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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‘Kijk vooruit en blijf vertrouwen
maal wel eens. Ook onze broeders en zusters in de
in een wereld vol onzekerheid
bijbel. Heel sprekend is de overmoed en de val van
Want Gods eindeloze liefde
Petrus als hij naar Jezus toe probeert te lopen over
is de weg naar vrede en gerechtigheid.’
het meer. Of de jongeling die bedroefd wegliep, nadat hij met Jezus gesproken had. Vasthouden aan
(Acclamatie)
zijn bezit was hem nog zo lief. Of Jezus, die de aard
van ons mensen kent, en soms moedeloos constateert dat het alleen de wondertekenen zijn waarom de
mensen geloven.
De wereld kent duistere kanten en onaangename verrassingen. Wij, die in Christus geloven, echter mogen 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 toekomst, 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

Bij de cover illustratie ‘Blijf vertrouwen’
Dit is het logo van het parochie-jaar-thema voor de zeven parochies van Katholiek Zaanstreek seizoen ‘22/’23.
Bij vertrouwen kun je denken aan verbinding. En wel aan verbinding van mensen, met elkaar.
Het parochie-thema-logo verbeeld een omarming cq verbinding van en met elkaar. Omdat verbinden een continue proces is en actief moet zijn, staan er zeven omhelzingen (het heilige getal en de dagen van de week) getoond.
Heel eenvoudig, maar daarom uiterst moeilijk om vol te houden.
Een mooi parochiethema om met elkaar in het vòòr ons liggende werkjaar aan te werken.
Dick Amesz
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Financiën
Sinds dit jaar moeten organisaties, waaronder
ook de kerken, een UBO verklaring opgeven met
daarin de personen met zeggenschap over de financiën. Dit ter voorkoming van o.a. fraude. Alle
parochies hadden daarover apart bericht ontvangen. 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 energierekeningen van de parochies. Wanneer iemand een expert is of weet met kennis op dit vlak graag dit
melden. Wellicht moet er voor de toekomst ook
naar andere warmtebronnen gekeken worden.

Pastoraal en meer
Er is gesproken over wijzigingen in het vieringenrooster. Dat is soms lastig aan te vullen bij
ziek en zeer van pastores.
De Eerste Communievieringen waren zeer geslaagd, 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 verschillende aanwezigen (Inmiddels is goedkeuring
hiervoor ontvangen).

Priestergraf
Op het priestergraf op de begraafplaats in Zaandam, waarin priesters van de parochies St.Bonifatius 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.

Namens het bestuur, Marga Breed

NIEUWE WEBSITE
www.katholiekzaanstreek.nl is de 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 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.
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
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Met deze nieuwe website is er een goede basis gelegd voor de toekomst. In de vakantie was er vanzelfsprekend niet veel nieuws, maar nu het werkjaar is begonnen, zal de nieuwe site meer en meer wegwijzer worden voor alles wat er te gebeuren staat in onze parochies. Daarnaast wordt er achter de schermen 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 verrassing 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
Een zucchetto, het hoofddeksel
en aangezien zij ouder dan 75 jaar zijn, is het wachten op hun
van geestelijken, in de kardinaalkleur rood.
opvolgers.
Foto: CNS - Paolo Cocco, Reuters

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 kardinaal.
Dat is evenzeer het geval met de Koreaanse aartsbisschop Lazarus You Hueng-sik, die
Franciscus onlangs 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 48jarige 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
verdeeld over meer dan duizend parochies, maar op de zetel van Ambrosius zit al bijna vijf jaar geen
kardinaal 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 eventuele pausverkiezing deelnemen.
Bron: www.kn.nl

God heeft er een neus voor! Wij ook?
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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 burgemeester
was van Zaandam. De eerste socialist op die post
in Nederland! Ter Laan was een sociaal bewogen
mens, die met hartstocht zijn neus in allerlei asociale kwesties stak om vervolgens te ijveren voor
verbetering.

doorsnee kwaad. Zo lees je in Deuteronomium
(32,22) dat God, wanneer Hij boos is over het onrecht dat mensen wordt aangedaan, roept: Want
een vuur is in mijn toorn ontstoken... De beroemde
Duitse bijbelkenner 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 verdragen voor je boos wordt, is in het hebreeuws
letterlijk "lang van neus zijn". God is heel lankmoedig, lezen wij op verschillende plaatsen in de
bijbel. Oftewel 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? Trekken wij een lange neus tegen alles wat vies en
voos is in onze wereld? Tegen Poetin en de zijnen? Tegen alle machtswellustelingen in de politiek en de economie? Tegen alle bestuursvoorzitters van grote bedrijven die gemiddeld 40 keer
zo veel verdienen als hun personeel?

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 gelijkenis. 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:

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 eigen 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

Uw neus heeft geblazen: de wateren stegen, de
stromen bleven staan als een dam, de golven verstijfden midden in de zee! (15, 1 en 8). Om de
woede van God te beschrijven neemt de bijbel
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

DIVERSE CURSUSSEN
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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. 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.
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 producten, zo goedkoop mogelijk te fabriceren. Ook zijn zij de eerste groepen die lijden, daar waar de effecten 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 betekenen voor ieder van ons en de manier waarop wij in het leven staan. Tenslotte krijgt iedereen de gelegenheid 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 eventueel andere documenten die u kunt lezen ter voorbereiding. Opgeven 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)
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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.
Geloven is meer dan ja en amen. Geloven is antwoord geven, een relatie zelfs.
Zo ontstaat jouw persoonlijke 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, geinspireerd op het boek ‘God 9.0’, waarin we met elkaar de verschillende manieren van kijken en bijbehorende 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 geloofsopvattingen 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 wereldburgers... 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 september). 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?
Donderdag 29 september
Donderdag 6 oktober
Donderdag 3 november
Donderdag 10 november
Donderdag 17 november

Waar?
De Schutse, De Merodelaan 1
De Schutse, De Merodelaan 1
De Schutse, De Merodelaan 1
De Schutse, De Merodelaan 1
De Schutse, De Merodelaan 1
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Tijd
20.00 – 21.30u
20.00 – 21.30u
20.00 – 21.30u
20.00 – 21.30u
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
Zijn we op de goede weg door kerken te sluiten?
Dat is de vraag die diaken Mascini zich stelt in zijn boek. Gebrek aan vermogen,
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 putten 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, spiritueel, 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: diakenjeroen@kpnmail.nl Het boek ‘Nog is het licht in de tempel niet gedoofd’ kunt u bestellen bij de webwinkel van boekscout. Rob Mascini neemt ook enkele exemplaren mee die u op deze avond kunt aanschaffen. 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.
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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 individuele 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 betaalt voor het verblijf in het klooster
inclusief de maaltijden. Kosten voor de reis naar het klooster zijn niet inbegrepen. (Waar mogelijk 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 Jeroen
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 diakenjeroen@kpnmail.nl. Vermeld in uw voorinschrijving uw voornaam, achternaam en woonplaats. Na 15 september laten we weten of er voldoende deelnemers zijn en kunt u definitief inschrijven door een aanbetaling te doen.
Opgeven kan tot 15 september!

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 oecumenische 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 gebeurd 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.
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.
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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. 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.
Inleider: Kok Klever ism Paul Buys. 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 19.00u 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 autoriteiten 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 eenzaamheid, angst, ongelijkheid te doen verdwijnen. Hoe doe je dat? Door allereerst samen in de bijbel te speuren 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.
Wanneer doe je goed? Kijk dan naar Jezus die ons in Gods Naam barmhartig leert te zijn, gerechtigheid 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 06-24603829
Het adres: Willibrorduskerk Westerweg 267 Heiloo, ook goed bereikbaar met de trein
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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. Hanneke Hinfelaar–Lasschuit
Zingt voor de Heer
In ons bisdomblad Samen Kerk schrijft onze kerkmusicus Jos Martens sinds coronatijd 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 website
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

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 gouden 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 jammerde:
`Wat een ongeluk! Mijn beurs met goudstukken is verdwenen.'
‘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 onsterfelijken behoorde.
Toen de arme zich beklaagde over zijn armoede, wees de onsterfelijke met zijn
vinger 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 veranderde 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.'

11

VASTE MISTIJDEN DOORDEWEEKS
H. 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.

VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK
Vieringrooster Bonifatius, Magdalena, Odulphus, Petrus

25e zondag
Za. 17 sept.
Zo. 18 sept.
26e zondag
Za. 24 sept.
Zo. 25 sept.
27e zondag
Za. 1 okt.
Zo. 2 okt.
28e zondag
Za. 8 okt.
Zo. 9 okt.
29e zondag
Za. 15 okt.
Zo. 16 okt.
30e zondag
Missiezondag
Za. 22 okt.
Zo. 23 okt.
31e zondag
Za. 29 okt.

H. Bonifatius
Oostzijde 12
geen Mis, Oostzijde
onbereikbaar
i.v.m. Dam tot Dam
geen Mis, Oostzijde
onbereikbaar
i.v.m. Dam tot Dam
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Schouten
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

Zo. 30 okt.
Hoogfeest van
Allerheiligen

19.00 u.
Eucharistie

H. Maria Magdalena H. Odulphus
Kalf 160
Dorpsstraat 570
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u.
10.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
N. Beemster
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u.
10.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
F. Bunschoten
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u.
10.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
N. Kerssens
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u.
10.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
F. Bunschoten
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u.
10.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
N. Beemster
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u.
10.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
N. Kerssens
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u.
Eucharistie
10.00 u.
F. Bunschoten
Eucharistie
19.00 u.
N. Kerssens
Allerzielendienst
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
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H. Petrus
Snuiverstraat 2
10.00 u.
Oecumenische dienst
Agathepark
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
19.00 u.
Woord en Communie
A Dijkers
10.00 u.
Woord en Communie
A Dijkers
19.00 u.
Woord en Communie
S. Baars
10.00 u.
Woord en Communie
S. Baars
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

-

Di. 1 nov.

Allerzielen
Wo. 2 nov.
32e zondag
Za. 5 nov.
Zo. 6 nov.
33e zondag
Za. 12 nov.
Zo. 13 nov.
Hoogfeest van
Christus Koning
Za. 19 nov.
Zo. 20 nov.

N. Kerssens

F. Bunschoten

19.00 u.
Requiemmis
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Schouten

10.00 u. Requiemmis
F. Bunschoten
19.30 u.
Allerzielendienst
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u.
Eucharistie
N. Beemster

19.30 u.
Allerzielendienst
M. Bruijns
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
T. Molenaar
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

Vieringrooster Martelaren, Magdalena, Jozef

25e zondag
Zo. 18 sept.
26e zondag
Zo. 25 sept.
27e zondag
Zo. 2 okt.
28e zondag
Zo. 9 okt.
29e zondag
Zo. 16 okt.
30e zondag
Missiezondag
Zo. 23 okt.
31e zondag
Zo. 30 okt.
Allerzielen
Wo. 2 nov.
32e zondag
Zo. 6 nov.
33e zondag
Zo. 13 nov.
Hoogfeest van
Christus Koning
Zo. 20 nov.

HH. Martelaren
Pinkstraat 14
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
A Dijkers
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans
10.00 u.
Woord en Communie
T. Molenaar
10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans
10.00 u.
Woord en Communie
A Dijkers
19.00 u.
Woord en gebed
K. Schuurmans
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
A Dijkers
10.00 u.
Woord en Communie
T. Molenaar
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H. Maria Magdalena
Dorpsstraat 353
10.00 u.
Oecumenische dienst
10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
10.00 u.
Woord en gebed
Werkgroep liturgie
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u.
Woord en Communie
T. Molenaar
10.00 u.
Woord en gebed
Werkgroep liturgie
19.00 u.
Woord en gebed
R. Casalod
10.00 u.
Woord en gebed
Werkgroep liturgie
10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

H. Jozef
Veldbloemenweg 2
10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk
10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra
10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
10.00 u.
Woord en gebed
Werkgroep liturgie
10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk
10.00 u.
Woord en Communie
S. Baars
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra

BERICHTEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE
Kerk, een plek waar je welkom bent
Sinds een jaar of twee merken wij, meer dan voorheen, dat onze Odulphuskerk
behalve door geboren Assendelvers ook regelmatig en graag bezocht wordt door
mensen die zich hier gewoon welkom voelen. Blijkbaar spreekt zoals wij ons
geloof hier vieren hen aan. Een schitterende kerk, een mooie vaste groep vrijwilligers binnen en buiten
de liturgie, een goed gemotiveerd Sint Caeciliakoor met een uiteenlopend repertoire, een zorgvuldig en
met liefde gevierde Eucharistie, het helpt allemaal mee. Ook de ruimte om de Communie te ontvangen
op de manier die men zelf kiest past daar bij. Voor een dekenale kerk, die in een groter gebied een functie
vervult, zijn dit passende elementen.
Veel mensen zijn zoekend en ook kerkgangers gaan tegenwoordig vaker op zoek,
stappen soms de auto in of op de fiets om wat verder te rijden naar een viering die hen
aanspreekt. Dit kan zijn in eigen stad of dorp, soms ook daarbuiten. Het klassieke profiel
waar onze Odulphus intussen binnen ons bisdom wel om bekend staat, lijkt vruchten
voor de langere termijn af te werpen. Je mag je als parochie profileren. In onze
geloofsgemeenschap dragen we elkaar en vinden we elkaar in de liefde van de ene Heer
die hier en in heel Zijn Kerk verkondigd wordt, waarbij iedereen dat verkondigen weer
doet op zijn of haar eigen manier. Want elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.
deken F.J. Bunschoten

MENSEN MENSEN MENSEN
Weer naar school
Alle leerlingen en studenten die hun opleiding weer voortzetten na de grote vakantie:
veel succes en wijsheid voor het leren toegewenst! Maar ook de leerkrachten!
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!
Doopsel
Stil gestaan 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!
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 verrijking van jullie leven!
Verdriet
Maar ook bij verdrietige gebeurtenissen, zoals ziekzijn, zorgen, overlijden, verlies en gemis,
delen wij dit als geloofsgemeenschap met elkaar. We leven met elkaar mee en dragen samen
de pijn waar je doorheen moet. En weet dat we bidden om sterkte voor u.

IN MEMORIAM
Engelbertus Johannes Nicolaas Neeft
*22 december 1969
†8 juli 2022
Op woensdag 13 juli namen we afscheid van Ed
Neeft. Iedereen hier kende Ed. En ieder heeft
dus zijn eigen verhaal met Ed. Op 9 januari 1970
werd deze zoon van Niek en Ria en broer van
Ivonne in de Odulphuskerk gedoopt en heeft in
onze kerk vaak zijn geloof meegevierd. Op

zaterdagavond had hij zijn vaste plekje. Later
kwam de Communie naar hèm toe, thuis. Maar
er is ook bijna geen hoekje in Nederland waar
deze Assendelver niet geweest is op zijn tochten
door de provincies. Opgegroeid op die mooie
plek die toen nog zo’n wijds uitzicht had, was
Assendelft toch echt te klein voor Ed.
Beperkt? Door het spasme in zijn lijf liet hij zijn
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leven niet bepalen! Met zijn glasheldere
verstand en sterkte geest dacht hij ideeën uit,
genoot hij van het bekijken van constructies,
bouwplaatsen, havens en het uitdenken en
bespreken van ambitieuze plannen. Af en toe
besprak hij ze zelfs met de directeur van BVNederland, onze premier Mark Rutte, met wiens
lijn hij het in latere jaren vaak niet eens was. Met
de pupillen van zijn ogen bediende hij het
toetsenbord van de computer om brieven en
mails te schrijven.
Ed had vele vrienden en dat bleek ook tijdens de
uitvaart; de kerk zat vol. Zo namen wij afscheid
van een man die je wist te raken met zijn humor,
strijdvaardigheid, de band met dierbaren,
vrienden en hobby’s. Hij heeft, ondersteund
door de vele goede liefdevolle zorgen die hij
mocht krijgen, een buitengewoon waardevol
leven geleid en is daardoor voor wie hem
meemaakte een onvergetelijke mens. Ondanks
lichamelijk beperkt-zijn was Ed een genieter
van het leven, waarin hij veel voor anderen
betekende. Misschien wel meer dan hij zelf
besefte. Ed, je wordt gemist. We hebben je te
rusten gelegd bij jouw lieve moeder in het
familiegraf, want haar heb je drie jaar moeten
missen. Ieder die van Ed hield wens ik veel
sterkte toe in zijn nagedachtenis. In Gods
beloofde land mag jij nu vrij zijn, voorgoed. Daar
geloven wij in. Rust zacht, goede Ed.
deken F.J. Bunschoten

zorgen. Ook de band met de kleinkinderen was
bij Theo en Annie sterk. Annie overleed in 1999
toen zij nog maar kort in het hoekhuis in De
Vlinder woonden.
Zijn aandacht en zorg voor de ander, en
betrokken zijn bij activiteiten ter plaatse
maakten Theo markant. Zo heeft hij bij menig
zieke dorpsgenoot een bloemetje langs
gebracht. Op hoogtijdagen met veel toeloop van
kerkgangers hielp hij Communie uitreiken,
bijvoorbeeld in de Nachtmis. Ook heeft Theo
samen met oud-koster Joop Helmerhorst,
zaliger gedachtenis, eens op verzoek van
koordirigent Jos Martens een opname op band
ingezongen met de melodie van het oude
Odulphuslied (tekst van de hand van Zr. Herman
Jozef) waar op dat moment geen muziekpartituur meer van te vinden was. Mede dankzij
hem kan dit lied dus ook door volgende
generaties nog gezongen worden en raakt niet
in vergetelheid.
In Festina Lente waar hij ook als vrijwilliger een
vaste kracht was geweest, kwam Theo de laatste
jaren zelf te wonen. Hij is zacht en vredig
gestorven en gegaan naar, zoals hij zelf kort
daarvoor gezegd had, ‘het Paradijs’. Het
daarmee bezig zijn en het verlangen daar naar
was de laatste tijd al sterker geworden. Goede
Theo, rust zacht. Je mag nu weer herenigd zijn
met degene die je hebt liefgehad.
deken F.J. Bunschoten

Theodorus Hendrikus Maria Rijkhoff
*2 februari 1927
†18 juli 2022
Op dezelfde plaats waar hij daags na zijn
geboortedag, Maria Lichtmis 1927 samen met
zijn tweelingbroer Henk gedoopt werd, in ‘zijn’
Odulphuskerk’, namen wij op 22 juli jongstleden
afscheid van Theo.
Omdat (koster) Dirk en Cornelia Rijkhoff - van
Steen zijn ouders waren, was de geboortegrond
op nog geen steenworp afstand van kerkgrond.
Meehelpen in de trits ‘Kerk – Patronaatsgebouw
– Crescendo’ hoorde er dus ook voor Theo
helemaal bij. Zoals trouwens voor alle elf
kinderen Rijkhoff. Op 14 oktober 1954 trouwde
hij met de liefde van zijn leven, Annie
Schavemaker. Carla, Tineke en Josee mochten
ter wereld komen. Maar er was helaas ook
verdriet over het verlies van kleine Nico.
Theo was werkzaam als vertegenwoordiger in
papierwaren. We mogen gerust zeggen dat hij
een bekende en geliefde Assendelver was,
steeds trouw aan zijn wortels en overtuigingen.
Het gezin met drie dochters op Dorpsstraat 627
ontving van deze vader veel liefde en goede

Cornelis Gregorius Lafeber
Op 14 juli werd in de aula van uitvaartcentrum
Zaanstad afscheid genomen van Kees Lafeber.
Kees heeft de leeftijd van 87 jaar bereikt. Hij
overleed in verpleeghuis Martha Flora in
Haarlem.
Te Amsterdam in een gezin met vier kinderen
kwam Kees ter wereld. Zijn ouders verhuisden
toen al spoedig naar Zaandam. Kees leerde Rie
van der Laan kennen. In Wormerveer trouwden
ze en vestigden zich daar ook. Later zijn ze met
hun zonen Henk en Job in Krommenie gaan
wonen en voedden daar hun jongens op.
Kees is de man die als directeur van het Zaanse
familiebedrijf Laco Handelsonderneming (Laco
Techniek tegenwoordig) dit concern tot groei en
bloei heeft gebracht. Vroeg je hem te vertellen
over hydraulische systemen dan kreeg je een
passievolle en levendige verhandeling daarover. Maar ook kon hij goed luisteren. Kees was
een sociaal mens met een warm hart, die voor
ieder het beste wilde, en genoot van
(levens)verhalen en te zien hoe mensen zich
ontplooien. Maar ook een techneut met een
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zuiver instinct voor zaken. Bij tegenslag, met
name wanneer uit bepaalde hoek minder
waardering voor hem kwam dan gehoopt, bleef
hij opgewekt en probeerde het goede in
iedereen te blijven zien.
De liefde tussen hem en Rie was sterk. Altijd
stond het huis vol bloemen voor haar. Ook zijn
zonen en schoonkinderen droeg hij op handen.
Samen zijn Kees en Rie ze nog enige jaren in het
waterrijke Markenbinnen woonachtig geweest.
Daarna een langere periode in Oostzaan. Kort na
een appartement in zorghuis Martha Flora
betrokken te hebben overleed Rie, haar man
daar goed verzorgd achterlatend.
Het gezin vroeg mij een woord uit te spreken en

de absoute te geven ter afsluiting van de
plechtigheid die we voor Kees hielden. Dat deze
sterke persoonlijkheid en markante Zaankanter
nu het Leven gevonden mag hebben bij de
trouwe Heer die deuren kan openen naar
nieuwe horizonten. Kees, rust zacht en
nabestaanden veel sterkte.
deken F.J. Bunschoten
Petronella Johanna (Nellie) van der Steen
*21 augustus 1940
†27 augustus 2022
Het woord ter herinnering verschijnt in de
volgende uitgave van de Zaancirkel. Haar
uitvaart heeft op 31 augustus plaatsgevonden.

INFORMATIE VOOR DE PAROCHIE
Agenda pastorie en kerk
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

13 september
20 september
5 oktober
18 oktober
25 oktober
8 november

20.15 uur
20.15 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.15 uur
20.15 uur

Kerkbestuur Parochieverband Zaanstreek
Parochieraad H. Odulphus
Schapen- en Pinkenveiling in de kerk. Iedereen welkom!
Commissie van Beheer
Kerkbestuur Parochieverband Zaansteek
Parochieraad H. Odulphus

7 november uiterste datum inleveren copij Zaancirkel welke verschijnt in week van 21 november.
Lectoren
Na lang in een corona modus te hebben gezeten, waarin in de viering acolieten de taak
van het voordragen van de Schriftlezingen hadden overgenomen, willen we het
lectorschap als eigen dienstambt in de liturgie weer vorm geven. Het geeft beslist een
extra element aan de eredienst om jullie stemmen weer te horen. Dank jullie wel, die
(weer) bereid zijn om het Woord te laten klinken.
Koffie in de pastorie op zondag en op woensdag
Op dit moment biedt de Odulphusparochie na iedere zondagse Hoogmis gelegenheid tot
koffiedrinken aan in de zaal en serre van de pastorie. Op 17 juli zijn we hier mee gestart.
In post-corona stijl maar nog vanuit dezelfde gedachte als hoe dit tot twee-en-een-half
jaar geleden week in week uit zo fantastisch altijd verzorgd werd. Kom ook! Iedereen is
welkom om na de Eucharistieviering even na te blijven en samen te zijn.
Op woensdagmorgen om 10.00 uur staat in de keuken van de pastorie ook de koffie voor uw klaar en
deze wordt geschonken door een van onze vrijwilligers. Iedereen is van harte welkom !
Bezoekgroep
Bent u door ziekte aan huis gebonden en stelt u prijs op bezoek van een medeparochiaan
of een van de herders? Bent of was u opgenomen in het ziekenhuis, en is er nog niemand
bij u langs geweest? Voelt u zich wellicht wat vereenzamen na overlijden van een
dierbare? Blijft u maar doorlopen met een probleem dat u zelf niet op kunt lossen.
Wij horen wel veel, maar niet alles. Neem daarom contact met ons op wanneer u behoefte
heeft aan een gesprekje met iemand van onze groep. Een luisterend oor is er altijd. Belt u
even op of stuur een briefje naar de pastorie.
deken F. Bunschoten, Annalies Jak
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Festina Lente
Op elke 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand
is er een kerkdienst in Evean Festina Lente.
Ook de bewoners van de Vlinder en de
omliggende straten zijn daarbij van harte
welkom om 14.30 uur:

20 september
4 oktober
18 oktober
1 november
15 november

Eucharistieviering
PKN kerkdienst
Eucharistieviering
PKN kerkdienst
Eucharistieviering

Oktobermaand – Rozenkransmaand
In oktober zal in de Odulphuskerk weer dagelijks de rozenkrans worden gebeden
voorafgaand aan elke Eucharistieviering. Twintig minuten voor aanvang van de Mis
begint de voorbidder met het rozenhoedje. Hierbij worden tijdens de Weesgegroeten
naar oud gebruik de gebeurtenissen – we noemen ze geheimen – uit het leven van Jezus
en Maria gemediteerd. Welkom!
12 oktober geen H. Mis
Op woensdagavond 12 oktober gaat de H. Mis in de H. Odulphuskerk bij uitzondering niet door vanwege
de retraite van pastoor Bunschoten. In de St. Bonifatiuskerk wordt die avond wel een H. Mis aangeboden.
Allerzielen 2 november
Na het grote feest van Allerheiligen (1 november) houden we in de
katholieke Kerk de gedachtenis van Allerzielen. Onze lieve doden gedenken
wij, in gebed en Misoffer. We weten dat ze over ons waken vanuit de
eeuwigheid. Maar ook dat sommigen ons gebed nog kunnen gebruiken. God
zorgt voor onze overledenen. Hij laat hen niet vallen, op het moment dat het
leven uit hen wijkt, maar Hij weet Zijn wegen om hen tot Zich te roepen.
Kijkt u in het missenrooster om te zien op welke tijdstippen de
plechtigheden zijn. Allerheiligen is in de Nederlandse kerkprovincie een
dag waarop naar de kerk gaan gevraagd wordt. Op Allerzielen de graven bezoeken geeft ons vaak extra
troost. Te weten dat ze wel van ons zijn heengegaan, maar dat we elkaar niet vergeten zijn.
De laatste twee jaar hebben wij met een aantal vrijwilligers de opgang van
het kerkhof mooi verlicht door kaarsjes te plaatsen in glazen potjes.
Waarschijnlijk door de combinatie van warmte en vocht zijn vorig jaar bijna
alle potjes gesneuveld en zijn we dus op zoek naar nieuwe glazen potjes waar
een waxinelichtje in past. Wij zouden het kerkhof op woensdag 2 november graag weer op dezelfde
wijze willen verlichten als voorgaande jaren.
Wij doen hierbij een oproep om schone glazen potjes voor ons te bewaren, en wellicht ziet u ook kans
om deze bij de pastorie te bezorgen op een dinsdag-, woensdag- of vrijdagmorgen?
Fijn als u ons hierbij wilt helpen en alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Studeren aan het seminarie
Voor onze kerkgangers is hij een bekend gezicht. Maar onze vaste acoliet, Martin, gaat ons verlaten. Hij
gaat studeren aan het Internationaal Groot-Seminarie St. Petrus in het Beierse stadje Wigratzbad (D).
Dit seminarie wordt gerund door de Petrusbroederschap, kerkrechtelijk een ‘sociëteit van apostolisch
leven naar pauselijk recht’, opgericht door de intussen heilig verklaarde paus Johannes Paulus II (19782005). De priesterkandidaten die er hun opleiding genieten, krijgen een klassieke vorming mee. Zo
wordt er de traditionele Latijnse liturgie gecelebreerd. Ook in ons bisdom, en wel te Amsterdam, is een
parochie toevertrouwd aan de pastorale zorgen van de Petrusbroederschap. De broederschap heeft een
internationaal seminarie in Duitsland en een in de Verenigde Staten.
Martin zal met ongeveer twintig andere seminaristen met het eerste jaar beginnen. We wensen hem
veel succes bij zijn studie en bidden dat hij en medestudenten – als God dat wil – gelukkige en goede
priesters zullen worden, die een waar geschenk zijn van de Heer voor Zijn Kerk.
Houd ons op de hoogte, Martin! Meer informatie op www.fssp.org/de/
deken F.J. Bunschoten
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Nieuws van het st. Caeciliakoor/Schola Cantorum
“Nieuws” is er eigenlijk niet. Zie het maar als een bericht van “effe bijkletse”. Om te beginnen hoop ik
mede namens ons koor dat jullie een mooie tijd hebben gehad tijdens de hitte van deze zomerweken.
Dat het jullie goed heeft gedaan thuis, op vakantie in binnen- of buitenland, alleen of met familie en/of
bekenden.
Tijdens de vakantieperiode heeft ons koor enkele eenvoudige muzikale uitvoeringen verzorgd tijdens
de vieringen. Ook zijn de meeste koorleden met vakantie gegaan en zien weer uit naar de regelmaat van
het repeteren en de zang in de weekenden. We zijn er klaar voor en hebben de draad weer opgepakt
(vanaf donderdag 18 augustus) met repeteren en de verzorging van de zang tijdens de missen.
Het bestuur in is de tussentijd nog een keer bij elkaar geweest om de afgelopen periode te evalueren en
de plannen te bespreken voor de komende tijd. Het was een goede vergadering, waarbij zeker het
wederzijds vertrouwen is uitgesproken om op een positieve wijze verder te gaan. En natuurlijk blijft een
punt van aandacht het onderwerp ‘nieuwe leden’. Er zijn wat suggesties naar voren gekomen om daar
wat mee te gaan doen.
Er zijn dit jaar ook enkele jubilarissen. Om organisatorische redenen komen we daar volgend jaar op
terug. De komende maanden gaan we weer ons uiterste best doen om mooie meerstemmige missen te
zingen en zeker het Gregoriaans eens per maand prachtig te laten klinken.
Met een vriendelijke groet,
Ed Houweling, vicevoorzitter St. Caeciliakoor/Schola Cantorum
Schapen- en Pinkenveiling 5 oktober 2022
Ondanks alle tegenslagen voor de boeren hebben wij begrepen dat ons
Schapen- en Pinkencomité de jaarlijkse veiling wil doorzetten! Omdat het
voor onze veehouders heel zorgelijke maanden waren (en nog steeds!) mag
dit bijzonder heten.
Intussen is veel aan de hand. Met het wegvallen van ‘Het Wapen’ is de
Assendelver Kermis niet meer wat hij was, zoals in de gloriedagen. Dat
neemt niet weg: op woensdag in de eerste oktoberweek staan de deuren
van de grote Odulphuskerk (en nadien voor wie wil de pastorie) weer voor
iedereen open en willen we er een goede en gezellige dag van maken, een
prettig weerzien met elkaar. Het is goed elkaar te ontmoeten. Daar zal zeker volop gelegenheid toe zijn.
Er zijn heel wat kavels in voorbereiding om onder de hamer te komen (hoewel veilingmeester Jan niet
met een ‘echte’ hamer werkt!). Behalve pinken ook kleiner vee, de beste streekproducten van boer,
bakker, slager en van onze Assendelver kunstschilders. Wat bijzonder dat het behoud van die
majestueuze kerk aan de skyline van Assendelft nog steeds veel mensen ter harte gaat.
Woensdag 5 oktober, 10.00-12.00 uur in de Odulphuskerk, Dorpsstraat 570.

MOV NIEUWS SEPTEMBER 2022
Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Buruni
5 november van 10 tot 12.00 uur
Dit najaar willen wij een inzamelactie organiseren ten behoeve van
het verbeteren van de onderwijskwaliteit in Muramvya, Burundi.
Want investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst. Onderwijs is de béste manier om
mensen uit extreme armoede te helpen.
Kinderen die onderwijs krijgen, kunnen hun eigen leven en dat van hun kinderen aanzienlijk verbeteren.
Met uw hulp kunnen we in de gemeenschappen Mbuye en
Bukeye, in de provincie Muramvya ruim 45.000 kinderen
kwalitatief goed onderwijs bieden en keren we het tij voor de
toekomst van al deze kinderen en hun gezinnen.
Doet u weer mee? Wat kunt u inleveren: Draagbare kleding,
tassen en accessoires, lingerie, schoenen en knuffels.
S.v.p. kleding schoon in gesloten zakken aanleveren, sokken
en schoenen graag per paar aan elkaar gebonden.
Wij rekenen 5 november op u.
Werkgroep M.O.V
- 18 -

100 jaar Katholiek Vrouwengilde Assendelft
Het K. V. G. Assendelft is nog een kwieke oude dame, dat mogen wij vandaag wel
zeggen. Wij zijn in mei 1921 opgericht en in 2021 100 jaar geworden, wat wij op
15 mei samen hebben gevierd. Ja, hoe ontstond eigenlijk zo’n vrouwenvereniging?
In geheel Nederland waren er alleen clubs voor mannen.
Hoe zag ons land er eigenlijk uit in die tijd? Vooral in de arbeidsklassen waren de
gezinnen groot; 12 kinderen of meer, dat was geen uitzondering! De kinderen
werden zeker wel met liefde ontvangen, de kindersterfte was groot en de
behuizing heel klein.
Het oudste kind nam de verzorging van de kleinste over zodat de moeder wat uit werken kon gaan, er
was zeer veel armoede. Een bekend gezegde van die tijd: ‘een vrouwenhand en een paardentand zijn
altijd in beweging.’ Nee, de vrouwen waren voor het aanrecht, letterlijk. Daar is niets mis mee, maar... er
is meer in het leven.
Rond de eeuwwisseling kwam er tegenstand, voor de positie van de vrouw! Als vrouw was je niet
handelingsbekwaam. Je was met alles afhankelijk van je man, of de man in de familie.
In het buitenland kwamen er op standen tegen de onderdrukking van de vrouw, de suffragettes, wat
overgenomen werd door o.a. de Nederlandse Alette Jacobs en anderen. Zij waren grote voorstanders
van gelijke rechten voor de vrouw en de man.
De vrouwenbeweging ofwel de emancipatie was in opmars. Daaruit vandaan werden er in 1913 in heel
Nederland een veelvoud van diversen clubs voor vrouwen opgericht. In Assendelft gebeurde dat in
1921, er werd een mooie naam bedacht: Nederlandse Katholieke Vrouwen Beweging .Er werd een
prachtig vaandel gemaakt, met de afbeelding van de heilige Gemma, beschermvrouwe van de zieke. Het
vaandel stond op 15 mei bij de viering in de kerk, ook staat er achter in onze kerk een beeld van de
Heilige Gemma.
Aan de ‘heren en het kerkbestuur' werd gevraagd hoe wij dames een club konden besturen. De dames
van Assendelft gingen met veel plezier aan de slag: maatschappelijke ondersteuning voor de grote
gezinnen, voor de vele zieken en voor de hulpbehoevende gezinnen werd gezorgd. Samen naaien en
breien, er werd gelachen gepraat en gezongen. Alles ging zijn gang totdat de tweede wereldoorlog kwam.
Toen was het gedaan met het verenigingsleven en clubs, dat ging volledig plat.
De documenten werden goed opgeborgen, maar door een brand ging alle documentatie van toen
verloren. In 1947 zijn we weer begonnen onder begeleiding van Pastoor Vermeulen (hij was ons
geestelijk adviseur) met 190 leden, in 1956 waren dat zelfs zo’n 385! Eens in de maand kwamen we bij
elkaar voor een gezellig samenzijn. Er werd geopend met gebed, heel veel georganiseerd, aandacht voor
de missie, moedercursussen, bedevaarten, rozenkrans bidden, bezinningsdagen, retraites, maar ook,
excursies, busreisjes, museumbezoek en veel meer.
En zelfs met Koningin Juliana op de kiek. Prachtige Sinterklaasfeesten werden er gevierd, het was
gezellig en de dames hadden dolle pret. Hulp in de gezinnen werd geboden, deze waren nog steeds zeer
groot, geboortebeperking was in die tijd niet of weinig aan de orde.
De jaren van ons Gilde gingen gezellig door tot zo 1965/1970. In 1970 werd onze naam veranderd in
‘Katholiek Vrouwen Gilde’. Er kwamen veel maatschappelijke veranderingen: de dames konden in 1956
een eigen bankrekening openen. Voorlichting en geboortebeperking was een feit. De vrouwen werden
onafhankelijker van hun man, waren zelfbewuster geworden, gingen leren, studeren, werken, kregen
goede banen, zelfs in de regering.
Door dit alles was er minder animo' of tijd meer voor de verenigingen en de verenigen kregen een tekort
aan beschikbare bestuursleden. Na 93 jaar stopte in 2006 het Landelijk K.V.G. ermee.
Er zijn dan nog 1800 leden, over heel Nederland. Vergrijzing en ontkerkelijking was de belangrijkste
oorzaak. Er zijn nog 56 plaatselijke verenigingen die door zijn gegaan, waaronder ook wij: Assendelft;
ook nu stoppen nog regelmatig K.V.G clubs. Wij hebben veel te danken aan de besturen die ons voor zijn
gegaan. Voorzitsters Annie de Wit, Beb Heine, Klazien Schrama, Mieke Smit (nu nog steeds lid) en dan
Elly van de Berg die al 25 jaar onze voorzitster is. Zonder haar zorgvuldig beleid en inzet samen met de
huidige bestuursleden was het voortbestaan K.V.G niet gelukt. Twee jaar Coronapandemie met al zijn
beperkingen! De wereld stond op zijn kop, waarin wij niets konden organiseren, alleen hopen op betere
tijden en zien te overleven.
Wij als uw bestuur van nu kunnen terug kijken op gezellige vergaderingen, het valt niet altijd mee om
een programma te maken naar ieders zin, maar we slagen daar steeds toch reuze goed in. Denk aan de
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mooie Kerstvieringen in het Wapen van Assendelft, met de eigen gemaakte kerstkaarten, zangkoren en
Sinterklaas. Gezellige en mooie middagen, met sprekers over allerlei onderwerpen, samenwerking met
de Zonnebloem, Melania- en Kameroenprojecten, kransleggingen op 4 mei, excursies, fietstochten,
Mariavieringen in Heiloo, nu Nibbixwoud, teveel om op te noemen.
Het K.V.G is in deze 100 jaar veel geweest, en nog steeds! Mooie herinneringen, verbindingen en
gesprekken, een luisterend oor, lachen, maar ook het delen van lief maar ook leed.
En door u dames, dat u nog steeds met grote getallen op de KVG-middagen komt, wij hebben zelfs recent
nog nieuwe leden mogen begroeten.
Wij wensen u nu een gezellige voortzetting van ons 100jarig jubileum.
Ons Katholieke Vrouwengilde komt voortaan samen in het buurtcentrum A3, Dorpsstraat 386.
Dinsdag 13 september 14.00u: presentatie over 100 jaar molens in Nederland
Dinsdag 12 oktober 14.00u: presentatie over Nederlandse taalconferance door de Hr Jos Thomasse.
Voor beide middagen mogen introducees worden meegenomen.
Elly van de Berg, Nel Berkhout, Ria Jak, Elza Zuidervaart en Wil Glas Tromp.
H. Gemma
Ze is maar vijfentwintig jaar geworden. Maar nog niet vergeten. Sinds jaar en dag
staat het beeld van de H. Gemma Galgani in onze Odulphuskerk. Hoe is dit Italiaanse
meisje in Assendelft beland? Een interessante vraag. Wellicht dat iemand er het
antwoord op weet.
Het was paus Pius XII die deze jonge vrouw in 1940 heilig verklaarde. Ik denk dat
ongeveer in die tijd ook het beeld geplaatst is.
Wat was Gemma’s hartenwens? Graag zou ze ingetreden zijn bij de zusters
passionistinnen. Maar de gezondheid van de tiener liet te wensen over. Tot ze
genas. Onverwachts. Een zekere Francesco Possenti was in 1862 gestorven ‘in een
geur van heiligheid’, zoals we dat wel zeggen. Hij was slechts 24 jaar oud.
Ingetreden bij de Passionisten en nog studerend had deze jongeman de
kloosternaam Gabriel van O.L. Vrouw van Smarten aangenomen. Onder die naam zou hij begin
twintigste eeuw zalig en heilig worden verklaard. Maar lang daarvoor verscheen de Francesco in een
visioen aan Gemma. En hij kreeg klaarblijkelijk van God de taak Gemma te genezen.
In haar leven vertoont Gemma kenmerken die
Heilige Gemma,
overeenkomen met de H. Rosa van Lima, het
zo dicht bij Jezus
Peruaanse meisje uit de 16e eeuw. Beiden
hoor mijn gebed.
voelden zich verbonden met een orde, zonder
Ik ken U al sedert mijn kinderjaren
zelf echt kloosterling te zijn. Rosa met de
Dominicanen; Gemma met de Passionisten. En
het is alsof U de eenvoud uit Uw kloosterleven
net als Rosa had Gemma een sterke verering en
hebt bewaard, want U stelt mij in staat om
liefde tot het lijden van Jezus. Met haar
elke dag gewoon wat met U te praten.
engelbewaarder was Gemma zó bevriend dat ze
Wat ik zeg is nauwelijks een gebed,
hem elke dag zag en deze haar veel diensten
het is alsof ik mijn gedachten met U mag uitwisbewees. Omdat Gemma uitermate knap was
selen,
hoefde het niet te verbazen dat jongens voor
een praatje maken over wat ik denk en doe.
haar in de rij stonden. Tweemaal wees Gemma
een daadwerkelijk huwelijksaanzoek af. In
Lieve Gemma, ik dank U voor wat U voor mij beplaats daarvan werd ze huishoudster in een
tekent.
gezin. Tijdens haar gebed tilde God haar soms
Blijf in mijn leven, alstublieft.
een klein beetje de hoogte in, letterlijk. Op
Toon Hermans
bepaalde momenten droeg ze de wonden van
Jezus zichtbaar met zich mee. Op andere momenten waren deze juist weer als sneeuw voor de zon
verdwenen.
Een groot vereerder van de H. Gemma was wijlen Toon Hermans. De uit Sittard afkomstige artist was
met haar bekend geraakt door de Gemmakapel in die Limburgse stad.
Toch mooi dat wij in Assendelft ook ons Gemma-hoekje hebben. Gemma stierf in 1903. In Assendelft is
ze nog steeds patronesse van het R.K. Vrouwengilde.
deken F.J. Bunschoten
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VAN DE (I)PCI
Onze samenleving verandert in een razend tempo, en soms is het bijna niet meer bij te houden. Van de
ene crisis naar de andere. Klimaatcrisis, stikstofcrisis, energiecrisis, woningnood, asielopvang etc etc ,zo
kan ik nog wel even door gaan. De regering doet wanhopig moeite om het maatschappelijk reilen en
zeilen enigszins beheersbaar te houden. Over het succes daarvan heeft iedereen vast zijn/haar eigen
mening. Corona heeft ons de afgelopen jaren flink beziggehouden. Gesprekken op straat en in de media
gingen over bijna niets anders. En net toen we dachten dat we weer enigszins ons leven van vóór Corona
op konden oppakken doemde er zich een nieuw donker scenario aan.
Inflatie
De ongekende stijging van de prijzen op elk gebied maar voornamelijk de energieprijzen heeft de
financiële huishouding van menig gezin en/of alleenstaande aan het wankelen gebracht. En hoewel onze
economie het nog altijd goed doet, neemt de armoede toe in vele lagen van de bevolking. Gelukkig
bestaat er in onze samenleving nog veel solidariteit, al dan niet gevoed en geïnspireerd door onze
christelijke waarden en normen.
Vroeger, in de negentiende eeuw, na de Franse tijd was vastgelegd dat de kerken de eerstverantwoordelijken waren voor de armenzorg, en niet de overheid. Dat is inmiddels al lang niet meer
zo, maar als geloofsgemeenschap zijn de kerken gelukkig nog altijd zeer nauw betrokken bij de
armoedebestrijding. Als parochieteam van de IPCI helpen wij waar mogelijk, en misschien mogen wij in
dit kader u nog eens attenderen op de krat van de voedselbank die permanent achter in onze mooie
St. Odulphuskerk staat. De inhoud brengen wij wekelijks naar de vrijwilligers van de voedselbank die er
heel blij mee zijn, want ook de voedselbank ervaart een steeds grotere armoede in de maatschappij.
Wij willen u daarom deze krat nog eens extra onder de aandacht brengen. Met name houdbaar voedsel
is zeer welkom!
En wat zou het prachtig zijn als ik u in een volgend stukje mag berichten dat één krat tekort is en er
inmiddels een 2e krat is bijgekomen. Misschien denkt u “ach het is maar en druppel op een gloeiende
plaat” maar in deze tijden van droogte is elke druppel meer dan welkom.
Namens het (I)PCIparochieteam St. Odulphus Gerard Kroon

MISINTENTIES 17 SEPTEMBER t/m 20 NOVEMBER 2022
zaterdag 17 en zondag 18 september
Cornelis Kroon, Theodora Kroon-Mulder en
Kees – Piet Hilbers en Jaap Aafjes – Linus Kuiper,
Tiny Kuiper-Buisman, Sjaak Kuiper en familie –
Antoon Boon en zoon Kees (ook Festina Lente)
– Jacques van der Veur (ook Festina Lente) –
Anna Kramer-Bijvoet en Nicolaas Kramer – Cor
en Miep Waij en zonen Willem en Cees – Rie
Rijkhoff – Corry en Mieke Verhaar – Willy
Bosland-Joosen – Jopie de Jong-Leering –
Martinus Weel en overleden familie WeelRijkhoff – Margaretha Berkhout – Engel Boon,
Gerda Boon-Fatels en Yvonne Eboh-Boon –
Petrus de Jong, Geertruida de Jong-Dekker en
zoon Jan – Carlijn Jantine Hijne-Bos – Mien
Pieters-Teekman – Ouders en familie TeekmanReinders – Cornelis Heijne en Gertruda Maria
Heijne-Pepping – Vader en moeder Poel, zoon
Piet en dochter Lida – Klasina Nijman en Dirk
Nijman (ook Festina Lente).

Marie Noom-Kroon en zoon Gerard – Aagje
Boon-Berkhout en Simon Boon – Jan Poel, Wim
Groot en Riet Stoop – Anneke Schavemaker-van
't Veer en familie – Nicolaas Kerssens en
Catharina Kerssens-Kroon – Hein en tante Annie
– Antoon Boon en zoon Kees – Jan van
Haastrecht en Marie van Haastrecht-de Bruijn –
Jacques van der Veur – Theun Boersma –
Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en Jan van
Warmerdam – John Imming – Joop Geuke – Rie
Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Kees Berkhout
– Jan Rutte – Jopie de Jong-Leering – Cor Poel en
Dora Poel-Huijboom – Anneke van der LaanSteen en familie – Henk Jak – Engel Boon, Gerda
Boon-Fatels en Yvonne Eboh-Boon – Mien
Pieters-Teekman – Ouders en familie PietersRosier – Bep Verdonk-Vestering – Joop Brosens
– Freek Winter en Nel Winter-Huijgen – Annie
Nijman-Kuiper en Gerard Nijman.
zaterdag 1 en zondag 2 oktober
Aad van der Laan-van Rixel – Gré van RixelMorcus – Joop van der Laan – Pater Piet Hijnen

zaterdag 24 en zondag 25 september
Jan Kemna – Mara Bormans – Gerrit Noom,
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en familie – Arie Ransijn en overleden familie –
Hein Kerssens en overleden familie – Niek
Kramer en Gré Kramer-Out – Cor en Miep Waij
en zonen Willem en Cees – Rie Rijkhoff – Trudy
Roemer-Tromp – Herman, Martien en Bertus
Homberg – Willy Bosland-Joosen – Jopie de
Jong-Leering – Leon Zuidervaart – Petrus de
Jong, Geertruida de Jong-Dekker en zoon Jan –
Mien Pieters-Teekman – Jaap Hoogesteger en
Annemarie Hoogesteger-Mitterbauer – Hetty
Rijkhoff – Hendrikus Rijkhoff en Hendrika
Rijkhoff-Snijder – Annie Snijder en ouders
Snijder-Jak.

van Haastrecht en Marie van Haastrecht-de
Bruijn – Theun Boersma – Antoon Poel, Hanny
Poel-Pronk en Jan van Warmerdam – Joop
Geuke – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen –
Gré Zuidervaart-Nieuwenhuizen en Antoon
Zuidervaart – Im Al-Huijgen en Piet Al – Trien
Vroom-Huijgen en Mans Vroom – Annie Vroom
– Kees Berkhout – Jopie de Jong-Leering – Cor
Poel en Dora Poel-Huijboom – Anneke van der
Laan-Steen en familie – André de Vries en Ada
de Vries-Rijkhoff – Carlijn Jantine Hijne-Bos –
Mien Pieters-Teekman – Bep VerdonkVestering – Joop Brosens – Annie Rijkhoff-Noom
en Jan Rijkhoff – Annie Nijman-Kuiper en
Gerard Nijman.

zaterdag 8 en zondag 9 oktober
Jan Kemna – Aagje Boon-Berkhout en Simon
Boon – Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman,
Sjaak Kuiper en familie – Marco Levering – Rie
Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Jopie de JongLeering – Engel Boon, Gerda Boon-Fatels en
Yvonne Eboh-Boon – Mien Pieters-Teekman –
Overleden ouders Jak-van Lingen.

Allerzielen woensdag 2 november 2022
10.00 uur Requiem – 19.30 uur gebedsdienst
Jaap Noom en Afra Noom-Rijkhoff – Anneke
Schavemaker-van 't Veer en familie – Cees en
Miep van Lieshout-Cornelissens – Niek van der
Park en Kitty van der Park-te Beek – Martien
Rijkhoff en Wil Rijkhoff-Karstens – Jacques van
der Veur – Familie Kramer – Jo Boon-van
Wonderen en Martinus Boon – Joop Geuke – Rie
Rijkhoff – Trudy Roemer-Tromp – Herman,
Martien en Bertus Homberg – Jan Vermast en
overl. broer en zussen – Cosy Stam – Willy
Bosland-Joosen – André de Vries en Ada de
Vries-Rijkhoff – Hannes en Truus van GelderenVrouwe – Familie van der Steen – Leden en
overleden leden van de KBO – Carlijn Jantine
Hijne-Bos – Hendrikus Veenboer en Margaretha
Veenboer-Vrouwe – Mien Pieters-Teekman –
Vader en moeder Poel, zoon Piet en dochter Lida
– Joop Brosens – Jaap Hoogesteger en
Annemarie Hoogesteger-Mitterbauer – Klasina
Nijman en Dirk Nijman – Nicolaas Duin, familie
Duin en familie Tambach.

zaterdag 15 en zondag 16 oktober
Anneke Schavemaker-van 't Veer en familie –
Nicolaas Kerssens en Catharina Kerssens-Kroon
– Hein en tante Annie – Cees en Miep van
Lieshout-Cornelissens – Antoon Boon en zoon
Kees (ook Festina Lente) – Jacques van der Veur
(ook Festina Lente) – Jo Boon-van Wonderen en
Martinus Boon – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke
Verhaar – Cosy Stam – Willy Bosland-Joosen –
Jan Rutte – Jopie de Jong-Leering – Eis Fleer –
Carlijn Jantine Hijne-Bos – Mien PietersTeekman – Ouders en familie TeekmanReinders – Cornelis Heijne en Gertruda Maria
Heijne-Pepping – Vader en moeder Poel, zoon
Piet en dochter Lida – Joop Brosens – Hetty
Rijkhoff – Hendrikus Rijkhoff en Hendrika
Rijkhoff-Snijder – Annie Snijder en ouders
Snijder-Jak – Klasina Nijman en Dirk Nijman
(ook Festina Lente).

zaterdag 5 en zondag 6 november
Aad van der Laan-van Rixel – Gré van RixelMorcus – Joop van der Laan – Jan Kemna – Aagje
Boon-Berkhout en Simon Boon – Pater Piet
Hijnen en familie – Arie Ransijn en overleden
familie –
Hein Kerssens en overleden familie – Niek
Kramer en Gré Kramer-Out – Rie Rijkhoff –
Trudy Roemer-Tromp – Herman, Martien en
Bertus Homberg – Willy Bosland-Joosen – Jopie
de Jong-Leering – Petrus de Jong, Geertruida de
Jong-Dekker en zoon Jan – Mien PietersTeekman – Johannes Rijkhoff en Hendrika
Rijkhoff-van Steen – Johannes Spanjers en
Geertruida Spanjers-van Mensvoort en familie –
Joop Brosens – Jaap Hoogesteger en Annemarie
Hoogesteger-Mitterbauer.

zaterdag 22 en zondag 23 oktober
Jan Kemna – Cornelis Kroon, Theodora KroonMulder en Kees – Piet Hilbers en Jaap Aafjes –
Aagje Boon-Berkhout en Simon Boon – Jacques
van der Veur – John Imming – Rie Rijkhoff –
Willy Bosland-Joosen – Jopie de Jong-Leering –
Adrianus
Lansbergen
en
Petronella
Lansbergen-van der Beek en overleden familie –
Petrus de Jong, Geertruida de Jong-Dekker en
zoon Jan – Mien Pieters-Teekman – Ouders en
familie Pieters-Rosier – Freek Winter en Nel
Winter-Huijgen.
zaterdag 29 en zondag 30 oktober
Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon en zoon
Gerard – Jan Poel, Wim Groot en Riet Stoop – Jan
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zaterdag 12 en zondag 13 november
Antoon Boon en zoon Kees (ook in Festina
Lente) – Jacques van der Veur (ook in Festina
Lente) – Theun Boersma – Rie Rijkhoff – Willy
Bosland-Joosen – Jopie de Jong-Leering – Leon
Zuidervaart – Engel Boon, Gerda Boon-Fatels en
Yvonne Eboh-Boon – Eis Fleer – Mien PietersTeekman – Cornelis Heijne en Gertruda Maria
Heijne-Pepping – Hetty Rijkhoff – Hendrikus
Rijkhoff en Hendrika Rijkhoff-Snijder – Annie
Snijder en ouders Snijder-Jak – Klasina Nijman
en Dirk Nijman (ook in Festina Lente).

Boon – Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman,
Sjaak Kuiper en familie – Nicolaas Kerssens en
Catharina Kerssens-Kroon – Hein en tante Annie
– Niek van der Park en Kitty van der Park-te
Beek – Antoon Boon en zoon Kees – John
Imming – Cor en Miep Waij en zonen Willem en
Cees – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke Verhaar –
Willy Bosland-Joosen – Jan Rutte – Jopie de
Jong-Leering – Petrus de Jong, Geertruida de
Jong-Dekker en zoon Jan – Mien PietersTeekman – Ouders en familie TeekmanReinders – Vader en moeder Poel, zoon Piet en
dochter Lida – Freek Winter en Nel WinterHuijgen.

zaterdag 19 en zondag 20 november
Jan Kemna – Aagje Boon-Berkhout en Simon
Gedicht
‘Troostvogel’
Wanneer je soms iets naars beleeft,
je niet mag uitgaan door de regen
of slaande ruzie hebt gekregen
met iemand waar je veel om geeft.

De vogel is in al die tijd
nog nooit beschreven of geschilderd.
Is hij beeldschoon of erg verwilderd?
Daarover heerst onzekerheid.

Als speelgoed door een mankement
niet meer zo leuk is als tevoren,
je kwartje ergens is verloren,
kortom, als je verdrietig bent.

In elk geval, hij meent het goed.
Hoewel, door alles wat hij doet,
je kans hebt dat je noodgedwongen
een tijdje op hem wachten moet.

Dan komt de vogel met een lied,
je hoort het, maar je ziet hem niet.
En als hij voor je heeft gezongen,
dan vliegt hij weg met jouw verdriet.

Dan komt de vogel met een lied.
Je hoort hem, maar je ziet hem niet.
En als hij voor je heeft gezongen
dan vliegt hij weg met jouw verdriet

Zolang er kinderen bestaan,
is hij ze altijd komen troosten,
in Doesburg of in 't Verre Oosten
of waar hij ook naar toe moest gaan.

Drs. P.
(en de moeite waard om terug te luisteren op
YouTube, gezongen door Herman van Veen.)

Kopij voor de volgende Zaancirkel graag inleveren t/m maandag 7 november 2022, 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 21 november 2022 en deze loopt t/m
22 januari 2023.
Redactieleden: Mevr. G. Noom Genieweg 78
tel. 6874257
Dhr. E. Reinhold
Gele Ring 48
Mevr. A. Jak
Past. van Gervenstraat 17

tel. 6573499
tel. 6871267

Bezorging van de Zaancirkel: Mevr. J. Padberg

tel. 6874635
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