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WEEKENDVIERINGEN	ZAANSTREEK	ZUID	
	

St. Bonifatius St. Jozef H. Maria Magdalena St. Odulphus 

Maria Lichtmis 
Za. 1 feb.  

19.00 u. 
Eucharistie 
N. Kerssens 
na afloop: 
Blasiuszegen - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 
na afloop: 
Blasiuszegen 

Zo. 2 feb.  

10.00 u. 
Eucharistie 
A. Goedhart 
na afloop: 
Blasiuszegen 

10.00 u.  
Woord en Communie 
W. Waardijk 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 
na afloop:  
Blasiuszegen 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 
na afloop: 
Blasiuszegen 

Eerste vrijdag 
Vr. 7 feb.  

9.30 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

5e zondag 
Za. 8 feb.  

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

‘Lourdeszondag’ 
Zo. 9 feb.  

10.00 u. 
Eucharistie 
A. Goedhart 
S. Fieggen 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
B. Dijkman 

6e zondag 
Za. 15 feb.  

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - -

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 16 feb.  

10.00 u.  
Eucharistie 
A. Goedhart 

10.00 u.  
Woord en Communie 
J. Hoekstra 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

7e zondag 
Za. 22 feb.  

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 23 feb.  

10.00 u.  
Eucharistie 
A. Goedhart 

10.00 u.  
Woord en Communie 
W. Waardijk 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Beemster 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Aswoensdag 
Wo. 26 feb.  

19.00 u.  
Eucharistie met 
asoplegging 
A. Goedhart 
S. Fieggen 

19.00 u.  
Eucharistie met 
asoplegging 
N. Kerssens 

- 

9.00 u.  
Eucharistie met 
asoplegging 
F. Bunschoten 

1e Vastenzondag 
Za. 29 feb.  

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 1 mrt.  

10.00 u.  
Eucharistie 
A. Goedhart 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 
na afloop:  
asoplegging 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 
na afloop: 
asoplegging 

Eerste vrijdag 
Vr. 6 mrt.  

9.30 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

2e Vastenzondag  
Za. 7 mrt.  

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 8 mrt.  

10.00 u.  
Eucharistie 
A. Goedhart 
S. Fieggen 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep Liturgie 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Eucharistie 
B. Dijkman 

3e Vastenzondag 
Za. 14 mrt.  

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - -

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 15 mrt.  10.00 u.  10.00 u.  10.00 u.  10.00 u.  
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Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord en Communie 
W. Waardijk 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zondag Laetare 
Za. 21 mrt.  

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 22 mrt.   

10.00 u.  
Eucharistie 
A. Goedhart 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Beemster 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

5e Vastenzondag 
Za. 28 mrt.  

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 29 mrt.  

10.00 u.  
Eucharistie 
A. Goedhart 

10.00 u.  
Woord en Communie 
J. Hoekstra 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Palmzondag 
Za. 4 apr. 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - -

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 5 apr.  

10.00 u.  
Eucharistie 
A. Goedhart 

10.00 u.  
Woord en Communie 
W. Waardijk 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

	
Missen	op	door‐de‐weekse	dagen	en	biechtgelegenheid	

	
St.	Bonifatiuskerk,	Zaandam:	Eucharistie:	wo.	19.00	u;	eerste	vr.	v.d.	mnd.	9.30	u	
H.	Maria	Magdalenakerk	’t	Kalf:	Eucharistie:	do.	19.00	u;	biechtgelegenheid:	voor	en	na	elke	Mis	weekend	en	door‐de‐
weeks	
H.	Odulphuskerk,	Assendelft:	Eucharistie:	ma.	10.00	u,	di.,	wo,	do.	9.00	u.,	vr.	19.00	u;	eerste	vr.	v.d.	mnd.	10.00	u.;	
aanbidding:	vr.	18.00	–	19.00	u;	eerste	vr.	v.d.	mnd.	9.00	–	10.00	u.;	biechtgelegenheid:	voor	en	na	elke	Mis	weekend	en	door‐
de‐weeks	
Zorgcentrum	Nieuw	Groenland:	Woord	&	Communie:	elke	2e	wo.	v.d.	mnd	10.00	u;	Eucharistie:	elke	4e	wo.	v.d.	mnd.	10.00	
u.	
Zorgcentrum	Festina	Lente:	Protestantse	kerkdienst:	elke	1e	di.	v.d.	mnd.	14.30	u;	Eucharistie:	elke	2e	en	4e	di.	v.d.	mnd.	
	

St. Bonifatius St. Jozef H. Maria Magdalena St. Odulphus 

Za. 1 feb.  Cantor + orgel 

Zo. 2 feb. Koor Con Amore Gemengd koor Liturgiekoor Caeciliakoor 

Za. 8 feb.  Orgel 

Zo. 9 feb.  Vocaal ens. Volendam Gemengd koor Caeciliakoor Caeciliakoor 

Za. 15 feb.  Orgel 

Zo. 16 feb.  Koor Con Amore Gemengd koor Caeciliakoor Schola 

Za. 22 feb.  Orgel  

Zo. 23 feb.  Samenzang Gemengd koor Caeciliakoor Caeciliakoor 

Za. 29 feb. Orgel  

Zo. 1 mrt.  Koor Con Amore Gemengd koor Liturgiekoor Caeciliakoor 

Za. 7 mrt.  Cantor + orgel 

Zo. 8 mrt.  Samenzang Gemengd koor Caeciliakoor Caeciliakoor 

Za. 14 mrt.  Orgel 

Zo. 15 mrt.  Koor Con Amore Gemengd koor Caeciliakoor Caeciliakoor 

Za. 21 mrt.  Schola 

Zo. 22 mrt.  Samenzang Gemengd koor Caeciliakoor Caeciliakoor 

Za. 28 mrt.  Orgel 

Zo. 29 mrt.  Samenzang Gemengd koor Liturgiekoor Caeciliakoor 

Za. 4 apr. Cantor + orgel 

Zo. 5 apr.  Koor Con Amore Gemengd koor Caeciliakoor Gregoriaanse schola 
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WEEKENDVIERINGEN	ZAANSTREEK	NOORD	
	

 HH Martelaren St. Petrus H. Maria Magdalena 

Maria Lichtmis 
Za. 1 feb.  - 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom - 

Zo. 2 feb.  

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

5e zondag 
Za. 8 feb.  - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns - 

Zo. 9 feb.  

10.00 u.  
Oecumenische dienst 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Oecumenische dienst in de Nieuwe Kerk

6e zondag 
Za. 15 feb.  - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
A. Dijkers - 

Zo. 16 feb.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
A. Dijkers 

10.00 u.  
Woord en Communie 
K. Schuurmans 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep Liturgie 

7e zondag 
Za. 22 feb.  - 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom - 

Zo. 23 feb.  

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

Aswoensdag 
Wo. 26 feb.  

19.00 u.  
Woord en Communie 
K. Schuurmans 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

16.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

1e Vastenzondag 
Za. 29 feb.  - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns - 

Zo. 1 mrt.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
K. Schuurmans 

10.00 u.  
Woord en Communie 
S. Baars 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

2e Vastenzondag ,  Za. 7 mrt., geen vieringen 

Zo. 8 mrt.  

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en Communie 
J. Hoekstra 

3e Vastenzondag 
Za. 14 mrt.  - 

19.00 u.  
Woord en Communie - 

Zo. 15 mrt.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

10.00 u.  
Woord en Communie 
K. Schuurmans 

Zondag Laetare 
Za. 21 mrt.  - 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom -

Zo. 22 mrt.   

10.00 u.  
Woord en Communie 
A. Dijkers 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

5e Vastenzondag 
Za. 28 mrt.  - 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom - 

Zo. 29 mrt.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Werkgroep Liturgie 

Palmzondag 
Za. 4 apr. - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns - 

Zo. 5 apr.  

10.00 u.  
Woord en Communie 
K. Schuurmans 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 
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BERICHTEN	VAN	DE	EIGEN	PAROCHIE	

	
INTENTIES	

	
Zondag	2	februari	
Nico	de	Jong	en	familie,	Cilia	en	Rie	Duijn,	Jeanie	de	Koning	van	Ophem,	Ina	Groot‐Schleeper,	
overl.	ouders	Duijn‐van	Diepen,	Gré	de	Roeck‐Groentjes,	Henk	Meester,	Jaap	en	Rie	de	Boer.	
	
Zondag	9	februari	
Theo	Peersman,	Bart	Meulenkamp	en	familie	en	zegen	over	de	gezinnen	en	hun	werk,	Paul	Stook	
	
Zondag	16	februari	
Wim	Duijn	en	zegen	over	onze	gezinnen,	Jeanie	de	Koning	van	Ophem,	Ina	Groot‐Schleeper,		
Rie	van	der	Eng‐Spillekom,	Harry	Duijn	en	zegen	over	ons	gezin,	voor	de	jarigen	van	deze	
maand,	Paul	Stook.	
	
Zondag	23	februari	
Overl.	families	Steemers	en	Spillekom,	Piet	de	Roeck.	
	
Zondag	1	maart	
Cilia	en	Rie	Duijn,	Jeanie	de	Koning	van	Ophem,	overl.	ouders	Duijn‐van	Diepen,	Henk	Meester,	
Marloe	en	Karlijn	Koole,	Bart	Meulenkamp	en	familie	en	zegen	over	de	gezinnen	en	hun	werk.	
	
Zondag	8	maart	
Theo	Peersman,	Ina	Groot‐Schleeper.	
	
Zondag	15	maart	
Wim	Duijn	en	zegen	over	onze	gezinnen,	Jeanie	de	Koning	van	Ophem,	
Rie	van	der	Eng‐Spillekom,	Henk	Meester,	Paul	Stook.	
	
Zondag	22	maart	
Ina	Groot‐Schleeper,	Harry	Duijn	en	zegen	over	ons	gezin.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

betsaida.org	
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VANUIT	DE	PAROCHIE	

	
Wonderen	bestaan!	
	
9	jaar	geleden	werd	Annelies	Bootsman	–	Meulenkamp,	geschept	door	een	auto	die	met	80	km	
per	uur	door	het	rode	licht	ging,	en	zij	had	groen	licht	met	de	fiets.	
	
Zware	jaren	volgde	er	voor	het	gezin.	Een	moeder	die	er	niet	
meer	kon	zijn	voor	Liesanne	(	1	jaar)	en	Fabien	(	6	jaar).	
Annelies	had	alle	dagen	ondragelijke	hoofdpijn,	overprikkeling	
voor	licht,	geluid,	drukte	en	stress.	Verder	altijd	pijn	in	nek	en	
schouders.	Hierdoor	was	zij	niet	in	staat	om	de	leuke	dingen	
van	het	leven	te	doen.		
	
Maar	na	een	radio‐uitzending	in	2018	hoorde	ik	dat	er	
misschien	iets	aan	te	doen	was.		
	
Annelies	heeft	6	september	2019	een	behandeling	in	Amerika	ondergaan.	Dit	
was	bij	Cognitive	FX,	Provo	Utah.	De	Kliniek	is	gespecialiseerd	in	het	onderzoeken,	
diagnosticeren	en	behandelen	van	mensen	met	een	Niet	Aangeboren	Hersenletsel	en	de	
restverschijnselen	van	een	zware	hersenschudding.	Er	werden	meerdere	scans	gemaakt	en	
daaruit	een	speciaal	programma	voor	haar	opgesteld.	5	dagen,	waarvan	er	drie	vol	stonden	met	
intensieve	opdrachten,	sport	en	ontspanning,	waarbij	je	hersenen	en	lichaam	weer	moeten	
samenwerken	en	zeker	overvraagd	worden,	zodat	de	blokkade	in	het	hoofd	opgelost	kan	
worden.	Tijdens	de	opdrachten	bestond	niet	“Kan	ik	niet”,	maar	je	moest	het	doen!	Annelies	
voelde	al	bij	dag	4	dat	haar	hoofd	lichter	voelde	en	de	overprikkeling	voor	geluid	verminderd	
was.		
	
Nu	leeft	Annelies	weer	zonder	pet,	speciale	bril	en	oordoppen.	Geen	overprikkeling	van	geluid,	
licht,	en	geen	knallende	hoofdpijn	meer.	Zo	blij	dat	ze	weer	gewoon	kan	functioneren	in	haar	
gezin	en	daar	buiten.	Weer	muziek	in	huis,	weer	naar	de	kerk,	concerten,	vrienden	ontmoeten,	
weer	verjaardagen	vieren	en	samen	met	het	gezin	op	vakantie,	echt	weer	LEVEN!!!!	Annelies	is	
op	de	goede	weg	en	moet	alle	dagen	blijven	oefenen	om	het	in	een	goede	conditie	te	laten	
groeien.	Maar	dat	heeft	ze	er	heel	graag	voor	over!	
	
Het	is	nu	de	enige	plek	op	aarde	waar	deze	behandeling	wordt	gegeven.	We	kunnen	het	niet	
begrijpen	dat	in	Nederland	geen	aandacht	kan,	wil,	en	wordt	gegeven.	De	hele	behandeling	moet	
jezelf	betalen,	de	zorgverleners	erkennen	deze	behandeling	niet.	
	
Heeft	u,	of	kent	u	iemand	die	een	Niet	Aangeboren	Hersenletsel	heeft	en	graag	meer	over	deze	
behandeling	wil	weten,	mag	contact	opnemen	met	Annelies.	Want	LEVEN	gun	ik	iedereen.	
	
Een	blije	moeder,	Astrid	Meulenkamp	
	
Cognitive	FX,	Utah,	Provo	
Annelies	mail:	tafelbootsman@gmail.com	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
...
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MISDIENAARS	

	

	

DATUM  ACOLIET  MISDIENAAR

2	februari	 		 Trevant	en	Lucas 		
9	februari	 Tony	 Pierre 		
16	februari	 Esmiralda	 Celeste	en	Geertje‐Marie 		
23	februari	 		 Trevant	en	Tessa 		
		 		 		
1	maart	 	 Pierre	en	Lucas 		
8	maart	 Tony	 Tessa 	
15	maart	 Esmiralda	 Celeste	en	Geertje‐Marie 		
22	maart	 		 Trevant	en	Lucas 		
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