kind na de kruisafname. In de 
kunst zien we vaak dat het dode lichaam van Jezus in de schoot van zijn moeder rust (Piëta). 
 de graflegging: intens bedroefd kijkt Maria toe hoe haar geliefde Zoon in een graf wordt gelegd. 
 
delen in het leed van Maria 
 

De zeven scènes, uiterst pijnlijke momenten in het leven van Maria, zijn door zwaarden met de Moeder 
van Smarten verbonden. Zo is de profetie van Simeon (de Latijnse tekst staat onder de voorstelling) 
indringend verbeeld. De beschouwer van deze voorstelling wordt uitgenodigd te mediteren over het 
lijden van de moeder Gods, haar verdriet te delen en met haar te treuren om de dood van haar geliefde 
Kind, het ergste wat een moeder kan overkomen. 
Gravure 
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GRAVURE BESPROKEN 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Afbeelding:  De Zeven Smarten van Onze-Lieve-Vrouw, 16e-eeuwse gravure,  

Hiëronymus Wierix, Bibliothèque de l'Université, Luik.  

Uit: Jo Claes e.a., Het verhaal van Maria. Volgens de apocriefe geschriften, Leuven 2006, 178. 
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Rouwen 
ROUWEN DOE JE NIET ALLEEN 

 

  Rouwen doe je niet alleen 
 

In de eerste maanden van de pandemie werden dagelijks in het journaal de grafieken getoond 

van het aantal. nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnamen, IC-bedden die bezet werden door co-
rona-patiënten en het aantal corona-doden. Cijfers, steeds opnieuw, als een manier om enigszins 

grip te krijgen op wat ons overkwam, dagelijks getoond op een bijna bezwerende, rituele manier. 
Achter deze cijfers gaan verhalen schuil, staan mensen die er niet meer zijn en mensen die een 

dierbare moeten missen.                                                                                                       
Tekst: Martin Hoondert  

 

anzelfsprekend waren er naast de corona-doden (volgens de officiële telling stierven er ca. 18.000 
mensen aan COVID-19 in Nederland) ook mensen die stierven door andere oorzaken. Bij al deze 
doden moesten de uitvaarten op aangepaste wijze vorm gegeven worden, met minder mensen, 

soms ook op een andere dan de gebruikelijke plaats. Nieuwe rituelen kwamen op, zoals de erehaag of 
de drive-through condoleance. Uitvaarten werden gestreamd, zodat mensen ondanks de beperkende 
maatregelen toch, op afstand, de uitvaart konden bijwonen.  
  De uitvaart is een belangrijke stap in het rouwproces. Het is een moment dat nabestaanden zich 
gedragen en getroost voelen door de aanwezigheid van familie en vrienden die het verdriet met hen 
delen. Maar geldt dat ook als er maar een beperkt aantal mensen aanwezig mag zijn, en hoe deel je je 
verdriet als je alleen of in een klein gezelschap de uitvaart volgt via het computerscherm? En wat bete-
kende de lockdown voor mensen in de rouw? Ik ga verkennend en met name vanuit ritueel perspectief 
in op deze vragen.  
 

UITVAART  

Een uitvaart vervult vele functies, maar één ervan is dat de nabestaanden zich gedragen weten en het 
verdriet kunnen delen. Uit mijn onderzoek naar uitvaarten in tijden van corona blijkt dat veel mensen 
tevreden waren over de uitvaart op zich, ook al mochten er vaak veel minder mensen aanwezig zijn dan 
gewenst, maar moeite hadden met de condoleance. Vaak kon er geen condoleance plaatsvinden en in-
dien er wel gelegenheid was tot condoleren, werd de handdruk of knuffel gemist. Lichamelijk contact is, 
zo blijkt, essentieel. Natuurlijk, er zijn alternatieve gebaren, zoals de hand op hart of de namasté, maar 
de afstand blijft. Uitvaartondernemer Pierre van Kooten zei hierover: 'Een uitvaart is intiem. Iets waarbij 
troost moet worden gegeven. Al deze maatregelen van maximaal 30 personen en geen aanrakingen hel-
pen daar niet bij. De meeste nabestaanden begrijpen het wel, maar het gevoel zegt iets anders.' ¹De af-
stand verdubbelt als het ware het verdriet: we rouwen om degene die overleden is én om het gemis aan 
fysieke nabijheid en lichamelijke troost.  
  Op de website van uitvaart-coöperatie DELA worden tips gegeven om tijdens de uitvaart de men-
sen die niet aanwezig kunnen zijn, toch te representeren.²  
Een voorbeeld: Plaats naamkaartjes of foto's van de gasten die er niet bij kunnen zijn op de  

 lege stoelen. Iedere naam of iedere foto staat voor een geliefde die op dat  
 moment heel hard aan jullie denkt.  

Enerzijds is dit een mooie ritualisering van 'aanwezigheid', anderzijds kunnen de naamkaartjes of foto's 
ook juist de afwezigheid benadrukken. Soms werden nieuwe vormen van aanwezigheid en solidariteit 
gevonden. Een goed voorbeeld hiervan is de erehaag: mensen die niet bij de uitvaart in de kerk of het 
uitvaartcentrum aanwezig konden zijn, stelden zich op langs de route van de rouwwagen en toonden zo 
hun respect voor de overledene en betrokkenheid bij de nabestaanden. Hella van der Wijst, in haar boek ‘De kracht van samen, Kroniek van een crisis’ (2020) over het verloop van de corona-crisis in Oost-Bra-
bant, beschrijft hoe indrukwekkend de erehaag kan zijn: uitvaartondernemer Ton Claassen vertelt over 
een moeder die is overleden. Omdat haar zoon zelf besmet is, kan hij niet bij de uitvaart aanwezig zijn. 
Daarom rijdt de rouwauto eerst langs zijn huis alvorens door te rijden naar het crematorium. 'Daar staan 
vrienden en· bekenden te wachten. Met de achterklep van de rouwauto open leest de vrouw (van de 
zoon die zijn moeder verloren heeft) het gedachtenisprentje van haar schoonmoeder voor. Weer een 
heftig en indringend afscheid. Langzaam rijden we weg onder applaus van de omstanders.' (blz. 163)  
 

LIVESTREAM  

Voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart is er het alternatief van de livestream. Deze 

V 
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Rouwen 
ROUWEN DOE JE NIET ALLEEN 

 

mogelijkheid bestond al: met name crematoria en de grotere uitvaartcentra bieden al lange tijd de mo-
gelijkheid om de dienst live via een cameraverbinding te volgen. Tot nu toe werd daar alleen gebruik 
van gemaakt als bijvoorbeeld een familielid in het buitenland woont en daarom niet bij de uitvaart aan-
wezig kan zijn. Dankzij de pandemie is livestream 'gewoon' geworden. Wie niet aanwezig kan zijn bij 
een uitvaart, ontvangt een link en kan thuis, achter zijn of haar computer, meekijken. Ik heb veel 
livestream-uitvaarten gezien die 'eenrichtingsverkeer' zijn, als een soort van televisie-uitzending waar-
bij je als kijker getuige bent van een afscheid. Vanuit het perspectief van rouw en ritueel werkt een meer 
interactieve aanpak beter. Via tools als Zoom of Teams is het mogelijk om iemand die thuis zit, toch een 
In Memoriam te laten uitspreken. Of aanwezigen kunnen hun herinneringen delen via de chat. Dit moet 
uiteraard goed gefaciliteerd worden: zowel de mensen thuis als de aanwezigen in de kerk of aula moeten 
zichtbaar gemaakt worden, goede beveiliging is nodig om ongewenste indringers buiten de deur te hou-
den. Betrokkenheid kan ook versterkt worden door bijvoorbeeld aan de deelnemers thuis te vragen een 
kaars aan te steken op het moment dat ook in de aula of kerk kaarsen worden aangestoken.  
  De indruk is dat het faciliteren van interactieve livestream nog verder ontwikkeld kan worden. 
In het Verenigd Koninkrijk is er ruimere ervaringen met uitvaarten via Zoom. In een artikel in het Pro-
spect Magazine (20 april 2020) vertelt een Anglicaans priester dat mensen die via Zoom deelnemen aan 
een uitvaart als het ware op de achterste kerkbank zitten. Als ze door emoties overmand worden, kiezen 
ze er vaak voor om de camera even uit te zetten: 'Because people can mute themselves or turn their 
cameras off, they feel they can be more emotional,' aldus de Anglicaans priester.  
 
LOCKDOWN  

In het al genoemde boek van Hella van der Wijst lezen we het verhaal van drie inmiddels volwassen 
kinderen van wie de vader sterft aan corona. Eén van hen noemt de periode na de begrafenis een 'een-
zame rouwtijd ( ... ). Voor haar begint rouw als je aan vijf tot tien mensen hebt verteld dat iemand van 
wie je houdt, is gestorven. Maar nu er niemand langskomt om te condoleren, loopt ze dit mis.' (blz. 95)  
  Rouw is een complex proces: de ene dag voel je je verloren en verdrietig, de andere dag zit je vol 
energie en staat het verdriet op de achtergrond. Er is geen vaste formule voor rouw, geen vastgesteld 
parcours dat je moet afleggen, maar één ding is zeker: je hebt andere mensen nodig om je verhaal te 
vertellen, om je verdriet te delen én om ook weer momenten van herstel en vreugde te beleven. In De 
Volkskrant van 20 september 2020 is traumaspecialist Geert Smid aan het woord.  
Hij verwacht dat meer mensen rouwklachten zullen krijgen door het ontbreken van mogelijkheden om 
goed afscheid te nemen van een stervende, sobere uitvaarten en karige steun van vrienden en familie. 
Contact is dus belangrijk: bel een familielid op, organiseer een Zoom meeting met vrienden, ontmoet 
elkaar buiten en ga samen wandelen.  
  Ook los van de coronacrisis lopen rouwenden het risico in een isolement te raken of zich alleen 
te voelen in hun rouwproces. De lockdown heeft dit risico 
groter gemaakt. Door bewust contact te zoeken, tijd te ma-
ken voor het delen van verhalen en herdenkingsplekken in 
te richten maken we duidelijk en ervaarbaar dat mensen in 
hun rouw niet alleen staan.  
 
CORONA-LESSEN  

De pandemie heeft iets in beweging gezet, heeft ons bewust 
gemaakt van het belang van rituelen, van lichamelijk contact en van het sociaal netwerk waarin we le-
ven. Als we iets leren van de coronacrisis, dan is het wel hoezeer we deze elementen nodig hebben. 
Alternatieve vormen - de erehaag, livestream, verhalen delen via Zoom - zijn waardevol en we moeten 
dit doen, maar er gaat niets boven een welgemeende en troostende knuffel.  
 

*  Zie hiervoor: www.totzover.nl/funeraire-academie/uitvaart-in-tijden-van-corona-overview/.  
¹ www.rtvutrecht.nl/ nieuws/204 7354/ ondernemers-in-coronatijd-toename-van-erehagen-bij-uit-vaarten.html  

(geraadpleegd op 23 augustus 2021).  
² www.dela.be/nl/dela-vs-corona/tips#anker_8 (geraadpleegd op 23 augustus 2021).  
 
(Bron - Deels overgenomen uit gelijknamig artikel in: ‘Vieren’, Werkschrift voor liturgie en spiritualiteit) 

Martin Hoondert (1967)  

is universitair hoofddocent 'Ritual Studies'  

aan de universiteit van Tilburg.  

Hij doet onder meer onderzoek  

naar uitvaarten in tijden van corona. 

http://www.totzover.nl/funeraire-academie/uitvaart-in-tijden-van-corona-overview/
http://www.rtvutrecht.nl/
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Agenda 
PAROCHIEAGENDA 

 
SEPTEMBER   

Zat. 17 13.00 u - 16.30 u Kerkopenstelling / Géén viering i.v.m. Dam tot Dam-loop 
Zon. 18 ---------- Géén viering i.v.m. Dam tot Dam-loop 
Din. 20 9.45 u -11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie 
  16.30 u -18.00 u Koorrepetitie KCA 
Vrij. 23 13.30 u - 15.00 u Kerkwerken 
Zat. 24 13.00 u - 16.30 u Kerkopenstelling 
Zon. 25 9.30 u Eucharistieviering tevens Kinderwoorddienst 
Din. 27 9.45 u -11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie 
  16.30 u -18.00 u Koorrepetitie KCA 
Vrij. 30 9.30 u - 11.00 u Kerkwerken 

OKTOBER   
Zat. 1 13.00 u - 16.30 u Kerkopenstelling 
Zon. 2 16.30 u Rozenkransgebed 
Din. 4 9.45 u -11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie 
  16.30 u -18.00 u Koorrepetitie KCA 
Vrij. 7 13.30 u - 15.00 u Kerkwerken 
  16.30 u Aanbidding H. Sacrament, aansluitend (± 17.15 u) eucharistieviering 
Zat. 8 13.00 u - 16.30 u Kerkopenstelling 
Zon. 9 9.30 u Eucharistieviering tevens Kinderwoorddienst 
  16.30 u Rozenkransgebed 
Din. 11 9.45 u -11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie 
  16.30 u -18.00 u Koorrepetitie KCA 
Woe. 12 20.15 u Vergadering Parochieraad 
Vrij. 14 9.30 u - 11.00 u Kerkwerken 
Zat. 15 13.00 u - 16.30 u Kerkopenstelling 
Zon. 16 9.30 u Eucharistieviering b.g.v. Maria van Fatima 
  16.30 u Rozenkransgebed 
Din. 18 9.45 u -11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie 
  16.30 u -18.00 u Koorrepetitie KCA 
   Vergadering (Dagelijks) Kerkbestuur 
Vrij. 21 13.30 u - 15.00 u Kerkwerken 
Zat. 22 13.00 u - 16.30 u Kerkopenstelling 
Zon. 23 9.30 u Eucharistieviering tevens Kinderwoorddienst / deurcollecte MISSIO 
  16.30 u Rozenkransgebed 
Din. 25 9.45 u -11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie 
  16.30 u -18.00 u Koorrepetitie KCA 
   Vergadering (dagelijks) Kerkbestuur  
Vrij. 28 9.30 u - 11.00 u Kerkwerken 
Zat. 29 13.00 u - 16.30 u Kerkopenstelling 
Zon. 30 16.30 u Rozenkransgebed 

NOVEMBER   
Din. 1 9.45 u -11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie 
  16.30 u -18.00 u Koorrepetitie KCA 
  19.00 u Allerheiligen Eucharistieviering (géén viering ’s morgens!) 
Woe. 2 19.00 u Allerzielen Eucharistieviering 
Vrij. 4 13.30 u - 15.00 u Kerkwerken 
  16.30 u Aanbidding H. Sacrament, aansluitend (± 17.15 u) eucharistieviering 
Zat. 5 13.00 u - 16.30 u Kerkopenstelling 
Zon. 6 9.30 u Eucharistieviering tevens Kinderwoorddienst 
Din. 8 9.45 u -11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie 
  16.30 u -18.00 u Koorrepetitie KCA 
Vrij. 11 9.30 u - 11.00 u Kerkwerken 
Zat. 12 13.00 u - 16.30 u Kerkopenstelling 
Din. 15 9.45 u -11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie 
  16.30 u -18.00 u Koorrepetitie KCA 
Vrij. 18 13.30 u - 15.00 u Kerkwerken 
Zat. 19 13.00 u - 16.30 u Kerkopenstelling 
Zon. 20 9.30 u Eucharistieviering tevens Kinderwoorddienst 
Din. 22 9.45 u -11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie 
  16.30 u -18.00 u Koorrepetitie KCA 
Vrij. 25 9.30 u - 11.00 u Kerkwerken 
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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 opgeven dan kunt u ge-
bruik maken van een opgaveformulier, deze vindt u 
ingestoken en in de bruine informatiekast achter  in 
de kerk. Of telefonisch op dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend tussen 9.30 en 12.30 uur  

 via het secretariaat: 075 164 47 78. 
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 reke-
ningnummer 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 

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,  
Parochieraad, medewerkers en vrijwilligers 
heten u van harte welkom en wensen u  
veel plezier in uw nieuwe omgeving! 
 

In dit parochieblad vindt u onder andere  
informatie over onze parochie en het  
Parochieverband Katholiek Zaanstreek  
als ook de weekendvieringenschema’s  
van de zeven parochiekerken in de Zaan-
streek.  
Meer informatie vindt u op  

www.katholiekzaanstreek.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 

•  Voorwoord 3 

•  Nieuws vanuit het parochieverband 4 

•  Nieuwe website 4 

•  Bericht uit het Vaticaan 5 

•  God heeft er een neus voor  6 

•  Cursussen 7 

•  Kloosterweekend 10 

•  Activiteiten in de Zaanstreek 10 

•  Jeugdpagina 13 

•  Vieringen in de Zaanstreek 14 

•  Bonifatius Nieuws                                   v.a. 16 

•  Kort Nieuws 18 

•  Woorden uit het verleden 20 

•  Mensen in het nieuws 22 

•  In Memoriam 23 

•  Berichten van de Parochieraad 23 

•  Informatie folders 23 

•  Gravure ‘Onze lieve Vrouw van smarten’ 24 

•  Rouwen doe je niet alleen 26 

•  Parochieagenda 28 

 

http://www.katholiekzaanstreek.nl/
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Samen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
 

 

Dit parochieblad  

financieel steunen?  

Dat kan! 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een bedrag over op:  

NL 42 INGB 00 0010 6061 o.v.v. ‘Zaancirkel’ 
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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 

 

–

–

–

–

–

                                                                                                                                                               11 september 2022 


