
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie Maria Magdalenaparochie                                                                    23 maart 2020 

Jaargang 4                                                                                                                     Nummer 4 

St. Bonifatius – H. Jozef – H. Maria Magdalena, Zaandam 

HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan; H. Odulphus, Assendelft;  

H. Maria Magdalena, Wormer; St. Petrus, Krommenie 

 



 
- 1 - 

VOORWOORD 

 
Voor de voorzijde van dit paasblad is gekozen voor een afbeelding van Christus die de maaltijd ge-
bruikt met Zijn vrienden. Hij heeft net gezegd: ‘Een van jullie zal Mij overleveren’ (Mt. 26,21). Dat zorgt 
natuurlijk voor enige commotie. Kijk maar. De vrienden raken allemaal druk in gesprek met elkaar. 
iemand let nog echt op Jezus die toch aan het woord was. Allemaal beginnen ze te roepen ‘Ik ben het 
toch niet, Heer?’ en zich hardop af te vragen ‘Wie bedoelt Hij?’ We zien Johannes het dichtst bij Jezus 
zitten, hij leunt zelfs tegen de borst van zijn Heer aan. Hij kon Jezus dus zachtjes vragen: ‘Heer, wie is 
het?’ (Joh. 13,25). 
 
In het dicht bij Jezus zijn is Johannes een mooi voorbeeld voor ons. Hij verliest zich niet in onrust, maar 
leunend tegen Jezus’ Hart aan wil hij blijven luisteren. Weliswaar was hij de jongste leerling, hij was 
wel de enige die niet wegvluchtte. Stoer en onverschrokken bleef Johannes aan de voet van het kruis 
bij Hem en daar was moed voor nodig. Want de Romeinen hadden best hem toch ook best kunnen op-
pakken en kruisigen: ‘Jij hoort toch ook bij die Galileeër?’ De andere apostelen namen dit risico niet. 
Johannes wel. 
 
Toch was het niet alleen maar dapper dat deze jongeman zijn Leermeester en Vriend trouw bleef tot 
de laatste snik. Er komt ook een diep geloof uit naar voren. Johannes staat daar niet zomaar. Hij beseft 
dat deze Gekruisigde die hij van zo dichtbij heeft meegemaakt het Paaslam is dat daar Zijn reddings-
werk voor de mensen ten uitvoer brengt. Blijkens wat hij geschreven heeft – evangelie, brieven en het 
laatste bijbelboek ‘Openbaringen’ – moet Johannes dit in zijn verdere leven steeds beter zijn gaan be-
grijpen. Er zijn veel ervaringen door deze ooggetuige opgetekend. Samen met Petrus heeft hij in het 
lege graf gestaan één dag na de sabbat. Wat een geschikte gids kan Johannes de evangelist daarom 
voor ons zijn.  
 
Oude koperen omslagen van evangelieboeken beelden Johannes vaak af als adelaar maar in wie hij 
was en wat hij schrijft staat hij dicht bij ons. Als gewone jongen, zoon van een vissersfamilie, riep Jezus 
hem samen met zijn broer Jakobus uit de boot van hun vader Zebedeüs. En zo begon het avontuur. 
Iedereen, hoe gewoon we onszelf wellicht ook vinden, is uitverkoren. Jezus roept ‘Volg Mij’. Maar… 
‘blijf ook bij Me als het moeilijk wordt’. Natuurlijk wordt ook bij ons de trouw aan Jezus op de proef 
gesteld. Houden we net als Johannes vast aan Zijn vriendschap? Aan de sacramenten en het geloof van 
Zijn Kerk? Blijven we naast Maria aan de voet van het kruis als het donker wordt om ons heen? 
 
Terug naar de plaat op de voorzijde. Met het Laatste Avondmaal op donderdagavond begint de drie-
daagse van Jezus’ lijden, dood, graflegging, grafrust en verrijzen. Maar eerst mochten de leerlingen bij 
Jezus ter communie. Ze ontvingen de volmacht om dit sacrament te blijven bedienen als Jezus’ eerste 
priesters. De driedaagse omvat dus de vooravond, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, de nacht en tenslotte 
Paasmorgen. Dagen die van ons een duizelingwekkende geloofssprong vragen... En je kunt zeggen: ook 
van Jezus vroeg het geloof maar dan omgekeerd: geloof in ons. Jezus heeft geloofd, gehoopt hopend, 
gebeden, vertrouwd dat het voor niemand van ons vergeefs zou zijn. Hij heeft verlangd en gewenst dat 
we bereid zouden met Zijn levensgave ons voordeel te doen en wat we in het Paastriduüm gedenken 
en vieren ons en zoveel mogelijk mensen ten goede zou komen. Daarvoor heeft hij het volbracht  
(vgl. Joh. 19,30). 
 
Onze gids en geloofsbroer St. Johannes zal ons hier zeker bij helpen. Hij spoort ons aan om net zo dicht 
bij de harteklop van Jezus te komen als hij is geweest. 
 
Aan de lezeressen en lezers in onze Zaanse parochies wens ik mede namens de collega’s in het pasto-
raat een gezegende Goede Week en Paastijd toe. 
 
pastoor F. Bunschoten 
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PASTORAAL WOORD UIT DE REGIO 

 
 

Mensen in onze tijd willen vrij zijn en in vrijheid leven. Dat willen we dit jaar 
speciaal onderstrepen, nu het 75 jaar geleden is dat we wereldoorlog II 

achter ons lieten en konden herademen in vrijheid. Mensen willen zelf bepa-
len waar ze gaan of staan, wat ze te doen of te laten hebben. Toch staat een 

mens niet los van alles en iedereen in het leven. Alleen al wie deelneemt aan het 
verkeer op straat weet dat er regels nodig zijn over de voorrang, om botsingen 

en ongelukken met anderen te voorkomen. Datzelfde geldt natuurlijk 
ook voor het intermenselijk verkeer, in relaties, vriendschappen en op 

het werk. Ook daar beseft iedereen dat er regels en afspreken 
zijn van hoe je met elkaar omgaat, om beledigingen, discrimina-

ties en ruzies te voorkomen.  Maar al te vaak hoor je hoe verkeerde beje-
geningen kunnen uitpakken.  

 
Al in het Oude Testament hoor je hoe Mozes namens God regels en wetten kreeg. voorgeschreven om 
met zijn allen in de woestijn te kunnen overleven. Je hoeft jezelf natuurlijk niet klakkeloos aan de wet-
ten en regels te houden. De opdracht is om ze met hart en ziel te volbrengen. Alles is bedoeld om men-
sen op weg te helpen om goed met elkaar te kunnen samenleven. In het begin zijn ze een grote hulp 
om je aan alles te houden en op de duur maak je die voorschriften ‘eigen’ en dan valt het ook niet 
zwaar je er aan te houden. 
Maar dat valt niet mee, gezien onze vrijheidsdrang. Wie schrijft mij eigenlijk de wet voor? Wie bepaalt 
hoe ik mij te gedragen heb met anderen? Maar al te vaak hoor je zeggen: “ik vind” en dan houd je je 
mond maar.  
 
In deze Veertigdagentijd ontmoeten we heel direct Jezus, die in vaak sterke uitspraken oude regels van 
een nieuw jasje voorziet. Hij schuift ze niet terzijde maar geeft er een andere ‘kleur’ aan. Er stond: ”Gij 
zult uw naasten beminnen en uw vijand haten” maar Jezus maakt er iets totaal anders van. “Gij zult uw 
naasten beminnen en uw vijand beminnen“. Dat is dus een opdracht voor ons. “Begin er maar aan”, 
zult u zeggen. De toestand in de wereld roept eerder wraak gevoelens op en menig slachtoffer zit in de 
rechtszaal te hopen op de zwaarste straf. “Bid voor degenen die u vervolgen”. Ook de vijand is een 
naaste! Hier naar te handelen is een uitdaging. Daarom is het goed om bij de herdenking van de bevrij-
ding ook Duitsers uit te nodigen. Elkaar op een ‘hoger plan’ helpen bevordert de VREDE.  
 
Met Pasen voor de deur mogen we ons aan Jezus vastklampen. Hij vergaf zijn beulen en reikte de hand 
aan de moordenaar die naast hem hing. Op de Paasmorgen was alles nieuw. Het leven overwon de 
dood en al het dodende…  
Goed voorbeeld doet goed volgen, maar je moet het durven en het niet uit de weg gaan. Zo kunnen we 
echt ‘Kinderen van God’ genoemd worden en het wereldgebeuren een andere loop gaan geven. Inner-
lijk vrij zijn helpt je om beter te kunnen aanvaarden en te verwerken wat het leven met zich mee-
brengt. Moge het Paasfeest je díe houding aanreiken en je daardoor echt een vríj mens maken. 
 
A.F.M. Goedhart, pastoor 
Sint-Bonifatiusparochie, Zaandam-Centrum   
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NIEUWS VANUIT HET RK PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK 
 
R.K. Parochieverband Zaanstreek 
 
St. Bonifatius – H . Jozef – H. Maria Magdalena (Kalf) – H. Maria Magdalena (Wormer) – HH. Martelaren 
van Gorcum – H. Odulphus – O.L.V. Geboorte – H. Petrus 
 
contact adres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
email: kerkbestuur.pvz@gmail.com 
 
Hieronder een samenvatting van wat bespro-
ken en afgehandeld is in de bestuursvergade-
ring van en 27 januari jl. 

 

Algemene zaken 

Inzake de veiligheid van mensen en gebouwen 
is geïnventariseerd wat daar zoal onder valt. 
Om een en ander goed te behartigen zou er 
eigenlijk een portefeuillehouder in het bestuur 
moeten zijn die dat op zich neemt, of in ieder 
geval iemand die het overzicht houdt en het 
bestuur adviseert.  

De software voor de ledenadministratie van de 
parochies baart zorgen.  

 

Verkoop  

O.L.V. Geboortekerk 

De verkoop is rond. Na de afscheidsviering van 
12 januari waarin het decreet is voorgelezen is 
de kerk aan de eredienst onttrokken. Er zijn 
geen bezwaren hierop binnen gekomen. De 
parochie als zodanig fuseert met de Petruspa-
rochie in Krommenie, maar ieder kan zelf een 
andere keus maken.  

 

HH. Martelaren van Gorcumkerk 

Het proces van verkoop verloopt moeizamer 
dan was voorzien. De eerste koper is inmiddels 
afgehaakt. Er worden contacten gelegd met 
andere kandidaten. 

 

Parochiezaken 

Verschillende kerken worden geconfronteerd 
met noodzakelijk groot onderhoud aan hun 
daken.  

Op 26 januari zijn in de Petrus In Krommenie 
de parochianen uit Wormerveer welkom gehe-
ten. De prachtige Godslamp uit de O.L.V. Ge-
boortekerk heeft intussen een mooie plaats 
gekregen. Op de zondag is er heen en terug 
busvervoer naar de viering in de Petrus.  

In de Jozef is een goed bezochte en goed verlo-
pen avond gehouden om zich te bezinnen op de 
toekomst.  

 

Correctie 

In het verslag van de bestuursvergadering van 
8 oktober 2019 is een stukje opgenomen over 
de pastorale bezetting in Regio Zaanstad. Hier-
in staat: Met twee priesters, een diaken en een 
pastoraalwerker is het niet haalbaar om in alle 
acht kerken (intussen zeven) een zondagmor-
genviering om 10.0 uur te handhaven.  

Dit klopt niet. In onze regio zijn drie priesters, 
een diaken en een pastoraal-werker werkzaam. 
Daarnaast kunnen we rekenen op pastorale 
steun van een team van emeriti priesters en 
pastoraal werkers én een groep toegeruste en 
toegewijde parochianen die het samen moge-
lijk maken dat in elke parochiekerk een goede 
viering bijgewoond kan worden. 

Namens het bestuur, 
Corrie van Sijl / Marga Breed
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NIEUWS VANUIT HET RK PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK 
 
Ontwikkelingen in ons bisdom 
Graag wil ik ieder bedanken die mij geluk en sterkte heeft gewenst bij mijn be-
noeming tot deken van het dekenaat Zaanstreek IJmond. Intussen ben ik met mijn 
taak begonnen door op kennismakingsbezoek te gaan bij de bestuursvergadering 
van de parochies gelegen te Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Beverwijk, Velsen-
Noord. Het was interessant om al hun verhalen en plannen te horen. Ik mag opvol-
ger zijn van emeritus-deken Ton Cassee voor wie ik veel waardering heb. Hij is 
voor mij een goed voorbeeld om ook dicht bij alle mensen te staan die een beroep 
op mij doen. Het vroegere dekenaat Haarlem is in drie delen uiteengevallen. In 
totaal is het bisdom nu in tien dekenaten ingedeeld. In het bijzonder heeft de bis-
schop de wens geuit dat de dekens ‘herders voor de herders’ moeten zijn, dus aan-
dacht hebben voor wat er leeft bij alle priesters, diakens en pastoraal werkers in het dekenaat. Ook 
hebben de dekens intussen hun eerste dekensvergadering gehouden. Ze kwamen samen rondom mgr. 
Punt en aanwezig was ook mgr. Hendriks, diens opvolger.  

- Het uitzwaaien van onze bijna emeritus-bisschop en de in-bezit-name van de bisschopszetel 
(cathedra) door de nieuwe bisschop zal plaatsvinden tijdens een Eucharistieviering in de Sint 
Bavokathedraal te Haarlem ’s middags op Tweede Pinksterdag. Dan wordt ook mgr. Punt’s 25-
jarig bisschopsjubileum gevierd. Iedereen is bij die viering van harte welkom dus noteert u dit 
gerust in uw agenda.  

- Ook herinner ik u eraan dat iedereen welkom is in de Chrisma mis tijdens de Goede Week op 
woensdagavond 8 april 19.30u. in de Sint Bavokathedraal te Haarlem, waarin de heilige Oliën 
worden gewijd.  

deken F. Bunschoten 
 
Coronavirus 
Op het moment dat dit blad in de maak is breidt het aantal besmettingen met het Corona-
virus in Nederland zich nog steeds uit. Bij veel mensen houdt corona de gemoederen be-
zig. Vlak na Aswoensdag hebben de Nederlandse bisschoppen een bepaling uitgebracht 
ten aanzien van het inperken van besmettingsrisico’s tijdens de Mis in katholieke kerken. 
Deze staat te lezen op www.rkkerk.nl. Ook in onze Zaanse parochies volgen wij zoveel 
mogelijk die richtlijn. Natuurlijk zijn er vragen te stellen bij de noodzaak en effectiviteit 
van zulke maatregelen. Maar gehoorzaamheid aan de herders van Christus is ook veel waard. 
Tussen bisdommen in Europa zien we veel verschillen in het omgaan met corona: van zeer drasti-
sche maatregelen tot helemaal geen bijzondere maatregelen. We bidden en hopen dat de uitbraak 
van dit virus spoedig onder controle zal zijn, al beseffen we ook misschien wel als nooit tevoren 
dat we kwetsbaar zijn en niet alles in de hand hebben. Mogen we als christenen de tekenen van 
de tijd steeds beter leren verstaan.  
 

75 JAAR VRIJHEID 
 

DE 'ST. BONIFATIUS' IN DONKERE DAGEN door Clara Bruins 
 
De 'St. Bonifatius' in donkere dagen is de titel van een boekje dat in 1995 werd uitgegeven t.g.v. 50 jaar 
herdenking bevrijding van Nederland. Hierin wordt in grote lijnen de oorlogsgeschiedenis geschetst 
van de 'St. Bonifatius' als centrum van katholiek verzet in Zaandam. In het kader van 75 jaar bevrijding 
schenkt de Bonifatiuskerk aandacht aan dit verzet op zaterdag 2 en zondag 3 mei. 
 
Monumenten spreken 
Centraal staat een film uit de reeks Monumenten Spreken n.a.v. het Christus Koning Monument dat na 
de oorlog is opgericht uit dankbaarheid dat de kerk gespaard is gebleven. In deze documentaire ko-
men verschillende getuigen aan het woord over het verzet in en rond de 'Bonifatius'. Eén van hen is de 

http://www.rkkerk.nl/
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overleden parochiaan Gerard Bart die op jeugdige leeftijd koerier was voor kapelaan Groot. Hij bracht 
brieven voor hem over, verstopt in zijn plusfour.  
 
Kapelaan Gerrit Groot, leider van het katholieke verzet   
Kapelaan Gerrit Groot (1918-1981) leidde een verzetsgroep die onderduikers hielp en hij was mede-
oprichter van de katholieke verzetskrant de Typhoon. Door zijn werk in de jeugdbeweging van de Bo-
nifatius (verkennerij) kwam hij in het verzet terecht. Hij stichtte de Rooms Katholieke Centrale (RKC) 
die onderduikadressen regelde voor jongens en mannen die een oproep voor tewerkstelling in Duits-
land kregen. Ze werden ondergebracht in en rond Veghel (N-Br) waar de kapelaan geholpen werd 
door een familielid in een klooster.  

 
Enkele leden van de RKC., v.l.n.r. Tijmen Kuijt, Martin de Rooij, kapelaan Gerrit Groot, Jan Vos, 

Cees Kruidenberg, Gerrit Bouwmeester, Piet Hagendoorn en Jan van 't Padje 
 
Bonifatiuskerk: trefpunt van verzet  
Door kapelaan Groot werd de 'Bonifatius' steeds meer een verzetscentrum waar ook wapens en distri-
butiebonnen werden opgeslagen. Behalve de kerk en pastorie was ook het katholieke Verenigingsge-
bouw erbij betrokken. Groot kreeg van pastoor Van der Marck, die fel anti-Duits was, alle ruimte. Door 
de samenwerking met andere verzetsgroepen kwamen er veel vreemden over de vloer van de pasto-
rie. Vanaf eind 1944 was ook Johan Wastenecker, overste van de Binnenlandse Strijdkrachten in 
Noord Holland, welkom. Hij ging door voor een oom van kapelaan Groot.  
Vrijheid 
De Typhoon en Strijd 
Op 12 oktober 1944 werd de Typhoon, ontstaan in de 'Bonifatius', voor het eerst uitgegeven. De ge-
stencilde editie werd in december vervangen door een gedrukte versie. Het stencillen, drukken en 
zetten vond plaats in de pastorie, het Verenigingsgebouw, de katholieke bibliotheek en bij drukkerij 
Vos tegenover de kerk. In oktober 1944 verscheen ook een dagelijks nieuwsbulletin 'Strijd' van de 
gezamenlijke verzetsgroepen. Het verspreiden hiervan werd één van de parochianen, Jan Bouwmees-
ter, fataal. Hij werd gearresteerd en stierf op 3 januari 1945 in kamp Neuengamme op de leeftijd van 
32 jaar. 
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Ondergrondse ruimte onder het priesterkoor  

         

Gewelfgang boven één van de zijbeuken 
 
Schuilplaatsen  
De Bonifatiuskerk had genoeg plekken om zich te verschuilen voor een inval van de Duitsers. Zo had 
de verzetsgroep van kapelaan Groot een schuilplaats onder de preekstoel. Toen er op 6 februari 1945 
een razzia was in de buurt van het katholieke gebied kon de kapelaan met andere mannen op tijd on-
der de grond verdwijnen. In de voormalige stookruimte onder het priesterkoor is achter een (ver-
nieuwde) deur de toegang te zien naar de ondergrondse schuilplaatsen. Vluchtwegen en plekken voor 
illegale activiteiten waren er ook in de gewelven boven de zijbeuken. Deze gewelfgangen zijn aan 
weerszijden van de koorzolder te zien. In één van de gangen had Wastenecker een seinpost. 
 
Wilt u meer weten over de oorlogsgeschiedenis van de Bonifatiusparochie? 
Op 2 en 3 mei bent u van harte welkom in de Bonifatiuskerk. Onze vrijwilligers zullen u graag de weg 
wijzen en uitleg geven. 
 
 
 
 
      Zaterdag 2 mei van 10.00 tot 16.30 uur en Zondag 3 mei van 12.00 tot 16.00 uur: 
 

- doorlopende vertoning van een film over het verzet rond de 'Bonifatius' in de pastoriezaal 
- expositie met foto's, documenten en correspondentie uit de jaren 40-45 in de kerk 
- bezichtiging van schuilplekken (boven in de kerk onder begeleiding) 
- heruitgave van het boekje De 'St. Bonifatius' in donkere dagen 

       
      Zondag 3 mei, aanvang 16.00uur:  
      Uitvoering van Micha, een zangstuk over onderdrukking, hoop en bevrijding door een  
      projectkoor o.l.v. componist Jos Martens. Tekst Bart Vijfwinkel. Toegang vrij.   
       
      Vrijdag 15 mei 20.00 uur:  
      Bevrijdingsconcert met Marco Bakker, Melissa Venema, Dub de Vries, Erica Vogel,  
      Double Four, Ruud Luttikhuizen en Julian Koenen. Toegang vrij. 
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VERBAZING OVER VRIJHEID 

Liefde schept vrijheid 
 
Vrijheid heeft met liefde te maken, ontdekt Trouw-columnist Marjolijn van Heemstra tot haar verba-
zing. Wie vertrouwd is met de christelijke traditie kijkt daar minder vreemd van op. Christelijke vrij-
heid, of verlossing is ondenkbaar zonder liefde. Het betekent je handen openen, in het besef dat God 
van je hield vanaf het allereerste moment, nog voor je maar iets gedaan of gepresteerd had. 
 
In de Trouwbijlage ‘Tijd’ van week 12 januari jl. schrijft Marjolijn van Heemstra dat ze op zoek naar de 
oorsprong van het woord vrijheid stuitte op liefde: “Ik verwachtte een verwantschap met vleugels of 
een oeroud synoniem voor Wanderlust, maar ik las dat het woord vrijheid van Freya komt, germaans 
voor lief en dierbaar.” Vrijheid, zo schrijft ze verder, heeft niet veel meer met liefde te maken, wel met 
ongebonden en onafhankelijk zijn. 
Ik snap haar verbazing wel. Vrijheid is in ons huidige moderne levensgevoel iets wat je verwerft door 
belemmeringen uit de weg te ruimen. Als je je hebt losgemaakt van ideologieën die je insnoeren, als je 
je hebt bevrijd van wat je ouders en opvoeders vinden. De ultieme vrijheid is als je ook je werkgever 
vaarwel kunt zeggen omdat je voldoende vermogen hebt om helemaal zelf te bepalen wat je doet. 
Vrijheid is een van de meest belangrijke begrippen in ons modern maatschappelijk debat. Als vrijheid 
wordt ingeperkt of niet gerespecteerd, dan is er iets ernstigs aan de hand. Vrijheid is heilig en onaan-
tastbaar 
 
Ultieme vrijheid 
Ik neem het Marjolijn van Heemstra niet kwalijk dat ze zich niet realiseert dat ze met haar inzicht over 
de verbinding van vrijheid en liefde een centrale boodschap uit de christelijke traditie op het spoor is. 
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen over de vrijheid van de kinderen Gods en de 
basis daarvan is de liefde die God ons heeft betoond in Christus. De ultieme vrijheid is dat God van ons 
houdt en het maakt niet uit wat we doen, wat we hebben, of van welk ras, geslacht of etniciteit we zijn. 
Vrijheid in christelijke zin is dat je niets hoeft te doen of te bewijzen, er zijn geen voorwaarden vooraf. 
In de christelijke traditie heet dat verlossing. Die verlossing is ondenkbaar zonder liefde. 
Die verlossing is daarmee iets wat ons gegeven wordt. Het gaat er niet om dat we van alles uit de weg 
moeten ruimen of invloeden van buiten af moeten afweren om onze vrijheid te realiseren. Verlossing 
betekent je handen openen. Het is ook niet wat gerealiseerd wordt aan het eind van een lange weg, het 
is de basis van het leven. 
 
Allergie 
De column van Marjolijn van Heemstra maakt mij nog eens duidelijk hoe weinig de christelijke traditie 
bekend is en nog een rol speelt in het maatschappelijk debat. Sterker nog: het lijkt erop dat het verwij-
zen naar christelijke traditie al bij voorbaat verwijzen is naar onvrijheid, naar een kerk die beknot en 
beperkt, die bezig is met wat niet mag en die met beroep op God controle wil houden. Kerk en geloof 
zijn dan ongeveer synoniem met onvrijheid. 
Is het erg dat men zich nauwelijks meer bewust is van de christelijke traditie? Ik begrijp de allergie 
voor de christelijke traditie wel. We hebben geen al te fraaie geschiedenis. Maar het is jammer dat we 
met het badwater ook het kind weggooien, dat we inzichten die in twee duizend jaar christelijk denken 
en geloven zijn ontstaan, niet meer als waardevolle bijdrage beschouwen. 
In de diversiteit van vandaag zijn we als christenen allang het alleenrecht op de waarheid kwijt ge-
raakt. Maar dat we niet meer het alleenrecht hebben, betekent nog niet dat we niet een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren. En die bijdrage is niet alleen relevant voor gelovige mensen. Voor allen die 
op hun dertigste al burn-out raken door alles wat ze moeten presteren, voor diegenen die zich op hun 
vijftigste vertwijfeld afvragen of positie en materiële welstand er eigenlijk wel toe doen, kan het een 
bevrijdend inzicht zijn dat vrijheid niet zit in wat je doet en presteert en bereikt, maar in liefde en dat 
er een God is die al vanaf het eerste moment, voordat je iets gedaan en gerealiseerd had, al van je hield. 
We moeten de lamp van ons geloof niet onder de korenmaat zetten, maar haar op de standaard zetten 
zodat ze licht geeft voor iedereen in huis. 
(René Grotenhuis / Overgenomen uit ‘De Bezieling’)  
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WOORD VAN DE PAUS 

De eenheid is Gods wil voor ons 
Tijdens de algemene audiëntie van 22 januari sprak paus Franciscus over oecumenische gastvrijheid 
en het streven naar eenheid tussen de christenen. 

Gastvrijheid is belangrijk en is ook een belang-
rijke oecumenische deugd. Het betekent bo-
venal erkennen dat andere christenen werke-
lijk onze broeders en zusters in Christus zijn. 
Iemand kan je zeggen: “Maar die is protestant, 
en die orthodox...” Ja, maar we zijn broeders 
en zusters in Christus. Die genereuze daad is 
geen eenrichtingsverkeer, want wanneer wij 
andere christenen verwelkomen, ontvangen 
we hen als een geschenk. En we worden be-
loond, want we ontvangen datgene wat de 
heilige Geest gezaaid heeft in onze broeders en 
zusters. Dat wordt voor ons een geschenk, 
want ook de heilige Geest zaait zijn genade overal. 

Het verwelkomen van christenen uit een andere traditie betekent in de eerste plaats hun Gods liefde 
tonen. Want ze zijn kinderen van God, onze broeders en zusters, en dat betekent ontvangen wat God in 
hun leven heeft gedaan. De oecumenische gastvrijheid vraagt om welwillend naar anderen te luisteren, 
aandacht te geven aan hun persoonlijke verhalen en aan de geschiedenis van hun gemeenschap, met 
een andere traditie dan de onze. 

De oecumenische gastvrijheid draagt het verlangen in zich om de godservaring van andere christenen 
te leren kennen en de hoop om de geestelijke geschenken die zij daaruit halen te ontvangen. Dat is een 
genade. Ik denk aan het verleden, aan mijn eigen land bijvoorbeeld. Toen er een aantal evangelische 
missionarissen arriveerde, stak een groep katholieken hun tenten in brand. Dat is niet christelijk. We 
zij allemaal broeders en zusters en we moeten elkaar gastvrijheid betonen. 

Vandaag de dag is de zee waarop Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk leden (Boek Handelingen 27) 
opnieuw een gevaarlijke plek voor het leven van andere reizigers. Overal ter wereld ondernemen 
mannen en vrouwen gevaarlijke reizen om te ontkomen aan geweld, oorlog en armoede. Net zoals 
Paulus en zijn reisgenoten krijgen ze te maken met onverschilligheid en de vijandigheid van de woes-
tijn, de rivieren en de zeeën. Talloze keren krijgen ze geen toegang tot de haven. 

Maar helaas krijgen ze ook te maken met nog ergere vijandigheid. Ze worden uitgebuit door criminele 
mensenhandelaren, en dat vandaag de dag! Ze worden door sommige leiders behandeld als een num-
mer en als een bedreiging, en dat vandaag de dag! Soms werpt de on-gastvrijheid hen als een golf terug 
in de armoede of de gevaren waarvoor ze zijn gevlucht. 

Wij als christenen moeten samenwerken om de migranten Gods liefde te tonen, die Jezus Christus 
zichtbaar heeft gemaakt. We kunnen en moeten getuigen dat er niet alleen maar vijandigheid en on-
verschilligheid bestaan, maar dat elke mens kostbaar is voor God en door Hem bemind wordt. 

De verdeling die er nog steeds tussen ons bestaat, verhindert ons om ten volle het teken van Gods lief-
de te zijn. Samenwerken om de oecumenische gastvrijheid voor te leven, vooral richting degenen van 
wie het leven kwetsbaar is, maakt van al ons christenen betere mensen, betere leerlingen en een meer 
verenigd christelijk volk. Die brengt ons uiteindelijk dichterbij de eenheid en die is Gods wil voor ons. 
Bron K 
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BERICHTEN UIT MISSIELANDEN 

 
Broeder Jan Heuft m.afr.:  

"Het gaat om de ontmoeting"  
 
"Het gaat om de ontmoeting met de ander en de ontdekking van de 
ander. Dat is van waarde," vertelt broeder Jan Heuft m.afr.  
De Witte Pater is even in Nederland waar hij een oogoperatie 
heeft ondergaan. Daarna is hij weer teruggekeerd naar Algerije, 
het land waarin hij alweer vijftig jaar werkt.  
 
 
Na zijn geloften werd broeder Jan in 1969 uitgezonden naar Algerije. 
Met slechts een onderbreking van twee jaar waarin hij Arabisch studeerde in 
Rome leefde hij onafgebroken in het Noord-Afrikaanse land. Jarenlang werk- te hij als do-
cent aan de dovenschool. Toen het land gebukt ging onder terrorisme en negentien religieuzen werden 
vermoord, onder wie vier Witte Paters, stond een persoonlijke bewaker bij hem in het klaslokaal. De 
ramen waren wit geverfd zodat niet zichtbaar was dat een blanke man voor de klas stond. Maar weg-
gaan was voor de missionaris nooit een optie. "De Algerijnen konden ook nergens heen." Broeder Jan 
leidt nu een organisatie die gestrande migranten ondersteunt. Hij zorgt dat de kinderen van vluchte-
lingen naar school kunnen. Dat is net zo'n gevecht als dove kinderen naar een gewone school te laten 
gaan. "Het vereist veel praatwerk om al die kinderen toch naar school te kunnen laten gaan."  
 
Dagelijkse strijd  
Wat veel Nederlanders niet weten is dat de grens van Europa is verlegd naar Algerije en daar komen 
veel vluchtelingen niet doorheen. De migranten die illegaal in het land verblijven, werken vaak in de 
bouw. "Dan vindt er weer een razzia plaats van de politie en worden mensen opgepakt. De vrouw blijft 
dan achter met de kinderen," zegt hij. De dagelijkse strijd om te overleven is groot. De migranten ma-
ken veel mee en leven in grote armoede. "Zij zijn geen mens meer in de samenleving," zegt broeder Jan. 
"Het gaat om de diepte van de mens in zijn doen en laten. Dat je daarin mee mag leven. Dat opent een 
deur en je gaat daarna samen op pad." Volgens hem is dat een mooie opdracht. "Missie is naar de ander 
toegaan en samen op weg zijn. De ontmoeting met de ander is een verrijking."  
 
Meeleven  
Broeder Jan begeleidt ook stervende migranten in het ziekenhuis van Algiers. Mensen die duizenden 
kilometers van huis zijn. Hij is voor velen de enige aan wie zij zich kunnen vasthouden. "Ik begeleid 
mensen die tussen leven en dood staan. Ik probeer hen te laten voelen dat zij erbij horen." Hij vertelt 
over een migrant uit Kameroen die met een plastic tasje uit ziekenhuis kwam. Zijn vrouw was te vroeg 
bevallen van een tweeling. Een baby was gestorven en die had hij bij zich. Hij ging naar het kerkhof 
maar had geen geld voor de begrafenis. Toen hoorde hij dat de andere baby ook was gestorven. Broe-
der Jan ging met hem naar het ziekenhuis waar de baby's werden opgebaard. De hele dag zette hij zich 
ervoor in dat de tweeling begraven kon worden. "Samen met de grafdelvers, ruige mannen, hebben we 
geknield op de verse grond. Moslims en christenen die met elkaar meeleven op zo'n verdrietige dag."  
Tatiana Waterink  ‘Missionaire Agenda’,  
(Werkschrift voor missie, ontwikkeling en vredeswerk 
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VORMING EN TOERUSTING REGIO ZAANSTREEK 
 

Mediatief schilderen 
Bij meditatief schilderen wordt er meestal vanuit een gedicht of een 
verhaal uit een boek gewerkt. Daarbij is het belangrijk het denken los te 
laten en je handen te laten leiden. Het schilderen is een proces dat je in 
staat stelt om dicht bij je innerlijk te komen en van je inzichten te leren.  
De inleiders zijn Marian Neeft en Coby Huijpen. Voor de materiaalkosten 
betaalt u per keer € 2,50.  
Data: vrijdag 3 april, 1 mei en 5 juni van 13.30 tot 16.00uur. 
Plaats: Het Achterschip, Maria Magdalenakerk, Wormer. 
Aanmelden: Liesbeth Patist tel. 075 642 1111 

 Geloven Nu  
Aan de hand van de Geloven Nu reeks gaan we met elkaar in gesprek, waarbij een Bijbeltekst leidraad 
is. Ook andere onderwerpen zijn echter mogelijk. Er is geen leeftijdsgrens, dus iedereen, die geïnteres-
seerd in de Bijbel is, is van harte welkom. 
Data: dinsdag , 28 april, 26 mei 2020 van 20.00 tot 21.30uur. 
Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie  
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben Commandeur.  
Aanmelden: Liesbeth Patist tel. 075 642 1111 
 
Maria lezing “zie daar, uw moeder” (Joh. 19,26)  
Met deze woorden, door Jezus aan het eind van zijn aardse leven uitgesproken, is Maria al eigenlijk tot 
moeder van de Kerk benoemd. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie heeft Maria de titel ‘Moeder van 
de Kerk’ gekregen. En sinds het Tweede Vaticaans concilie wordt de moeder van God gedurende het 
liturgisch jaar ook bijzonder vereerd. Bijvoorbeeld op Maria Lichtmis (2 februari.), de gedachtenis van 
O.L. Vrouw van Lourdes (11 februari), het feest van Maria ten hemelopneming (15 augustus). 
 
In de loop der tijd is Maria op verschillende plaatsen in de wereld verschenen. Of hebben mensen visi-
oenen in bepaalde plaatsen gehad. Deze plaatsen zijn vaak uitgegroeid tot bedevaartsoorden. Enkele 
van deze plaatsen, waaronder Parijs, Covodonga, La Salette en Fatima heb ik tijdens een reis bezocht 
waarvan ik foto’s en de daarbij achterliggende verhalen met u wil delen. En wie weet kunnen we nog 
wat dieper ingaan op Maria’s medewerking aan onze verlossing. 
Datum: Donderdag 14 mei 2020 Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Pastorie Odulphus Dorpsstraat 570 Assendelft Inleider: Vera Schneijderberg 
 

INTERKERKELIJKE ACTIVITEITEN IN DE REGIO 
 
Matthäus Passion, Joh.Seb. Bach COV Zaanstreek   
Op zondag 5 april a.s. voert de Christelijke Oratorium Vereniging Zaanstreek volgens vierjaarlijkse 
traditie de Matthäus Passion uit van J.S. Bach. 
Dit werk raakt mensen diep. In een tijd van vervlakking maar ook van onzekerheid biedt dit wereldbe-
roemde muziekstuk de mogelijkheid om in de Passietijd het geloof op een persoonlijke manier te bele-
ven. In diepere zin vertolkt de passiemuziek de christelijke waarden en overtuigingen van heel veel 
mensen waardoor zij geraakt en geïnspireerd worden. De landelijke populariteit van de klassieke 
Passionen en ook van de moderne Passion op TV, bevestigen dit. De boodschap van het lijdensverhaal: 
liefde, vergeving en verdraagzaamheid is universeel en spreekt ook vandaag veel mensen aan bij de 
actuele maatschappelijke vraagstukken   
COV Zaanstreek wordt begeleid door het Promenade Orkest. Medewerking wordt verleend door pro-
fessionele solisten en het Waterlands Jeugdkoor NHSK. Algehele leiding: Gerrit Maas. 
Plaats: Oostzijderkerk, Zuiddijk 1 Zaandam. Tijd: 14.00uur 
Entreeprijs: € 27,50, jongeren t/m 16 jaar CJP en ISIC € 15,-. 
Kaartverkoop: Zaandam: Bruna, Damstraat 11, Fluxus, Westzijde 148. Krommenie: CD-DVD shop Er-
win Vermast, Zuiderhoofdstraat 2. Via e-mail: info@covz.nl. en vóór aanvang: 
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Micha, een zangstuk over onderdrukking, hoop en bevrijding 
Op zondag 3 mei wordt in de Bonifatiuskerk het zangstuk Micha uitgevoerd door een projectkoor 
o.l.v. Jos Martens. Het stuk is door hem gecomponeerd op teksten van Bart Vijfwinkel die zich baseerde 
op het bijbelboek Micha (8e eeuw v. Chr.). De profeet gaat hevig tekeer tegen onderdrukking en 
machtsmisbruik, maar voorspelt ook een vrederijk, waar zwaarden omgesmeed zullen worden tot 
ploegscharen. Zijn aanklacht tegen onrecht en onmenselijkheid gaat over in het hoopvol uitzien naar 
de vrijheid en het licht. De profetie van Micha is nog steeds actueel en sluit goed aan bij de 75-jarige 
herdenking van bevrijding uit genadeloze onderdrukking op 4 en 5 mei. 
St. Bonifatiuskerk, zondag 3 mei, aanvang 16.00 uur. Toegang vrij. 
 
 
Levensboek Humanitas Zaanstreek 
Heeft u ooit wel eens gedacht, daar kan ik wel een boek over schrijven, over mijn leven. 
Levensboek is een project van Humanitas Zaanstreek. Geschoolde schrijvers maken samen met de 
vertellers een boek over hun leven.  
Age de Jong is één van de schrijvers, werkt al jaren voor dit project en heeft al aardig wat boeken ge-
schreven.  
Age, wat maakt het zinvol voor jou om je in te zetten voor dit project ? Weet je, zegt Age, je komt als 
vrijwilliger bij iemand die je niet kent. In het begin is het aftasten of de verteller zich wel open wil stel-
len om zijn hele leven aan een wildvreemde te vertellen. Mijn ervaring is, dat die angst snel is verdwe-
nen en gunt de verteller mij een kijkje in zijn of haar leven. 
De schrijvers komen 10 tot 12 keer op bezoek om een interview af te nemen gedurende anderhalf uur 
en binnen een jaar ligt het boek klaar. De verteller betaalt alleen de kopieer- en drukkosten van het 
boek en de ervaring leert, dat de prijs van het boek gemiddeld op 10 euro uitkomt. 
Er volgt uiteindelijk een officiële uitreiking van het boek. Familie wordt uitgenodigd en soms halen we 
zelfs de krant. 
Heb je interesse om je aan te sluiten bij dit project als verteller of als schrijver, neem dan contact op 
met Annemieke Schoen, telefoon : 075-6874129 
Frans Duivenvoorden 
 
Boekenmarkt St. Petruskerk – Krommenie 
Op zaterdag 4 april is er weer een grote Boekenmarkt in de St. Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krom-
menie. U bent van harte welkom van 10 uur tot 16 uur. De koffie staat klaar. 
 
Tijdens deze Boekenmarkt verkopen we ook CD’s, DVD’s, LP’s en single’s. 
Daarnaast ook legpuzzels vanaf € 1,00 per stuk. 
De boeken gaan voor een zacht prijsje weg. Veel pockets van o.a. Simeon (Maigret), P.G.Woodhouse, 
Ruth Rendell en Francis Durbridge. Van Godfried Bomans tot Youp van ’t Hek, van Nicci French tot 
Saskia Noort. Een zeer gevarieerd aanbod voor lage prijzen. Het goedkoopste boek is € 1,00 en de 
duurste € 25,00 
De CD-collectie bestaat uit veel klassieke CD’s, ook hebben we veel LP’s in de verkoop, voor een zacht 
prijsje. 
Kom vroeg, dan heeft u de beste keus! want weg is weg. 
De opbrengst is voor de jaarlijkse Vastenactie, dit jaar voor onderwijs en vorming om jonge mensen 
een goede start voor hun leven te geven. 
Op zaterdagavond 4 april en zondagochtend 5 april, na de kerkdienst, is het vervolg van de Boeken-
markt. 
 

ZOMERKAMP, GEZINSWEEKEND, CELEBRATE 

Tiener zomerkamp ‘Break-out’ 
Wat geeft jou passie, waar krijg jij energie van? Hoe kom jij echt tot leven? In een tijd 
waarin er van alles van ons wordt gevraagd, is het zinvol om te kijken wie of wat jou 
echt energie geeft. 
Tijdens Break-out 2020 gaan we ontdekken hoe we ten volle kunnen leven. Wat is de 
rol van Jezus in dit geheel? Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, maar wat betekent 
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het dat Hij leven is? Ontdek dit in een week vol creativiteit, gebed, sport en gezelligheid rond het the-
ma ‘Alive’. 
Na het succes van vorig jaar met de 16+ deelgroep, bieden we dit jaar voor de leeftijd 16-18 jaar een 
apart programma aan. Natuurlijk zullen er overlappende onderdelen zijn met het programma van de 
12-15 jarigen, zoals bijv. de Avond van Barmhartigheid. 

waar:   Julianaklooster Heiloo  
wie:   12 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar 
wanneer:  6-10 juli 
prijs:   €85,- 

 
Katholiek Gezinsweekend 
De Stichting Katholieke Gezinsweekenden organiseert van 24 t/m 26 april een weekend in groepsac-
commodatie ‘De Hoof’ in Someren. De priesters P. Kuipers en L. Simons zorgen voor het geestelijke 
gedeelte. Geïnteresseerd? Kijk verder op: www.katholiekegezinnen.nl. 
 
Celebrate Festival 
Dit jaar van 25 april t/m 1 mei wordt in Voorthuizen weer de vakantieweek ‘Celebrate’ gehouden. En 
tegelijkertijd op diezelfde locatie het eraan gekoppelde tienerfestival ‘Crossover’. Georganiseerd door 
een enthousiaste katholieke groep die hier een heel goede formule voor ontwikkeld heeft. Interesse? 
Kijk verder op: www.celebratefestival.nl.  
 

 
ROOSTER GOEDE WEEK ZAANSTREEK ZUID 

 

 

St. Bonifatius 
Oostzijde 12 

St. Jozef 
Veldbloemenweg 2 

H. Magdalena 
Kalf 160 

St. Odulphus 
Dorpsstraat 570 

Palmzondag 
Za. 4 april 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 5 april 

10.00 u.  
Eucharistie met 
kinderen 
A Goedhart 

10.00 u.  
Woord en Communie 
W. Waardijk 

10.00 u.  
Eucharistie met kin-
deren 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Witte Don-
derdag 
Do. 9 april 

19.30 u.  
Eucharistie 
A Goedhart 
na afloop: waken bij 
rustaltaar - - 

19.30 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 
na afloop: waken bij 
rustaltaar 

Goede Vrij-
dag 
Vr. 10 april 

14.50 u.  
Kinderkruisweg 
 
15.00 u.  
Kruisweg 
A Goedhart 
 
 

19.00 u.  
Kruisverering 
W. Waardijk 

15.00 u.  
Kruisweg 
N. Kerssens 
 
19.00 u.  
Kruisverering 
F. Bunschoten 
N. Kerssens 

15.00 u.  
Kruisweg 
F. Bunschoten 
 
 
 
 
 

Paaszaterdag 
Za. 11 april 

21.00 u.  
Paaswake 
A Goedhart 

21.00 u.  
Paaswake 
G. Zaal - 

21.00 u.  
Paaswake 
F. Bunschoten 

Paaszondag 
Zo. 12 april 

10.00 u.  
Eucharistie 
A Goedhart 

10.00 u.  
Woord en Communie 
J. Hoekstra 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
B. Dijkman 

Paasmaandag 
Ma. 13 april 

10.00 u.  
Eucharistie 
A Goedhart - 

!Nieuw Groenland! 
10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

 
 
 

http://www.katholiekegezinnen.nl/
http://www.celebratefestival.nl/
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WEEKENDVIERINGEN ZAANSTREEK ZUID 
 

 

St. Bonifatius 
Oostzijde 12 

St. Jozef 
Veldbloemenweg 2 

H. Magdalena 
Kalf 160 

St. Odulphus 
Dorpsstraat 570 

Barmhartigheidszondag 
Za. 18 april 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 19 april 

10.00 u.  
Eucharistie 
A Goedhart 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Liturgiegroep 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

3e zondag van Pasen 
Za. 25 april 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 26 april 

10.00 u.  
Eucharistie 
A Goedhart 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Beemster 
S. Fieggen 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Eerste vrijdag 
Vr. 1 mei 

9.30 u.  
Eucharistie 
A Goedhart - - 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

4e zondag van Pasen 
Za. 2 mei 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 3 mei 

10.00 u.  
Eucharistie 
A Goedhart 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

5e zondag van Pasen 
Za. 9 mei 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 10 mei 

10.00 u.  
Eucharistie 
A Goedhart 
S. Fieggen 

10.00 u.  
Woord en Communie 
J. Hoekstra 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

6e zondag van Pasen 
Za. 16 mei 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 17 mei 

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. 
 

ROOSTER GOEDE WEEK ZAANSTREEK NOORD 
 

 

Martelaren van Gorcum 
Boschjesstraat 115 

St. Petrus 
Snuiverstraat 2 

H. Magdalena 
Dorpsstraat 351 

Palmzondag 
Za. 4 april - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns - 

Zo. 5 april 
10.00 u.  
Woord en Communie 

10.00 u.  
Woord en Communie 

10.00 u.  
Woord en Communie 
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K. Schuurmans M. Bruijns R. Casalod 

Witte Donderdag 
Do. 9 april - 

19.30 u.  
Eucharistie 
G. Noom 
M. Bruijns 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

Goede Vrijdag 
Vr. 10 april 

15.00 u.  
Kruisweg 
Liturgiegroep 
 
 

15.00 u.  
Kruisweg 
M. Bruijns 
 
19.30 u.  
Kruisverering 
G. Noom 
M. Bruijns 

15.00 u.  
Kruisweg 
Liturgiegroep 
 
19.00 u.  
Kruisverering 
Liturgiegroep 

Paaszaterdag 
Za. 11 april 

19.00 u.  
Paaswake 
F. Bunschoten 
K. Schuurmans 

21.00 u.  
Paaswake 
G. Noom 
M. Bruijns 

20.00 u.  
Paaswake 
N. Kerssens 

Paaszondag 
Zo. 12 april 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

 
 

WEEKENDVIERINGEN ZAANSTREEK NOORD 
 

 

 

Martelaren van Gorcum 
Boschjesstraat 115 

St. Petrus 
Snuiverstraat 2 

H. Magdalena 
Dorpsstraat 351 

Barmhartigheidszondag 
Za. 18 april - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns - 

Zo. 19 april 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Eucharistie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Liturgiegroep 

3e zondag van Pasen 
Za. 25 april - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
G. Noom - 

Zo. 26 april 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en Communie 
A Dijkers - 

4e zondag van Pasen 
Za. 2 mei - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns - 

Zo. 3 mei 

10.00 u.  
Woord en Communie 
A Dijkers 

10.00 u.  
Oecumenische kerkdienst 

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

5e zondag van Pasen 
Za. 9 mei - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns - 

Zo. 10 mei 

10.00 u.  
Woord en Communie 
K. Schuurmans 

10.00 u.  
Woord en Communie 
S. Baars 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

6e zondag van Pasen 
Za. 16 mei - 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom - 

Zo. 17 mei 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 

10.00 u. 
Woord en gebed 
Liturgiegroep 
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BERICHTEN VAN DE EIGEN PAROCHIE 
 

INTENTIES 
 
Zondag 29 maart 
Overl. families Steemers en Spillekom, overl. families Finke en Raap, Jaap en Rie de Boer,  
Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, overl. familie Elzenga-Hooijschuur, Ingmar Smit. 

Zondag 5 april 
Cilia en Rie Duijn, Jeanie de Koning-van Ophem, overl. ouders Duijn-van Diepen, Gré de Roeck-Groentjes, 
overl.familie Elzenga-van Hemme, Tini Brinkkemper-Looze, Henk Meester. 

Zaterdag 11 april 
Bart Meulenkamp en familie en zegen over de gezinnen en hun werk. 

Zondag 12 april 
Wim Duijn en zegen over onze gezinnen, Theo Peersman, Ina Groot-Schleeper, Rie van der Eng-Spillekom, 
Harry Duijn en zegen over ons gezin, Paul Stook, Ineke Arnold-Klaarhamer, overl. familie Scheffer-Binken, 
Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Wen de Jong en familie, overl. familie Nibbering, Johan Finke, Ingmar Smit. 

Zondag 19 april 
Jeanie de Koning-van Ophem, Harry Duijn en zegen over ons gezin, Rinus Purvis, Jan de Saegher,  
voor de jarigen van deze maand. 

Zondag 26 april 
Overl. families Steemers en Spillekom, Ina Groot-Schleeper, Adriaan Baars, Ineke Arnold-Klaarhamer,  
voor de overledenen van de families Arnold en Klaarhamer, overl. familie Elzenga-Hooijschuur, Johan Finke. 

Zondag 3 mei 
Nico de Jong en familie, Fia Hartog, Cilia en Rie Duijn, Jeanie de Koning-van Ophem,  
overl. ouders Duijn-van Diepen, Gré de Roeck-Groentjes, Adriaan Baars,  
Bart Meulenkamp en familie en zegen over de gezinnen en hun werk, Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, 
Johan Finke, Henk Meester. 

Zondag 10 mei 
Fia Hartog, Theo Peersman, Ina Groot-Schleeper, Zus Purvis v/d hoeven, Jan de Saegher,  
Ineke Arnold-Klaarhamer, overl. familie Scheffer-Binken. 

Zondag 17 mei 
Overl. ouders Marie de Boer-Blank en Dirk de Boer, Fia Hartog, Wim Duijn en zegen over onze gezinnen, Jea-
nie de Koning-van Ophem, Rie van der Eng-Spillekom, Paul Stook, Johan Finke, Tini Brinkkemper-Looze, 
voor een bijzondere intentie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Alle bijeenkomsten en data die in deze uitgave staan 
zijn onder voorbehoud. 
Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten mogelijk 
vanwege de beprkende maatregelern rond het corona 
virus. We weten uiteraard niet hoe lang dit nog van 
kracht is maar bidden dat dit niet veel langer duurt. 
 
U kunt actuele informatie altijd vinden op de website: 
Www.katholiekzaanstreekzuid.nl 
Of 
www.rkkerk.nl 
Www.bisdomhaarlem-Amsterdam.nl 
 

http://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/
http://www.rkkerk.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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In memoriam Johannes Anthonius Maria Finke 1 mei 1942 - 16 januari 1920 
Op 24 januari namen wij in een volle Magdalenakerk afscheid van Johan Finke. Met veel dankbaarheid 
en vriendschap hebben we Johan uitgeleide gedaan. In de uitvaart werd het bekende evangeliefragment ge-
lezen van de vijf verstandige bruidsmeisjes die klaar stonden, en de vijf domme bruidsmeisjes die te weinig 
olie in hun lampen hadden gedaan. Het Caeciliakoor, waarvan Johan vele jaren lid is geweest, zong afscheids-
liederen en in vele passende toespraken werd Johan herdacht en stilgestaan bij zijn leven.  
Als Zaandammer kwam Johan ter wereld in het gezin van Nico en Marie Finke – Zwan. Een deel van zijn 
jeugd ligt in de Bonifatiuskerk aan de Oostzijde, waar hij gedoopt is en later ook misdienaar werd. Op een 
zaterdagse dansavond kwam Johan met Ria Raap in contact. Ria’s moeder adviseerde haar dochter positief 
aangaande deze jongen. Het werd ware liefde tussen de twee. Ze trouwden op 9 januari 1968, kwamen op ’t 
Kalf te wonen om daar hun gezin te stichten. En in hun gezin groeiden kinderen Irma en Martijn op. Profes-
sioneel oefende Johan zijn werk als accountant uit. Goede en soms grote bedrijven en partijen waren jaren-
lange klanten aan het kantoor dat hij leidde. Pastoor Visser en ook latere pastoors wendden zich tot Johan 
voor bestuurlijke werkzaamheden in de Magdalenaparochie en die is hij jarenlang blijven verrichten, met 
name als penningmeester van het toenmalig kerkbestuur. Johan was altijd bereid en beschikbaar wanneer je 
hem voor iets vroeg. Ook in het begeleiden van mensen met hun financiële overzichten en administraties 
was hij een kundige steun en toeverlaat, uiteraard steeds in alle stilte, discretie en betrouwbaarheid. Johan 
stond voor correctheid: sympathiek, netjes en respectvol, dat vond hij belangrijk en bracht hij in praktijk. 
Tevens was hij actief in de bouwploeg van de kerk, en verscheen dan in zijn welbe-
kende tenue: blauwe overall en groene laarzen.  
Al die eigenschappen maakten hem geliefd. We missen Johan. Op zijn 52 huwe-
lijksverjaardag diende ik hem thuis de Ziekenzalving toe. Zonder enige pijn 
en in alle vrede ging hij kort daarna van ons heen. Johan, je hebt je leven een 
heel goede richting weten te geven, dat heb je met Gods hulp en Maria’s bij-
stand geweldig gedaan! Rust nu uit van het vele goede dat je in ons midden 
hebt mogen doen. 
pastoor F. Bunschoten 
 
In memoriam Tini Brinkkemper – Looze 
Valentina Wijnanda Looze werd op 27 augustus 1928 op ’t Kalf geboren. In het doopboek van de parochie 
staat dat zij op de dag van haar geboorte is gedoopt.  
Bijna het hele leven van Tini heeft zich op en om ’t Kalf afgespeeld. Kalf 152 is 80 jaar haar (t)huis geweest. 
Tini groeide op in een gezin met 7 jongens; als laatste van het gezin Looze is ze overleden.  
In 1949 trouwde ze met Theo Brinkkemper en woonde in bij haar ouders. Ze werd de moeder van Marleen, 
Niko, Ed, Ina en Frank. En later een trotse oma. 
Haar kinderen zeiden dat zij een rijk leven had, niet met geld, maar wel door de vele goede contacten en lief-
devolle mensen om haar heen. Ze was een vrouw van het gewone en dat maakte haar bijzonder.  
Op 5 januari is ze overleden. Op 10 januari was de uitvaartplechtigheid in de kerk, waarna zij is begraven op 
het parochiekerkhof. 
Bij de misintenties wordt zij samen met haar dochter Marleen genoemd. Marleen overleed na een periode 
van ernstige ziekte op 17 januari.  
Mogen beiden, Tini en Marleen, rusten in vrede 
Kapelaan Nico Kerssens 
 
Bedankt 
Zondag 23 februari bereikte ons het verdrietige bericht dat 
Trees Mulder- de Boer op 22 februari was overleden.  
Trees heeft jarenlang deel uit gemaakt van de schoonmaak-
ploeg van onze kerk. Zij maakte altijd de sacristie van onze 
kerk schoon, dat was haar vaste werk met het kerkschoonma-
ken. Het zag er altijd weer piekfijn uit en het is een hele klus 
om te doen.  
Trees we willen je bedanken voor alles, je was een gezellige 
vrouw en we zullen je missen.  
En voor haar man Piet veel sterkte om dit verdriet te dragen. 
Namens ons allemaal, 
Ada Mandjes 
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Doopsel 
Het mooiste cadeau dat ouders hun kinderen kunnen geven is hen te laten dopen. Door dit sacrament 
zetten zij hun kind op de weg van Jezus en Zijn liefde en bescherming. Het is ook het moment 
waarop een mensenkind gaat behoren tot de familie van christenen, de Kerk. Het gedoopt-zijn 
blijft je leven lang bij je en is als een bron waaruit Gods genade je blijft raken. Ook in onze pa-
rochie verzorgen wij graag de ceremonie van het Doopsel voor uw kind. Kijk bij de colofon 
voor contactgegevens voor een afspraak. 
 
Sacramenten 
Wanneer u een aanstaand huwelijk wilt voor bespreken of een verzoek heeft voor Ziekencommunie of Zie-
kenzalving u contact op te nemen met een van onze priesters. Telefoonnummers zie achterin het blad.  
 
Van harte gefeliciteerd 
Alle jarigen feliciteren we van harte en ook alle parochianen die bij hun Huwelijksjubileum hebben stilge-
staan. Bijzondere felicitatie voor pastoor Goedhart die op de eerste vrijdag van de maand, 1 mei aanstaande 
82 jaar hoopt te worden! 
 
Zieken 
Graag wensen wij de zieken beterschap toe, sterkte, ook bij uw behandeling of kuur, we denken aan u allen. 
 
Voorbereiding Eerste Heilige Communie 
Inmiddels bereiden we een groep van acht kinderen,  zeven jongens en één meisje voor op hun 
Eerste Heilige Communie. Op woensdagmiddag ontdekken we samen welke cadeaus wij al-
lemaal van God ontvangen hebben. Tot nu toe hebben we het gehad over de schepping, de 
mens en de doop. Samen met de kinderen hebben wij gezongen, gelezen, gekleurd, raadsels 
opgelost en gekleid. Elke keer gaan we samen de kerk binnen om God even Hallo te zeggen, het 
Onze Vader te bidden en kleine intenties te noemen. Dan brandt ook steeds onze kaars waarop 
elke les een nieuw symbool geplakt wordt. Zo blijft ook goed in herinnering over welke ge-
schenken we al iets geleerd hebben. De volgende lessen gaan over de bijbel, vriendschap, ver-
geving en vrede. 
Inmiddels is er al een presentatie viering in de Odulphuskerk in Assendelft geweest. Elk kind heeft even zijn 
naam genoemd, er waren voorbedes voor ouders en kinderen en op het einde hebben we met iedereen sa-
men één van de liedjes uit de lessen gezongen. Super leuk! 
De vastentijd zijn we samen met het askruisje begonnen. De kinderen kunnen meedoen met de vastenactie 
en op Palmpasen is er weer een speciale viering, deze keer in de Maria Magdalenakerk in het Kalf. Samen 
met alle kinderen van de parochie gaan we vóór de viering palmpasenstokken maken. De haantjes voor op 
de stokken gaan we traditioneel weer bakken bij onze bakker Brakenhoff in Assendelft. En ook dit vindt 
weer plaats op een woensdagmiddag. 
De volgende lessen zijn op 11-3, 25-3, 8-4 en 22-4 telkens van 15.00 tot 16.15 uur. 
Op 1 april om 14.25 uur gaan we naar bakker Brakenhoff, Dorpsstraat 1054. 
Op 5 april, Palmpasen starten we om 9.00 uur met het maken van de stokken in ’t Kalf. 
Namens de voorbereidingsgroep,  
Angela Reinhold 
 
Teen Spirit 
Onze regionale tienergroep ‘Teen Spirit’ komt elke tweede vrijdag van de 
maand ’s avonds bij elkaar van 19.45 tot ca. 21.15 u. in de pastorie van 
Assendelft. Altijd is er een teaching, een moment van gebed, maar ook 
gelegenheid tot vragen stellen, gezelligheid, soms een spel en er wordt op 
de gitaar gespeeld. De groep wordt geleid door Gary en Samantha Subrata 
en kapelaan Nico Kerssens. Kom ook eens meedoen! Je kunt worden op-
gehaald en/of thuisgebracht.  
 
 

http://www.google.nl/imgres?q=image+cross&start=112&hl=nl&sa=X&biw=1024&bih=655&tbm=isch&prmd=imvnsa&tbnid=9nQxaLmARzI4rM:&imgrefurl=http://www.edupics.com/coloring-page-communion-plate-and-cross-i10996.html&docid=tJ-HFJGMHUW-QM&imgurl=http://www.edupics.com/coloring-page-communion-plate-and-cross-p10996.jpg&w=531&h=750&ei=gC57T_HcJYPsObme_OwC&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=136&dur=536&hovh=267&hovw=189&tx=99&ty=136&sig=108106583860274290494&page=6&tbnh=149&tbnw=126&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:112�
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Onderscheiding 
Op 2 februari bestond het Liturgiekoor alweer 40 jaar! Tijdens de feestelijke viering ter ere 
van  Maria Lichtmis, voorgegaan door kapelaan Kerssens en waarin het koor prachting zong 
werd Liesbeth Bessone tot haar verrassing onderscheiden met het ereteken van de H. Bavo, 
oftewel de bisschoppelijke onderscheiding voor verdiensten in velerlei opzicht. Dit, gezien 
haar toegwijde inzet binnen onze geloofsgemeenschap al zoveel jaren. Ook is dank uitgespro-
ken naar mw. M. Meester en mw. N. Baars voor hun decennialange inzet in de kerkbloemen-
groep; de heer Maarten Vermeulen stond in dankbaarheid stil bij zijn kostersjubileum en de 
heer en mevrouw N. Mandjes omdat de heer Mandjes dit jaar 50 jaar geleden begon als vrijwil-
liger in onze parochie op vele terreinen. De parochie en al deze prachtige mensen zeggen wij hiermee nog-
maals: van harte en welgemeend proficiat! 
 
2 februari feest en jubilea 
Zondag 2 februari was een feestelijke dag voor de Maria Magdalena parochie. Enkele feesten en jubilea wer-
den tezamen gevierd.  
 
40 jaar liturgiekoor 
Het Liturgiekoor vierde het 40 jarig jubileum. Elke eerste zondag van de maand (tenzij het anders is) wordt 
de zang verzorgd door Liturgiekoor. 
In het verleden hebben ook mannen bij het koor gezongen, naar nu zijn het alleen dames. Zorgvuldig worden 
de liederen gekozen, passend bij de lezingen van de zondag en de tijd van het jaar. Elke maandag is tussen 
19:00 en 20:00 repetitie in de pastorie. Onder bezielende leiding van Netty Cordes wordt gerepeteerd.  
40 jaar koor is een tijd om in dankbaar terug te kijken op een mooie tijd samen en om hoopvol naar de toe-
komst te kijken.  
De koorleden hebben een mooie bos bloemen gekregen en een bijdrage van de parochie om een keer samen 
te gaan eten.  
 
Aan alle koorleden, van harte proficiat en nog veel goede, mooie en muzikale jaren.  
 
 

Afscheid als bloemenverzorgster 
Een woord van dan was er ook voor Nel Baars en Martha Meester. Beiden 
hebben respectievelijk 40 en 35 jaar de bloemen in de kerk verzorgd. Wat 
eens begon met de vraag om mee te helpen, werd het begin van een jaren-
lange inzet voor de parochie. Nu gaan zij, wegens hun leeftijd, stoppen met 
de bloemverzorging. De taak is aan anderen overgedragen. Beiden hebben 
een bos bloemen en een kaars om te bedanken ontvangen. 
 
 
50 jaar vrijwilliger 
Nico en Ada Mandjes zijn dit jaar 50 jaar vrijwilliger. Ook 
voor hen geldt dat zij eens gevraagd zijn om te helpen. Wat 
volgde is tot op de dag van vandaag, een levenslange ver-

bondenheid met de parochie. Beiden hebben zich op allerlei terreinen in en om de kerk 
ingezet. Je zou bijna kunnen afvragen wat ze niet hebben gedaan. Onder andere het dirigeren 
van het Liturgiekoor, het verzorgen van de misintenties en mededelingen, parochie bestuur. 
Nico heeft veel voor de kerk gedaan: er zijn weinig plekken aan te wijzen, waar zijn handen niet 
hebben gewerkt.   

Nico werd 40 jaar geleden gevraagd om koster te worden, hij heeft het koster-
schap overgedragen in de familie, zowel zijn zoon Edwin, als kleindochter 
Maaike zijn nu koster.  
Nico en Ada hebben een bos bloemen en een kaars ontvangen om hen te be-
danken. 
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12,5 jaar koster 
Maarten Vermeulen is dit jaar 12,5 jaar koster. Ook dit is gememoreerd. Naast het kosterswerk is hij ook lid 
van de parochieraad en van de Veiligheidsraad. Mede door hem en de andere leden van de Veiligheidsraad is 
gezorgd voor een nieuw sleutelplan. Ook is er aandacht voor de veiligheid van personen en goederen in de 
kerk.  
Enkele keren per jaar maakt Maarten een fietstocht om het parochieblad te bezorgen in de buitengebieden 
van de parochie.  
Met een kaars en een bos bloemen is ook hij bedankt voor zijn inzet voor de parochie. 
 
Bavo onderscheiding voor Liesbeth Besonne – Offenbach 
Speciale aandacht was er voor Liesbeth. Zij is vanaf het begin af aan lid van het Liturgiekoor. Zij kiest samen 
met Netty de liederen uit die maandelijks worden gezongen. Daarnaast heeft ze in het parochiebestuur geze-
ten, heeft ze meegeholpen bij de voorbereiding van de communicanten en was ze lectrice. Met haar dochter 
Gabriëlla bereidt zij feesten en de vrijwilligersbijeenkomsten van de parochie voor.  
Onze bisschop, mgr. J. M. Punt heeft haar de Bavo onderscheiding verleend. Een onderscheiding voor hen die 
zich op bijzondere wijze ingezet voor een parochie in ons bisdom. 
 
Het ereteken bestaat uit een ronde medaille met aan de voorzijde 
een afbeelding van de Heilige Bavo, de patroon van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam, gevat in een kruisvormig medaillon. Aan de 
achterzijde staat in een rond medaillon de tekst “ob egregia in di-
oecesim merita” met als randschrift “Ecclesia Harlemensis Amste-
lodamensis”. Alles hangend aan een geel-wit lint bevestigd aan het 
bisdom wapen. Het knoopsgat insigne bestaat uit een miniatuur 
van het bisdom wapen.  
 
In de dankbaarheid aan Liebeth, klinkt ook de dankbaarheid aan 
haar man Bruno, die onder andere heeft meegewerkt bij het on-
derhoud van de begraafplaats. 
 
Iemand vergeten? 
Zoals ik op 2 februari al zei: het is ook gevaarlijk om bepaalde mensen te bedanken.  
Want stel je voor dat je iemand bent vergeten … 
Je bent geen vrijwilliger voor de eer, maar wel uit liefde voor de mensen, liefde voor de parochie, liefde voor 
de Kerk. Veel vrijwilligers hebben in de loop der tijd meer taken bij gekregen of op zich genomen. Vaak met 
de gedachte: “als ik het niet doe, wie dan wel?” 

   Soms weten mensen niet precies wanneer zij begonnen zijn: 
“was het in 2005 of 2006?”  
Het kan zijn dat ik iemand ben vergeten. Niet uit onwil, maar 
omdat het niet is gemeld. Dat is heel pijnlijk als iemand het 
gevoel heeft dat de een wel waardering krijgt en de ander 
niet. Mocht het zo zijn dat iemand is vergeven, laat het weten, 
dan kan er wat aan worden gedaan. Ook als er een echtgenoot 
/ echtgenote, buren of iemand anders is vergeten. Iedereen 
verdient de waardering die hem of haar toekomt.  
 
Aan de jubilarissen: van harte proficiat, hartelijk dank voor 
jullie inzet! 
Kapelaan Nico Kerssens 
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DANK, DANK,DANK 

De dames van het liturgiekoor waren , op deze zo wie zo feestelijke ochtend van zondag 2 februari 2020, 
aangenaam verrast vanwege de  lovende woorden van kapelaan Kerssens, de mooie bloemen en de geldelij-
ke bijdrage voor een etentje.  

Dat alles vanwege het 40 jarig bestaan van het liturgiekoor.  Daarbij kwam nog dat de pastorie was versierd 
en dat er iets lekkers was bij 
de koffie.  

Tot over 10  jaar bij het 50 
jarig bestaan. 

Het liturgiekoor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostersbedankje 
 
2 februari 2020 was een opmerkelijke dag, een dag die twee kosters niet snel zullen vergeten. Op deze dag 
werd één koster zomaar vergezeld door zijn gezin, daar was hij natuurlijk heel blij mee en zo zat hij nu eens 
bankbreed achterin de kerk. Of die koster die door zijn vrouw werd meegenomen en met z’n tweeën zaten ze 
daar in de bank. Omdat zijn zoon toevallig ook nog koster is was die voorin te vinden, anders had hij daar 
ook wel zijn vrouw gezeten. Niets vreemds aan de hand. Het liturgiekoor bestond deze dag 40 jaar en dat 
wilde men in deze viering vieren. 
 
De viering vorderde, zoals een Eucharistie betaamd en aan het eind werden er bedankjes uitgewisseld. Het 
liturgiekoor werd bedankt voor hun bijdrage aan de vieringen en als dank stond er parmantig een leuning, 
die ze konden gebruiken bij het op- en afdalen van en naar het priesterkoor. Daarna werden er verschillende 
namen genoemd, waaronder de kosters. Wil ……… naar voren komen? Had hij het goed gehoord? Jawel, dus 
verrast kwamen die twee kosters naar voren. 
 
Nico Mandjes werd bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de parochie, naast koster is hij een vakman bin-
nen de bouwploeg, maar kan nu wegens omstandigheden geen inzet doen. Daarnaast is hij al jaren koster, 
iemand die er is als het nodig is. 
 
Maarten Vermeulen is bij deze 12½ jaar koster, daarnaast is hij lid van de parochieraad, lid van de veilig-
heidscommissie en koerier. 
 
Beste mensen, om deze tekst van het informele maar eens persoonlijk te maken, wij doen ons werk met ple-
zier met voor ogen de inzet voor de medemens, ieder op zijn gebied. De verrassing heeft ons goed gedaan, 
zondag 2 februari zag er ineens anders uit. 
 
Bedankt voor de herinnering en de bloemen! 
 
Maarten Vermeulen en Nico Mandjes 
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Uitgesteld professiefeest Hen Holthuizen ofs 

Op zondag 17 november sprak Hen Holthuizen in het Klooster La 
Verna zijn eeuwige geloften uit als lekenbroeder franciscaan. Een 
kleine afvaardiging van de parochie was aanwezig bij dit belangrij-
ke moment.  
Hen had dit de zondag erna in de parochie willen vieren, maar 
moest om familie omstandigheden weg. 
Daarom was op zondag 9 februari het uitgestelde professiefeest van 
Hen. Bij de koffie en thee na de Heilige 
Mis vertelde hij over deze stap. Zo 
maakte hij iedereen deelgenoot van de 
diepere betekenis voor hem om de 
eeuwige professie te doen. Met twee 

benen op de grond staan en tegelijk met hart en ziel verbonden met God en de 
medemens. Geheel volgens franciscaanse traditie kreeg iedereen een kom vege-
tarische pompoensoep. 
 
Alle aanwezigen kregen van Hen een kaars met het motto van zijn eeuwige pro-
fessie: 
 

Vertrouw op de Heer, met heel je hart en verlaat je niet op eigen inzicht. 
Denk aan Hem op al je wegen en Hij zal je paden effenen. 

Spreuken 3: 5-6 
 
Namens de parochie is Hen en mooie bos bloemen aangeboden. We feliciteren Hen van harte met zijn pro-
fessie. En zijn dankbaar voor wat hij voor velen in de parochie betekent.  
 
Op het Keitje, het mededelingen blad van de Petrusparochie, stond dat weekend een bezinnende tekst, een 
tekst die mooi aansluit bij de professie van Hen.   
 
Als de wereld er niet beter van wordt, 
hebben wij geen reden van bestaan, 
als mens niet, 
als gezin niet, 
als groep van mensen niet, 
als Kerk niet. 
 
Wij zijn het zout der aarde, 
en dus bedoeld om smaak te geven aan het leven. 
Wij zijn het licht van de wereld, 
en dus bestemd om alle duisternis uit het leven te weren. 
 
Wij staan ten dienste van het geluk van allen. 
De één met de pen, de ander met een schop, 
de één met de computer, de ander aan de kassa, 
de één op school, de ander in de fabriek, 
de één in de politiek, de ander in een sociale organisatie, 
de één op de preekstoel, de ander aan het ziekbed, 
de één in de kleine kring van het gezin, de ander op het internationale forum, 
de één in de schijnwerper, de ander in de stilte en de eenzaamheid. 
 
Maar allen staan wij ten dienste van het geluk van anderen. 
Want als de wereld er niet beter van wordt, 
hebben wij geen reden van bestaan. 
Carlos Desoete 
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VANUIT DE PAROCHIE 

 
Bijzondere plechtigheden Goede Week 
Vier ze mee! 
 
Houd het rooster goed in de gaten en excuses dat we niet meer altijd in elke kerk iedere 
plechtigheid kunnen houden. We vragen daarvoor uw begrip. 
 
Palmzondag 
De presentatiemis met de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste H. Communie was 
deze keer in de Odulphuskerk. Daar zal ook de Eerste H. Communie zelf plaatsvinden. 
Daarom komen op Palmzondag de kinderen dit jaar bijeen in de Magdalenakerk op  
’t Kalf.  We raden gezinnen met kinderen dus aan bij die viering aan te sluiten. Een palm-
pasenstok kan vanaf 9.00 uur in de pastorie versierd worden. Je kunt aan die stok allerlei 
lekkers vastmaken, en er een haantje van brood op zetten! In de vieringen van Palmzondag wordt het Lij-
densevangelie volgens Matteüs beluisterd. Dit wordt voorgelezen in rolverdeling. 
 
Witte Donderdag 
Witte Donderdag kunnen we dit jaar meevieren in de Bonifatiuskerk of de Odulphuskerk. We werken met 
deze kerken nauw samen en zijn daar van harte welkom. Kapelaan Kerssens zal voorgaan in de Magda-
lenakerk te Wormer. Zie het misrooster. 
In de Eucharistie van Witte Donderdag danken we God voor de instelling van de sacramenten van Eucharis-
tie en Priesterschap, en voor het Gebod van de Naastenliefde.  
 
Goede Vrijdag 
Om 15.00 uur bidden we de kruisweg in onze kerk. 
’s Avonds om 19.00 uur komen ook parochianen uit andere kerken naar onze Kalverkerk want in diverse 
parochies is deze plechtigheid komen te vervallen. In de avondliturgie die we samen houden luisteren we 
naar het Lijdensevangelie volgens Johannes, we doen de grote voorbeden, brengen verering aan het H. Kruis 
en hebben gelegenheid ter Communie te gaan. Het is echter geen H. Mis want op Goede Vrijdag draagt de 
Kerk geen Eucharistie op. 
 
Paaswake 
In de Jozefkerk of Bonifatiuskerk zijn we welkom om de Paaswake mee te maken. Kapelaan Nico Kerssens 
zal de Paaswake houden in de Magdalenakerk te Wormer, ook daar kunt u aansluiten. Of u kunt de Paaswake 
meemaken in de HH. Martelaren van Gorcumparochie in Koog aan de Zaan. Er zijn oudtestamentische lezin-
gen, de paaskaars en het water worden gewijd en we vieren weer de Eucharistie als offermaal van onze ge-
storven en verrezen Herder. Zalig Pasen. Gedenken wij dankbaar de daden des Heren.  
 
 

Rozenkransgebed 
In de meimaand, Mariamaand, zal in de 
Maria Magdalenakerk op de dinsdagavon-
den om 19.00 u. gezamenlijk een rozen-
hoedje worden gebeden. Allen van harte 
welkom! 
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KINDERWOORDDIENST EN MISDIENAARS 

 
Kinderwoorddienst 
  
Veertigdagentijd project 2020 
We zijn al een aantal weken bezig met het knutselen van versieringen voor de paastafel. Tijdens onze Paas-
markt na de H. Mis op Palmzondag kunt u deze kopen. De volledige opbrengst gaat naar de vastenaktie. 
  

Palm Pasen 
Om 9.00 uur zijn alle kinderen welkom om een Palmpaasstok te maken. Neem 
wel je eigen broodhaantje mee. 
Na de H. Mis houden wij een Paasmarkt om geld in te zamelen voor de vastenak-
tie. 
  
Pasen 
Traditiegetrouw gaan we op Paaszondag weer eieren 
zoeken in de kerktuin. 
  
Planning 
Tot aan Pasen is er elke week kinderwoorddienst. 

  
Vanaf 26 april is er weer om de week kinderwoorddienst en Tienerkwartier  
  
Moeders van de kinderwoorddienst 
Vivian en Phaedra 
 

 

 

 

Misdienaarlijst 

DATUM ACOLIET MISDIENAAR   
29 maart   Pierre en Tessa   

 
      

5 april   Trevant en Lucas palmzondag 
10 april   geen misdienaars goede vrijdag 
12 april  Esmiralda Celeste en Geertje-Marie 1e paasdag 
19 april Tony Tessa   
26 april   Trevant en Pierre   
        
3 mei   Lucas en Tessa collecte misdienaarsuitje 
10 mei Esmiralda Celeste en Geertje-Marie   
17 mei Tony  Trevant   
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VANUIT HET MOV Kalf 

 
Opbrengst activiteiten adventsperiode 2019 
In het kerstnummer mochten wij uw aandacht vragen voor onze actie tbv. de kwetsbare Venezolaanse 
vluchtelingenkinderen in Peru. 
 
Het resultaat is geworden: 
Deurcollecte kerstavond 19.00 u €   60.39 
Idem 22.00 u.         109.65 
Kerstdag       50.69 
Verkoop kaarten      80.00 
Verkoop kerststukjes    349.70 
zodat wij mochten overmaken € 650.43 
 
alle parochianen (en sympathisanten) hartelijk dank voor uw geldelijke ondersteuningen, maar ook alle 
vrijwilligers heel veel dank voor jullie inspanningen. 
 
MOV Kalf 
Hen Holthuizen ofs. 
 
MOV ACTIVITEITEN KALVERKERK:  
Kinderen staan in 2020 centraal ! 
Iedere 2e zondag van de maand: kaartenverkoop achter in de kerk. 
 
12 april  tbv. de vastenactie voor Kenia 

speelmateriaal voor dove kinderen en  
schoolboeken voortgezet onderwijs  

10 mei   * 
14 juni  * 
12 juli   * 
9 augustus  * 
13 september * 
11 oktober  tbv. Wereldmissiedag voor kinderen 

We ondersteunen de scholing van kinderen door bij te dragen aan boeken, schooluni-
formen en opleidingskosten 

8 november  * 
13 december  tbv. adventsactie 
   Centraal staan moeders en kinderen. 
 
Tussenliggende data: *tbv. de stichting het vergeten kind. 
 
IN NEDERLAND WONEN RUIM 100.000 KINDEREN DIE OPGROEIEN IN GEZINNEN MET MEERVOUDIGE 
PROBLEMATIEK.  
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld maar helaas geldt dit geluk niet voor 
alle kinderen in ons land. Bij 55.000 kinderen gaat het zo mis dat ze niet meer thuis kunnen wonen. 

Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kin 
voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. 

U kunt er meer over lezen in het parochieblad onder het kopje:‘een klein gebaar van aandacht’. 

MOV Kalf 
Hen Holthuizen ofs. 



 
-23- 

 
VANUIT HET MOV Kalf 

 
VASTENAKTIE 2020: “WERKEN AAN JE TOEKOMST” 
 
Het belang van doorleren    
In 2020 is het Vastenactiethema 'Werken aan je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen 
niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat ver-
groot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In Nederland gaan alle kin-
deren naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen 
basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in.Terwijl je daar-
mee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.   
Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgop-
leiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlech-
ten. Dat helpt echt! Sommige mensen bv. in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, 
oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 
per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.  
 
De projecten die wij als Kalverkerk dit jaar willen steunen: 
1.The Little Sisters of St. Francis hebben in de stad Kitale in Kenia een school opgericht voor dove kinderen. 
De meeste ouders kunnen geen schoolgeld betalen, dus de zusters hebben hulp nodig bij het aanschaffen van 
speelmaterialen. Dove kinderen hebben in Kenia minder mogelijkheden dan horende kinderen. The Little 
Sisters of St. Francis hebben speciaal voor hen een school opgericht waar zij gebarentaal leren, onderwijs 
volgen en een vak leren. Op dit moment zitten er 72 kinderen op deze school. De meeste kinderen komen uit 
arme gezinnen en veel ouders kunnen het schoolgeld niet betalen. Hierdoor is het voor de school lastig om 
rond te komen en bijvoorbeeld speelmateriaal aan te schaffen. Door speelmaterialen aan te schaffen – zoals 
schommels, klimtoestellen, een duikelrek, ballen, puzzels en rackets – kunnen alle kinderen samen spelen. 
Daarnaast worden sportwedstrijden georganiseerd tussen verschillende scholen, waar zowel horende als 
dove kinderen aan mee kunnen doen. Dankzij de nieuwe materialen kunnen de dove kinderen op school 
hiervoor trainen. Dit versterkt hun gevoel van eigenwaarde en ze leren goed samen te werken.   

 
             
 
 
 
 
 

2. Basisonderwijs in Kenia is gratis, maar voortgezet onderwijs niet. Veel gezinnen kunnen de kosten niet 
betalen, waardoor gemiddeld maar één op de drie kinderen na de basisschool verder leert. De fraters CMM, 
beter bekend als de Fraters van Tilburg, hebben in Kenia drie middelbare scholen opgericht om weeskin-
deren en kinderen van arme ouders een kans te geven op vervolgonderwijs. Met dit project willen we 
schoolboeken aanschaffen voor de drie middelbare scholen. De boeken blijven eigendom van de school. De 
scholieren kunnen daarmee hun kennis uitbreiden en hun succes bij examens verhogen. Zo zullen meer jon-
geren voor deze scholen kiezen en met hun bijdragen de kosten voor de fraters omlaag brengen. De leer-
lingen van de drie scholen helpen zelf ook mee aan het slagen van het boekenproject. Zij willen een lokale 
sponsortocht organiseren, waarmee ze 50.000 Keniaanse shilling bij elkaar hopen te brengen, ongeveer 450 
euro.  
 
In de Kalverkerk werd een kleine expositie voor dit project ingericht. Kom zelf eens kijken. 
Mocht u de projecten willen steunen dan kunt u dat doen door overschrijving naar: 
 
RK Parochie H. Maria Magdalena Zaandam,  
rek.nr. NL05 RABO 0124 9015 30, onder vermelding vasten-kenia. 
Vast hartelijk dank voor uw deelname. 
 
Namens MOV Kalf, Hen Holthuizen ofs 
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VANUIT HET MOV Kalf 

 
EEN KLEIN GEBAAR VAN AANDACHT 
 
HET VERGETEN KIND (1)  Achtergrond en doelstelling  
We gunnen ieder kind een fijne en veilige plek om op te groeien. Helaas is 
dat niet voor alle kinderen in Nederland de realiteit: zeker 100.000 kinderen krijgen al jong te maken met 
problematiek als armoede, huiselijk geweld en verwaarlozing. Een breed gedeelde overtuiging in de weten-
schap is dat kinderen die het ‘redden’ vaak in elk geval één goede relatie hebben gehad met een steunende 
volwassene. Een kind heeft positieve relaties met anderen nodig om zich goed te voelen en zich te kunnen 
ontwikkelen. Het maakt hen veerkrachtig. Een steunende volwassene kan een veilige basis vormen door 
adequaat te reageren op het kind.  
 
We weten dus hoe belangrijk het is voor een kind om stabiele, aardige volwassenen in het sociale netwerk te 
hebben. Hoe is het wat dat betreft gesteld met kinderen die veel ingrijpende ervaringen hebben meege-
maakt? Ervaren zij evenveel steun als kinderen uit een stabiele thuissituatie? Of krijgen juist de kinderen en 
jongeren die al veel narigheid hebben meegemaakt, ook nog eens minder aandacht? En welke tips hebben ze 
voor de volwassenen om hen heen?  
Doel van het onderzoek is om bovenstaande vragen te beantwoorden en om kwetsbare jongeren zelf te laten 
vertellen wat zij graag willen van volwassenen. Welke belangrijke tips hebben zij aan volwassenen over het 
geven van aandacht? En hoe helpen we hen het best?  
 
Het begint in elk geval met luisteren, wat wel blijkt wel uit de uitspraak van één van de jongeren bij de start 
van een groepsgesprek: “Fijn dat er een keer naar ons wordt geluisterd, dat is het eerste!”  
Open vragen worden gesteld als:  
-Wat vind je fijn in het contact met volwassenen om je heen? 
-Wat zou je graag willen dat volwassenen in je omgeving doen? Wat mis je nog? 
-Wie in je omgeving heeft weleens iets kleins voor je gedaan waar je blij van werd? of wat je hielp? Wat deed 
diegene?  
 
Contact legging met jeugdzorginstellingen*, jongerencentra, vrouwenopvangcentra en asielzoekerscentra. 
*Een jeugdzorginstelling betekent hier: een open of gesloten leefgroep, behandelgroep, instelling voor dagbe-
handeling, gezinshuis, kamertrainingscentrum of crisisopvang. 
 
Door een vragenlijst te gebruiken hebben we veel kinderen kort kunnen spreken. We vroegen hen als eerste 
bij wie ze terecht kunnen als er iets aan de hand is. Kinderen konden bijvoorbeeld hun ouders aanvinken, 
iemand van hun hobby (een sportcoach, muziekleraar, etc.) of een leraar of klassenmentor op school. We 
hebben stiefouders hier ook als ouders gerekend. Ze mochten zoveel mensen aanklikken als ze wilden. Per 
vraag hebben we scores berekend om onze onderzoeksvragen te beantwoorden. De antwoorden op de vra-
gen geven een goed beeld van het ervaren van steun. 
 
In de groepsgesprekken hebben we minder kinderen en jongeren gezien, maar konden we wel uitgebreid 
doorvragen. Zo ontdekten we de verhalen achter de antwoorden op de vragenlijst. Dat hielp ons om de sco-
res te begrijpen. De belangrijkste thema’s die in de gesprekken naar voren kwamen, zijn:  

1. Luisteren met aandacht. 2. De alledaagse dingen.  
2. Erbij horen (niet anders zijn). 4. Stabiliteit en continuı̈teit. 

 
 
(ambassadeurs: o.a. Natasja Froger en Jamai Loman, Jonny de Mol.) 
wordt vervolgd MOV Kalf hh. 
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VANUIT HET MOV Kalf 

 
HARDE PLASTIC DOPPEN voor KNGF Geleidehonden. 
 
Een stukje geschiedenis. 
KNGF Geleidehonden is opgericht in 1935 en is daarmee de oudste geleidehondenschool van Nederland. De 
geschiedenis van de blindengeleidehond gaat echter nog veel verder terug. 
 
Zo oud als de weg naar Rome. 
Al in de eerste eeuw na Christus waren er honden die mensen leiden, zo blijkt uit Romeinse muurschilderin-
gen. De moderne geleidehond stamt uit de periode na de Eerste Wereldoorlog. Duizenden soldaten verloren 
hun gezichtsvermogen door gifgas. In 1923 werd voor hen de eerste, erkende geleidehondenschool opge-
richt in Potsdam, Duitsland. 
De rijke hondentrainster Dorothy Eustis startte de eerste hondengeleideschool in Zwitserland en leverde de 
eerste blindengeleidehond af in Amerika, aan de blinde heer Morris Frank. Nu waren geleidehonden bekend 
in zowel Duitsland als Amerika, maar nog niet in Nederland. 
 
Nederlandsch Geleidehonden Fonds 
Het Nederlandse Rode Kruis zag de toegevoegde waarde van de geleidehonden en besloot op 19 maart 1934 
de stichting Nederlandsch Geleidehonden Fonds op te richten. Op 30 september 1935 opende prinses Juliana 
officieel het Nederlandsch Geleidehonden Fonds. Voormalig politie-inspecteur en trainer van politiehonden  
Ph. Van der Most, kreeg de leiding over deze nieuwe geleidehondenschool. Zijn opleiding tot geleidehonden-
trainer ontving hij van Dorothy Eustis in Zwitserland. 
 
Asielhonden 
De eerste geleidehonden werden gekocht van het Amsterdamse asiel aan de Polderweg. Bijna dagelijks gin-
gen trainers kijken of er wellicht een geschikte hond binnen was gekomen. De eerste hond uit het asiel die 
het schopte tot volleerd geleidehond was de tien maanden oude kruising Mechelse herder Sunny. Na haar 
opleiding werd ze afgeleverd aan een Amsterdamse blinde arbeider. Vier keer per dag bracht ze hem naar de 
werkplaats waar hij borstels maakte. En als hij bij het weggaan merkte dat andere blinden moesten wachten 
op hun menselijke begeleiders zei hij: 'Ga maar mee, haak maar in, Sunny brengt ons allemaal wel thuis.' 
 
 
Verhaal van Sander 
Sander Koomen las op internet een oproep voor  
paralympisch talent en gaf zich spontaan op. Het 
bleek het startschot voor een carrière als topsporter. 
Sander haalt nu alles uit zichzelf, maar wel mét 
Brighty aan zijn zijde.  
 
Wat voor visuele beperking heb je? 
‘Ik heb het syndroom van Usher, een aandoening 
waardoor je doof en blind wordt. Bij een normaal 
zicht kun je 180 graden kijken, ik zie zo’n 7 a 8  
graden. Alsof je door een kleine koker kijkt. Ook heb 
ik last van nachtblindheid en staar. De schemer is voor mij een ramp. Ik heb heel veel licht nodig om iets te 
kunnen zien. Tegelijkertijd kan ik het licht niet goed verdragen. Daarnaast heb ik twee gehoorapparaten. 
Mijn slechte gehoor heb ik eigenlijk nooit als een beperking ervaren, omdat ik het al vanaf mijn geboorte heb. 
Ik merk alleen aan de hand van seizoenen dat mijn ogen verder achteruitgaan. Dan wordt het winter, de 
dagen korter en dan merk ik dat ik weer minder zie.’ 
 
Wat voor verschil maakte je blindengeleidehond voor jou? 
‘Ik kon weer zelfstandig dingen ondernemen. Met een baby in de draagzak en Brighty naast me croste ik de 
hele Zaanstreek door. Ook ging ik vrijwilligerswerk doen. Eerst voor de gemeente en later op de school van 
mijn zoon. Toen zag ik een oproep voor paralympisch talent. Ik dacht: ik ga me gewoon opgeven. Ga ik een 
dagje naar Papendal en heb ik een leuk uitje. Daar bleek ik aanleg te hebben voor roeien en de triatlon. Ik 
werd uitgenodigd om mee te trainen en ben bij de triatlon blijven hangen. 
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Van eenmaal in de week trainen, ging ik naar drie keer in de week naar het zwembad in Alkmaar en 
twee keer per week naar fysio fitness. Brighty begeleidde me naar alle trainingen. De coaches van de 
Nederlandse Triathlon Bond vonden dat ik  
 
veel progressie boekte en ik werd voorgedragen bij NOC*NSF. Met als resultaat dat ik nu deel uitmaak van 
het TeamNL. Tokyo 2020 komt nog te vroeg, maar mijn doel is om aan de Paralympische Spelen van Parijs in 
2024 mee te doen.’  
 
Spaaraktie 
Sedert de start in febr. 2017 bij de Franciscanen in Amsterdam hebben wij inmiddels de 3400 kg. overschre-
den en mogen wij ons nog steeds verheugen op grote aanvoer. Ook gaan steeds meer bedrijven meehelpen, 
waaronder een groot ziekenhuis. Laat u echter niet ontmoedigen dat er voor 68000 kg. doppen een blinde-
geleidehond gefinancierd kan worden van aankoop tot aflevering.  
Het blijft de missie van het KNGF zoveel mogelijk mensen met een beperking een fijner leven te geven met 
een speciaal opgeleide hond, want deze vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid van de persoon.  
 
Namens alle hondjes in opleiding hartelijk dank dat u meedoet en dat de daarvoor bestemde inzamelingsbak 
in de Kalverkerk regelmatig geleegd moet worden. 
(Let u er nog wel even op dat er alleen maar HARDE-PLASTIC-DOPPEN in mogen!) 
 
MOV Kalverkerk 
Hen Holthuizen ofs   
 

JAARVERSLAG 

H. Maria Magdalena parochie Kalf jaarverslag 

      
 

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 
Bezittingen 

     Beleggingen        591.784         669.749         710.107         733.354         734.127  
Bank + Vorderingen - schulden          15.715           30.812             9.293             8.179           17.209  

 
       607.499         700.561         719.400         741.533         751.336  

      
 

2019 2018 2018 2016 2015 
Baten 

     Bijdragen Parochianen kerkhof          49.473           58.315           43.905           42.478           55.811  
Opbrengst bezittingen beleggingen          15.996           19.731           35.760           37.207           55.406  

 
         65.469           78.046           79.665           79.686         111.217  

      Lasten 
     Bisdom en overige bijdrage          15.360           15.103           16.766           15.923           16.066  

Personeel          38.051           29.144           36.566           42.285           28.913  
Onderhoud- beheers          31.457           36.228           31.987           22.575           35.663  
Eredienst, pastoraal, overige          10.237             6.399             8.914           16.139           17.234  

 
         95.105           86.874           94.232           96.921           97.877  

      Resultaat        -29.636            -8.828         -14.566         -17.236           13.340  

      Toelichting: 
     De laatste jaren neemt het aantal parochianen van onze kerk af. Daarnaast waren de beleggingsresultaten 

de laatste jaren ook veel minder. Dit alles leidt helaas tot de negatief resultaten de afgelopen vier jaar.  In 
2019 is het pastorij dak vernieuwd. Het vernieuwen van het dak heeft de gemeenschap 87 duizend gekost, 
hierin zit een subsidie van de gemeente Zaanstad. Dankzij de vele vrijwilligers zijn de kosten nog binnen 
beperkte. Voor 2020 verwachten wij geen grote uitgaven.  
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WIJKORGANISATIE KALF 
 
In de wijk ’t Kalf worden, door allerlei verschillende organisaties, ontzettend veel activiteiten georganiseerd. 
Maar vaak zijn bewoners hier niet van op de hoogte, omdat het versnippert wordt gepromoot via posters, 
flyers, krantenberichten en websites. 
 
Om de wirwar aan activiteiten te stroomlijnen is er sinds kort een activiteitenwebsite voor ’t Kalf ontwik-
keld, waar allerlei (wijk)organisaties hun activiteiten op kunnen plaatsen. 
De website heeft ten doel dat er één mediapunt in de wijk is waar de bewoners in een oogopslag kunnen zien 
wat, wanneer, waar en door wie de activiteiten worden georganiseerd waar ze aan deel kunnen nemen. De 
activiteiten die op de website staan zijn specifiek bedoeld en toegankelijk voor de bewoners van ’t Kalf. 
 
Er maken nu al enkele wijkorganisaties gebruik van de website en plaatsen hun eigen activiteiten erop. Bent 
u nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.mijnkalf.nl 
 
Wilt u als wijkorganisatie ook deelnemer worden van de website? Dan gaat het als volgt: 
Als u deze email beantwoordt en aangeeft dat u gebruiker wilt worden van de website, dan ontvangt u een 
gebruikersovereenkomst. Als u deze heeft ingevuld en teruggestuurd, ontvangt u van de websitebeheerder 
een gebruikersnaam en inlogcode en de handleiding. Daarna kunt u zelf aan de slag. Mocht u graag nog uitleg 
willen over hoe u uw activiteit op de website kunt plaatsen, dan kan de websitebeheerder u hierover uitleg 
geven. 
 
De website wordt door alle deelnemende organisaties gefinancierd en de kosten om mee te doen zijn maxi-
maal € 10,- per jaar. Als er meer organisaties meedoen, zullen de kosten ook minder zijn. 
Wilt u meer informatie over de website, dan kunt u contact opnemen met Buurtcentrum De Bovenkruier via 
info@debovenkruier.nl. 
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