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VOORWOORD 
 

Geven en … nemen? 
 
Het leven is geven en nemen wordt vaak gezegd. Je geeft iets van jezelf, je neemt wat de ander je geeft. 

Binnen een relatie wordt dit ook vaak gezegd: liefde is geven en nemen. Je geeft liefde en neemt wat de 

ander teruggeeft.  
 
Toch is geven een nemen geen gelukkige uitdrukking. Want bij nemen denk je aan pakken. Je pakt waar 

je recht op hebt, of waarvan je denkt recht op te hebben.  

Bij geven en nemen is het alsof je met de ene hand iets geeft en met de andere hand wat pakt.  
 

Beter is het om te spreken van geven en ontvangen.  

Tussen nemen en ontvangen zit een groot verschil: nemen is 

actief, want je pakt iets. Ontvangen is passief, je opent je hand 

om te ontvangen wat een ander geeft. 

Liefde nemen, klinkt als bezit van iemand nemen. Liefde ont- 

vangen klinkt meer open, meer ontvankelijk.  

Het leven is niet geven en nemen; het leven is geven en ont-

vangen. Bij ontvangen bepaalt de gever wat je krijgt en hoe-

veel je krijgt.  
 

Tussen Sint Maarten (40 dagen voor Kerst) en Maria Lichtmis (40 dagen na kerst) worden feesten ge-

vierd waarbij geven en ontvangen centraal staat. Elk land of streek kent eigen feesten waarbij de een 

geeft en de ander ontvangt.  

Iemand speelt voor Sinterklaas door iets te geven, de ander ontvangt het cadeau. Het is een geschenk 

dat je verwacht of onverwacht, leuk of niet, mag ontvangen. Je mag ontvangen wat iemand je geeft.  
 
Midden tussen al die feesten van geven en ontvangen vieren we het kerstfeest. Het feest van een groot 

geschenk. “Kind ons geboren, Zoon ons gegeven. God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, Koning van 

de vrede.” (GvL 627), wordt gezongen.  

In de donkere nacht van kerst vieren we het geschenk van een Kind, door Jesaja ‘Vredevorst’ genoemd. 

Het kerstfeest helpt om open te staan, ontvankelijk te zijn voor het geschenk van de vrede. We hopen, 

bidden en zingen, dat het spoedig vrede op aarde mag zijn voor alle mensen van goede wil. (Is het niet 

zo, dat oorlogen beginnen omdat iemand ‘neemt’?) 
 
Het kerstfeest, en alle feesten erom heen, helpen ons om een ontvangende, dankbare houding aan te 

nemen. Moge het vieren van het kerstfeest ons helpen om van ‘nemende’, ‘ontvangende’ mensen te wor-

den. Mensen die dankbaar zijn voor wat ze ontvangen van de goedheid van een ander, van God.  

 

Ik wens u alvast een zalig kerstfeest toe en 

een goed nieuw jaar.  

Een jaar om veel te geven en te ontvangen. 
 
Kapelaan Nico Kerssens 
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NIEUWS VANUIT HET 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 bestuursvergaderingen van afgelopen periode 
 
Pastoraal 

In de Petrusparochie is een regionale groep jon-

gens en meisjes begonnen met de voorbereiding 

op het H. Vormsel.  

Kapelaan Nico Kerssens meldt dat in de afgelo-

pen periode zes volwassen zijn gevormd, wat 

toch bijzonder te noemen is naast een aantal do-

pelingen.  

De pastores Matthé Bruijns en Ko Schuurmans 

kregen complimenten voor het organiseren van 

drie dagen Kerkenpad. 

 

Website 

Onze nieuwe gezamenlijke website is actief : 

katholiekzaanstreek.nl. Er wordt nog gewerkt 

aan het beter leesbaar maken van het vieringen-

schema.  

 

Veiligheidscoördinator 

Er zijn een aantal kandidaten genoemd, dit moet 

nog verder vorm gegeven worden. 

 

Financiën 

Het penningmeestersoverleg heeft plaatsgevon-

den en is als positief ervaren.  

De jaarrekeningen zijn ingediend en aan de be-

grotingen voor 2023 wordt gewerkt. 

Er is zorg m.b.t. de door het bisdom aange-

scherpte instructies t.a.v.de kascontroleurs. Er 

wordt door de penningmeester gekeken hoe dit 

ingevuld gaat worden. 

Daarnaast zijn er zorgen over de energiereke-

ningen van de parochies. 

De situatie verschilt sterk per kerkgebouw. 

Sommige kerken binnen ons samenwerkings-

verband kunnen in een bijgebouw de kerkdien-

sten houden (Wormer, Krommenie, Koog, Jozef-

Zaandam) waardoor de grote kerkzaal niet ver-

warmd hoeft te worden. In de Odulphusparo-

chie wordt nagedacht over het inrichten van een 

eventueel kapelletje voor avondmissen op de 

begane grond van de pastorie. Elke parochie zal 

haar eigen maatregelen in deze nemen afhanke-

lijk van de daar geldende omstandigheden. 

 

Besturendag 

Tijdens de besturendag te Heiloo is uitgebreid 

aandacht besteed aan de zorgelijke financiële si-

tuatie van de parochies in ons bisdom. Feiten en 

cijfers van de huidige en toekomstige situatie 

zijn weergegeven o.a. met betrekking tot kerk-

bezoek en kerksluitingen. Wat dit voor onze re-

gio betekent is nog niet duidelijk. 

 

Namens het bestuur 

Marga Breed  

 

Het Kerkbestuur van het  

Parochieverband Katholiek Zaanstreek 

wenst u een inspirerende adventsperiode 

een Zalig Kerstmis en alle goeds voor 2023 

 
 

 

Katholiek Zaanstreek 

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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BERICHTEN VANUIT HET PAROCHIEVERBAND 
 

Sacramenten 

 
Vergiffenis / Boete en Verzoening (biecht) 
Jezus heeft op de ochtend van zijn verrijzenis aan de elf overgebleven apostelen gezegd dat op hun 

schouders de opdracht ligt het gedane kwaad te vergeven. Raadpleeg de Bijbel om dit 
na te zien (Joh. 20,22-23). We hebben allemaal momenten dat we ons realiseren tot iets 
gekomen te zijn dat geen schoonheidsprijs verdient. Als onze ziel en de band met God 
geschaad is, wil je dit herstellen. Bij grotere fouten geeft in stilte vergeving vragen geen 
rust. Je blijft er mee rondlopen. Jezus weet dit en heeft daarom het Sacrament van Ver-
geving (H. Biecht) ingesteld. Het begint met berouw. Vervolgens wendt iemand zich tot 
een priester met bevoegdheid tot biechthoren. Vertel eenvoudig wat speelt en heb de 

bereidheid een kleine penitentie uit te voeren. Dan scheldt God alles kwijt door de absolutie die de 
biechtvader namens Hem geven mag. Ongeacht hoe weinig of hoeveel we God verdriet 
hebben gedaan. Verder: van wat in het kader van het biechtsacrament werd gezegd, 
zal nooit iets naar buiten komen. Het absoluut onschendbaar biechtgeheim beschermt 
de gelovige die van dit sacrament gebruik maakt. Zeker voor grote feestdagen als 
Kerstmis en Pasen weten mensen dit sacrament weer te vinden.  
 
Communie 

De Mis missen kan een groot gemis zijn. Als naar de kerk komen niet meer haalbaar is, 
is er soms de gelukkige omstandigheid dat priesters de Eucharistie mogen komen vie-
ren in een kapel of zaal van een zorginstelling. Maar niet altijd is daar ruimte voor. Wel-
licht wilt u toch de Communie ontvangen, thuis of in het zorgcomplex waar u verblijft. 
Geen nood, neem contact met ons op. De priesters of een andere communiehelper komt 
graag het Lichaam van Christus uit het tabernakel naar u toe brengen. Kunt u niet meer 
naar Hem komen? Hij wel naar u! Afgezien van de H. Communie is het ook altijd moge-

lijk een gewoon bezoek en gesprek aan te vragen. 
 
Eerste Communie 

Kinderen vanaf groep 4 kunnen worden voorbereid op de Eerste Communie.  
Voor informatie over de voorbereidingen kunt u contact opnemen met uw parochiesecretariaat. 
 
H. Vormsel 
Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest, zoals je weet. De apostelen van 
Jezus dienden dit sacrament al aan mensen toe, lezen we in de Bijbel.  
Op 9 november is een vormselgroep van start gegaan. Je kan je nog aansluiten. Ben 
je tiener, nog niet gevormd – al wel gedoopt? – woon je in de Zaanstreek en geïnte-
resseerd? Stuur een mail naar pastor Matthé: petrusvis@planet.nl.  
De catechese over, en voorbereiding op het H. Vormsel houden we in de pastorie 
van de St.. Petruskerk in Krommenie. We zijn voornemens in het voorjaar onze bis-
schop uit te nodigen naar onze regio, om jongeren te komen vormen. 
deken Bunschoten, pastor Matthé Bruijns, kapelaan Nico Kerssens en diaken Jeroen Hoekstra 
 

H. Ziekenzalving 

De apostel Jakobus schrijft over het zalven van zieken in zijn brief in het 
Nieuwe Testament (Jak. 5,13-15). Voor het ontvangen van het Sacrament der 
Zieken kunt u altijd een beroep doen op uw priesters. Dit sacrament heeft Jezus 
ingesteld om mensen te sterken en te troosten bij meer ernstige ziekte of in 
ouderdom en kwetsbaarheid van gezondheid. Als de hemel dit zo beschikt, 

leidt de kracht van dit sacrament de ontvanger wel nog eens tot heling en herstel en komt iemand weer 
op krachten. Is een gelovige vlak voor zijn/haar sterven, dan geeft de Ziekenzalving rust en vrede in de 
ziel en een goede voorbereiding op de dood. De dood is immers de ontmoeting met Hem. Vlak voor een 

mailto:petrusvis@planet.nl
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(zware, risicovolle) operatie kan men ook om de Ziekenzalving vragen. God geeft door alle sacramenten, 
dus ook door dit, bijzondere genaden en de priesters zijn altijd bereid hiervoor naar u toe te komen. 
 
Misintenties, blijvend belangrijk 

Onze geliefde gestorvenen leven voort in de eeuwigheid. Zij zijn in Gods hand, 

of al een eind onderweg naar Hem. Het is dan ook goed hun namen te blijven 

noemen. Thuis, maar ook in de kerk, tijdens de Eucharistie. Het zal voor hen 

(èn voor ons die zijn achtergebleven) een grote troost betekenen als er HH. 

Missen voor hen worden opgedragen. Geef dus ook graag weer in het nieuwe 

jaar uw misintenties bij uw parochie-contactpersoon op. Uw misintenties 

worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. 

 

‘The Chosen’ 
Op uw telefoon, tablet of laptop kunt u zonder 
registratie de app ‘The Chosen’ installeren. Een 
team van betrokken filmmakers houdt zich be-
zig met het maken van een serie en elke episode 
is een gebeurtenis uit de Evangeliën. Ik vind dat 
het op een uiterst goede manier gedaan is en 
ben er dus zelf enthousiast over. Er zijn nu acht 
afleveringen te bekijken, gratis. Het project 
wordt bekostigd uit crowd-funding. 
deken F. Bunschoten 

Filmavonden ‘The Chosen’ 
We willen in de Odulphuspastorie te Assendelft graag wat afleveringen van deze serie The Chosen ver-
tonen op groot scherm. Dit doen wij op donderdagavonden 24 november, 1, 8 en 15 december aanslui-
tend aan Mis en Uitstelling. We beginnen om 20.00 uur; de parochiezaal is verwarmd, toegang gratis. 
Iedereen is welkom.  
deken Floris Bunschoten en Vera Schneijderberg 
 

Wereldjongerendagen 2023 
De Wereldjongerendagen komen er aan! Ben je ouder dan 16 en 
jonger dan 30, en heb je ze nog nooit meegemaakt? Dan is dit zeker 
iets dat je moet overwegen. Dit grootste evenement ter wereld, 
destijds een initiatief van de H. Johannes Paulus II, wordt komende 
zomer georganiseerd door paus Franciscus. Het vindt plaats in 
Portugal, in de omgeving van Lissabon en Fatima. Alle katholieke 
jongeren zijn van harte uitgenodigd eraan deel te nemen. Het voelt 
als een grote familie en er worden uiteraard veel programmaon-
derdelen verzorgd.  
De WJD duren van 1 tot 6 augustus en de H. Vader geeft er het 
thema ‘Maria stond op en ging met spoed’ (vgl. Lc. 1,39) aan mee. 
Diverse gemeenschappen presenteren een reisaanbod, ook het 
bisdom Haarlem-Amsterdam.  
Ik nodig je uit je er in te verdiepen en een kijkje te nemen op www.wjd.nl. 
deken F.J. Bunschoten 

 
 

Zonder Jezus 

is kerst 

mis 

http://www.wjd.nl/
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ADVENT OVERWEGING 

 

‘Open je ogen’ 
Door pastoor Michel Hagen 

 
Op de derde zondag van de Advent horen we dat Johannes de Doper in 
de gevangenis zit met een vraag (Matteüs 11, 2-11). Ga aan Jezus vra-
gen: “Zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?” De 
reactie van Jezus: “Ga aan Johannes zeggen wat je hoort en ziet: Blinden 
zien, lammen lopen, melaatsen worden genezen en doven horen, doden 
staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. Geluk-

kig is Hij die aan Mij geen aanstoot neemt.” 
Dit ‘open je ogen’ geldt ook voor ieder van ons, want bij ons speelt ergens ook diezelfde vraag. Is Jezus 
het nu wel of niet? Ook wij zitten ergens in een gevangenis; als gevangenen van de tijdgeest, van de 
wetenschappelijke blik, van ideeën over God en Kerk, van verwachtingen, luxe, economie, media enzo-
voort. In onze gevangenis proberen we naar buiten te kijken en vragen anderen die niet zo gevangen 
zitten, of zij misschien het antwoord weten. Is Jezus het wel? Bestaat God echt? Is Hij Gods Zoon? Kan 
lijden zinvol zijn? Is een heilig leven de inspanning waard? Is ons katholieke geloof echt de moeite 
waard, of zijn alle religies hetzelfde? Wij zoeken antwoorden op de vragen van onze tijd. 
Wij verschillen niet zo veel van Johannes de Doper, in onze gevangenis, met onze vragen. Ook nu zijn 
mensen blind voor wat goed en mooi is, voor wat toekomst heeft en inzet verdient. Ook nu zijn er men-
sen lam geslagen. Er zijn nog steeds mensen die niet vooruit komen, vastgepind door de gevestigde me-
ning, door vooroordelen of eigen complexen. Sommige mensen worden ook anno 2019 als melaatsen 
behandeld, of dat nu vreemdelingen zijn, illegalen, of mensen die gewoon niet zo goed liggen in de groep. 
Ook nu zijn er doven, doof voor de woorden van God, voor de goede bedoeling van de ander. En hoeveel 
zijn er in onze tijd niet geestelijk dood? Hoe arm is onze tijd, tegenover de geestelijke rijkdom die ons 
wordt aangeboden? 
Op een of andere manier moeten onze ogen opengaan voor de wijze 
waarop God aan het werk is. God wil onze wereld veranderen, redden. 
Maar Hij wil het doen door en met ons. Wat Hij in Jezus begonnen is, 
daarmee gaat Hij verder, maar nu door ons. Durft u het aan? Laat zijn 
genezing dan met u, met ons allen beginnen. Het is tenslotte Advent. 
We zien uit naar de vervulling van zijn belofte die alle verwachting zal 
overtreffen; Kerstmis, de Blijde Boodschap van Gods koninkrijk. 

Bron: Katholiek Nieuwsblad 
 

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 
 

 

Advent 
De donkere tijd van het jaar, 

veelal de tijd van overdenkingen 

of althans het zoeken er naar. 

met veel of weinig bedenkingen. 

Iedere week het ontsteken 

van een nieuw licht. 

Met alle bezinning en verlossing 

op het Kerstfeest gericht.  

 

http://www.kn-digitaal.nl/
mailto:info@kn.nl
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ACTIVITEITEN IN DE ZAANSTREEK 

 
Concert Bonifatiuskerk 

Op zaterdag 10 december zal er in de Bonifatiuskerk, Zaandam-centrum om 
14.30 uur een gratis te bezoeken concert worden gegeven. 
Clasina Kuiper, Chrisje Schoonenveld, Ron Moed (allen zang) en Henry v.d. Sman 
(gitaar) zullen een aantal mooie u wel bekende liedjes ten gehore brengen.  
Op zaterdag 10 december is de Bonifatiuskerk, net als iedere zaterdag, geopend 
en bent u al van harte welkom vanaf 13.30 uur. 
 
 

Kerstconcert HCT in Maria Magdalenakerk 
Met muziek van de klassieke Egmont Ouverture van Beethoven tot de swingende The Blues Brothers Revue 
 
Na twee jaar van afwezigheid vanwege de coronacrisis is er dit jaar gelukkig weer een kerstconcert van 
Harmoniecorps Tuindorp (HCT) in de Maria Magdalenakerk in Zaandam, op vrijdagavond 16 december. 
Onder leiding van dirigent Bert Willemsen brengt HCT een afwisselend programma. Naast kerstmuziek 
in diverse stijlen, waaronder muziek uit de kerstfilm Home Alone worden verder grotere werken als de 
Egmont Ouverture van Beethoven en Danzón van Arturo Márquez ten gehore gebracht, afgewisseld met 
populaire muziek van onder andere de Blues Brothers en Stevie Wonder. 
Kerstconcert Harmoniecorps Tuindorp, vrijdag 16 december,  
Maria Magdalenakerk, Kalf 162, Zaandam. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.  
Toegang gratis. Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee verkocht.  
 
Kerstlichtjestocht – 16 tot en met 23 december 

Voor het derde jaar op rij organiseren verschillende Zaanse kerken de 
lichtjestocht op in ’t Kalf. Op verschillende plaatsen in de wijk staan ver-
lichte kistjes waarin het kerstverhaal is uitgebeeld. Met kinderen en 
kleinkinderen kan je langs de route lopen om het kerstverhaal te volgen. 
Ook zal de Maria Magdalenakerk open zijn zodat je binnen de kerststal 
kunt bekijken. 
De lichtjestocht is in de week voor kerst, van 16 tot en met 23 december. 
Tussen 16.30 en 19.30 uur branden de lichtjes. Aan het einde van de route 
staat bij de Zaankerk een kraampje met warme chocolademelk. Wanneer 
de route bekend is, zal deze worden gepubliceerd op:  
zaankerk.nl/kerstlichtjestocht/ 

Vrijwilligers gezocht! We zijn op zoek naar vrijwilligers die van 16.30 uur tot en met 19.30 uur wil-
len helpen bij het kraampje dat bij de Zaankerk komt te staan. Vanuit het kraampje wordt warme cho-
colademelk en wat lekkers uitgedeeld. 
We zijn tevens op zoek naar mensen die een kistje willen aankleden. Het kistje wordt aangeleverd en 
kan naar eigen inzicht worden gevuld en versierd n.a.v. een bijgeleverd thema/verhaal. 
 
Aanmelden kan bij: 
Jet Roepert-Schinkel Jetroepert@gmail.com  Menorah 
Merijn Wijma  merijnwijma@hotmail.com Zaankerk 
Kitty Prins  k2.via@kpnplanet.nl  Noorderkerk  
Nico Kerssens  ncjkerssens@yahoo.com Maria Magdalenakerk / Bonifatiuskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Jetroepert@gmail.com
mailto:merijnwijma@hotmail.com
mailto:k2.via@kpnplanet.nl
mailto:ncjkerssens@yahoo.com
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Volkskerstzang 2022  
Met Zaanse muzikale omlijsting  
Wilt u ook in kerstsfeer komen? Een kerstviering meemaken in eigentijdse sfeer, om even stil te staan 
bij de essentie van Kerst en een moment voor jezelf? Om even los te komen van 
het drukke bestaan? Kom dan op zaterdag 17 december a.s. naar de Volkskerst-
zang in de Oostzijderkerk! Deze wordt voor de 44e keer gehouden.  
Er is weer een mooi programma samengesteld. De begeleiding van de samenzang 
is in handen van Dick van Bezooijen. Muzikale medewerking wordt verleend door 
Soli Deo Gloria uit Zaandam, Kerkkoor Revival uit Zaandijk en de Zaanse trom-
pettisten Anne Roel de Boer en Jelle Haansta. 
De kersttoespraak zal worden verzorgd door Bart Niek van der Zedde met als 

toepasselijk thema: “Niet in de kou?!” 
Locatie:  Oostzijderkerk 
Datum:  17 december 
Tijd:  20.00 uur, zaal open: 19.30 uur. De toegang is gratis.  
We heten u van harte welkom! 
 

UITLEG OVER … 
 

‘Zo spreekt de Heer’… en ‘wij danken God’! 
Dit zijn de woorden die tot ons komen, wanneer het Evangelie wordt voorgelezen en de geloofsgemeen-
schap antwoordt, tijdens de liturgie van het woord. 
 

Twee tafels die ons voeden 
In de Eucharistieviering staan twee tafelen klaar, waaraan wij mogen aanzitten. 
De meest duidelijke en concrete is het altaar. Het altaar is niet zomaar een tafel met wat bloemen en wat 
kaarsen erop. Het is dé tafel waar we in het delen van brood en wijn gedenken dat Christus door zijn 
dood een offer voor de mensheid heeft gebracht. Opdat we door het ontvangen van het Lichaam van 
Jezus meer op Jezus gaan lijken. Maar er is nog een tweede tafel: de lezenaar of ambo. Op deze tafel 
wordt het woord van God voorgelezen. 
 

Huidige situatie 
Het besef van de aanwezigheid van de Heer tijdens de liturgie van het woord, dreigen we soms te ver-
liezen. Daarom wil ik graag dit gedeelte met u bespreken. In het voorlezen van het Evangelie, komt de 
Heer wel heel direct ons tegemoet. Daarom wordt het voorlezen van het Evangelie plechtig gedaan. Bij 
het voorlezen van het Evangelie gaan we staan. Dit drukt uit, dat we alert zijn op wat er komen gaat. 
Tevens is het een uitdrukking van respect voor het Evangelie. De evangelielezing is het hoogtepunt van 
de woorddienst. 
 

Jezus in de synagoge te Nazareth 
De grootste zegen is, als Jezus er is. En Hij is er, toen in de synagoge 
van Nazareth, maar ook nu onder ons, door middel van zijn woord. 
Zo moeten wij het leren te verstaan, voor het eerst, of opnieuw. 
Het is zeker niet: ‘Zo spreekt de diaken’  of ‘Zo spreekt de priester’ 
maar Jezus spreekt tot ons. Nee, het is geen mensenwoord dat tot 
u komt, het is Gods Woord. Omdat God ons dit woord geschonken 
heeft, tot ons heil en omdat Hij het ook nu nog aan ons doet klin-
ken, antwoorden wij door te zeggen: ‘Wij danken God’. Zo gebeurt 
het ook bij de psalm die na de lezing volgt. Psalmen verwoorden wat in mensen omgaat, wat hen bezielt 
en staande houdt. In de psalmen leert men niet alleen God, maar vooral ook zichzelf kennen. De eeuwen 
door werden en worden zij gebeden en gezongen. In het bidden van de psalm zijn wij betrokken door 
het herhalen van het refrein. Nazareth en de Zaanstreek zijn op die manier levend met elkaar verbonden. 
De ingrijpende geschiedenis van vroeger, is nog hoogst actueel: Hij is vandaag nog bij ons aanwezig. De 
weg van Jezus Christus is onze weg. Ik wens u zijn kracht en liefde toe voor de komende periode. 
diaken Sibrecht Fieggen 
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KERST VIEREN – HET KAN WEER 
 

Kerstmis in parochies Bonifatius, Odulphus en Magdalena 2022 
Het is de eerste keer sinds december 2019 dat het ons, katholieken – waar-
schijnlijk en hopelijk – weer wordt toegestaan de Nachtmis te vieren in een 
volle kerk. Daar gaan we van uit! Maar in drie jaar tijd is er wel wat veran-
derd. Hoe zit het met de motivatie om naar de kerk te gaan? Is die nog net zo 
sterk als voorheen. We hebben geen idee of de kerken nog zo massaal gevuld 
zullen zijn als vóór de corona-uitbraak. In 2020 is ons pastoor Goedhart ontvallen, maar er is sindsdien 
niet een extra priester aan ons pastoresteam toegevoegd, dus sinds zijn heengaan moeten we het met 
‘minder handen’ stellen. Ook komen basisschool kinderen steeds meer al in de week voor de kerstva-
kantie klassikaal naar onze parochies om een schoolkerstviering te houden samen met hun klasgenoten, 
(groot-)ouders, leerkrachten en waarbij pastoor of kapelaan ze dan ook toespreekt.  
Er zijn ook parochies waar helaas een koor is opgeheven of de musicus op kerstavond in de auto moet 
stappen om na de ene Nachtmis nog een tweede Nachtmis muzikaal te verzorgen.  
Nieuwe omstandigheden aanpassing. Daarom in deze drie kerken één Nachtmis per avond. In de Boni-
fatiuskerk wordt de Nachtmis opgeluisterd door koor Con Amore, in de Odulphuskerk en de Magda-
lenakerk door het Caeciliakoor.  
In de kerstnacht zal voor het eerst weer klinken: ‘Venite adoremus; komt, laten wij aanbidden’! Keren 
wij dan allen weer terug naar dit speciale geboortefeest. En wie weet concluderen we dat we volgend 
jaar juist meer vieringen moeten introduceren om iedereen een plekje te kunnen geven in de herberg! 
F.J. Bunschoten, deken / pastoor 

 

Gerardus 
Het viel me jaren geleden al op dat veel mannen in Zaandam Gerard heten en 
zowel de Bonifatiuskerk aan de Oostzijde en de Magdalenakerk aan ’t Kalf een 
Gerardusbeeld hebben. Maar wie was dan eigenlijk de H. Gerardus?  
Gerard werd geboren op 23 april 1726. Zijn geboorteplaats Muro Lucano en dat 
ligt dicht bij Napels. Het was een ielig jochie, zijn ouders lieten hem dan ook nog 
op zijn geboortedag dopen. Zijn vader was kleermaker. Deze Domenico Maiella 
overleed toen Gerard twaalf was. Het gezien bleef in armoede achter. Gerard’s 
moeder, Benedetta Galella, stuurde hem naar haar broer zodat hij hem daar ook 
het kleermakersvak kon worden bijgebracht. Na vier leerjaren nam hij een baan 
als knecht van de bisschop van Lacedonia. Tot deze stierf; toen ging Gerard daad-
werkelijk als kleermaker aan de slag waarbij hij het verdiende salaris opdeelde 
tussen zijn moeder, de armen en aan Missen voor de zielen in het Vagevuur.  
Intreden bij de Capucijnen lukte niet; dit vergde een sterkere gezondheid. Het werden in 1749 de Re-
demptoristen. Deze congregatie was opgericht door ene Alfonsus Maria de Liguori en wijdt zich aan de 
verkondiging onder armen en het geven van volksmissies en retraites. Gerard onderhield nauwe banden 
met de landbouwers, in het klooster deed hij werk als tuinman, koster, kleermaker, portier, kok, tim-
merman en opzichter bij nieuwbouw voor de groeiende congregatie. 
Toen hij 27 was beschuldigde een vrouw hem ervan haar te hebben zwanger gemaakt. Teneinde de 
identiteit van de echte vader niet te onthullen zei Gerard niets en nam de blaam in stilte op zich. Zo 
mocht hij een paar jaar de Communie niet ontvangen totdat, op haar sterfbed, de vrouw bekendmaakte 
hoe het werkelijk zat, en getuigde van Gerard’s onschuld en heiligheid. Gebeurtenissen van wonderbare 
aard die aan Gerardus worden toegeschreven zijn o.a. het vermenigvuldigen van broden die hij uitdeelde 
aan armen en het terugbrengen van leven in een jongen die van een hoge klif gevallen was.  
Al op 16 oktober 1755stierf Gerardus Majella in Materdomini. Hoe werd hij beschermer van de moe-
ders? Niet lang voor zijn dood vergat hij bij een bezoek aan een gezin z’n zakdoek. Een van de dochters 
rende hem ermee achterna. ‘Houd het maar’, zei Gerard, ‘je zou het nog nodig kunnen hebben’. Jaren 
later dreigde zij de bevalling van haar kind niet te overleven maar herinnerde zich de woorden van  
broeder Gerardus. Ze vroeg de zakdoek bij haar te brengen. Onmiddellijk verdween de pijn en schonk 
zij het levenslicht aan een gezond kindje. Het wonder werd dan ook snel rondverteld. Italiaanse mama’s 
sloten hem in hun hart en maakten hem tot hun patroonheilige. Leo XIII verklaarde hem zalig en Pius X 
in 1904 heilig. In Nederland is vrij bekend de ‘Gerarduskalender’ uit het Limburgse Wittem. 
deken F.J. Bunschoten 
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VOOR JONG EN VOOR OUD(ER) 
 

De eerste kerststal 
Achthonderd jaar geleden leefde er in Assisi, een stadje in Italië, een bijzondere man. Hij heette Francis-
cus en was de: zoon van een rijke koopman met veel bezittingen. Maar Franciscus zelf, hij leefde anders. 
Hij wilde dicht bij de armen in zijn omgeving leven. Gekleed in een armoedige bruine pij trok hij van stad 
tot stad om de mensen te helpen, te troosten en over God te vertellen. Langzamerhand sloot zich een 
grote groep vrienden bij hem aan.  
Elk jaar als Kerstmis naderde, waren Franciscus' gedachten helemaal vervuld van dat gebeuren. Het 
Kerstfeest - vond hij - moest groter en mooier nog gevierd worden dan andere feesten. De mensen moes-
ten liederen van vreugde zingen en ook de dieren laten delen in het feest. Hij wilde dat iedereen graan 
zou strooien langs de wegen, graan voor de hongerige vogels, waarvan hij zoveel hield.  
In de winter van 1223 was Franciscus met zijn vrienden op weg naar het stadje Greccio. Ze liepen lang-
zaam, want Franciscus was erg ziek geweest en nog heel zwak. Hij keek over de velden en daar, in het 
maanlicht, zag hij een paar herders die bij hun schaapskudde lagen te slapen. Hij dacht aan de herders 
van Bethlehem en aan de engel die hun in hun slaap verschenen was. Het was alsof hij de engelenstem 
hoorde:  

Ik verkondig u een grote vreugde. Want deze nacht is het Kind Jezus geboren.  
Ga naar Betlehem, daar in een stal zullen jullie het Kind vinden.  

Terwijl hij verder liep, stelde Franciscus zich het hele Kerstgebeuren voor, zoals het in die eerste Kerst-
nacht geweest moest zijn. Ja, dacht hij, zó moesten alle mensen Kerstmis kunnen beleven, zo echt en zo 
dichtbij! En opeens wist hij hoe hij die droom waar kon maken. Het zou een grote verrassing zijn voor 
Greccio! Eerst moest er een houten kribbe gemaakt worden en stro gehaald; er zouden ook dieren bij 
komen en mensen in kleren die bij het Kerstverhaal pasten. Voor Maria een blauwe mantel. Franciscus' 
vrienden gingen meteen aan het werk, en ook boeren en kinderen uit de omgeving hielpen mee.  
Op Kerstavond trok een lange stoet van mensen en kinderen de stad uit, naar het bos op de heuvel. Want 
iedereen had het gehoord: dáár zou iets prachtigs gebeuren. Het licht van de fakkels danste over de 
heuvels en tussen de bomen. De bosrand weergalmde van opgewonden stemmen. Toen de mensen de 
plek bereikten die Franciscus had uitgekozen, werd het ineens heel stil. Daar, voor hun ogen, lag het 
kindje Jezus in de kribbe, daar knielde Maria in haar blauwe mantel naast Hem, daar was Jozef met zijn 
staf, daar waren de os en de ezel. Ook herders kwamen aangelopen met hun schaapjes. Voor het eerst 
was Kerstmis niet zomaar een oud verhaal - nee, hier zag iedereen met eigen ogen een nieuw en levend 
Bethlehem. De mensen bleven stil toekijken. En in die stilte klonk de vertrouwde stem van Franciscus. 
Hij vertelde het verhaal van het Kind dat in een stal geboren werd, omdat er in de herberg geen plaats 
was... Vol liefde tilde hij het Kindje uit de kribbe, en terwijl iedereen ademloos toekeek, zei hij: 'Sluit 
vrede met elkaar. Vergeet alle boosheid en houd van elkaar. Want dat is wat Jezus wil.'  
Toen riep hij de kinderen bij zich en zei: 'Zing nu 
een liedje voor het Kind van Betlehem, zodat het 
slapen zal.' En de kinderen zongen. Hun stemmen 
trilden in de lichtkring van de fakkels en het was 
het mooiste kerstlied dat ooit in de wereld geklon-
ken heeft.  
 
Niet lang na de onvergetelijke nacht op de heuvel in 
Greccio stierf Franciscus. Maar de mensen die erbij 
waren geweest, hebben het hun leven lang onthou-
den en nagedaan, elk Kerstfeest weer.  
 

TeenSpirit is weer begonnen! 
Dit jaar is het thema: Pelgrim; samen op reis naar God. 
Iedere eerste vrijdag van de maand verzamelen we om 19.30 in de Bonifatiuskerk om meer te leren over 
ons geloof en samen plezier te hebben. Zet 4 november, 2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart, 31 
maart(!), 5 mei, 2 juni alvast in je agenda. 25 juli t/m 6 augustus 2023 zijn de wereldjongeren dagen in 
Lissabon, ook daar zullen jullie meer over horen.  
Je mag altijd een vriend of vriendin meenemen naar de avond.  
Tot ziens! Kapelaan Nico Kerssens, Gary en Samantha 
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LEGENDE ROND HET KERSTKIND 
 

Kerstroos 
 
De kerstroos speelt een hoofdrol in legendes over de geboorte van 
het kerstkind. In onze tuinen schittert ze met haar witte bloemen.  
Tekst: Tini Brugge 
 
Van de kerstroos (Helleborus sp.} met zijn prachtige bloemen 
zijn inmiddels vele varianten in cultuur gebracht. De paarse va-
rianten - die vooral in februari bloeien - worden wel 'vastenro-
zen' genoemd'. Paars is de liturgische kleur voor de periode van 
vasten op weg naar Pasen. De witte kerstroos leidde gezien haar 
schoonheid tot verhalen over haar verschijnen op aarde.  
 

Geboorte  
Die verhalen verwijzen naar de geboorte van Jezus:  
een bijzonder mensenkind, een belofte voor een nieuw leven, komend uit het duister en levend in het 
licht, kwetsbaar en stralend.  
De herders die als eersten over de geboorte van dit bijzondere mensenkind hoorden, gingen meteen op 
weg om het eer te brengen. Onder hen was ook een kleine, jonge herderin. Wat had ze graag met scha-
penwol een jasje voor hem gemaakt! Er was geen tijd voor: de engelen zongen. Ze begon te huilen omdat 
ze nu met lege handen aan zou komen. Haar tranen vielen onderweg op de sneeuw en wonderlijk: de 
sneeuw smolt ter plekke en schitterende witte bloemen verschenen. Verrukt plukte ze een boeketje voor 
het kind en zijn ouders en noemde de bloemen kerstrozen.  
Met Kerst openbaart goddelijke liefde zich in bloemen en mensen.  
 

Legende  
De bekendste legende van de kerstroos is wellicht geschreven door Selma Lagerlöf. Hier een beknopte 
versie, aangepast aan deze tijd:  
 
Verscholen in een bos leefde een gezin met kinderen. Zij leefden van wat het bos aan voedsel schonk. De 
vader was stateloos en kon daarom geen werk krijgen. Zijn vrouw moest bedelen om in hun levenson-
derhoud te voorzien. Eens kwam zij bij een klooster. De poort naar de kloostertuin stond open en ze 
glipte naar binnen. Stil verwonderde zij zich over de bloeiende tuin. De abt kwam naar haar toe. Zij ver-
telde hem dat eenmaal per jaar, als de nacht donker en lang was, het bos rond hun hut in een bloeiende 
oase veranderde terwijl in de verte de kerkklokken luidden. De abt kon dit wonderlijke verhaal niet 
geloven. De vrouw nodigde hem uit om het mee te maken. Hij zocht contact met de man die verblijfsver-
gunningen regelde. Ook die begon smalend te lachen. Hij beloofde de abt dat hij de stateloze een ver-
blijfs- en werkvergunning zou geven als het waar was.  
 

Tot bloei  
Een van de kinderen kwam de abt en een broeder halen toen de kerstnacht aanbrak. Toen de klokken 
luidden, veranderde het donkere bos rond de hut inderdaad in een stralend witte bloemenzee. Het bleek 
waar. De abt was zo onder de indruk dat hij bijna vergat als bewijs een van deze wonderlijke witte bloe-
men te plukken. Hij voelde zijn hart steken en in een laatste krachtinspanning vouwde hij zijn hand om 
een bloem. Hij stierf ter plekke. De broeder zaaide de bloem in de hand van de abt uit op diens graf in de 
kloostertuin. Sindsdien bloeien kerstrozen daar als de klokken luiden. Ze herinneren aan de bijzondere 
mens Jezus die op aarde leefde en die nog steeds anderen inspireert tot vrede, rechtvaardigheid en 
barmhartigheid en zorg voor de aarde. En de man en zijn gezin in het bos? Hun werd recht gedaan; zij 
mochten mens worden te midden van anderen. Hun leven kwam tot bloei.  
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VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK 
 

Vieringrooster Bonifatius, Magdalena, Odulphus 
 

 

St. Bonifatius 
Oostzijde 12 

H. Maria Magdalena 
Kalf 160 

H. Odulphus 
Dorpsstraat 570 

1e Adventszondag 

za. 26 nov. 

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

zo. 27 nov.  

9.30 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

11.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

2e Adventszondag 

za. 3 dec. 

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

zo. 4 dec.  

9.30 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

11.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

3e Adventszondag 

za. 10 dec. 

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

zo. 11 dec.  

9.30 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

11.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

4e Adventszondag 

za. 17 dec. 

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

zo. 18 dec. 

9.30 u. Eucharistie 

F. Schouten 

11.00 u. Eucharistie 

N. Beemster 

10.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Kerstnacht 

za. 24 dec. 

19.00 u. Nachtmis 

N. Kerssens 

21.30 u. Nachtmis 

N. Kerssens 

20.00 u. Nachtmis 

F. Bunschoten 

Kerstdag 

zo. 25 dec.  

9.30 u. Dagmis 

N. Kerssens 

11.00 u. Dagmis 

N. Kerssens 

10.00 u. Dagmis 

F. Bunschoten 

H. Stefanus 

ma. 26 dec.  

9.30 u. Eucharistie 

N. Kerssens - 

10.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Oudjaar, Maria’s Moederschap 

za. 31 dec.  

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Nieuwjaar, Maria’s Moederschap 

zo. 1 jan.  

9.30 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

11.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

Driekoningen 

za. 7 jan. 

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

zo, 8 jan.  

9.30 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

11.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

2e zondag door het jaar 

za. 14 jan.  

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

zo. 15 jan.  

9.30 u. Eucharistie 

F. Schouten 

11.00 u. Eucharistie 

N. Beemster 

10.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

3e zondag door het jaar 

za. 21 jan.  

19.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

zo. 22 jan.  

9.30 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

11.00 u. Eucharistie 

F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 

N. Kerssens Vieringen 
Doordeweekse kerktijden 

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. 
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Vieringrooster Martelaren, Petrus, Magdalena, Jozef 
 

 

HH. Martelaren 
Pinkstraat 14 

St. Petrus 
Snuiverstraat 2 

H. Magdalena 
Dorpsstraat 353 

H. Jozef 
Veldbloemenweg 2 

1e Adventszondag 
za. 26 nov. - 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom - - 

zo. 27 nov.  

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Communieviering 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Communieviering 
K. Schuurmans 

10.00 u.  
Communieviering 
W. Waardijk 

2e Adventszondag 
za. 3 dec. - 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom - - 

zo. 4 dec.  

10.00 u.  
Communieviering 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep Liturgie 

10.00 u.  
Communieviering 
J. Hoekstra 

3e Adventszondag 
za. 10 dec. - 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom - - 

zo. 11 dec.  

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Communie 
S. Baars 

10.00 u.  
Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep Liturgie 

4e Adventszondag 
za. 17 dec. - 

19.00 u.  
Communie 
M. Bruijns - - 

zo. 18 dec. 

10.00 u.  
Communie 
K. Schuurmans 

10.00 u.  
Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Communieviering 
J. Hoekstra 

Kerstnacht 
za. 24 dec. 

19.00 u.  
Communieviering 
M. Bruijns 
 
21.00 u.  
Communieviering 
K. Schuurmans 

19.30 u.  
Eucharistie 
G. Noom 
 
21.15 u.  
Communieviering 
M. Bruijns 

19.00 u.  
Woord en gebed 
K. Schuurmans 
 
22.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep Liturgie 

20.30 u 
Woord en gebed 
W. Waardijk  

Kerstdag 
zo. 25 dec. 

10.00 u.  
Communieviering 
T. Molenaar 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Communieviering 
R. Casalod 

10.00 u.  
Communieviering 
S. Baars 

H. Stefanus 
ma. 26 dec. - 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom - - 

Oudjaar, Maria’s 
Moederschap 
za. 31 dec.  

16.00 u.  
Communieviering 
A Dijkers 

17.00 u.  
Communieviering 
M. Bruijns 

tijd nog te bepalen 

Woord en gebed 
Pastoraatsgroep - 

Nieuwjaar, Maria’s 
Moederschap 
zo. 1 jan.  - 

10.00 u.  
Communieviering 
M. Bruijns - - 

Driekoningen 
zo. 8 jan.  

10.00 u.  
Communieviering 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Communieviering 
S. Baars 

10.00 u.  
Communieviering 
R. Casalod 

10.00 u.  
Communieviering 
J. Hoekstra 

2e zondag d.h. jaar 
zo. 15 jan.  

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Communieviering 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Oecumenische dienst 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

3e zondag d.h. jaar 
zo. 22 jan.  

10.00 u.  
Communieviering 
K. Schuurmans 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Communieviering 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Communieviering 
W. Waardijk 
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Wat kan ik zelf doen?  
• Zorg voor overzicht (kasboekje) en vergeet 

daarbij de kleine, tussendoor uitgaven niet (af-
haalkoffie, broodje voor de lunch).  

• Pin wekelijks een vast bedrag en probeer daar 
mee uit te komen.  

• Maak een weekplanning voor de boodschap-
pen.  

• Doe geen boodschappen met een lege maag en 
kijk goed wat écht goedkoper is (A-merken ver-
sus huismerken bijv.).  

• Let op aanbiedingen en 35%stickers (winkel 
vlak voor sluiting, wellicht worden er dagverse 
producten goedkoper aangeboden), koop niet 
meer dan je nodig hebt.  

• Koop zoveel mogelijk seizoen-groente.  
• Kook voor twee dagen tegelijk (bijvoorbeeld 

een stamppot) en vries de andere helft in of 
warm deze de dag erna op.  

• Hoewel we steeds meer met pin betalen, gooi 
aan het eind van de dag muntgeld in een speci-
ale spaarpot, die je eens per maand of half jaar 
opent en zie het gespaarde geld als extraatje. 

• Zet apparaten (computer, televisie) echt uit.  
• Verwarm minder (kamers) en korter (niet de 

hele dag).  
• Draag warmere kleding in huis.  
• Koop radiatorfolie en tochtstrippen en infor-

meer naar meer energiebesparende tips.  
• Sluit je gordijnen in de avond.  
• Douch minder, korter en minder warm.  
• Zeg vergeten abonnementen op (ook de apps 

op je telefoon).  
• Kijk of studerende kinderen hun aanvullende 

beurs hebben aangevraagd.  

Wie kan mij helpen?  
• De Gemeente en maatschappelijk werk of 

buurtteams helpen bij het zoeken naar structu-
rele oplossingen bij financiële krapte en schul-
den. Denk aan: bijzondere bijstand, energietoe-
slag enz.  

• Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers, die de in-
stanties goed kennen en met je aan de slag gaan 
om financieel op orde te komen.  

• De Voedselbank verstrekt wekelijks voedsel-
pakketten. Aanmelding gaat via maatschappe-
lijk werk.  

• Stichting Jarige Job levert een verjaardagsbox 
voor je kind als er geen geld is om een kinder-
verjaardag te vieren.  

• De Parochiële Caritas Instelling (iedere paro-
chie heeft een PCI) denkt mee en ondersteunt 
eventueel ook financieel.  

Wat kunnen we samen doen?  
• Een keer per week samen eten.  
• Dat is gezellig, goedkoper en spaart verwar-

ming.  
• Plaats buurtkastjes voor houdbaar voedsel, 

maandverband e.d. Wie over heeft, plaatst er 
iets in. Wie te kort komt, pakt er iets uit. Zelf 
maken of bestellen bij stichting SoGoed.  

• Een Facebook- of Whatsappgroep maken 
waarop aanbiedingen en recepten gedeeld 
worden.  

• Denk aan wie in de parochie of de buurt je een 
product kunt geven, die je met '1 + 1 gratis' 
hebt gekocht en zelf niet echt nodig hebt en mo-
gelijk kun je de kosten delen. 

• Vraag eens aan een buurman of vriendin of hij 
of zij het financieel redt. Maak het onderwerp 
bespreekbaar. Dat helpt om op tijd oplossingen 
te vinden en stress weg te nemen. 

Als je geldzorgen hebt kan dat, aldus wetenschappelijk onderzoek, leiden tot gelds-
tress en sociale en gezondheidsproblemen. Men ervaart vaak schaamte bij geldzorgen 
en schulden. Toch is het devies: praat over je (financiële) zorgen. Zoek een luisterend 
oor. Zoek hulp en voorkom dat rekeningen en schulden opstapelen.  

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/caritas  

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/caritas
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BERICHTEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE 
 

Advents-, Kerst- en Nieuwjaarsgroet 
Met de Advent begint ook in onze Odulphus weer een 
volgend kerkelijk jaar: een splinternieuw begin. En kort 
daarna: het burgerlijk Nieuwjaar, A.D. 2023. Een jaar dat 
vrede zal brengen en rust? 
We staan in de Adventtijd stil bij de komst van God in ons midden. Profeten had-
den lang tevoren al voorspeld dat Hij in aantocht was. Toen het dan bijna zover 
was, stuurde God zelfs zijn aartsengel Gabriël naar Nazareth om aan een jonge 
dochter van Israël het nieuws bekend te maken. ‘Jij wordt de Moedermaagd, uit 
jou zal Gods Zoon geboren worden, de Redder van allen’. Het gevolg weten we, 

we lezen erover in het Lucas- en Matteüsevangelie. 
Ik wens iedereen toe Kerstmis te vieren met deze Redder, met diens Moeder, met de goede Jozef, de 
engelen en de herders. Want zonder dit gezelschap is het toch niet echt Kerstmis? En natuurlijk met 
onze Moeder de Kerk die dit goede nieuws steeds weer aan ons meegeeft, samen met de sacramenten 
die zij uit handen van de inmiddels opgegroeide Jezus ontving. Iedereen die zich met onze gemeenschap 
verbonden voelde in dit afgelopen jaar, heb een gezegende Advent, een Zalig Kerstmis, een voorspoedig 
Nieuwsjaar. We komen elkaar zeker weer tegen.  
Bijzonder dank ik mensen die door vrijwilligerswerk en allerlei vormen van betrokkenheid, of gebed, 
onze parochiegemeenschap (en mij) tot steun zijn geweest. 
We leven in een tijd waarin het een uitdaging is je innerlijke vrede te bewaren, maar als wij een familie 
zijn die bestaat uit zussen en broers in Christus kunnen we deze klus klaren en de harten weer voor 
Onze Lieve Heer innemen. En zingen en bidden in die klassieker ‘De Herdertjes’ van Joseph Alberdingk 
Thijm: ‘Ach laat ons Uw paden betreden!’ 
Hartelijke groet van uw deken F.J. Bunschoten 
 

MENSEN MENSEN MENSEN 
 
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 je 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.  
 

Doopsels 
Op 10 juli is het H. Doopsel toegediend aan Zaïr Milan Mando. Van harte gefeliciteerd met 
dit eerste en allerbelangrijkste sacrament waardoor je herboren werd tot kind van God. 
Op 30 oktober is het H. Doopsel toegediend aan Marcel Oliver Czernecki. Van harte proficiat 
met dit zo mooie en noodzakelijke Sacrament, dat je tot christen maakt. 
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Huwelijk vieren 
Zegen wensen we toe aan alle stellen die, na zich verloofd te hebben, zich nu voorbereiden 
op hun jawoord voor Gods altaar. Heb je plannen of gedachten in die richting maar nog geen 
contact gezocht met de priester, aarzel niet en maak een afspraak. Bevindt je huwelijksleven 
zich in zwaar weer? Praat eens met een vertrouwenspersoon, zoals je priester of een ervaren 
en praktiserend gelovig echtpaar. Vaak helpt het je weer op weg. Neem je toevlucht tot gebed (thuis 
samen) en verwaarloos de Sacramenten niet. Bij een gezond en echt gelukkig huwelijk komt veel kijken! 
 

IN MEMORIAM 
 
Petronella Johanna van der Steen 
*21 augustus 1940                     †27 augustus 2022 
Op 31 augustus namen we in de Odulphuskerk 
afscheid van Nellie. Ze werd geboren aan de 
Dorpsstraat in het zes kinderen tellende gezin 
van Johannes van der Steen en Johanna Maria 
Poortvliet. Aan het begin van haar leven is zij in 
onze Odulphuskerk ten doop gehouden. In haar 
jonge jaren werkte ze bij fietsfabriek Bijl, maar 
later koos zij voor het horecavak.  
Moeder en vader zagen haar met lede ogen van 
het dorp vertrekken. Maar Nel jaagde haar 
droom na en ging naar Amsterdam. Eerst aan de 
slag bij het stijlvolle Hotel Americain. Daarna bij 
het goed lopende Centraal Hotel waar ze veel er-
varing opdeed in wat de juiste aanpak is om een 
goed verzorgd verblijf aan gasten aan te bieden. 
En toen deed zich een droomkans voor. Ze trok 
naar Zandvoort want daar werd in een hotel een 
kamermeisje gezocht, maar door ontwikkelin-
gen, onder andere het feit dat ze de staatsloterij 
won, werd ze eigenares van pension De steen-
bok aan de Burgemeester Engelbertstraat. En 
dat werd haar levensinvulling.  
Nellie bleef steeds verbonden met haar familie. 
Ze bezocht met een verre reis meermaals Jan en 
Lucy onder andere in Zuid Amerika en in India, 
en bleef dan een poos bij hen. Ook bij het Wapen 
van Assendelft kwam ze op hoogtijddagen om te 
helpen en te ondersteunen. Dan verliet ze haar 
geliefde Zandvoort even. De Steenbok kon ze 
vlak voor haar pensioen goed verkopen en het 
zo weer een mooie bestemming geven, terwijl 
haar leven ook weer verder ging. Haar geliefde 
maltezer leeuwtjes waren haar kinderen. De 
weken voor haar overlijden verbleef Nellie in 
Hospice met dierbaren om haar heen. Rust in 
vrede Nel, je blijft in dierbare herinnering. 
deken F.J. Bunschoten 
 

Corrie Bloetjes – Neelen 
*21-10-1938                                            †7 sept 2022 

Een stoel blijft leeg 
Een stem blijft zwijgen 

Maar in het hart 
zullen de herinneringen 

voor altijd blijven. 
Op 7 september 2022 overleed na een kort hef-
tig ziekbed, thuis in haar vertrouwde omgeving, 
Corrie Bloetjes – Neelen. Corrie werd 83 jaar. Ze 
was geboren op Dorpsstraat 655 en groeide op 
samen met haar broer Arie en zussen Annie en 
Truus. Corrie trouwde op 8 april 1964 met haar 
dorpsgenoot Joop Bloetjes. Ze gingen eerst in-
wonen bij haar ouders en een paar jaar later 
bouwde Joop met zijn buren een blokje van vier 
woningen op Dorpsstraat 710. Hier woonde 
Corrie tot aan haar overlijden, met haar man-
nengezin. Drie zonen werden geboren: Ed, Ri-
chard en Arie. Later aangevuld met schoondoch-
ters, die samen zorgden voor een kring van 
kleinkinderen rondom hen. Corrie was een 
trotse en gezellige spelletje oma. 
Iedereen kende Corrie op het dorp als een har-
telijke en vriendelijke vrouw, zonder poeha of 
plichtplegingen. Gezelligheid stond voorop. 
Voor haar gezin was ze altijd thuis en ze vond 
het heerlijk om thuis bezoek te ontvangen, de 
achterdeur stond altijd open. Maar iets in haar 
weerhield haar van tegenbezoeken. Daar was ze 
te bescheiden voor. Corrie was geen keuken-
prinses maar had wel altijd de koffie klaar met 
wat lekkers erbij. Haar tuintje was haar para-
dijsje, ze was gek op haar bloemen en planten.  
Helaas werd Joop, haar steun en toeverlaat, ern-
stig ziek en overleed op 23 juli 2017. Corrie 
heeft haar best gedaan om met die lege plaats in 
huis verder te gaan en haar weg te hervinden. Zij 
was dienstbaar voor anderen en zeer gezien in 
A3. Ze deed bijna dagelijks op de fiets haar 
boodschappen of genoot van een rondje fietsen 
door de polder. Zo hebben vele mensen haar ge-
kend: fietsend door het dorp als die statige 
vrouw met dat mooie witte haar.  
Deze zomer werd die sterke Corrie ineens heel 
ernstig ziek. Stiekem hadden kwaaie 
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tumorcellen bezit genomen van haar lichaam. 
Kinderen, schoon- en kleinkinderen gaven haar 
intensieve zorg en aandacht, het mocht moeder 
en oma aan niets ontbreken. Corrie was geen 
moment meer alleen. Omringd door haar zonen 
en schoondochters die in een kring om haar bed 
stonden, hebben engelen haar over het lijden 
heen getild. Gedragen in liefde zullen zij nu voor 
altijd voor haar zorgen. Haar naam Cornelia, 
schrijft God bij in de palm van Zijn eigen hand. 
Het is goed zo moeder, laat ons nu maar los, fiets 
nu maar rechtdoor de hemel in, waar vader Joop 
op je wacht.  
Aan die vreugde van Gods eeuwige omarming 
hebben we Corrie toevertrouwd. Met liefde en 
respect hebben we met heel velen afscheid van 
haar genomen, zowel thuis als bij haar af-
scheidsviering in de kerk. Rust zacht Corrie. 
Pastor Ria Casalod - Brakenhoff 
 
Remco Graas 
*12 december 1988                 †13 september 2022 
In dit parochieblad gedenk ik Remco Graas die 
ik goed mocht kennen. Remco groeide op in een 
mooi gezin in Wormerveer. Toen ik hem leerde 
kennen was hij 16 jaar en een van de misdie-
naars in de Bonifatiuskerk. Ook bij activiteiten 
van de WKJ kwam ik Remco tegen. Altijd een en 
al energie en gedrevenheid maar vooral ook 
vriendelijkheid.  
Hij had van zijn droom z’n leven gemaakt, zich 
in Oostenrijk gevestigd en zich helemaal gericht 
op de bergen die hem zeer boeiden en aantrok-
ken. Hij heeft daar ook de andere grote liefde ge-
vonden en had zich inmiddels verloofd met Lisa. 
In een mooi parochiekerkje ging Remco trouw 
naar de Mis en bracht zijn christenzijn met 
goede daden voor de medemens in praktijk. Het 
geloof, hem als kind meegegeven, was weer he-
lemaal voor hem gaan leven. Hij had zich ont-
wikkeld tot een ervaren en bewonderd alpinist 
en idealist, geliefd bij vele vrienden.  
Toen ik door zijn broer op 14 september jl. op 
de hoogte werd gebracht dat Remco na vertrek 
voor een bergtocht vermist was geraakt en er 
naar hem gezocht werd, was dat een buitenge-
woon verontrustende boodschap. Nog diezelfde 
avond, tot mijn diepe ontsteltenis en verdriet, 
werd kennisgegeven dat Remco’s lichaam was 
gevonden en geborgen. In zijn geliefde kerkje, 
door Remco zo vaak bezocht om er de Eucharis-
tie bij te wonen en te spreken met zijn priester, 
werd een ontroerende uitvaart voor hem opge-
dragen en was hij omringd door Lisa, zijn ou-
ders, broers met echtgenotes, en veel vrienden. 
De verslagenheid is groot.  

Uiteraard is op Allerzielenavond in ‘zijn’ Bonifa-
tiuskerk Remco’s naam speciaal genoemd. Rust 
in vrede bij God, Remco, we missen jou.  
deken F.J. Bunschoten 
 
Cornelis Nicolaas Theodorus Johannes van 
Gelderen  
*23 januari 1948                                  † 1 okt. 2022 
Assendelft was geschokt en aangeslagen te ho-
ren dat Kees is overleden. Het was al verbijste-
rend nieuws dat Kees kort na het afscheid van 
zijn schoonzus, Nellie voor wie hij in haar laatste 
levensfase veel gedaan heeft, zelf ernstig ziek 
bleek.  
Kees kwam ter wereld als zoon van Hannes van 
Gelderen en Truus Vrouwe in Assendelft. Na 
school begon hij als meubelmaker. Toch leidde 
zijn levenspad naar een ander ambacht, name-
lijk het opvolgen van zijn vader als eigenaar van 
Het Wapen van Assendelft. In dat teken zou zijn 
verdere leven staan. Sinds 1973 met Jenny aan 
zijn zijde; op 19 juni van dat jaar trouwden zij in 
onze H. Odulphuskerk. Kees was een op en top 
gastheer, die ernaar gestreefd heeft Het Wapen 
te maken tot een thuis en ontmoetingsplek voor 
heel Assendelft. Daarvoor heeft hij zijn beste in-
zet gegeven. En het is hem gelukt. Nu wordt Het 
Wapen gemist. We staan bij dit soort dingen 
soms pas stil als het er niet meer is. In een ge-
meenschap als de onze was het toch ideaal om 
een dergelijke mooie gelegenheid met zaalruim-
ten te hebben waar van alles kon. Kees zorgde 
daarvoor. Voor Jacqueline, Sheila en John was 
hij een fijne vader. Veel verhalen zijn uiteraard 
verweven met het leven van Kees en zijn gezin 
in en voor Het Wapen. Zoals het bezoek van 
H.K.H. Prinses Beatrix bij de start van ‘Gemeente 
Zaanstad’. En ook het feit dat jarenlang een stijl-
volle bruidsauto tot het assortiment behoorde 
bij de festiviteiten rond de huwelijksviering. 
Over hoeveel kermissen, partijen, borrels, di-
nertjes, jaarvergaderingen, ontmoetingsmo-
menten na uitvaarten, vrijwilligersavonden en 
vele andere gelegenheden heeft Kees niet de su-
pervisie gehad. Feesten doorgaans mooi thema-
tisch vormgegeven, en de inwendige mens goed 
verzorgd. Bij deze herberg was het aangenaam 
vertoeven.  
Een verdrietig moment was het toen in ‘79 zijn 
vader overleed maar de steun van moeder 
Truus, van Johan en Petri en natuurlijk van 
Jenny hoefde hij gelukkig nooit te ontberen. Het 
besluit het Wapen van de hand te moeten doen 
was voor Kees een onmogelijke worsteling, 
maar de overgang van het restaurantgedeelte 
naar het goed lopende en goed aangeschreven 
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Boss is ook zeker aan hem te danken. Bij het af-
scheid werd de kerk gevuld tot de laatste bank, 
met zoveel oudgasten van Wapen en Mulderije 
en vrienden. Kees, buurman van God, rust in 
vrede. Je hebt het goed gedaan. Je zal gemist 
worden. 
deken F.J. Bunschoten 
 
Wilhelmus Petrus Bos  
*29 december 1933                       †7 oktober 2022 
Wim werd op 29 december 1933 geboren en de-
zelfde dag in de Odulphuskerk gedoopt.  
Bij zijn afscheid op 15 oktober speelde de mu-
ziekvereniging Crescendo in de kerk. Want de 

muziekvereniging speelde een belangrijke rol in 
het leven van Wim en zijn familie. Hij speelde in 
de fanfare baritonsaxofoon. Later werd hij ge-
vraagd voor het bestuur en nam het initiatief 
voor de drumband. Tot 2002 was hij actief bij 
Crescendo en daarna bleef hij betrokken. Zijn 
liefde voor de muziek heeft hij doorgegeven aan 
zijn kinderen en kleinkinderen. 
Wim was getrouwd met Annie Bos – Schermer, 
zij is in 2002 overleden.  
Na de uitvaartplechtigheid is Wim bij Annie en 
zijn zoon Peter begraven op het parochiekerk-
hof. Moge hij rusten in vrede.  
Kapelaan Nico Kerssens 

 

INFORMATIE VOOR DE PAROCHIE 
 

Agenda pastorie en kerk 
dinsdag 29 november 11.00u  Huisoverleg  
dinsdag 29 november 16.30u  Stamppotdiner Dinsdagochtendploeg 
woensdag 30 november 14.00u  Uiterste inleverdatum Actie Schoenendoos 2022  
dinsdag 6 december 20.15u  Parochieraad Odulphus 
dinsdag 13 december 20.15u  Kerkbestuur Parochieverband Zaanstreek  
zaterdag 17 december 14.30u  Kerstviering in Festina Lente 
dinsdag 20 december 09.00u  Kerkwerken  
dinsdag 20 december 13.00u  Oefenen kerstviering school De Regenboog  
donderdag 22 december 09.30u  Kerstviering De Oceaan  
donderdag 22 december 16.00u  Kerstviering De Regenboog 
maandag 9 januari  10.00u  Bloemengroep 
vrijdag  13 januari 13.00u  Start Actie Kerkbalans 

 
9 januari 2023 uiterste datum inleveren kopij Zaancirkel welke verschijnt in week van 23 januari. 
 
74e Schapen- en Pinkenveiling op woensdag 5 oktober 2022 
Op deze mooie najaarsdag stond de koffie met cake klaar voor de vele belangstellenden voor de jaar-
lijkse veiling t.b.v. de H. Odulphusparochie in Assendelft. Iedereen stond gezellig met elkaar te praten 
maar om 10.15u was het tijd om te beginnen. De pastoor heette iedereen van harte welkom en namens 
het kerkbestuur maakte Lou Kramer de bestemming van de opbrengst bekend. Het geld wordt dit jaar 
besteed aan zonwering voor de pastorie en warmtekussentjes voor in de kerkbanken.  
Daarna nam Jan Brakenhoff, de veilingmeester, het woord, en wist de kavels op een ludieke wijze aan te 
prijzen. Iedereen had er zin in, want vanaf de eerste kavel werd er flink geboden. Wat uiteindelijk resul-
teerde in een opbrengst van wederom een nieuw record van € 31.500,00.  
Nadat alle kavels geveild waren, werd iedereen uitgenodigd om nog even gezellig na te praten in de 
pastorie onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Opbrengst veiling 
Opbrengst pinken en kleinvee  € 27.163,- + 
Opbrengst worsten, kaas, taarten etc. €  6.920,- + 
Papieren schapen en giften  €  1.052,- + 
Opbrengst sponsorgelden  €  7.750,- + 
Kosten inkoop vee en plokgelden € 11.385,- -/- 

Nettowinst veiling   € 31.500,- 
 
Het veilingcomité bestaande uit: Peter Ruis, Jan Brakenhoff, Elmer Kramer, Martien Beijaard en Peter 
van Warmerdam bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit hele mooie resultaat. 
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Schapen- en Pinkenveiling groot succes 
Ondanks de huidige crisis is nooit eerder zo’n hoog bedrag binnengehaald 
met de Schapen- en Pinkenveiling van en voor de Odulphuskerk. Maar 
liefst € 31.500 is er opgehaald bij deze activiteit. Dat is ongekend. Groot 
compliment en dank aan ons Schapen- en Pinkencomité, alle deelnemers 
aan de veiling en alle sponsoren! Er is echt geschiedenis geschreven.  
Deze financiële boost zal zeker bijdragen tot instandhouding van onze 
mooie rijks-monumentale kerk waar wij allen zo van houden en die een ontmoetingsplaats is voor God 
en mens en een baken in ons landschap. De parochieraad is voornemens met de bijeengebrachte som 
de zonwering van de pastorie te vernieuwen. Met het bedrag van de veiling van vorig jaar is het pries-
tergraf gerestaureerd. Dank! 
een trotse pastoor F.J. Bunschoten 
 
Allerzielen 
Tijdens Allerzielen op woensdag 2 november jl. 
hebben ook wij in de Odulphusparochie onze 
lieve overledenen herdacht. Het biedt troost als 
namen van dierbaren genoemd blijven worden 
en om samen te herdenken. Naast de vele na-
men zijn in het bijzonder de namen genoemd 
van de overledenen uit het afgelopen jaar en zijn 
hun naamkaarsen in het licht gezet opdat de 
dierbaren voor ons een licht zullen blijven! Vele 
kleine kaarsjes voor lieve dierbaren die wij nog 
dagelijks missen, kregen ook een plaatsje voor 
in de kerk. Bijgaande een impressie van Allerzie-
len 2022. Als de naamkaars van uw dierbare is achtergebleven zal deze worden opgebrand bij Maria. 
Mocht u de naamkaars toch liever thuis opbranden dan kunt u deze uiteraard nog bij ons ophalen.  
Wij hebben ook licht gemaakt op het kerkhof, waarbij rond de 200 potjes met een kaarsje mochten bran-
den en zo het pad langs het kerkhof en Mariakapel sfeervol verlicht was. Dat geeft een heel bijzondere, 
bijna serene sfeer. Gelukkig ging de wind iets afzwakken en bleven bijna alle kaarsjes tot het einde bran-
den  
Dank aan de vele parochianen die ons schone en lege potjes hebben gebracht en bijzonder dank aan de 
mannen van de dinsdagploeg die hierbij actief geholpen hebben. We zeggen ook dank aan de goede zor-
gen van de bezoekgroep die altijd een belangrijke bijdrage leveren aan de Allerdienst en oog hebben 
voor de nabestaanden en een stukje nazorg kunnen leveren. Het is fijn om met elkaar zoiets troostrijks 
tot stand te brengen.  
Ingrid van Lieshout  
 
’s Winters de Odulphus warm stoken: een heidens karwij? 
In de Odulphus kerken we in een grote kerk. ‘s Winters is zo’n grote ruimte maar moeilijk op tempera-
tuur te krijgen. Dat weten we allemaal. Het dak is eigenlijk niet te isoleren, en glas-in-loodramen zijn het 
beste ventilatiesysteem, hebben al in coronatijd geconcludeerd… Toch is er wel een lichtpunt. Het is niet 
zo dat de kachel niet aan gaat. De Odulphusparochie heeft een doorlopend energiecontract dat duurt tot 
na zomer 2023. Het stookbeleid zal daarom niet echt verschillen ten opzichte van voorgaande jaren. We 
proberen de kerk dus toch enigszins behaaglijk te houden. Het bestuur krijgt daar 
geen hogere gas- en energierekening voor. Hebt u het thuis koud? Kom naar de kerk! 
Toch zorgen over kou? Kleed u dan vooral dik aan. Denk aan een extra vest. Dames, 
een warm petje, muts, stemmig hoedje of ander gepast hoofddeksel is niet vreemd. 
De parochieraad, penningmeester en commissie van beheer denkt zo dat we de win-
ter goed zullen kunnen overbruggen. De zijdeuren blijven dicht. 
En verder… zullen we ons warm moeten bidden met vurig gebed!  
Voor vragen over temperatuur in de kerk benadert u gerust het secretariaat 075-
6871206. 
parochieraad H. Odulphus 
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Koffiedrinken 
Na elke Hoogmis op zondag wordt in de parochiezaal van de Odulphuspastorie een kopje 
koffie geschonken. Iedereen is daar altijd welkom. Doordeweeks is er op woensdag ge-
legenheid koffie te drinken in de keuken van 10 tot 11 uur ’s morgens. Het zijn momenten 
van ontmoeting die je niet meer weg kunt denken.  
 
Schoenendoosactie  
Deze succesvolle actie wordt al heel wat jaren georganiseerd vanuit de Odulphusparochie en daarvoor 
danken wij de jarenlange inzet van Jopie Al-Beentjes die altijd vol enthousiasme haar medewerking hier-
aan verleende. De naam van de organisatie is sinds een aantal jaar GAIN www.schoenendoosactie.nl 
Wij vinden het een goede actie en zinvolle actie omdat zo’n gevulde schoenendoos daadwerkelijk op een 
goede plek van bestemming aankomt en een kind een onvergetelijk cadeau in handen krijgt, met wat 
persoonlijke spulletjes maar vooral bruikbare spullen voor school en persoonlijke hygiëne. Wilt u ook 
een grote glimlach op het gezicht van een kind toveren?  
Wij vragen aan de deelnemers een schoenendoos te vullen met spulletjes aan de hand van de folder. Het 
is belangrijk dat er bijvoorbeeld geen etenswaren, snoep of oorlogsspeelgoed mee gaat in de dozen!  
Er kan een keuze worden gemaakt om een doos te vullen met spulletjes voor een jongen/meisje en hier-
bij kan een keuze worden gemaakt in een leeftijdscategorie. We vragen de sticker hiervoor te plakken 
op de doos. Het is ook belangrijk dat de doos er uit ziet als een vrolijk cadeau en dat de deksel open blijft. 
De doos kan wel gesloten worden met een elastiek er om heen!  
Wilt u ook nog meedoen? Een actiefolder met stappenplan kan worden opgehaald op de pastorie. De 
uiterste inleverdatum is op 30 november a.s. bij de pastorie in Assendelft, Dorpsstraat 570. Wij brengen 
de dozen dan naar een gezamenlijk inleverpunt waar deze worden nagekeken en eventueel nog een 
eerlijke verdeling in de spulletjes zal plaatsvinden.  
Bij voorbaat danken wij alle deelnemers!  
Ingrid van Lieshout 
 
Kerkwerken  

Op dinsdagochtend 20 december willen we alle kerkwerkers weer uitno-
digen vanaf 09.00u om voor de Kerst de kerk weer eens goed door te wer-
ken. Het is fijn dat er werkers zijn die al vele jaren actief zijn. Wij zijn ons 
er zeker bewust van dat deze mensen ook een dagje ouder worden en deze 
groep zo steeds kleiner wordt. Mocht u dit lezen een ons een paar uurtjes 
op deze ochtend willen helpen dan bent u van harte welkom! In de pauze 
wordt uiteraard voor koffie met koek gezorgd!  
 
Dinsdagochtendploeg 
November! De tijd van de stamppotten is 
weer aangebroken en daarom nodigen wij de 
werkers van de dinsdagploeg weer uit voor 

de traditionele stamppotavond op dinsdag 29 november 2022.  
Vanaf 16.30u zijn jullie van harte welkom voor een hapje en drankje.  
Aansluitend zal het eten via het buffet geserveerd worden. We sluiten de 
avond af met een toetje en koffie. We rekenen op jullie komst, anders ont-
vangen we graag even een bericht van verhindering.  
 
 

ACTIE KERKBALANS 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
In januari doet onze H. Odulphusparochie mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode 
zullen we u als parochianen om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar 
we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in 
de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die ver-
dieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.  

http://www.schoenendoosactie.nl/
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Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van 
onze parochianen is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we ieder jaar om een bijdrage 
vragen.  
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat 
we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden 
en plannen maken voor de toekomst.  
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
Op naar de kerk van morgen!  
Namens de commissie Kerkbalans, Gré Noom 
 
Wat is de rol van de Kerk in tijden van crisis? 
De opvang van vluchtelingen, de alsmaar oplopende energieprijzen, de toenemende eenzaamheid, de 
coronacrisis die nog altijd niet uit beeld is én natuurlijk de oorlog in Oekraïne: de crises lijken zich de 
laatste tijd op te stapelen. Veel parochies, kloosters en gemeenten zien een helpende taak voor zichzelf 
weggelegd.  
Hoe ziet u als kerkganger deze helpende rol van de kerk? Die vraag staat centraal in een online onder-
zoek dat onderzoeksbureau Citisens namens Actie Kerkbalans vanaf 31 oktober uitvoert onder kerk-
gangers in heel Nederland. In de vragenlijst wordt onder andere gevraagd wat u van de kerk verwacht 
in de verschillende crises, en hoe u dit terugziet in uw parochie of gemeente. Ervaart u zelf steun van de 
kerk? En in hoeverre bent u bereid de kerk in tijd van crisis – nog of juist – te steunen?  
 
Bij deze nodigen we u van harte uit mee te doen met dit online onderzoek!  
Dit kan via www.gevenaandekerk.nl. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. 
Doet u mee? Uw mening telt! 
 
Help, help  zeggen de leden van de bloemengroep 
Sinds jaren bezorgen de leden van de bloemengroep een boeketje bij diegenen, die 80 jaar en ouder, 
ingeschreven staan in het parochiële ledenbestand. 
In de loop der jaren is er wel iets veranderd. Voorheen kregen de mensen die 75 jaar werden ook een 
vrolijk boeketje. Maar doordat diegenen zich nog lang niet oud voelden hebben wij, in overleg met pas-
toor Bunschoten, deze leeftijd geschrapt. Maar de groep van 80 jaar en ouder wordt steeds groter en we 
blijven, gelukkig, steeds langer leven. Daardoor wordt de lijst ook steeds langer. Daarom hebben wij in 
gezamenlijk overleg besloten in het vervolg de parochianen van 80 en 85 en ouder een bloemetje te 
brengen. We zoeken nog een paar mensen die ons team willen versterken.  
Ook heren zijn van harte welkom. Het zijn niet alleen dames die ouder worden, maar de heren doen 
gelukkig ook mee. Heeft u vragen dan kunt u altijd bij een van ons terecht.  
Als u mee wilt werken, wilt u zich dan zo gauw mogelijk opgeven? Dit in verband met het opmaken van 
de nieuwe lijst voor 2023.  
U kunt dit doen bij het secretariaat: 6871206 of bij Jeanne Padberg : tel. 06-15604182.  
 
Nieuws van het st. Caeciliakoor/Schola Cantorum 
Inmiddels hebben we het “normale” patroon weer opgepakt om eens per week op donderdagavond te 
repeteren en vervolgens drie keer per maand op zondagmorgen de eucharistievieringen muzikaal op te 
luisteren. Vol enthousiasme hebben we alweer een aantal meerstemmige missen kunnen zingen.  
Op 20 november zongen we de Choralmesse van Anton Bruckner. Het kostte veel moeite om deze mis 
weer tussen de oren te krijgen, maar dankzij ieders inzet onder de inspirerende leiding van onze diri-
gent Jos Martens is dat gelukt. Ook hoorden we op deze dag de Schola in de wissende gezangen ter ge-
legenheid van het feest van Christus Koning. 
Natuurlijk zijn we ook aan de voorbereidingen begonnen met de zang voor Kerstmis. Het wordt na twee 
jaar weer een traditioneel gebeuren met een volledig koor! Wij moedigen iedereen aan om te komen 
luisteren en mee te zingen in onze prachtig versierde kerk. Als alles volgens plan verloopt wordt de 
bekende Missa Brevis ‘Sancti Joannis de Deo’ uitgevoerd van Joseph Haydn. Daarnaast bekende kerst-
gezangen (meerstemmig en eenstemmig). 
De volgende keer meer over onder meer de jubilarissen. In maart 2023 gaan we hier uitgebreid bij stil-
staan. 
Met vriendelijke groet, Ed Houweling, vicevoorzitter St. Caeciliakoor/Schola Cantorum 

http://www.gevenaandekerk.nl/
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M.O.V. NIEUWS 
 
 
Voor de kleding inzameling op 5 november jl. is ruim 500 kg 
kleding ingezameld. Wij willen de vele inbrengers van de kle-
ding hiervoor hartelijk bedanken. 
De inzameling wordt elk jaar een beetje minder. 
Het zou goed zijn als er in onze parochie een gelegenheid zou 
zijn om gedurende het hele jaar kleding in te zamelen. Als u 
ruimte heeft om een container te plaatsen waarin de kleding 
verzameld kan worden zou dat drie keer heel goed zijn: Goed 
voor de kledingactie, goed voor de hulp aan de derde wereld 

en ook goed voor een goed gevoel voor uzelf. U kunt ons bellen: 6873222. 
 
Voor de adventsactie ondersteunen wij graag het ptoject van ‘Blauwe Zusters’ in Heiloo. 
Het project houdt het volgende in:  

De Missiepost van de ‘Blauwe Zusters’ in Los 
Juríes, provincie van Santiago del Estero, een 
van de armste gebieden van Argentinië, 
vraagt hulp voor evangelisatie en opleiding 
van kinderen, jeugd en gezinnen.  
Het onderwijs op de plattelandsscholen daar 
is erg slecht. Elke week gaan de zusters naar 
vijf plattelandsscholen om met kinderen en 

leerkrachten te werken aan educatieve en recreatieve projecten en naar 
zes dorpen waar ze catechismuslessen geven. Soms in gebieden of om-
standigheden waar geen elektriciteit beschikbaar is. 
Om deze missie te volbrengen zijn heel veel schoolspullen, een laptop, 
een printer en een batterij gevoede converter nodig. Daarmee kunnen ze 
les kunnen geven zelfs als de stroom uitvalt. 
Zuster Laetitia Dei zal op zondag 11 december tijdens viering het project 
toelichten. Er zal een collecte worden gehouden voor het project maar u 
kunt ook uw bijdrage overmaken op de rekening van de parochie num-
mer NL80RABO 0103 5013 98 onder de vermelding “ADVENTSACTIE” 
U kunt ervan verzekerd zijn dat uw bijdrage goed terecht komt en de re-
sultaten naar ons worden terug gekoppeld. Daarom: Van harte aanbevolen. 
 
Beeld van de H. Gemma in de Odulphuskerk 
N.a.v. het verhaal over Heilige Gemma in de vorige Zaancirkel wil ik graag reageren.  
Hoe is het beeld van Heilige Gemma in de Odulphuskerk in Assendelft beland? Op deze vraag kan ik u 
het antwoord geven. 
In 1947 was mijn moeder Jeanne Moester-van Loon zwanger én heel ziek. Ze was opgenomen in het Sint 
Jan ziekenhuis in Zaandam en haar toestand was zeer zorgwekkend. Moe leed aan ernstige hoofdpijn. 
Een van de zusters/verpleegsters raadde haar aan om Heilige Gemma aan te roepen. Gemma Galgani 
was immers ook gebukt gegaan onder veel lijden en pijnen. En zo geschiedde.  
Mijn moeder moest vanuit het ziekenhuis in Zaandam worden overgebracht naar het Wilhelmina Gast-
huis, waar haar schedel zou worden gelicht. De tocht naar Amsterdam ging met de ambulance via de 
Hempont over het Noordzeekanaal. Een tunnel was er nog niet toentertijd. In het WG knapte Moe zien-
derogen op, zonder volgens plan te zijn behandeld. Ze kon zelfs thuis bij haar gezin in Assendelft beval-
len. Het was wonderbaarlijk.  
Tijdens de ziekenhuisopname beloofde Moe in haar gebeden aan H. Gemma, dat zij het kind wat zij ver-
wachtte zou vernoemen naar Gemma. De baby was een zoon en hij kreeg de namen Paulus Gemma Maria 
Moester. Maar het volgende kind in het gezin was een dochter en zij kreeg de róepnaam Gemma.  
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In de late veertiger jaren heeft mijn moeder contact gezocht met 
de paters uit de Congregatie van de Passionisten. Moeder wilde 
namelijk uit dankbaarheid voor haar genezing iets doen om H. 
Gemma te eren en te gedenken. Mede door pater Stephanus werd 
moeder aangemoedigd om zelatrice te worden in Assendelft en 
omstreken; zij ging de Gemmabode rondbrengen. In moeders 
plaats deden haar oudste kinderen dat vaak. En niet altijd met ple-
zier, maar ze had een druk gezin. Later kreeg Moe het idee om, 
vooral bij de lezers van bovengenoemde Gemmabode, geld in te 
zamelen voor een blijvende tastbare herinnering aan Heilige 
Gemma. En wel in de vorm van een beeld. Zo geschiedde én het 
beeld is er gekomen, ongetwijfeld met hulp van anderen. De pater 
kwam geregeld naar Assendelft met de trein. Hij at dan tussen de 
middag een broodje mee bij ons thuis op Dorpsstraat 853. Het was 
een aardige man. Daarna stapte hij weer door naar de pastorie van 
de Odulphuskerk. Het beeld van Heilige Gemma in Assendelft is 
ook ingewijd door pater Stephanus onder het pastoraat van Pas-
toor Vermeulen.  
In mijn leven is het beeld en het verhaal van mijn moeder een be-
langrijke rol blijven spelen. Zo zijn er vroeger meerdere novenen 
gebeden bij het beeld van Heilige Gemma in de kerk om haar om 
steun te vragen bij ziekten en zeer, bij moeilijke perioden en bij 
examens. Ik wilde met dit verhaal heel graag aan U laten weten 
hoe het beeld in de Odulphuskerk terecht is gekomen. Vooral uit 
diepe dankbaarheid aan Heilige Gemma, en mede tot stand ge-
bracht met de financiële bijdragen van vele parochianen. Mogelijk 
zijn er nog ouderen onder ons die dit verhaal herkennen. 
Anneke Schleeper-Moester 
 

MISINTENTIES 26 NOVEMBER t/m 22 JANUARI 2023 
 
zaterdag 26 en zondag 27 november 
Cornelis Kroon, Theodora Kroon-Mulder en 
Kees – Piet Hilbers en Jaap Aafjes – Jan Poel, 
Wim Groot en Riet Stoop – Jan van Haastrecht 
en Marie van Haastrecht-de Bruijn – Jacques van 
der Veur – Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en 
Jan van Warmerdam – Joop Geuke – Rie Rijkhoff 
– Willy Bosland-Joosen – Nicolaas Kroon en 
Gertruda Kroon-de Koning – Kees Berkhout – 
Jopie de Jong-Leering – Cor Poel en Dora Poel-
Huijboom – Anneke van der Laan-Steen en 
familie – Mien Pieters-Teekman – ouders en 
familie Pieters-Rosier – Bep Verdonk-Vestering 
– Wim Berkhout – Joop Brosens – Annie 
Rijkhoff-Noom en Jan Rijkhoff – Annie Nijman-
Kuiper en Gerard Nijman. 
 
zaterdag 3 en zondag 4 december 
Aad van der Laan-van Rixel – Gré van Rixel-Mor-
cus – Joop van der Laan – Jan Kemna – Pater Piet 
Hijnen en familie – Arie Ransijn en overleden fa-
milie – Niek van der Park en Kitty van der Park-
te Beek – 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 – Leon Zuidervaart – Petrus de 
Jong, Geertruida de Jong-Dekker en zoon Jan – 
Mien Pieters-Teekman – De intenties van de 
biddende moeders – Jaap Hoogesteger en Anne-
marie Hoogesteger-Mitterbauer – Hetty Rijkhoff 
– Hendrikus Rijkhoff en Hendrika Rijkhoff-Snij-
der – Annie Snijder en ouders Snijder-Jak. 
 
zaterdag 10 en zondag 11 december 
Aagje Boon-Berkhout en Simon Boon – Antoon 
Boon en zoon Kees – Rie Rijkhoff – Willy Bos-
land-Joosen – Jopie de Jong-Leering – Mien Pie-
ters-Teekman - pater Martien Rijkhoff, overle-
den ouders en familie. 
 
zaterdag 17 december  
Kerstviering 14.30 uur in Festina Lente 
Leden en overleden leden van de KBO – Tinus 
van der Park – Riet en Joop van Amerongen – 
Antoon Boon en zoon Kees – Jacques van der 
Veur – Klasina Nijman en Dirk Nijman – Rie Rijk-
hoff – Jaap Noom en Afra Noom-Rijkhoff – Jan 
Rijkhoff en Annie Rijkhoff-Noom.  
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zaterdag 17 en zondag 18 december 
Jan Kemna – Nicolaas Kerssens en Catharina 
Kerssens-Kroon – Hein en tante Annie – Antoon 
Boon en zoon Kees – Jacques van der Veur – 
Theun Boersma – Anna Kramer-Bijvoet en Nico-
laas Kramer – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke Ver-
haar – Willy Bosland-Joosen – Gré Zuidervaart-
Nieuwenhuizen en Antoon Zuidervaart – Im Al-
Huijgen en Piet Al – Trien Vroom-Huijgen en 
Mans Vroom – Annie Vroom – Jan Rutte – Jopie 
de Jong-Leering – Mien Pieters-Teekman – ou-
ders en familie Teekman-Reinders – vader en 
moeder Poel, zoon Piet en dochter Lida – 
Klasina Nijman en Dirk Nijman.  
  
zaterdag 24 december  
H. Kerstnacht om 20.00 uur 
Jaap Noom en Afra Noom-Rijkhoff – Cornelis 
Kroon, Theodora Kroon-Mulder en Kees – Piet 
Hilbers en Jaap Aafjes – Gerrit Noom, Marie 
Noom-Kroon en zoon Gerard – Cees en Miep van 
Lieshout-Cornelissens – Niek van der Park en 
Kitty van der Park-te Beek – Marco Levering – 
Jacques van der Veur – Hein Kerssens, Jort en 
overleden familie – Jo Boon-van Wonderen en 
Martinus Boon – familie Baltus-de Jong – Joop 
Helmerhorst en Gré Helmerhorst-Huijpen – 
Trudy Roemer-Tromp – Ingeborg Vink-Neu-
mann – Herman, Martien en Bertus Homberg – 
Jan Vermast en overl.broer en zussen – Nicolaas 
Kroon en Gertruda Kroon-de Koning – Jopie de 
Jong-Leering, Sean Nijman en Ans de Jong-Lem-
kes – Henk Jak – Engel Boon, Gerda Boon-Fatels 
en Yvonne Eboh-Boon – Eis Fleer – Hannes en 
Truus van Gelderen-Vrouwe – familie van der 
Steen – leden en overleden leden van de KBO – 
Petrus de Jong, Geertruida de Jong-Dekker en 
zoon Jan – Carlijn Jantine Hijne-Bos – Bep Hou-
weling-Nibbering en Gijs Houweling – Trien 
Winter-Hes en Piet Winter – Zuster Othmara 
Hes – Johannes en Alida Boon en overleden kin-
deren – Cornelius en Clasina de Ruijter en over-
leden kinderen – Wim Berkhout – Cornelis He-
ijne en Gertruda Maria Heijne-Pepping – Klasina 
Nijman en Dirk Nijman – Annie Nijman-Kuiper 
en Gerard Nijman. 
 
Eerste Kerstdag 25 december 
Jan Kemna – Aagje Boon-Berkhout en Simon 
Boon – Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, 
Sjaak Kuiper en familie – Jan Poel, Wim Groot en 
Riet Stoop – Anneke Schavemaker-van 't Veer en 
familie – Cees en Miep van Lieshout-Cornelis-
sens – Jan van Haastrecht en Marie van Haast-
recht-de Bruijn – Jacques van der Veur – familie 
Kramer – Anna Maria Kerssens – familie Baltus-

de Jong – Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en Jan 
van Warmerdam – John Imming – Joop Geuke – 
Ingeborg Vink-Neumann – Cor en Miep Waij en 
zonen Willem en Cees – Rie Rijkhoff – Herman, 
Martien en Bertus Homberg – Willy Bosland-
Joosen – Nicolaas Kroon en Gertruda Kroon-de 
Koning – Kees Berkhout – Cor Poel en Dora Poel-
Huijboom – Adrianus Lansbergen en Petronella 
Lansbergen-van der Beek – leden en overleden 
leden van de KBO – Carlijn Jantine Hijne-Bos – 
Hendrikus Veenboer en Margaretha Veenboer-
Vrouwe – Mien Pieters-Teekman – ouders en fa-
milie Pieters-Rosier – Wim Berkhout – Joop 
Brosens – Annie Rijkhoff-Noom en Jan Rijkhoff 
– Nicolaas Duin, familie Duin en familie Tam-
bach – Freek Winter en Nel Winter-Huijgen.  
 
Tweede Kerstdag 26 december 
Maarten Bakker en overleden familie Betjes – 
Annie Rijkhoff-Noom en Jan Rijkhoff. 
 
zaterdag 31 december 2022 en  
zondag 1 januari 2023 
Ton Joosen – Aad van der Laan-van Rixel – Gré 
van Rixel-Morcus – Joop van der Laan – Pater 
Piet Hijnen en familie – Arie Ransijn en overle-
den familie – Tinus van der Park – Jacques van 
der Veur – familie Kramer – Maarten Bakker – 
Hein Kerssens en overleden familie – Niek Kra-
mer 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 – Petrus de Jong, Geertruida de 
Jong-Dekker en zoon Jan – Mien Pieters-Teek-
man – Joop Brosens – Jaap Hoogesteger en An-
nemarie Hoogesteger-Mitterbauer.  
 
zaterdag 7 en zondag 8 januari 
Jan Kemna – Cees en Miep van Lieshout-Corne-
lissens – Niek van der Park en Kitty van der 
Park-te Beek – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-
Joosen – Jan Rutte – Jopie de Jong-Leering – Car-
lijn Jantine Hijne-Bos – Mien Pieters-Teekman – 
Hetty Rijkhoff – Hendrikus Rijkhoff en Hendrika 
Rijkhoff-Snijder – Annie Snijder en ouders Snij-
der-Jak. 
 
zaterdag 14 en zondag 15 januari 
Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, Sjaak Kui-
per en familie – Nicolaas Kerssens en Catharina 
Kerssens-Kroon – Hein en tante Annie – Antoon 
Boon en zoon Kees – Tinus van der Park – John 
Imming – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke Verhaar 
– Willy Bosland-Joosen – Nicolaas Kroon en Ger-
truda Kroon-de Koning – Jopie de Jong-Leering 
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– Mien Pieters-Teekman – de intenties van de 
biddende moeders – vader en moeder Poel, 
zoon Piet en dochter Lida – Annie Rijkhoff-
Noom en Jan Rijkhoff – Klasina Nijman en Dirk 
Nijman.  
 
dinsdag 17 januari Festina Lente 14.30 uur  
Tinus van der Park – Riet en Joop van Ameron-
gen – Antoon Boon en zoon Kees – Jacques van 

der Veur – Klasina Nijman en Dirk Nijman – Rie 
Rijkhoff – Jaap Noom en Afra Noom-Rijkhoff – 
Jan Rijkhoff en Annie Rijkhoff-Noom. 
 
zaterdag 21 en zondag 22 januari 
Jaap Noom en Afra Noom-Rijkhoff – Jan Kemna 
– Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Jopie de 
Jong-Leering – Mien Pieters-Teekman. 

 
 

Dakreparatie 
 
Mede door de hevige storm 
van afgelopen februari zijn er 
een aantal leien van het dak 
stuk gegaan en moesten er op 
meerdere vlakken een repara-
tie worden uitgevoerd.  
Op deze hoogte werken vergt 
een aparte benadering. Dank 
aan Niels Landsman en collega 
van Rope Technician Neder-
land voor hun specifieke uit-
voering van de nodige werk-
zaamheden.  
 

 

Dit is de laatste Zaancirkel in 2022. Hoewel het nog wat vroeg 
is wenst de redactie van de Zaancirkel u een alvast een fijne 

advent, gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 
 

 

Kopij voor de volgende Zaancirkel graag inleveren t/m maandag 9 januari 2023, indien moge-
lijk 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 23 januari 2023 en deze loopt t/m 19 maart. 
 
Redactieleden:  Mevr. G. Noom  Genieweg 78   tel. 6874257 
   Dhr. E. Reinhold Gele Ring 48   tel. 6573499 
   Mevr. A. Jak   Past. van Gervenstraat 17 tel. 6871267 
 
Bezorging van de Zaancirkel: Mevr. J. Padberg S. de Beauvoirstr. 4 tel. 6874635 

mailto:desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl

