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VO
OORWOORD
en nieuw jaar een nieuw begin!
Ee
Met het kerrstverhaal nog
n vers in ons
o geheugen, zijn wij in
nmiddels aan het jaar 20
020 begonn
nen.
En in het niieuwe jaar horen
h
wij direct, over dee dreigende conflicten tussen
t
Iran en
e Amerika.
Wie heeft er
e nu gelijk en
e wie is de machtigste of de verstaandigste.
Over de aan
nhoudende bosbranden
n in Australiië en de ergee gevolgen voor
v
de natu
uur;
En daarnaaast zoveel diierenleed. heet zou in tottaal gaan om
m 480 miljoeen dode zooggdieren,
vogels en reptielen, waaaronder 8.0
000 koala's. Wanneer komt er een einde
e
aan deeze
verwoesten
nde branden
n? En in onzze eigen land
d, zijn er zorrgen over dee het afstekeen van
vuurwerk. Deze jaarwiisseling, heb
bben 168 meensen oogletsel aan één
n of beide oggen door
vuurwerk o
opgelopen, of
o zijn blind geworden. Was dit het allemaal waaard?
D sigaretteen worden duurder, minimum lonen
De
l
gaan
n
o
omhoog,
iedereen zou er dit jaar op
p
v
vooruit
mo
oeten gaan
n, maar evengoed
e
blijven dee
v
verschillen
t
tussen
arm en
e rijk toeneemen.
K
Komt
hierv
voor nou eindelijk een
e
oplossing? Krijgtt
iedereen ein
ndelijk de juiiste toeslageen
u
uitgekeerd
w
waar
men reecht op heefft? Ook dit jaar blijven
n
e nog genoeeg uitdaginggen over.
er
E toch zijn
En
n er naast de sombere berichten , nog enkelee
p
positieve
gelluiden waarr te nemen.
W zouden ze haast verrgeten: We vieren nam
Wij
melijk in meii
7 jaar vrijheid.
75
In mei 194
45 werd Neederland oo
ok boven de
d rivieren
n
b
bevrijd
van de
d Duitse beezetting.
Een mooi m
moment om stil te staan
n, bij ons leven in Nederrland zonderr oorlog.
Het kerstveerhaal ligt nog maar nett achter ons… maar hop
pelijk zijn wiij de bijbeho
orende blijde
boodschap niet vergeten: God is met
m ons en wil
w met ons zijn,
z
geduren
nde ons helee leven.
Wat er ook
k zal gebeureen met ons. Is dit geen geruststelle
g
ende gedachte?
Wij hebben
n o.a. gelezen
n over de heerders in het evangelie van
v Lucas hoofdstuk 2, 16‐12.
Vrij vertaalld is dit: “De herders knielen
k
voorr Jezus neer. Ze vertelleen Maria en Jozef over de engelen,,
die zomaarr in de lucht verschenen
n, en over waat de engeleen vertelden
n over dit bijjzondere kin
nd in de stall
in Betlehem
m. Iedereen die het hoo
ort wordt err helemaal stil
s en blij van.
v
Dit is eeen heel bijzonder kind..
Maria prob
beert te begrrijpen wat het
h betekentt. Ze denkt laang na over wat de herd
ders gezegd hebben. Dee
herders zellf gaan terugg naar hun schapen.
s
Ze bedankeen God voorr alles wat zee gezien en gehoord
g
heb
bben.
Alles was p
precies zoalss de engel haad gezegd. Dit
D is echt eeen heel bijzo
onder kind.
Een kind vaan vrede”. Dit
D kind van vrede kan ieedere dag vo
oor ons van betekenis zijn.
z
Aan ons allen is in 2020, dezelfde opdracht geegeven. Niett vergeten wat
w er met keerst is gebeu
urd,
Maar juist d
dit gevoel ov
verbrengen naar een iedere die willlen zullen ontmoeten!
o
Samen verw
wonderd bliijven, elkaarr blijven insp
pireren en met
m Maria en
n Jezus verb
bonden blijv
ven
in ons dageelijks gebed.. Alleen op deze
d
manier, kan het nieeuwe jaar vo
oor ons een zegen word
den.
Het leven vvan het Jezuss op aarde was
w vol beprroevingen en
n lijden. Maaar ook van grote
g
vreugd
de
omdat Hij d
de wil van God
G de Vaderr deed. Zo blijft
b
Jezus ons dagelijkss inspireren..
En dan tot slot nogmaaals de kerstb
boodschap in ons opnem
men:
De herderss van Bethleh
hem zijn ons voorgegaaan: Zij hebbeen als eerstee, de mooie zang
z
van dee
engelen geh
hoord: Ere zij
z God! Ere zij God in dee Hoge! Watt onvergetellijk was die kerstnacht
k
i
in
hun leven ggeweest! Zij keerden terrug en verteelden andereen wat er was gebeurd die nacht.
Zij verheerrlijkten God in hun leven
n. Zou het met
m ons hetzeelfde kunnen gaan? Ond
danks alle
zorgen van
n iedere dag?? Zie! net alss de herderss ! Het grote licht is voorr ons allen opgegaan
o
!
Tot die eeu
uwige zaligheid en geluk
k zijn wij allen geroepen
n. Van dank
k en aanbidd
ding getuigt
ons leven. Ik
I wens u allen een gelu
ukkig en een
n gezond en een zalig nieuw jaar.
Hartelijke groeten,
g
Diaken Sibrechtt Fieggen.
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NIEUWSS VANUIT
T HET RK PAROCHIIEVERBAND ZAAN
NSTREEK
K. Paroch
hieverba
and Zaansstreek
R.K
St. Bonifatius – H . Jozeef – H. Mariaa Magdalenaa (Kalf) – H. Maria
M
Magd
dalena (Wormer) – HH. Martelaren
van Gorcum
m – H. Odulp
phus – O.L.V
V. Geboorte – H. Petrus
contact adrres: Dorpssttraat 570 15
566 BZ Assen
ndelft
email: kerk
kbestuur.pvzz@gmail.com
m
Hieronder een sam
menvatting van waat
besproken en afgehandeld is in de
d
bestuursveergadering van
v 25 novem
mber jl.

oed bezochtte en goed
d
In de Jozeff is een go
vverlopen avo
ond gehouden om zich te bezinnen
n
o
op de toekom
mst. Net als elders is heet natuurlijk
k
ttoch de vraaag hoe langg we nog do
oor kunnen
n
ggaan op de oude voet. Ach
hterliggendee
ggedachte, eeen testamen
nt moet je niet maken
n
vvlak voor je doodgaat, daar
d
moet jee in een veell
eeerder stadiu
um goed over na denkeen.
V
Veel waardeering is er vo
oor de beslu
uiten die dee
p
parochies van
v
Worm
merveer en de Koogg
h
hebben genomen: omd
dat de lasteen te zwaarr
w
werden voor hun krimpende en vergrijzende
v
e
ggemeenschaappen is de dappere keus gemaaktt
o
om de groottste kostenp
post, het geebouw, af tee
sstoten.

Algemene zaken
Het nieuwee Huishoudelijk Reglem
ment is klaaar,
met verweerking van de
d opmerkiingen van de
d
parochieraaden. Ook de ontwikkeeling van eeen
gezamenlijke websitte vordertt, met de
d
webredacteeuren van
n de paro
ochies vind
dt
overleg plaats. Aan
n een gezam
menlijk loggo
wordt gewerkt.
Verkoop
O.L.V. Gebo
oortekerk
De verkoop
p is rond. Na de afscheiidsviering op
o
12 januarii wordt de kerk aan de erediensst
onttrokken
n. De parocchie als zod
danig fuseerrt
met de Pettrus in Krom
mmenie, maaar ieder kaan
zelf een an
ndere keus maken.
m
Op 26 januari is
er in de Petrus een
n welkomsstviering. De
D
pastoraatsggroep hoo
opt actief te kunneen
blijven. Plaaatsgebondeen diaconalee activiteiteen
vonden ond
derdak bij de
d PKN gemeeente.

B
Besturen ve
ersus pasto
oraat
H
Het bestuu
ur van het
h
parocchieverband
d
cconstateert dat zowell in dit geezamenlijkee
vverband als in de paro
ochieraden veel
v
tijd en
n
eenergie gaan
n zitten in materiële
m
zaaken en datt
d
de pastores daar onev
venredig veeel tijd aan
n
k
kwijt zijn, omdat het vrijwilligersb
v
bestand datt
zzich daar vroeger mee bezighield
b
u
uitdunt. Een
n
vvoorbeeld: er
e zou eigen
nlijk per locatie en op
p
ccentraal niv
veau een veiligheidsbeleid moeten
n
k
komen: bran
ndpreventiee, anti‐diefsttal, enz. Dee
vvraag is, wiee o wie gaat dat
d oppakkeen?

HH. Martelaren van Gorcumker
G
k
Het process van verko
oop verloopt moeizameer
dan was voorzien. Dat leid
dt tot veeel
onzekerheiid voor de parochie.
p
Mocht het meet
de eerst‐geegadigde nieet lukken, dan
d komt eeen
alternatief in beeld.

M
Maar ondan
nks de zorgen gaan wee vol goedee
m
moed de kerstperiode
k
e en het nieuwe
n
jaarr
ttegemoet.

Parochieza
aken
Verschillen
nde kerken werden geconfronteerrd
met noodzzakelijk gro
oot onderho
oud aan hu
un
daken. De lichtjesavo
ond op hett kerkhof in
i
Krommeniee was een
n groot succces. Op 26
2
januari veerwelkomt de Petrusparochie de
d
nieuwe paarochianen uit
u Wormerrveer, iederre
zondag zall er heen en
n terug bussvervoer zijjn
naar de vieering in de Petrus.

N
Namens het bestuur,
b
Corrrie van Sijl
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NIEUWSS VANUIT
T HET RK PAROCHIIEVERBAND ZAAN
NSTREEK
Ke
erkbalanss 2020: Geef
G
om je kerk
Van zaterd
dag 18 janu
uari tot zatterdag 1 februari doen
n 2.000
kerken vaan diverse gezindten
n weer mee aan dee Actie
Kerkbalanss. Ook de kaatholieke keerken in allee zeven bisd
dommen
van ons laand zijn volop betrok
kken. Duizeenden vrijw
willigers
zamelen geeld in voor hun
h plaatseliijke kerk.
Voor iederreen is de kerk
k
op een
n andere manier
m
van waarde.
Parochies krijgen
k
alleeen in heel uitzonderlijk
ke gevallen subsidie
s
dus om tee kunnen beestaan hebb
ben ze een
n financiële injectie
nodig van h
hun leden. Zo
Z blijven ze van waardee voor hun lleden en
de samenleeving.
Wanneer jee het bedrijffsmatig bek
kijkt komt eeen kerk jaarrlijks voor veel uitgaven
n te staan. Ondanks
O
datt
het niet een
nvoudig is voor
v
een kerrkbestuur om
m de ‘eigen broek op te houden’ wiillen ze er ziich m et zijn
n
allen zo graag voor inzetten daat er kerken blijven in
n Nederland. Aanweziigheid van kerken diee
dienstbaar zijn op moo
oie en op moeilijke
m
mom
menten. Al is
i er zeker niet
n overal groei
g
waar te
t nemen in
n
kerkbetrok
kkenheid en katholieke identiteit (h
hoewel, op sommige
s
pleekken is diee groei er weel), en al zall
er zich dus wel iets van
n een noodzzakelijke kriimp gaan afftekenen… jee moet er to
och niet aan denken datt
ze (de kerk
ken) er strak
ks helemaal niet meer zijn?!
Een paroch
hiebestuur is
i al dankbaaar met elkee gift of scheenking. Omd
dat het kerk
kgenootschaap drager iss
van de ‘AN
NBI‐status’ iss bij groteree bedragen bijvoorbeelld periodiek
k schenken met aftrekb
baarheid dee
moeite waaard. Wann
neer u periiodieke giftt als zoekteerm invult in uw intternetbrowsser komt u
gemakkelijk op de webpagina
w
van de beelastingdiensst waar u het betrefffende form
mulier kuntt
downloadeen.
Met alle vertrouwen do
oen wij de hartelijke
h
op
proep: geef om
o uw kerk!
penningmeeester Ton
kassiers Ma
artijn, Gary, Annemarie,
A
Pim, Wim, Cor,
C Ineke, Piiet
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NIEUWSS VANUIT
T HET RK PAROCHIIEVERBAND ZAAN
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Vo
oor alle kinderen:
k
: KISI‐clu
ub Zaansttreek
c
beeste ouders!
Beste KISI clubbers,
KISI‐club b
bijeenkomsteen
noteer alvaast!
do. 13 februari 16.00 uur:
u bij de Bonifatiuskerrk
do. 12 maaart 16.00 uurr: bij de Marria Magdalen
nakerk
do. 2 april 1
16.00 uur: bij
b de Jozefkeerk
do. 14 mei 16.00 uur: bij
b de Bonifaatiuskerk
zo. 7 juni 16.00 uur: jaaarafsluiting in Odulphuskerk

Fa
amilie‐mu
usical ‘Ru
uth’
Een idee om
m met z’n allen naar toee te gaan?!
Actueel
Een verhaaal over
vreemdelin
ng zijn en
aansluitingg vinden, oveer
culturen diie botsen en
liefde die alles overwin
nt.
Aangrijpen
nd
Een verhaaal over afsch
heid nemen
en een nieu
uwe start maaken: Hoe jee
moedig en trouw een nieuwe
n
weg
vindt in een
n vreemd land.
Authentiek
k
Het verhaaal van een
jonge vrouw
w die,
ondanks alle
tegenstand
d, niet van wijken
w
wil
weten. Ze b
blijft aan de
zijde van haaar schoon‐‐
moeder, Naaomi. En waanneer
Ruth Boaz ontmoet,
gloort er niieuwe hoop..
Meer weten
n? www.ruth
h‐musical.org
g
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ASWOENSD
DAG
‘W
Waarom sttrooien we
w as me
et Aswoen
nsdag’
Op
p woensdag
g 26 februa
ari is het Asswoensdag..
He
et
begin
van
de
40‐daagse
e
vo
oorbereidin
ngstijd op Pasen.
P
In
n de kerk
ken worde
en op die
e dag de
e
ge
elovigen ge
etekend me
et het askru
uisje. Maarr
wa
aarom as?
De naam
m Aswoen
nsdag komtt van hett
geebruik in vro
oeger eeuween om aan
h begin van de vasten
het
n as te stroo
oien over dee
ho
oofden van
n boetelinggen en deegenen diee
vaastten. Het was
w een tek
ken van verslagenheid
d
om
m het eigen falen. 'In zak
z en as zitten' is nogg
alttijd een uittdrukking voor
v
menseen die zich
h
ev
ven geen raaad meer wetten. De zegsswijze komtt
lettterlijk uit de
d bijbel. Alss mensen daaar rouwen,,
zittten ze letteerlijk in kleeding van ju
uten zakken
n
en
n bestrooien
n ze zich rijk
kelijk met ass. As is in dee
bijjbel een teken van
n armzaliggheid, van
n
nietswaard
digheid. Al in
i het eerstt boek van de
d bijbel maakt Abrahaam zich heeel klein tegeenover God
d
door te zegggen: "Ofsch
hoon ik maaar stof en ass ben" (Geneesis 18, 27) Bisschop Jo
ohannes Chrysostomoss
(344‐407) spreekt zijn
n gelovigen aan met 'stof en as' alss beeld van menselijke vergankelijk
kheid en dee
Middeleeuw
wse abdis en mystica Hildegard
H
vaan Bingen (1
1098‐1179) noemt zichzelf 'een Zw
wakke mens,,
van as tot aas, van leem tot leem'.
Misschien heeft de Keerk met het asritueel ‐ precies aan het begiin van de lente ‐ voorrchristelijkee
gebruiken willen
w
kersttenen.
In sommigee delen van Zwitserland
d en Duitslan
nd worden in
i deze tijd van
v het jaarr grote vuren
n ontstoken
n
op de veldeen. Het zijn overblijfsele
o
en van de oeeroude voorrjaarsvuren om de winter te verbraanden. De ass
werd uitgestrooid op de
d akkers om
m de vruchtb
baarheid te bevorderen
n. In die vroeegere tijden
n waste men
n
ook met as en kende men
m de zuiveerende werk
king ervan.
Dit soort trradities zijn in ons land niet zo bekeend. Toch heeft as op het hoofd zijn
n zin niet veerloren. Hoee
meer de mo
oderne men
ns denkt zelff God te zijn
n in een maaakbare wereeld, roept de as de vergaankelijkheid
d
in herinnerring. "Je ben
nt stof en tott stof keer je terug" (Geenesis 3, 19)) zegt God in
n de bijbel tegen
t
Adam
m
en Eva als hij hen heet paradijs uitstuurt.
u
H is ook de
Het
d tekst die gebruikt wordt
w
als geelovigen op
p
Aswoensdaag met as geetekend worden. Het betekent zov
veel als: alles gaat voorb
bij, alleen God
G blijft. Off
anders gefo
ormuleerd:
bezin je op waar je mee bezig bentt en kies voo
or waar het in het leven
n werkelijk om
o draait.
ver de hooffden van de boetelingen
n werd later vereenvou
udigd tot heet askruisje..
Het strooieen van as ov
Maar het altaarmissaa
a
al laat nergeens het woo
ord askruisjee vallen. Er wordt steed
ds gesprokeen over 'hett
opleggen vvan de as', eeen veeg, een
n vlek, desnoods het heele hoofd vol. 'Erkennen
n dat we sto
of zijn: zoalss
een gebed u
uit de liturggie zegt, dáárr gaat het om
m.
Bron:: Kostersboeek. Nijmegen
n
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D BIECHT VAN JU
DE
UAN DIEGO
De
e biecht van
v Juan Diego
hrikkelijk waarm, en net liep tegen net
n middagu
uur. De zon was genadeloos. Zoalss
Het was waarm, versch
altijd, tijdens enorme hittegolven,
h
, stopten de mensen meet werken. Zelfs
Z
de huissdieren warren niet van
n
n en bleven
n waar zij waren,
w
bescchermd doo
or een kleiin beetje scchaduw. Dee
hun plaatss te krijgen
cactussen en
e de overigge planten sn
nakten naarr water en scchenen verzzwakt.
Ik bevond mij
m in de keerk om mij te
t bescherm
men tegen dee hitte, om de
d tijd te benutten met lezen en dee
godsdiensttles voor te bereiden. In
n het algem
meen was het zo dat meen tijdens peerioden van
n grote hittee
tegen het m
middaguur niet
n uit zijn huis kwam en elke acttiviteit hetziij vroeg in de
d morgen hetzij
h
na vijff
uur "s midd
dags werd gedaan.
g
En zie daarr, er komt eeen jonge maan aan, verm
moeid en bezweet. Ik geeloof dat ik hem
h
herken
n. Het is een
n
jongen uit SSantos Pedrro Y Pablo, ongeveer
o
zess uur lopen van
v hier.
Ik begroet hem, vraagg hem te gaaan zitten en
n bied hem een glas ko
oud water aan.
a
Hij heefft vreselijkee
dorst. Hij h
heet Juan Dieego. Ik vraagg hem of allees goed gaatt of dat er iets is voorgevallen.
"Ja, ja, allees is goed", is zijn antw
woord. Degeenen die vaan indiaansee afkomst zijn
z
kennen een mooiee
traditie: ziij geven alttijd een positief en geeruststellen
nd antwoord
d, zelfs als de werkellijkheid hett
tegenoverggestelde is.
Om te begin
nnen zeggen
n zij tegen jo
ou: "Alles gaaat goed", veervolgens veertellen zij jou langzamerhand hun
n
zorgen en m
maken jou deelgenoot
d
v hun prob
van
blemen.
"Gaat alles goed in de familie? En
n hoe staat het
h met de dieren,
d
mak
ken zij het go
oed? " (Bij de
d Indianen
n
vergeet meen nooit een
n vraag te steellen met beetrekking to
ot de dieren,, omdat dezee deel uitmaaken van dee
familie, zij zijn
z een geschenk van God)
G
"Ja, ja, mett mij gaat heet goed, God
d zij dank!" En hij gaat door, "Mijn
n vader stuu
urt mij wantt hij heeft U
heel hard n
nodig. Hij is ernstig ziek
k en hij zou graag
g
te bieccht gaan."
"Ik ga hem morgen bezzoeken" is mijn
m antwoord.
"Nee, nee, p
pater, hij wiil biechten, nu,
n nu. Hij iss ongelooflijjk ziek en wellicht
w
zal hij
h er morgen niet meerr
zijn"
Juan Diego begrijpt on
nmiddellijk mijn gedach
hte en mijn bezorgdheiid: "Nee patter, U hoeft zich niet tee
verplaatsen
n en U zou niet
n op tijd komen.
k
Het is
i bloedheett en de weg is lang. Maaar kom bij dee begrafeniss
wanneer de God van het
h leven heem zal roepeen. Op dit moment,
m
alsttublieft, neeemt U hem de
d biecht af..
Mijn vaderr heeft mij gestuurd om
m zijn zonden
n op te biechten. Ik leen
n hem mijn stem. Mijn vader heeftt
mij zijn zon
nden verteld
d. Ik vertel deze
d
aan U en
e U vertelt deze
d
aan Go
od."
Juan Diego vermande zich en verttelde mij ov
ver zijn vadeer. De nederrigheid en de liefde van
n Iuan Diego
o
voor zijn vaader hebben
n mijn ontro
oerd. Ik daccht na over de
d bescheid
denheid en de
d oprechtheid van een
n
vader die zijn
z hart opeent aan God via
v zijn zoon
n als tussenp
persoon.
Tegen het einde van onze
o
ontmoeeting hebben wij gezam
menlijk gebeeden voor vaader en voo
or de gehelee
heb Juan Diego bedank
kt en gezegend: "Breng deze rozenk
krans
familie. Ik h
naar jouw vader en zeeg hem dat God
G blij mett hem is en dat de Mad
donna
van Guadalloupe hem op
o dit ogenb
blijk begeleid
dt."
Jean Diego wilde niet blijven om iets te eten.. Hij nam eeen stuk broo
od en
een fles waater en ging terug naar zzijn dorp.
Zijn enige vverlangen was
w om snel naar huis terug
t
te kereen om zijn vader
v
nog levend
d terug te zien
z
en hem
m de zegen van de misssionaris ov
ver te
kunnen brengen. Voorrdat hij verrtrok, wilde Juan Diego
o echter nogg een
andere zeggen en sprak
k het volgende gebed Heilige Marria van de goede
g
weg, begeleeidt mij gezo
ond en beho
ouden naar mijn
m bestem
mming."
In gedachteen keek ik Ju
uan Diego na,
n God dank
kend voor dit
d voorbeeld
d van
geloof dat d
deze jongen van 16 jaarr mij had geggeven
Ik dacht naa en tot op de
d dag van vvandaag gelo
oof ik nog stteeds dat diit een
biecht wass, zeer welggevallig aan God. Volgeens de kerkrregels natuu
urlijk
niet maar b
bij God gold het volgenss mij wel. Dit was een biiecht die ook
k een
weldaad was voor mij
P. Teresino
o Serra / II Piccolo
P
Missiionario No 9/18
9

Bron: Ech
ho uit Afrika
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OVERWEG
GING DOOR PASTOOR MICH
HEL HAGE
EN
‘Op
pen je og
gen’
Nog niet zo
o heel lang geleden,
g
op de derde zo
ondag van de
d Advent, hoorden
h
we dat Johannees de Doperr
in de gevan
ngenis zit met
m een vraaag (Matteüs 11, 2‐11). Ga aan Jezu
us vragen: “Z
Zijt Gij de Komende,
K
off
hebben wij een ander te
t verwachtten?” De reaactie van Jezzus: “Ga aan
n
Johannes zeeggen wat je hoort en ziet: Blindeen zien, lam
mmen lopen,,
melaatsen worden
w
gen
nezen en dov
ven horen, doden staan
n op en aan
n
armen worrdt de Blijdee Boodschaap verkondigd. Gelukkig is Hij diee
aan Mij geen
n aanstoot neemt.”
n
Dit “open jee ogen” geld
dt ook voor ieder
i
van on
ns, want bij ons speelt ergens
e
ook diezelfde
d
vraaag. Is Jezuss
het nu wel of niet? Oo
ok wij zitten
n ergens in een gevanggenis; als gev
vangenen van
v de tijdgeeest, van dee
wetenschap
ppelijke blik, van ideeeën over Go
od en Kerk
k, van verwachtingen, luxe,
l
econo
omie, mediaa
enzovoort. In onze geevangenis proberen
p
wee naar buitten te kijken en vragen anderen die niet zo
o
gevangen zzitten, of zij misschien het
h antwoorrd weten. Iss Jezus het wel?
w Bestaat God echt? Is Hij Godss
Zoon? Kan lijden zinvo
ol zijn? Is eeen heilig leven de inspanning waard? Is ons kaatholieke gelloof echt dee
moeite waaard, of zijn
hetzellfde? Wij zoeken antw
z
alle religies
r
woorden op
p
de vragen vvan onze tijd
d.

Open je

Wij verscchillen niet zo veell van
Johannes de Doper, in onze gevangenis,,
ogen
blind voor wat goed
met onze vragen.
v
Ook
k nu zijn mensen
m
g
en mo
ooi is, voorr
Ook nu
wat toekom
mst heeft en
e inzet verrdient.
n zijn er mensen
m
lamggeslagen. Err
v
voor
God
d
zijn nog steeeds menseen die niet vooruit
v
komen
n, vastgepin
nd door de gevestigdee
mening, door
d
vooroo
ordelen of eigen
compllexen. Sommige mensen worden
n
ook anno 2
2020 als mellaatsen behaandeld, of daat nu vreem
mdelingen zijjn, illegalen,, of mensen die gewoon
n
niet zo goed liggen in de
d groep. Oo
ok nu zijn err doven, doo
of voor de
oor de goed
de bedoelin
ng van de ander.
a
En
woorden vvan God, vo
hoeveel zijn er in onzee tijd niet geestelijk do
ood? Hoe arm
m is onze
tijd, tegeno
over de geestelijke rijkd
dom die ons wordt aangeboden?
Op een of aandere manier moeten onze ogen opengaan
o
vo
oor de wijzee waarop Go
od aan het werk
w
is. God
d
wil onze wereld veranderen, redden. Maar Hij wil het doeen door en met
m ons. Waat Hij in Jezu
us begonnen
n
is, daarmeee gaat Hij veerder, maar nu door on
ns. Durft u het aan? Laatt zijn genezing dan mett u, met onss
allen begin
nnen.
(Bron: KN))

VAN HAR
RTE AANB
BEVOLEN
N
Be
erijmde versie
v
van
n het Mattteüsevangelie

Een enorm
m werk heeft dichteres Miranda
M
Mid
ddag – Turatto verzet, do
oor het gehele
Matteüsevaangelie te beerijmen. Bij het omzetteen van de prrozatekst vaan de evangeelist
naar een teekst in dichtv
vorm heeft Miranda Middag ervoorr gekozen zo
o getrouw
mogelijk dee evangeliettekst te volgen. Een heell interessante manier dus om de
boodschap van de H. Matteüs
M
dich
hterbij te breengen. De tittel van het boek
b
is dan ook
o
niet voor niets ‘Dichterr bij Jezus’. Het
H boek is de
d bestellen
n onder ISBN
N
978908291
12302. Van harte aanbeevolen.
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IN
NTERKER
RKELIJKE ACTIVITEITEN IN
N DE REGIIO
Aa
ankondig
ging Conccert
Sint‐Bonifaatiuskerk, 9 februari 15..00 uur: Pro
ojectkoor Sap
ppho Hoorn
n
De paroch
hianen van de Sint‐Bonifatiuskerk
k Zaandam (centrum) hebben in
n de kerstn
nachtvieringg
(24/12 ‐ 22.00 uur) mogen
m
genieeten van de zang van het Groot Projectkoor Edam onder leiding van
n
Joep van deer Oord. Hett koor zelf heeft dat mett heel veel plezier
p
gedaaan o.a. door de mooie ak
koestiek, dee
(kerst)aank
kleding van het kerkgeb
bouw en de warme ontv
vangst van parochianen
p
n en medeweerkers!
Een groot aantal leden
n van voorn
noemd projeectkoor zinggt ook bij het
h Projectkoor Sappho
o Hoorn. Ditt
koor geeft eeen mooi co
oncert op zondag 9 februari a.s. om 15.00 uur in
n de Bonifattiuskerk.
Zij zingen o
op deze zond
dag delen uiit de prachtiige
‘Messe Soleennelle de Sainte Cécile’ van Charlees Gounod en
n
‘Hör’ mein Bitten, Herrr’ van Felix Mendelssoh
M
n Bartholdyy.
Medewerkeenden aan dit
d concert:
 Sab
bine Kirsten
opraan
‐ so
 Ericc Reddet
‐ teenor
 Ferrnand Bernaadi
‐ baas
 Sap
ppho’s groott begeleidinggsorkerst
Hett geheel ond
der leiding van
v Joep van
n der Oord
Kaartverko
oop (€ 15,‐‐‐) via www
w.Sappho‐Ho
oorn.nl of aan
a de kerk
k € 17,50, Oostzijde
O
12
2, 1502 BG
G
Zaandam.

VALENTIJ
V
N
Wiie was Va
alentijn?
Valentinus is de naam van een martelaar‐heiliige uit de deerde of vierd
de eeuw.
Paus Gelasiius I riep in 496 14 febrruari uit tot de dag van de
d Sint Valeentijn. In
de tijd van paus Gelasius was er ecchter geen enkel
e
biograafisch gegeveen meer
over hem b
bekend. Sintt Valentijn werd
w
genoem
md als ieman
nd ‘die tereccht door
mensen wo
ordt vereerd
d, maar wien
ns daden sleechts aan Go
od bekend ziijn’. Een
van deze m
martelaren zo
ou een Rom
meins priesteer zijn geweeest die omkw
wam
tijdens de christenverv
c
volgingen on
n der keizerr Claudius II Gothicus (2
268‐270).
Een anderee Valentijn was
w bisschop
p van Terni en zou even
neens in
christenverrvolgingen de
d martelaarsdood zijn gestorven. Mogelijk
M
gaaat het
hier echterr om dezelfd
de persoon.
Er bestaat eeen verhaal dat een jon
ng paar bij Vaalentijn kwaam met het verzoek
v
hen te trou
uwen. De maan was een heidense
h
solldaat, de vro
ouw een chrristen.
Valentijn vond de liefd
de zwaarder wegen dan de wetten van
v de keizeer en huwdee het stel. Al gauw
meer paren met
m hetzelfde verzoek. Hij
H werd aan
ngegeven en
n gearresteerrd. Toen hij voor de
kwamen m
keizer moeest verschijn
nen, probeerrde hij die tee bekeren. Claudius voelde zich beleedigd en liett Valentijn
martelen en
n onthoofdeen. Dat gebeeurde op 14 februari, maaar welk jaaar het was iss onduidelijk
k. Voordat
het vonnis werd uitgev
voerd, zag Valentijn
V
nogg kans het do
ochtertje vaan de gevanggenisbewaarrder een
briefje toe te
t stoppen; Van je Valen
ntijn, stond erop.
Volgens een
n andere beeschrijving kwam
k
een ciipier bij de toen
t
al in de gevangeniss zittende Vaalentijn mett
het verzoek
k zijn blindee dochter te genezen. Vaalentijn zorggde voor een
n geneesmid
ddel, maar d
dat werkte
niet. Op de dag van zijn
n onthoofdin
ng probeerd
de de vader van
v het meiisje nog wan
nhopig het vonnis
v
ouden, maar tevergeefs. Na Valentijns terechtsttelling ontving het meisje een klein briefje van
tegen te ho
Valentijn, w
waaruit een gele bloem viel (als mensen hem om raad vroeegen gaf hij hen een bloem,
vandaar dee bloemengrroet op Valen
ntijnsdag). Op
O het briefj
fje stond 'Vaan Valentinu
us' en direct kon ze
weer zien. V
Volgens de legende
l
werrd de vader daarna bekeerd tot hett christendom.
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STILLE
E OMGAN
NG 2020
Het gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam
A
o
organiseert
ook voor heet jaar 2020
0
d jaarlijksee omgang en wel in de nacht van 21‐22 maart a.s.
de
a
Het
H is dit jaaar een bijzon
nder jaar:
we
w herdenk
ken dat 675
5 jaar geled
den het ‘Mirrakel van Amsterdam’h
A
heeft plaatss
gevonden.
g
D Stille Om
De
mgang volgt de route diie de pastoo
or van de ou
ude kerk in
n
1
1345
liep, nadat hij gettuige was geeweest van het euchariistisch wonder dat aan
n
een zieke gesch
hiedde.
De inttentie is: “D
De luisteren
nde mens iss AANWEZIG bij de Ander....”
(onttleend aan Pater
P
Frans van
v der Lugtt S.J. Liefde en
e luisteren))
* Met de stiilte van ons luisteren geeven wij ruim
mte aan hett spreken
van de an
nder.
* Luistert iemand ech
ht, dan voelt de sprek
ker zich vrijj en
meer
zichzelf.
* Wie ech
ht luistert wil
w geen ad
dvies geven
n of macht
hebben.
* Voor ons:: proberen te luisteren in
i de innerliijke stilte,
naar het w
woord van God
G
Om deel tee kunnen nemen aan deeze Stille Om
mgang rijdt
er een bu
us vanaf het kerkpleiin van de Sint‐Boni‐
fatiuskerk n
naar Amsterrdam v.v.
U kunt zich
h hiervoor aaanmelden bij:
Marleen vvan der Waardt  06
6 40 51 12
1 10, aan de
koffiecorneer of aan de pastorie.
Vertrek: 21
1 maart om 21.00
2
uur precies vanaff de pastoriee van de
Sint‐Bonifaatiuskerk, Oo
ostzijde 12, Zaandam (ccentrum)
Kosten: € 14,‐‐
1
per perrsoon (betalen in de pastorie vooraafgaande aan
n vertrek).
–‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Aanmeldin
ngsformulier
Naam:

__________________________________________________________________________________________

Adres:

__________________________________________________________________________________________

E‐mailadrees:

__________________________________________________________________________________________

Telefoon:

__________________________________________________________________________________________

Aantal deellnemers:

__________________________________________________________________________________________

Bij verhind
dering, ná aaanmelding, zz.s.m. doorgeeven a.u.b.  06 40 51 12
1 10
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WEEKENDVIERINGEN ZAANSTREEK ZUID
St. Bonifatius
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
Maria Lichtmis na afloop:
Za. 1 feb.
Blasiuszegen
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
na afloop:
Blasiuszegen
Zo. 2 feb.
9.30 u.
Eucharistie
Eerste vrijdag
N. Kerssens
Vr. 7 feb.
19.00 u.
Eucharistie
5e zondag
N. Kerssens
Za. 8 feb.
10.00 u.
Eucharistie
‘Lourdeszondag’ A. Goedhart
S. Fieggen
Zo. 9 feb.
10.00 u.
Eucharistie
6e zondag
N. Kerssens
Za. 15 feb.
10.00 u.
Eucharistie
Zo. 16 feb.
A. Goedhart
19.00 u.
Eucharistie
7e zondag
Za. 22 feb.
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
Zo. 23 feb.
19.00 u.
Eucharistie met
asoplegging
A. Goedhart
Aswoensdag
S. Fieggen
Wo. 26 feb.
19.00 u.
1e Vastenzondag Eucharistie
Za. 29 feb.
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart

St. Jozef

H. Maria Magdalena

10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
na afloop:
Blasiuszegen

-

-

10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk
19.00 u.
Eucharistie met
asoplegging
N. Kerssens

10.00 u.
Eucharistie
N. Beemster

9.30 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
2e Vastenzondag Eucharistie
N. Kerssens
Za. 7 mrt.
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
Zo. 8 mrt.
S. Fieggen
19.00 u.
3e Vastenzondag Eucharistie
N. Kerssens
Za. 14 mrt.
Zo. 15 mrt.

10.00 u.

19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
9.00 u.
Eucharistie met
asoplegging
F. Bunschoten

-

10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
na afloop:
asoplegging

-

-

10.00 u.
Woord en gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
na afloop:
asoplegging
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
B. Dijkman

-

-

19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

10.00 u.

10.00 u.

10.00 u.

Zo. 1 mrt.
Eerste vrijdag
Vr. 6 mrt.

St. Odulphus
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
na afloop:
Blasiuszegen
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
na afloop:
Blasiuszegen
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
B. Dijkman
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Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u.
Zondag Laetare Eucharistie
N. Kerssens
Za. 21 mrt.
10.00 u.
Eucharistie
Zo. 22 mrt.
A. Goedhart
19.00 u.
5e Vastenzondag Eucharistie
N. Kerssens
Za. 28 mrt.
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
Zo. 29 mrt.
19.00 u.
Eucharistie
Palmzondag
N. Kerssens
Za. 4 apr.
10.00 u.
Eucharistie
Zo. 5 apr.
A. Goedhart

Woord en Communie
W. Waardijk

Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u.
Eucharistie
N. Beemster

10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
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

Za. 1 feb.
Zo. 2 feb.

Cantor + orgel
Koor Con Amore

Gemengd koor

Liturgiekoor

Za. 8 feb.
Zo. 9 feb.

Vocaal ens. Volendam Gemengd koor

Caeciliakoor

Koor Con Amore

Gemengd koor

Caeciliakoor

Samenzang

Gemengd koor

Caeciliakoor

Koor Con Amore

Gemengd koor

Liturgiekoor

Samenzang

Gemengd koor

Caeciliakoor

Caeciliakoor

Koor Con Amore

Gemengd koor

Caeciliakoor

Caeciliakoor

Samenzang

Gemengd koor

Caeciliakoor

Orgel

Za. 21 mrt.
Zo. 22 mrt.

Schola

Za. 28 mrt.
Zo. 29 mrt.

Caeciliakoor
Orgel

Samenzang

Gemengd koor

Liturgiekoor

Za. 4 apr.
Zo. 5 apr.

Caeciliakoor
Cantor + orgel

Za. 14 mrt.
Zo. 15 mrt.

Caeciliakoor
Orgel

Za. 7 mrt.
Zo. 8 mrt.

Schola
Orgel

Za. 29 feb.
Zo. 1 mrt.

Caeciliakoor
Orgel

Za. 22 feb.
Zo. 23 feb.

Caeciliakoor
Orgel

Za. 15 feb.
Zo. 16 feb.

St. Odulphus

Caeciliakoor
Cantor + orgel

Koor Con Amore

Gemengd koor

Caeciliakoor
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Gregoriaanse schola

WEEKENDVIERINGEN ZAANSTREEK NOORD
HH Martelaren
Maria Lichtmis
Za. 1 feb.

Zo. 2 feb.
5e zondag
Za. 8 feb.

Zo. 9 feb.
6e zondag
Za. 15 feb.

Zo. 16 feb.
7e zondag
Za. 22 feb.

Zo. 23 feb.
Aswoensdag
Wo. 26 feb.

10.00 u.
Eucharistie
G. Noom

10.00 u.
Oecumenische dienst
M. Bruijns

10.00 u.
Woord en Communie
A. Dijkers

10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
19.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans

1e Vastenzondag
Za. 29 feb.
10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans
Zo. 1 mrt.
2e Vastenzondag , Za. 7 mrt., geen vieringen
10.00 u.
Eucharistie
Zo. 8 mrt.
N. Kerssens
3e Vastenzondag
Za. 14 mrt.
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
Zo. 15 mrt.
Zondag Laetare
Za. 21 mrt.

Zo. 22 mrt.

10.00 u.
Woord en Communie
A. Dijkers

5e Vastenzondag
Za. 28 mrt.
10.00 u.
Woord en Communie
T. Molenaar
Zo. 29 mrt.
Palmzondag
Za. 4 apr.

Zo. 5 apr.

10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans

St. Petrus
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Woord en Communie
A. Dijkers
10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
S. Baars
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Woord en Communie
10.00 u.
Woord en Communie
T. Molenaar
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
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H. Maria Magdalena

10.00 u.
Woord en Communie
T. Molenaar

Oecumenische dienst in de Nieuwe Kerk

10.00 u.
Woord en gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
16.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra
10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord en gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod

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
9 februari
16 februari
23 februari

Tony
Esmiralda

Trevant en Lucas
Pierre
Celeste en Geertje‐Marie
Trevant en Tessa

1 maart
8 maart
15 maart
22 maart

Tony
Esmiralda

Pierre en Lucas
Tessa
Celeste en Geertje‐Marie
Trevant en Lucas
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9 maart 2020
23 maart 2020
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