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Warung Berkat
Indonesische Specialiteiten
Toko - Afhaalcentrum
Eethuis – Catering
RAMES MENU:
RAMES SPECIAAL: € 11,00
Nasi/Bami/Rijst + 9 gerechten
of:
RAMES KLEIN: € 8,50
Nasi/Bami/Rijst + 5 gerechten
Openingstijden: maandag t/m zaterdag
11.00 – 19.00 uur - zondag gesloten
 075 616 71 18

Rozengracht 68, 1506 SH Zaandam
www.warungberkat.nl

’Het Zaanse Hoekje’
de huiskamer van de Zaanstreek e.o.
 voor een gezellig diner
 voor al uw feesten, partijen, lunches,
brunches en condoleances.
 voor al uw catering thuis
 gratis parkeergelegenheid naast restaurant
uitverkozen tot
BESTE TERRAS VAN HET JAAR
NIEUW
het hele jaar buiten zitten
in onze verwarmde serre
De Watering 1, 1503 VR Zaandam
telefoon: 075 614 42 15
www.zaansehoekje.nl / info@zaansehoekje.nl
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Voorwoord
VOORWOORD

Een nieuw jaar een nieuw begin!
Met het kerstverhaal nog vers in ons geheugen, zijn wij inmiddels aan het jaar 2020 begonnen. En in
het nieuwe jaar horen wij direct, over de dreigende conflicten tussen Iran en Amerika. Wie heeft er nu
gelijk en wie is de machtigste of de verstandigste.
Over de aanhoudende bosbranden in Australië en de erge gevolgen voor de natuur. En daarnaast zoveel dierenleed. Het zou in totaal gaan om 480 miljoen dode zoogdieren, vogels en reptielen, waaronder 8.000 koala's. Wanneer komt er een einde aan deze verwoestende branden? En in onze eigen land,
zijn er zorgen over de het afsteken van vuurwerk. Deze jaarwisseling, hebben 168 mensen oogletsel
aan één of beide ogen door vuurwerk opgelopen, of zijn
blind geworden. Was dit het allemaal waard?
De sigaretten worden duurder, minimum lonen gaan
omhoog, iedereen zou er dit jaar op vooruit moeten
gaan, maar evengoed blijven de verschillen tussen arm
en rijk toenemen.
Komt hiervoor nou eindelijk een oplossing? Krijgt
iedereen eindelijk de juiste toeslagen uitgekeerd waar
men recht op heeft? Ook dit jaar blijven er nog genoeg
uitdagingen over.
En toch zijn er naast de sombere berichten, nog enkele
positieve geluiden waar te nemen.
Wij zouden ze haast vergeten: we vieren namelijk in
mei 75 jaar vrijheid.
In mei 1945 werd Nederland ook boven de rivieren bevrijd van de Duitse bezetting. Een mooi moment
om stil te staan, bij ons leven in Nederland zonder oorlog.
Het kerstverhaal ligt nog maar net achter ons… maar hopelijk zijn wij de bijbehorende blijde boodschap niet vergeten: God is met ons en wil met ons zijn, gedurende ons hele leven. Wat er ook zal gebeuren met ons. Is dit geen geruststellende gedachte?
Wij hebben o.a. gelezen over de herders in het evangelie van Lucas hoofdstuk 2, 16-12.
Vrij vertaald is dit: “De herders knielen voor Jezus neer. Ze vertellen Maria en Jozef over de engelen,
die zomaar in de lucht verschenen, en over wat de engelen vertelden over dit bijzondere kind in de stal
in Betlehem. Iedereen die het hoort wordt er helemaal stil en blij van. Dit is een heel bijzonder kind.
Maria probeert te begrijpen wat het betekent. Ze denkt lang na over wat de herders gezegd hebben. De
herders zelf gaan terug naar hun schapen. Ze bedanken God voor alles wat ze gezien en gehoord hebben. Alles was precies zoals de engel had gezegd. Dit is echt een heel bijzonder kind. Een kind van vrede”. Dit kind van vrede kan iedere dag voor ons van betekenis zijn.
Aan ons allen is in 2020, dezelfde opdracht gegeven. Niet vergeten wat er met kerst is gebeurd.
Maar juist dit gevoel overbrengen naar een ieder die we zullen ontmoeten!
Samen verwonderd blijven, elkaar blijven inspireren en met Maria en Jezus verbonden blijven in ons
dagelijks gebed. Alleen op deze manier, kan het nieuwe jaar voor ons een zegen worden.
Het leven van Jezus op aarde was vol beproevingen en lijden. Maar ook van grote vreugde omdat Hij de
wil van God de Vader deed. Zo blijft Jezus ons dagelijks inspireren.
En dan tot slot nogmaals de kerstboodschap in ons opnemen:
De herders van Bethlehem zijn ons voorgegaan: Zij hebben als eerste, de mooie zang van de engelen
gehoord: Ere zij God! Ere zij God in de Hoge! Wat onvergetelijk was die kerstnacht in hun leven geweest! Zij keerden terug en vertelden anderen wat er was gebeurd die nacht.
Zij verheerlijkten God in hun leven. Zou het met ons hetzelfde kunnen gaan? Ondanks alle zorgen van
iedere dag? Zie! net als de herders ! Het grote licht is voor ons allen opgegaan !
Tot die eeuwige zaligheid en geluk zijn wij allen geroepen. Van dank en aanbidding getuigt ons leven.
Ik wens u allen een gelukkig en een gezond en een zalig nieuw jaar.
Hartelijke groeten, Diaken Sibrecht Fieggen
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Nieuws
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 besproken
en afgehandeld is in de bestuursvergadering van
25 november jl.
Algemene zaken
Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is klaar,
met verwerking van de opmerkingen van de parochieraden. Ook de ontwikkeling van een gezamenlijke website vordert, met de webredacteuren van de parochies vindt overleg plaats. Aan
een gezamenlijk logo wordt gewerkt.
Verkoop
O.L.V. Geboortekerk
De verkoop is rond. Na de afscheidsviering op 12
januari wordt de kerk aan de eredienst onttrokken. De parochie als zodanig fuseert met de Petrus in Krommenie, maar ieder kan zelf een andere keus maken. Op 26 januari is er in de Petrus
een welkomstviering. De pastoraatsgroep hoopt
actief te kunnen blijven. Plaatsgebonden diaconale activiteiten vonden onderdak bij de PKN gemeente.
HH. Martelaren van Gorcumkerk
Het proces van verkoop verloopt moeizamer dan
was voorzien. Dat leidt tot veel onzekerheid voor
de parochie. Mocht het met de eerst-gegadigde
niet lukken, dan komt een alternatief in beeld.
Parochiezaken
Verschillende kerken werden geconfronteerd met
noodzakelijk groot onderhoud aan hun daken. De

lichtjesavond op het kerkhof in Krommenie was
een groot succes. Op 26 januari verwelkomt de
Petrusparochie de nieuwe parochianen uit Wormerveer, iedere zondag zal er heen en terug busvervoer zijn naar de viering in de Petrus.
In de Jozef is een goed bezochte en goed verlopen
avond gehouden om zich te bezinnen op de toekomst. Net als elders is het natuurlijk toch de
vraag hoe lang we nog door kunnen gaan op de
oude voet. Achterliggende gedachte, een testament moet je niet maken vlak voor je doodgaat,
daar moet je in een veel eerder stadium goed
over na denken.
Veel waardering is er voor de besluiten die de
parochies van Wormerveer en de Koog hebben
genomen: omdat de lasten te zwaar werden voor
hun krimpende en vergrijzende gemeenschappen
is de dappere keus gemaakt om de grootste kostenpost, het gebouw, af te stoten.
Besturen versus pastoraat
Het bestuur van het parochieverband constateert
dat zowel in dit gezamenlijke verband als in de
parochieraden veel tijd en energie gaan zitten in
materiële zaken en dat de pastores daar onevenredig veel tijd aan kwijt zijn, omdat het vrijwilligersbestand dat zich daar vroeger mee bezighield
uitdunt. Een voorbeeld: er zou eigenlijk per locatie en op centraal niveau een veiligheidsbeleid
moeten komen: brandpreventie, anti-diefstal, enz.
De vraag is, wie o wie gaat dat oppakken?
Maar ondanks de zorgen gaan we vol goede moed
de kerstperiode en het nieuwe jaar tegemoet.
Namens het bestuur, Corrie van Sijl
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Kerkbalans 2020: Geef om je kerk
Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken van diverse gezindten weer mee aan de Actie Kerkbalans.
Ook de katholieke kerken in alle zeven bisdommen van ons land
zijn volop betrokken. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in
voor hun plaatselijke kerk.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen alleen in heel uitzonderlijke gevallen subsidie
dus om te kunnen bestaan hebben ze een financiële injectie nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en
de samenleving.
Wanneer je het bedrijfsmatig bekijkt komt een kerk jaarlijks voor veel uitgaven te staan. Ondanks dat
het niet eenvoudig is voor een kerkbestuur om de ‘eigen broek op te houden’ willen ze er zich m et zijn
allen zo graag voor inzetten dat er kerken blijven in Nederland. Aanwezigheid van kerken die dienstbaar zijn op mooie en op moeilijke momenten. Al is er zeker niet overal groei waar te nemen in kerkbetrokkenheid en katholieke identiteit (hoewel, op sommige plekken is die groei er wel), en al zal er
zich dus wel iets van een noodzakelijke krimp gaan aftekenen… je moet er toch niet aan denken dat ze
(de kerken) er straks helemaal niet meer zijn?!
Een parochiebestuur is al dankbaar met elke gift of schenking. Omdat het kerkgenootschap drager is
van de ‘ANBI-status’ is bij grotere bedragen bijvoorbeeld periodiek schenken met aftrekbaarheid de
moeite waard. Wanneer u periodieke gift als zoekterm invult in uw internetbrowser komt u gemakkelijk op de webpagina van de belastingdienst waar u het betreffende formulier kunt downloaden.
Met alle vertrouwen doen wij de hartelijke oproep: geef om uw kerk!
penningmeester Ton
kassiers Martijn, Gary, Annemarie, Pim, Wim, Cor, Ineke, Piet
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Voor alle kinderen: KISI-club Zaanstreek
Beste KISI clubbers, beste ouders!
KISI-club bijeenkomsten
noteer alvast!
do. 13 februari 16.00 uur: bij de Bonifatiuskerk
do. 12 maart 16.00 uur: bij de Maria Magdalenakerk
do. 2 april 16.00 uur: bij de Jozefkerk
do. 14 mei 16.00 uur: bij de Bonifatiuskerk
zo. 7 juni 16.00 uur: jaarafsluiting in Odulphuskerk

Familie-musical ‘Ruth’

Een idee om met z’n allen naar toe te gaan?!
Actueel
Een verhaal over
vreemdeling zijn en
aansluiting vinden, over
culturen die botsen en
liefde die alles overwint.
Aangrijpend
Een verhaal over afscheid nemen
en een nieuwe start maken: Hoe je
moedig en trouw een nieuwe weg
vindt in een vreemd land.
Authentiek
Het verhaal van een
jonge vrouw die,
ondanks alle
tegenstand, niet van wijken wil
weten. Ze blijft aan de
zijde van haar schoonmoeder, Naomi. En wanneer
Ruth Boaz ontmoet,
gloort er nieuwe hoop.
Meer weten? www.ruth-musical.org
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Aswoensdag
ASWOENSDAG

‘Waarom strooien we as met Aswoensdag’
Op woensdag 26 februari is het Aswoensdag.
Het begin van de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen.
In de kerken worden op die dag de gelovigen getekend met het askruisje. Maar waarom as?
De naam Aswoensdag komt van het gebruik in vroeger eeuwen om aan
het begin van de vasten as te strooien over de
hoofden van boetelingen en degenen die vastten. Het was een teken van verslagenheid om
het eigen falen. 'In zak en as zitten' is nog altijd
een uitdrukking voor mensen die zich even
geen raad meer weten. De zegswijze komt letterlijk uit de bijbel. Als mensen daar rouwen,
zitten ze letterlijk in kleding van juten zakken
en bestrooien ze zich rijkelijk met as. As is in de
bijbel een teken van armzaligheid, van nietswaardigheid. Al in het eerst boek van de bijbel maakt Abraham zich heel klein tegenover God door te
zeggen: "Ofschoon ik maar stof en as ben" (Genesis 18, 27) Bisschop Johannes Chrysostomos (344407) spreekt zijn gelovigen aan met 'stof en as' als beeld van menselijke vergankelijkheid en de Middeleeuwse abdis en mystica Hildegard van Bingen (1098-1179) noemt zichzelf 'een Zwakke mens, van
as tot as, van leem tot leem'.
Misschien heeft de Kerk met het asritueel - precies aan het begin van de lente - voorchristelijke gebruiken
willen
kerstenen.
In sommige delen van Zwitserland en Duitsland worden in deze tijd van het jaar grote vuren ontstoken
op de velden. Het zijn overblijfselen van de oeroude voorjaarsvuren om de winter te verbranden. De as
werd uitgestrooid op de akkers om de vruchtbaarheid te bevorderen. In die vroegere tijden waste men
ook met as en kende men de zuiverende werking ervan.
Dit soort tradities zijn in ons land niet zo bekend. Toch heeft as op het hoofd zijn zin niet verloren. Hoe
meer de moderne mens denkt zelf God te zijn in een maakbare wereld, roept de as de vergankelijkheid
in herinnering. "Je bent stof en tot stof keer je terug" (Genesis 3, 19) zegt God in de bijbel tegen Adam
en Eva als hij hen het paradijs uitstuurt. Het is ook de tekst die gebruikt wordt als gelovigen op Aswoensdag met as getekend worden. Het betekent zoveel als: alles gaat voorbij, alleen God blijft. Of anders
geformuleerd:
bezin je op waar je mee bezig bent en kies voor waar het in het leven werkelijk om draait.
Het strooien van as over de hoofden van de boetelingen werd later vereenvoudigd tot het askruisje.
Maar het altaarmissaal laat nergens het woord askruisje vallen. Er wordt steeds gesproken over 'het
opleggen van de as', een veeg, een vlek, desnoods het hele hoofd vol. 'Erkennen dat we stof zijn: zoals
een gebed uit de liturgie zegt, dáár gaat het om.
Bron: Kostersboek. Nijmegen
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Biecht
DE BIECHT VAN JUAN-DIEGO

De biecht van Juan-Diëgo
Het was warm, verschrikkelijk warm, en net liep tegen net middaguur. De zon was genadeloos. Zoals
altijd, tijdens enorme hittegolven, stopten de mensen met werken. Zelfs de huisdieren waren niet van
hun plaats te krijgen en bleven waar zij waren, beschermd door een klein beetje schaduw. De cactussen en de overige planten snakten naar water en schenen verzwakt.
Ik bevond mij in de kerk om mij te beschermen tegen de hitte, om de tijd te benutten met lezen en de
godsdienstles voor te bereiden. In het algemeen was het zo dat men tijdens perioden van grote hitte
tegen het middaguur niet uit zijn huis kwam en elke activiteit hetzij vroeg in de morgen hetzij na vijf
uur "s middags werd gedaan.
En zie daar, er komt een jonge man aan, vermoeid en bezweet. Ik geloof dat ik hem herken. Het is een
jongen uit Santos Pedro Y Pablo, ongeveer zes uur lopen van hier.
Ik begroet hem, vraag hem te gaan zitten en bied hem een glas koud water aan. Hij heeft vreselijke
dorst. Hij heet Juan-Diëgo. Ik vraag hem of alles goed gaat of dat er iets is voorgevallen.
"Ja, ja, alles is goed", is zijn antwoord. Degenen die van indiaanse afkomst zijn kennen een mooie traditie: zij geven altijd een positief en geruststellend antwoord, zelfs als de werkelijkheid het tegenovergestelde is.
Om te beginnen zeggen zij tegen jou: "Alles gaat goed", vervolgens vertellen zij jou langzamerhand hun
zorgen en maken jou deelgenoot van hun problemen.
"Gaat alles goed in de familie? En hoe staat het met de dieren, maken zij het goed? " (Bij de Indianen
vergeet men nooit een vraag te stellen met betrekking tot de dieren, omdat deze deel uitmaken van de
familie, zij zijn een geschenk van God)
"Ja, ja, met mij gaat het goed, God zij dank!" En hij gaat door, "Mijn vader stuurt mij want hij heeft U
heel hard nodig. Hij is ernstig ziek en hij zou graag te biecht gaan."
"Ik ga hem morgen bezoeken" is mijn antwoord.
"Nee, nee, pater, hij wil biechten, nu, nu. Hij is ongelooflijk ziek en wellicht zal hij er morgen niet meer
zijn"
Juan-Diëgo begrijpt onmiddellijk mijn gedachte en mijn bezorgdheid: "Nee pater, U hoeft zich niet te
verplaatsen en U zou niet op tijd komen. Het is bloedheet en de weg is lang. Maar kom bij de begrafenis
wanneer de God van het leven hem zal roepen. Op dit moment, alstublieft, neemt U hem de biecht af.
Mijn vader heeft mij gestuurd om zijn zonden op te biechten. Ik leen hem mijn stem. Mijn vader heeft
mij zijn zonden verteld. Ik vertel deze aan U en U vertelt deze aan God."
Juan-Diëgo vermande zich en vertelde mij over zijn vader. De nederigheid en de liefde van Iuan-Diëgo
voor zijn vader hebben mijn ontroerd. Ik dacht na over de bescheidenheid en de oprechtheid van een
vader die zijn hart opent aan God via zijn zoon als tussenpersoon.
Tegen het einde van onze ontmoeting hebben wij gezamenlijk gebeden voor vader en voor de gehele
familie. Ik heb Juan-Diëgo bedankt en gezegend: "Breng deze rozenkrans naar jouw vader en zeg hem
dat God blij met hem is en dat de Madonna van Guadaloupe hem op dit ogenblijk begeleidt."
Jean-Diëgo wilde niet blijven om iets te eten. Hij nam een stuk brood en een
fles water en ging terug naar zijn dorp.
Zijn enige verlangen was om snel naar huis terug te keren om zijn vader nog
levend terug te zien en hem de zegen van de missionaris over te kunnen
brengen. Voordat hij vertrok, wilde Juan-Diëgo echter nog een andere zegen
en sprak het volgende gebed Heilige Maria van de goede weg, begeleidt mij
gezond en behouden naar mijn bestemming."
In gedachten keek ik Juan-Diëgo na, God dankend voor dit voorbeeld van geloof dat deze jongen van 16 jaar mij had gegeven
Ik dacht na en tot op de dag van vandaag geloof ik nog steeds dat dit een
biecht was, zeer welgevallig aan God. Volgens de kerkregels natuurlijk niet
maar bij God gold het volgens mij wel. Dit was een biecht die ook een weldaad was voor mij
P. Teresino Serra / II Piccolo Missionario No 9/18
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Bron: Echo uit Afrika

Overweging
OVERWEGING DOOR PASTOOR MICHEL HAGEN

‘Open je ogen’
Nog niet zo heel lang geleden, op de derde zondag van de Advent, hoorden we dat Johannes de Doper
in de gevangenis zit met een vraag (Matteüs 11, 2-11). Ga aan Jezus vragen: “Zijt Gij de Komende, of
hebben wij een ander te verwachten?” De reactie van Jezus: “Ga aan
Johannes zeggen wat je hoort en ziet: Blinden zien, lammen lopen,
melaatsen worden genezen en doven horen, doden staan op en aan
armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. Gelukkig is Hij die
aan Mij geen aanstoot neemt.”
Dit “open je ogen” geldt ook voor ieder van ons, want bij ons speelt ergens ook diezelfde vraag. Is Jezus
het nu wel of niet? Ook wij zitten ergens in een gevangenis; als gevangenen van de tijdgeest, van de
wetenschappelijke blik, van ideeën over God en Kerk, van verwachtingen, luxe, economie, media enzovoort. In onze gevangenis proberen we naar buiten te kijken en vragen anderen die niet zo gevangen
zitten, of zij misschien het antwoord weten. Is Jezus het wel? Bestaat God echt? Is Hij Gods Zoon? Kan
lijden zinvol zijn? Is een heilig leven de inspanning waard? Is ons katholieke geloof echt de moeite
waard, of zijn alle religies hetzelfde? Wij zoeken antwoorden op de vragen van onze tijd.
Wij verschillen niet zo veel van Johanonze vragen. Ook nu zijn mensen blind
komst heeft en inzet verdient. Ook nu
steeds mensen die niet vooruit komen,
door vooroordelen of eigen complexen.
2020 als melaatsen behandeld, of dat nu

Open je
ogen
voor God

nes de Doper, in onze gevangenis, met
voor wat goed en mooi is, voor wat toezijn er mensen lamgeslagen. Er zijn nog
vastgepind door de gevestigde mening,
Sommige mensen worden ook anno
vreemdelingen zijn, illegalen, of mensen

die gewoon niet zo goed liggen in de groep. Ook nu zijn er doven,
doof voor de woorden van God, voor de goede bedoeling van de
ander. En hoeveel zijn er in onze tijd niet geestelijk dood? Hoe
arm is onze tijd, tegenover de geestelijke rijkdom die ons wordt
aangeboden?
Op een of andere manier moeten onze ogen opengaan voor de wijze waarop God aan het werk is. God
wil onze wereld veranderen, redden. Maar Hij wil het doen door en met ons. Wat Hij in Jezus begonnen
is, daarmee gaat Hij verder, maar nu door ons. Durft u het aan? Laat zijn genezing dan met u, met ons
allen beginnen.
(Bron: KN)

VAN HARTE AANBEVOLEN
Berijmde versie van het Matteüsevangelie
Een enorm werk heeft dichteres Miranda Middag – Turato verzet, door het
gehele Matteüsevangelie te berijmen. Bij het omzetten van de prozatekst
van de evangelist naar een tekst in dichtvorm heeft Miranda Middag ervoor
gekozen zo getrouw mogelijk de evangelietekst te volgen. Een heel interessante manier dus om de boodschap van de H. Matteüs dichterbij te brengen.
De titel van het boek is dan ook niet voor niets ‘Dichter bij Jezus’.
Het boek is de bestellen onder ISBN 9789082912302. Van harte aanbevolen.
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Concert
AANKONDIGING CONCERT
Sint-Bonifatiuskerk, 9 februari 15.00 uur: Projectkoor Sappho Hoorn
De parochianen van de Sint-Bonifatiuskerk Zaandam (centrum) hebben in de kerstnachtviering
(24/12 - 22.00 uur) mogen genieten van de zang van het Groot Projectkoor Edam onder leiding van
Joep van der Oord. Het koor zelf heeft dat met heel veel plezier gedaan o.a. door de mooie akoestiek, de
(kerst)aankleding van het kerkgebouw en de warme ontvangst van parochianen en medewerkers!
Een groot aantal leden van voornoemd projectkoor zingt ook bij het Projectkoor Sappho Hoorn. Dit
koor geeft een mooi concert op zondag 9 februari a.s. om 15.00 uur in de Bonifatiuskerk.
Zij zingen op deze zondag delen uit de prachtige
‘Messe Solennelle de Sainte Cécile’ van Charles Gounod en
‘Hör’ mein Bitten, Herr’ van Felix Mendelssohn Bartholdy.
Medewerkenden aan dit concert:
 Sabine Kirsten
- sopraan
 Eric Reddet
- tenor
 Fernand Bernadi - bas
 Sappho’s groot begeleidingsorkerst
Het geheel onder leiding van Joep van der Oord
Kaartverkoop (€ 15,--) via www.Sappho-Hoorn.nl of
aan de kerk € 17,50, Oostzijde 12, 1502 BG Zaandam.

VALENTIJN
Wie was Valentijn?
Valentinus is de naam van een martelaar-heilige uit de derde of vierde eeuw.
Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de Sint Valentijn. In de
tijd van paus Gelasius was er echter geen enkel biografisch gegeven meer over
hem bekend. Sint Valentijn werd genoemd als iemand ‘die terecht door mensen
wordt vereerd, maar wiens daden slechts aan God bekend zijn’. Een van deze
martelaren zou een Romeins priester zijn geweest die omkwam tijdens de christenvervolgingen on der keizer Claudius II Gothicus (268-270). Een andere Valentijn was bisschop van Terni en zou eveneens in christenvervolgingen de martelaarsdood zijn gestorven. Mogelijk gaat het hier echter om dezelfde persoon.
Er bestaat een verhaal dat een jong paar bij Valentijn kwam met het verzoek hen te trouwen. De man
was een heidense soldaat, de vrouw een christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de
wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meer paren met hetzelfde verzoek. Hij werd
aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen, probeerde hij die te bekeren.
Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari,
maar welk jaar het was is onduidelijk. Voordat het vonnis werd uitgevoerd, zag Valentijn nog kans het
dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen; Van je Valentijn, stond erop.
Volgens een andere beschrijving kwam een cipier bij de toen al in de gevangenis zittende Valentijn met
het verzoek zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een geneesmiddel, maar dat werkte
niet. Op de dag van zijn onthoofding probeerde de vader van het meisje nog wanhopig het vonnis tegen te houden, maar tevergeefs. Na Valentijns terechtstelling ontving het meisje een klein briefje van
Valentijn, waaruit een gele bloem viel (als mensen hem om raad vroegen gaf hij hen een bloem, vandaar de bloemengroet op Valentijnsdag). Op het briefje stond 'Van Valentinus' en direct kon ze weer
zien. Volgens de legende werd de vader daarna bekeerd tot het christendom.
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Stille Omgang
STILLE OMGANG 2020
Het gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam organiseert ook voor het jaar 2020
de jaarlijkse omgang en wel in de nacht van 21-22 maart a.s.
Het is dit jaar een bijzonder jaar:
we herdenken dat 675 jaar geleden het ‘Mirakel van Amsterdam’heeft plaats
gevonden. De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de oude kerk in
1345 liep, nadat hij getuige was geweest van het eucharistisch wonder dat aan
een zieke geschiedde.
De intentie is: “De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander....”
(ontleend aan Pater Frans van der Lugt S.J. Liefde en luisteren)
* Met de stilte van ons luisteren geven wij ruimte aan het spreken
van de ander.
* Luistert iemand echt, dan voelt de spreker zich vrij en
meer
zichzelf.
* Wie echt luistert wil geen advies geven of macht hebben.
* Voor ons: proberen te luisteren in de innerlijke stilte,
naar het woord van God
Om deel te kunnen nemen aan deze Stille Omgang rijdt
er een bus vanaf het kerkplein van de Sint-Bonifatiuskerk naar Amsterdam v.v.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
Marleen van der Wardt  06 40 51 12 10, aan de koffiecorner of aan de pastorie.
Vertrek: 21 maart om 21.00 uur precies vanaf de pastorie van de
Sint-Bonifatiuskerk, Oostzijde 12, Zaandam (centrum)
Kosten: € 14,-- per persoon (betalen in de pastorie voorafgaande aan vertrek).

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsformulier
Naam:

____________________________________________________________________________________________

Adres:

____________________________________________________________________________________________

E-mailadres:

____________________________________________________________________________________________

Telefoon:

____________________________________________________________________________________________

Aantal deelnemers:

____________________________________________________________________________________________

Bij verhindering, ná aanmelding, z.s.m. doorgeven a.u.b.  06 40 51 12 10
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Vieringen
WEEKENDVIERINGEN ZAANSTREEK ZUID

Za. 1 feb.
Maria Lichtmis
Zo. 2 feb.

St. Bonifatius
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
na afloop: Blasiuszegen

10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
na afloop: Blasiuszegen

Eerste vrijdag
Vr. 7 feb.
Za. 8 feb.
5e zondag
Zo. 9 feb.
‘Lourdeszondag’
Za. 15 feb.
6e zondag
Zo. 16 feb.

9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie

Za. 22 feb
7e zondag
Zo. 23 feb.

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart

Aswoensdag
Wo. 26 feb.

19.00 u. Eucharistie
met asoplegging

A. Goedhart/S. Fieggen

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart

A. Goedhart/S. Fieggen

Za. 29 feb.
1e Vastenzondag
Zo. 1 mrt.

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart

Eerste vrijdag
Vr. 6 mrt.
Za. 7 mrt.
2e Vastenzondag
Zo. 8 mrt.

9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart/S. Fieggen

Za. 14 mrt.
3e Vastenzondag
Zo. 15 mrt.

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart

Za. 21 mrt.
Zondag Laetare

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart

Zo. 22 mrt.
Za. 28 mrt.
5e Vastenzondag
Zo. 29 mrt.

Za. 4 apr.
Palmzondag
Zo. 5 apr.

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart

St. Jozef

H. Maria Magdalena

St. Odulphus
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

10.00 u. Woord en
Communie
W. Waardijk

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens na afloop:

na afloop: Blasiuszegen

Blasiuszegen

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. Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
B. Dijkman
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

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

10.00 u. Eucharistie
N. Beemster

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

10.00 u. Woord en
Communie
R. Casalod

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

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

na afloop: asoplegging

na afloop: asoplegging

-

-

-

10.00 u. Woord en
10.00 u. Eucharistie
Gebed Werkgr. Liturgie F. Bunschoten

10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

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. Eucharistie
F. Bunschoten

10.00 u. Woord en
Communie
W. Waardijk

10.00 u. 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

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

10.00 u. Woord en
Communie
W. Waardijk

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

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

Door-de-weekse vieringen en koren zie pagina 14
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WEEKENDVIERINGEN ZAANSTREEK NOORD
HH Martelaren

St. Petrus

H. Maria Magdalena

10.00 u. Eucharistie
G. Noom

19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u. Woord en Communie
T. Molenaar

Za. 1 feb.
Maria Lichtmis
Zo. 2 feb.

Za. 8 feb.
5e zondag
Zo. 9 feb.
Za. 15 feb.
6e zondag
Zo. 16 feb.

Za. 22 feb.
7e zondag
Zo. 23 feb.

Aswoensdag
Wo. 26 feb.
Za. 29 feb.
1e Vastenzondag
Zo. 1 mrt.

10.00 u. Woord en Communie
A. Dijkers

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

10.00 u. Eucharistie
G. Noom

19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

19.00 u. Woord en Communie
K. Schuurmans

19.00 u. Woord en Communie
M. Bruijns

16.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Woord en Communie
K. Schuurmans

19.00 u. Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u. Woord en Communie
S. Baars

10.00 u. Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u. Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u. Woord en Communie
J. Hoekstra

19.00 u. Woord en Communie
10.00 u. Woord en Communie
T. Molenaar

10.00 u. Woord en Communie
K. Schuurmans

10.00 u. Woord en Communie
A. Dijkers

19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Woord en Communie
R. Casalod

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Woord en Communie
T. Molenaar

19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Eucharistie
G. Noom

10.00 u. Woord en gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Woord en Communie
K. Schuurmans

19.00 u. Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u. Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u. Woord en Communie
R. Casalod

10.00 u. Oecumenische dienst
M. Bruijns

2e Vastenzondag , Za. 7 mrt., geen vieringen
Zo. 8 mrt.
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
Za. 14 mrt.
3e Vastenzondag Zo. 15 mrt.
10.00 u. Woord en Communie
M. Bruijns
Za. 21 mrt.
Zondag Laetare
Zo. 22 mrt.

Za. 28 mrt.
5e Vastenzondag
Zo. 29 mrt.

Za. 4 apr.
Palmzondag
Zo. 5 apr.

- 13 -

Oecumenische dienst in de
Nieuwe Kerk
10.00 u. Woord en gebed
Werkgroep Liturgie

Koren
KOREN IN DE ZONDAGSVIERINGEN ZAANDAM-ZUID
St. Bonifatius

St. Jozef

H. Maria Magdalena

St. Odulphus

Za. 1 feb.
Zo. 2 feb.

Cantor + orgel
Koor Con Amore

Gemengd koor

Liturgiekoor

Caeciliakoor

Za. 8 feb.
Zo. 9 feb.

Orgel
Vocaal ens. Volendam

Gemengd koor

Caeciliakoor

Koor Con Amore

Gemengd koor

Caeciliakoor

Caeciliakoor

Za. 15 feb.
Zo. 16 feb.

Orgel
Schola

Za. 22 feb.
Zo. 23 feb.

Orgel
Samenzang

Gemengd koor

Caeciliakoor

Caeciliakoor

Za. 29 feb.
Zo. 1 mrt.

Orgel
Koor Con Amore

Gemengd koor

Liturgiekoor

Caeciliakoor

Za. 7 mrt.
Zo. 8 mrt.

Cantor + orgel
Samenzang

Gemengd koor

Caeciliakoor

Koor Con Amore

Gemengd koor

Caeciliakoor

Caeciliakoor

Za. 14 mrt.
Zo. 15 mrt.

Orgel
Caeciliakoor

Za. 21 mrt.
Zo. 22 mrt.

Schola
Samenzang

Gemengd koor

Caeciliakoor

Caeciliakoor

Za. 28 mrt.
Zo. 29 mrt.

Orgel
Samenzang

Gemengd koor

Liturgiekoor

Caeciliakoor

Za. 4 apr.
Zo. 5 apr.

Cantor + orgel
Koor Con Amore

Gemengd koor

Caeciliakoor

Gregoriaanse schola

Vieringen op door-de-weekse dagen en biechtgelegenheid
St. Bonifatiuskerk, Zaandam:

Eucharistie: wo. 19.00 u; eerste vr. v.d. mnd. 9.30 u
biechtgelegenheid: op afspraak

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.

Denkt u aan de
Actie Kerkbalans?
Lees de informatie
in de bij dit blad bijgeleverde envelop!
Geen envelop? Vraag een van de medeweerkers naar een formulier.
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bouwbedrijfjmm.nl
“We doen het òf goed, òf niet”

Bouw- en Aannemingsbedrijf

JMM
Oostermeerweg 61
1184 TT Amstelveen
Telefoon 06 531 221 62

Zingen in een koor…….. dat kun jij ook!
Meldt je aan via de pastorie 075 61 64 807 of via het redactieadres:  redactieboni@live.nl

I
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Woord
PASTOOR AAN HET WOORD

I

n deze eerste Zaancirkel van 2020 wil ik u allen graag nogmaals het allerbeste wensen voor een
gezond, vreugdevol en gezegend levensjaar… Ieder heeft wel allerlei voornemens en plannen en je
wilt graag dat alles ook voor elkaar komt.

Graag wil ik ook een vurige wens in vervulling zien gaan: het slagen van de ACTIE KERKBALANS. Dat is
de drijvende kurk voor een financieel gezonde ‘bedrijfsvoering’ van onze parochie. Licht, verwarming
en onderhoud van het kerk- gebouw waar we iedereen graag welkom heten en waar we met elkaar
ons Geloof mogen vieren en impulsen krijgen om het ook in het alledag-leven uit te dragen Is de verantwoordelijkheid van ons ALLEMAAL. Als u dit ook zo aanvoelt, steun royaal met uw bijdrage Kerkbalans.
Steun op het terrein van ons kerkblad, in de vorm van menskracht bij het maken en uitwerken is ook
noodzakelijk, anders houdt het op en dat zou jammer zijn. Daarnaast zijn er nog meer, in te vullen vacatures, u vindt ze op pagina 24. Zonder invulling van deze vacatures kan het vele, mooie en maar ook
noodzakelijke parochiewerk geen voortgang meer vinden!
De komende 40-dagentijd roept iedereen in onze
parochie op om een werkelijke bijdrage te gaan leveren aan een jonge vrouw uit onze eigen gemeenschap die in GHANA een prachtig werk verricht onder straatmeisjes. In een team werkt aan de opvang
van deze meisjes en daardoor een betere toekomst
voor hen bereikbaar maakt.
In een wereld die tegenwoordig zo warrig en dreigend is, kan meewerken een vonk van liefde en hoop
voelbaar maken. Dus: maak er een succes van.
Al met al: in 2020 ECHT jezelf inspannen voor je Geloof zal verfrissend werken en je blij maken. Dat
zou ik graag wensen. Helpt u mee die wens te vervullen?
Met herderlijke groet, uw pastoor.

100 woorden
Hoe mooi kan het leven zijn
Als je geboren wordt in een warm nest
Als je opgroeit in een veilige omgeving
Als je er in je leven mag zijn voor anderen
Als je mag toeleven naar een mooi levenseinde
Hoe mooi kan het leven zijn
Als je de toekomst tegemoet kunt gaan
vol geloof in de goede God
Als je sterk kunt ervaren dat Jezus mens
en eniggeboren Zoon van God is
Als je er vertrouwen in hebt dat ons de kracht
van Gods goede Geest geschonken wordt
Als je je geliefd, veilig en geborgen weet
in Gods hand.
Zo mooi!
Ria van Hemmen - van der Heijden (Berne Media)
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Nieuws
NIEUWS IN HET KORT
 Blasiuszegen

In het weekend van 1 en 2 februari ontvangt iedereen, die dat wil, de Blasiuszegen! De heilige Blasius leefde in de vierde eeuw. De Blasiuszegen is geen alternatief
voor een grieptablet, maar kan er vooral voor zorgen dat boze woorden in je keel
blijven steken en de goede woorden eruit komen. Benut dit aloude gebruik!
De zegen zal worden gegeven na afloop van de eucharistievieringen op zaterdagavond 19.00 uur én zondag 10.00 uur in onze kerk
Doen – Doen!

 Lourdeszondag
Op zondag 9 februari, die we in het bijzonder aan Maria
van Lourdes toewijden, komt het VocaalEnsemble uit Volendam de viering opluisteren.
Het wordt een feestelijke zondag met lichtprocessie en
natuurlijk de Lourdesgrot om Maria in het ‘zonnetje’ te
zetten.
U bent allen van harte welkom!
 Zondag 9 februari
Deze zondag wordt gevuld met muziek. Allereerst tijdens de viering ’s morgens. Lees vorige item!
En ’s middag met een mooi concert. Joep van der Oord (u weet vast nog wel van de kerstnachtmis!!)
komt met het Projectkoor Sappho een concert geven. Dit koor bestaat voor een groot deel uit de
zangers die in de kerstnachtviering in onze kerk hebben gezongen. Dat kan alleen maar genieten
worden. Het concert begint om 15.00 uur. Meer hierover op pagina 10.
 Schelpenviering
Op zaterdag 15 februari om 14.30 uur zal er in onze kerk een ‘Schelpenviering’ worden
gehouden. Tijdens deze viering wordt aan alle ouders van kinderen die de afgelopen
jaren gedoopt zijn de ‘doopschelp’ uitgereikt. Mochten er ouders zijn die weten dat ze
een doopschelp bij de doop van hun kindje hebben opgehangen en onverhoopt geen
uitnodiging hebben ontvangen: laat het ons a.u.b. even weten!
 40-dagentijd
Op woensdag 26 februari gaan we ‘op reis’ naar Pasen. 40 Dagen om ons in te spannen
en als resultaat: een NIEUW mens worden. Om jezelf een spiegel voor te houden en
om tijd voor jezelf te maken. Er is zoveel ballast in je alledag-leven, waardoor je vaak
eigenlijk niet ‘uit de verf’ komt. Je relaties in het gezin, op je werk, met vrienden en
bovenal met God weer eens opfrissen. Dat doet goed!!! Kom naar de viering op die dag
en ontvang het uiterlijk teken van een inwendige vernieuwing: het ASKRUISJE. De viering begint om 19.00 uur in de kerk.
 Stille Omgang
In de nacht van 21 op 22 maart a.s. zal de jaarlijkse Stille Omgang worden gelopen. Over deze stille
tocht die een lange traditie kent leest u in het Algemene Deel op pagina 11.

Een beter wij begint
bij iets minder mij.
Laten we wat meer naar elkaar omkijken.
Bron: kro/ncrv
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Misintenties
LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES
Weekend 2/3 Febr.

Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis / Blasiuszegen
Gé Lammers, Annie Bloetjes – Hooijschuur; Johan van der Wardt; Herman Morianner; Hendrika van Baar – Hoek Latri Delhaye-Manboensom;
Woensdag 5 Febr. H. Agatha,
Vrijdag 7 Febr. Eerste Vrijdag van de maand /
maagd / martelares (zaal / 19.00 u) Dag van het H.Hart van Jezus (zaal / 9.30 u)

Weekend 8/9 Febr.

5e zondag door het jaar / Lourdeszondag (KWD)
Marietje van den Huijsen; Koen Hazes, Onorina Blokdijk – Toffoli; Sandra Marijke Blank, Jos en Nelly Sprangers - van Riel
Woensdag 12 Febr. (zaal 19.00 uur)

Weekend 15/16 Febr.

6e Zondag door het jaar
Jos Bottinga; Han van Veen- de Backer; Jacobus van Veen en Jaapje,
Susan, Frans en Lucas van Velsen, Titia Warmenhoven – Winkel; Corrie
Zaal – Rietveld; Gerard Lindeman; Domenico Antonio Savastano, Manual
Jose Fonseca, Maria Cornelia Goedhart - van Stijn; Leo Goedhart
Woensdag 19 Febr. (zaal 19.00 uur)

Weekend 22/23 Febr.

7e Zondag door het jaar (KWD)
Hans Paijens; Manuel Nascimento Dias; Dini Schlesinger – Saryono; Maria Ramos – Pires; Coby Schut - van den Noort, Emma Bächler en overl.
fam.; Piet en Toos de Groot; Fiep Scholten
Woensdag 26 Febr. Aswoensdag (! Kerk ! /19.00 u)

Weekend 29 Febr./1 Mrt.

1e zondag van de 40-dagentijd (KWD)
Gé Lammers, Ans Kaatee – Genefaas; Anna Oudejans Koghee; António
Nascimento Lopes; Christina Potma – Bart, Joseph Botman; Hans Dorenbos
Woensdag 4 Mrt. (zaal/19.00 uur)
Vrijdag 6 Mrt. Eerste Vrijdag van de Maand /
Dag van het H.Hart van Jezus (zaal / 9.30 u)

Weekend 7/8 Mrt.

2e Zondag van de 40-dagentijd (KWD)
Petronella Graas - Smit; Matteus Koopmeiners; Afra Klitsie - de Leeuw;
Jaap Kerssens; Leo den Teuling, Latri Delhaye-Manboensom, Jos en Nelly
Sprangers - van Riel, Gerard en Co Bart-Happe; Liesbeth Tambach
Woensdag 11 Mrt. (zaal/19.00 uur)

Weekend 14/15 Mrt.

3e Zondag van de 40-dagentijd (KWD)
Suzan, Frans en Lucas van Velsen, Annie Bloetjes – Hooijschuur; Johan
van der Wardt; Herman Morianner; Hendrika van Baar – Hoek, Jos Gouwe-leeuw; Nico Corver; Jan van ’t Ent; voor onze parochiegemeenschap
Woensdag 18 Mrt. (zaal/19.00 uur)

Weekend 22/23 Mrt.

4e zondag van de 40-dagentijd / zondag Leatare (KWD)
Jos Bottinga; Han van Veen- de Backer; Jacobus van Veen en Jaapje, Onorina Blokdijk – Toffoli; Sandra Marijke Blank, Manual Jose Fonseca, Gé
Lammers; Latri Delhaye; Fiep Scholten
Woensdag 25 Mrt. (zaal/19.00 uur)

Weekend 29/30 Mrt.

5e zondag van de 40-dagentijd (KWD)
Titia Warmenhoven – Winkel; Corrie Zaal – Rietveld; Gerard Lindeman;
Domenico Antonio Savastano; pastoor Henk van der Hulst; Jan Veerman
Fiep Scholten
Zaterdagviering 19.00 uur, zondagsviering 10.00 uur in de Sint-Bonifatiuskerk.
Woensdagavond, 19.00 uur; eerste vrijdag van de maand 9.30 uur aan het Jozefaltaar.
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Financieel
FINANCIEEL NIEUWS
Beste mede parochianen,
De Bonifatiuskerk is een plek waar veel mensen zich thuis voelen
en waar we elkaar kunnen ontmoeten. Zo staan we er op memorabele momenten stil, bij het leven en de dood. De kerk mag en
is een plaats van troost, steun en herinneringen. In het afgelopen
jaar hebben wij dankzij de financiële bijdrage van u en andere
weer veel kunnen doen.
Op dit moment zijn we bezig met de laatste werkzaamheden van fase 1, de vloerrestauratie. De convectoren zijn in het afgelopen jaar geplaatst en op de koorzolder is er nieuwe verwarming aangebracht. In het aankomende jaar hoopt de parochieraad de gasheaters te kunnen verwijderen uit de
kerk. Daarmee zal fase 1 dan volledig voltooid zijn. Daarnaast hopen we te gaan starten met de restauratiewerkzaamheden aan het dak. Van enkele dakvlakken zullen de leien worden vervangen en er zullen enkele herstelwerkzaamheden worden gedaan.
De opbrengst van de actie kerkbalans gaat niet alleen naar de gebouwen (o.a. gas, elektra, verzekeringen etc. etc.). Zo worden er o.a. ook de vergoedingen voor het pastorale team en de kosten voor de
eredienst van betaald.
In de komende jaren willen wij verder gaan met vieren, dienen en leren om zo onze parochie verder op
te bouwen. Ik hoop daarom van harte dat u in 2020 wederom mee wilt doen met de actie kerkbalans.
Om zo samen verbindingen te maken vanuit onze geloofsgemeenschap naar de samenleving.
Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de financiële verantwoording van onze parochie. De genoemde cijfers geven een reel beeld van hoe de parochie er op dit moment bijstaat. De parochie geeft
al jaren meer geld uit dan dat erbinnen komt. De gehele parochieraad is druk bezig om dit verlies zo
klein mogelijk te houden. We hopen daarbij ook dat u de parochie blijft steunen met een geldelijke
bijdrage in het aankomende jaar. Uw bijdrage is in zijn geheel bestemd voor de Bonifatiusparochie.

Persoonskosten
Huisvestigingskosten
Financiële lasten
Kosten eredienst
Kosten pastoraal
Verplichte afdrachten
Beheerskosten
Totale lasten

2018
€
12.502,00
€ 113.102,00
€
594,00
€
6.692,00
€
495,00
€
13.438,00
€
22.327,00
€ 169.150,00

Bijdrage parochianen
Bijdrage via kerkbalans
Opbrengst uit bezit
Incidentele baten
Totale baten

€
52.402,00
€
25.776,00
€
4.165,00
€
30.485,00
€ 112.828,00

Resultaat € -56.322,00

Begroting
2019
€
23.386,00
€
37.250,00
€
600,00
€
7.300,00
€
800,00
€
14.020,00
€
17.650,00
€ 101.006,00

Concept
2019
€
23.976,00
€
43.656,00
€
688,00
€
6.176,00
€
483,00
€ 13.904,00
€ 18.236,00
€ 107.119,00

Begroting
2020
€ 23.156,00
€ 38.500,00
€
600,00
€
6.500,00
€
450,00
€ 13.770,00
€ 16.700,00
€ 99.676,00

€
€
€

51.300,00
25.750,00
3.650,00

€
€
€

€
€
€

€

80.700,00

€ 85.366,00

€ 79.575,00

€ -20.306,00

€ -21.753,00

€ -20.101,00

57.938,00
25.878,00
1.550,00

50.750,00
26.000,00
2.825,00

Namens de parochieraad en het pastorale team
wil ik u bij voorbaat alvast hartelijk danken voor uw bijdrage in 2020.
MTL Truijens, kassier
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Terugblik
TERUGBLIK OP KERSTMIS

Terugblik op ‘Het kerstverhaal uitgestald!’
Het was weer een mooi geheel, de periode in aanloop
naar Kerst, achter in de Bonifatiuskerk.
Op de eerste drie adventszondagen was ‘Het kerstverhaal
weer uitgestald’, het is een traditie aan het worden!
De prachtig opgestelde kerststallen en groepen kregen
dan ook alle aandacht van de vele bezoekers die in de
kerk ‘kerstsfeer’ kwamen proeven!. Ook de aanverwante
artikelen in de vitrines en de mooie religieuze kerstkaarten hoorden daarbij.
Heel veel mensen hebben, tijdens de drie weekenden
durende kerstmarkt, het een en ander aangeschaft.
Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat we het mooie
bedrag van € 1500,-- hebben kunnen overmaken naar de
Stichting Restauratie Bonifatiuskerk te Zaandam.
Geweldig, meer dan we hadden durven dromen, zeker gezien het feit dat er op veel plaatsen in de omgeving Kerstmarkten werden georganiseerd waarop even zoveel kerstartikelen te koop waren.
Als sluitstuk was daar het kerstconcert van het Opmeers Vocaal Ensemble onder de enthousiaste leiding van onze eigen dirigent Alexandre Pavloff. De prachtige stemmen van de vier dames en
vier heren van dit ensemble brachten heel mooie kerstliederen en carols ten gehore. Het was een genot om naar te luisteren. De kerstmarkt met als afsluiting, dit kerstconcert liet ons voelen wat ‘kerstsfeer’ inhoudt!
Onze oprechte dank aan al die vrijwilligers voor hun warme betrokkenheid en inzet!
Ans van Breukelen
.

Terugblik op kerst vieren in de Bonifatiuskerk

 Van mooie vieringen hebben we tijdens de kerstdagen mogen genieten in onze mooi versierde kerk.
Voor dat laatste zeggen we veel dank aan de kerstploeg! Chapeau voor de veelal ouderen die dit alles
ook dit jaar weer vakkundig hebben verzorgd! Niet alleen voorafgaande aan de feestdagen, maar zeker ook, half januari, bij het opruimen van al wat met Kerstmis te maken heeft! DANK!
 De eerste viering (19.00 uur) op kerstavond was een viering voor families in de ruimste betekenis
van het woord. Ouders met kinderen, opa’s en oma’s, tantes en ooms, vriendjes en vriendinnetjes ze
waren er allemaal!
Een woord en communieviering waarin het kerstverhaal werd voorgelezen en uitgebeeld door de
kinderen van de Kinder-Woord-Dienst in onze parochie. Tyara met haar mooie rustige
stem, Carla als Maria en Denilson als Jozef en
niet te vergeten het Kerstkind gespeeld door
Shirley een zusje van één van de communicantjes, zij maakte het verhaal helemaal compleet! Natuurlijk waren daar ook de engelen:
Emmeke, Eliano en Joudi en de herders:
Doortje, Wadih en Tais.
Een kerstviering kan niet zonder de aloude
kerstliederen welke door alle aanwezigen uit
volle borst gezongen werden begeleidt door
Ernst Jacob Bakker aan ons prachtige orgel.
Een traktatie, in de vorm van een gevlochten
Lees verder onderaan de volgende pagina.
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Mensen
MENSEN IN HET NIEUWS
19-01-2020 Zyron Lane Babel
09-02-2020 Shirley Maria Akkerman
22-02-2020 Denilson Semedo
14-03-2020 Zuzanna Prorok
Welkom in ons parochiegezin en moge het
Licht van Christus, gesymboliseerd in de doopkaars,
jullie tot gids zijn in het verdere leven.
Mevrouw Kiel Verpleeghuis
Mevrouw Spek-de Wit Thuis
Wim Hendriks Thuis
Goede moed en sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd
en een speciaal gebed voor hen in de komende 40-dagentijd!
Jong en oud, die jarig worden in de komende weken
wensen wij een fijne feestdag en
Gods Zegen in het nieuwe levensjaar.

H.Doopsel






Zieken

Jarigen

Overledenen

In liefdevolle herinnering …

In de afgelopen periode hebben wij afscheid moeten nemen van
dierbare parochianen die wij hierbij met name noemen:
† 02-12-2019 Manuel Jose Fonseca
† 08-12-2019 Latri Delhaye-Manboensom
† 17-12-2019 Susanna van Velsen–van Vogelpoel *
† 24-12-2019 Fiep Scholten-Donraadt *
† 12-01-2020 Johannes van ‘t Ent
† 16-01-2020 C.A.E. Henket
† 18-01-2020 Antonius Schouten
† 24-01-2020 Hermanus Jacobus Abraham Kloos
(* zie ook de rubriek ‘In Memoriam’ pagina 22)
Wij gedenken ál onze dierbare overledenen in liefde en dankbaarheid
en wensen hen die achterblijven veel kracht en sterkte bij het dragen van het verlies.

‘Achter iedere traan van verdriet schuilt een glimlach van herinnering’
Nieuwe parochianen

Diverse nieuwe parochianen in onze parochie roepen wij van harte
een warm welkom toe. In de hoop dat u zich ‘thuis’ mag voelen
en stevig mag ingroeien in ons midden.
TERUGBLIK OP KERSTMIS

broodje (een verwijzing naar de betekenis van de geboortestad Betlehem = huis van
brood) maakte het verjaardagsfeest van Jezus helemaal af.
Het was een écht Kerstfeest! Dank aan alle medewerkenden vóór en áchter de schermen!
 De middernachtviering (22.00 uur) met voor het tweede jaar op rij Susanna Veerman aan
het orgel. Dit jaar voor het eerst Emma van den Dool met haar mooie solozang en het prachtige Projectkoor Edam o.l.v. Joep van der Oord, wat hebben de aanwezigen mogen genieten van zoveel mooie
muzikale klanken!
En dan alles aan het altaar: perfect geregisseerd, de aloude lezingen sfeervol voorgelezen door o.a.
een van onze lectrices en twee van onze jongeren, alle bewegingen van misdienaars en acolieten: het
verliep vlekkeloos, samen met pastoor hebben zij een mooie kerstviering verzorgd. Natuurlijk hebben aan het geheel, voor- en achteraf, ook de kosters, kaartcontroleurs en de mensen van de beveiliging bijgedragen. Alles bij elkaar was het een kerstavond om nooit te vergeten!
Dank aan eenieder die daaraan heeft bijgedragen!
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† Op 17 december 2019 overleed onze mede-parochiaan Su van Velsen-van Vogelpoel. Haar dochter sprak tijdens de afscheidsviering op 23 december over haar moeder, hier een samenvatting.
Ma was zelf bepaald niet mededeelzaam over haar jeugd, over haar leven met pa en ons, over wat haar
diep van binnen bezighield. Zij werd geboren in Groningen op 30 oktober 1931.
Haar vader raakte in de crisistijd zijn werk als journalist kwijt en kwam zo met zijn gezin in Utrecht
terecht. Het kon botsen in het gezin. Ma trok van jongs af aan haar eigen plan en ging zoveel mogelijk
haar eigen gang. Ze maakte zich vaak met een boek elders in huis onzichtbaar en onbereikbaar. Toen al
was ma een gesloten persoonlijkheid. Niemand wist wat er in haar omging. Niemand kreeg de kans.
Niemand liet zij toe.
Na het gymnasium ging ma bij antiquariaat Beyers in Utrecht aan het werk. Dit waren voor haar goede
jaren waarin zij de gelegenheid kreeg haar talenten verder te ontwikkelen.
En toen gebeurde het. Op een dag nam haar oudste broer Bart een studievriend mee naar huis. Su deed
open, daar stond Frans, blikken werden uitgewisseld, de bliksem sloeg in, en vanaf dat moment waren
Su en Frans een twee-eenheid, voor eeuwig, niemand kwam daar ooit nog tussen.
Na hun trouwen hield zij het uitdijende gezin in Arnhem gaande. Vooral in de tijd dat hij – eind jaren
‘50, begin jaren ’60 – doordeweeks in Zaandam op school werkte. Ze duwde hem door zijn afstudeerscriptie heen, en ook reed ze hem vanaf het moment dat zij haar rijbewijs had, begin jaren ’70, tot aan
zijn VUT dagelijks naar en van school. Al die jaren zorgde zij ervoor dat hij zonder beletsels kon doen
wat hij moest doen. Deze drijvende kracht is ma door alle moeilijke tijden heen altijd voor pa gebleven,
tot aan zijn dood.
Voor ons, kinderen, was ma vaak geen gemakkelijke moeder. Echt lief en zacht kon je haar niet noemen. Maar ze hield van ons en dat bleek vooral uit de manier waarop zij haar bezorgdheid toonde,
vooral later, toen wij met onze eigen levens bezig waren.
In de jaren ‘70, ging ma weer opnieuw aan het werk, als bibliothecaresse en administratief medewerker bij het Medisch Opvoedkundig Bureau., en daar is ze tot haar pensioen gebleven. Ze had ook belangstelling voor antiek zilver en Chinees aardewerk en studeerde tevens Pools (vanwege haar Poolse
voorouders?). Haar liefde voor de tuin en voor het lezen en voor taal in het algemeen. Ze sprak en
schreef ook perfect Frans.
En toen gebeurde het, op 18 december 2011 om precies te zijn. Op die datum kreeg ma haar eerste
herseninfarct. Het ergste gevolg hiervan voor haar was de afasie. Dat zij niet meer gewoon kon spreken, niet meer haar gedachten onder woorden kon brengen, niet meer goed kon schrijven, was voor
ma een ramp. Voor haar voelde het als levend dood zijn, de hel. Daarna volgde verlies op verlies: de
dood van haar zoon, onze jongste broer Lucas, in 2013, en daarna de ziekte en het overlijden van pa,
haar grote liefde en houvast in het leven. Daarna een tweede herseninfarct. Doorgaan met leven, en
zoveel mogelijk zelfstandig en onafhankelijk blijven, dat werd de opdracht die ma zichzelf gaf. Dit vanuit een diep geloof en vertrouwen in God. Hierbij legde zij zichzelf een ijzeren discipline op. Dit maakte
dat ma ondanks haar afnemende krachten tot maart vorig jaar thuis kon blijven wonen. Daarna paste
zij zich aan het ritme van het verpleeghuis aan, maar trok ook dáár haar eigen plan en ging zoveel mogelijk haar eigen gang. Natuurlijk met voldoende pauzemomenten voor het roken, als het weer goed
was lekker buiten op een bankje voor de deur. Zo kon zij het volhouden, samen met ons.
Maar het meest hield Su van God. Bij hem weet zij zich nu eindelijk thuis.
Lief moedertje, we bewaren je voor altijd in ons hart.



† ‘Onze Fiep is niet meer’ ..... stond op de rouwaankondiging van onze mede-parochiane Fiep Scholten. Op 24 december 2019 overleed zij. Een samenvatting van wat tijdens de afscheidsdienst door
haar schoondochter werd gememoreerd.
Fiep in één enkele zin beschrijven is onmogelijk. Ter nagedachtenis aan het leven met Fiep kom ik
woorden tekort. Van de 82 jaar dat ze geleefd heeft heb ik er als schoondochter 37 van mee mogen
maken. Er zijn in ons midden mensen die dit ruimschoots overtreffen. Zo kende ze Arnold vanaf haar
15e. Een rekensommetje leert dat zij 67 jaar samen waren, in voor en tegenspoed.
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Fiep hield veel van Arnold en van haar kinderen, aangetrouwde kinderen en kleinkinderen, op haar
eigen wijze gaf zij hen aandacht en haar onvoorwaardelijke liefde. Daar kijken wij met een warm gevoel op terug. Familie en vrienden namen ook een heel belangrijke plaats in maken van afspraken.
Iedereen moest het (op haar manier) naar zijn zin hebben en daar stak ze enorm veel energie in. 16
jaar heeft Fiep in de ouderzorg van Humanitas gewerkt. Ze volgde een opleiding en had haar eigen
klantjes waar ze met veel liefde en plezier werkte. In haar vrije tijd was ze regelmatig te vinden bij de
volkstuin ‘Ons Lustoord’ waar Arnold en Fiep een prachtig huisje hadden staan, Bloemen en planten
waren haar lust en haar leven. Fiep was na haar pensioen actief bij de Zonnebloem. Heel fanatiek verkocht ze jaarlijks loten daar voor .De Bonifatiuskerk nam ook een belangrijke plaats in. Zo zong zij regelmatig in het koor, waarmee zij tot het laatste moment heeft opgetreden en ging zij op dinsdag altijd
naar het koffie uurtje van pastoor Goedhart.
Fiep was een bezige bij, altijd bezig met het verbinden en helpen van anderen maar wel op haar manier. Dit leidde zo nu en dan wel eens tot wat wrijving. Ze bedoelde het absoluut altijd goed maar kon
daardoor wel eens teveel de grens van de ander overgaan. Binnen de familie noemde we dit ook wel
eens de Fieperiaanse wijze.
Fiep, Fiepen. Fieperiaans; Fiep is afgeleid van Sofie. Sofie is een Griekse meisjesnaam die (Ievens)wijsheid betekent. Fiep is een Friese meisjesnaam en betekent ‘vrede, bescherming.
Fiepen; een bestaand woord voor helemaal opgaan in iets, alles volgens de regels doen. Fieperiaans;
Bedacht door de naasten van Fiep, iets doen zoals alleen Fiep dat zou doen, ofwel typisch Fiep.
In 2016 begonnen er veranderingen op te vallen. had. Onderzoeken volgden en wezen op Alzheimer,
een diagnose die hard binnen kwam. Ze had dit proces bij haar moeder meegemaakt en was enorm
bang dat het haar ook zou treffen .
Tot maart 2019 heeft zij bij Arnold thuis gewoond, maar het ging helaas niet meer, de rek was eruit en
de zorg te zwaar. Gelukkig was er dichtbij een kamer in het Vlinderhuis van het Erasmushuis.
Ze is liefdevol verzorgd door de medewerkers maar ook voor hun was het regelmatig erg zwaar. Dat
hebben we ons altijd gerealiseerd.
Donderdag de 1e december is Fiep gevallen op haar kamer en heeft daarbij haar heup gebroken. Opereren was geen optie met als gevolg bedlegerigheid en veel pijn. Er is in goed overleg gestart met pijn
bestrijding. Op 24 december overleed zij.
We zijn dankbaar voor wie ze was en wat ze voor ons betekend heeft. Er is niemand zoals onze Fiep.



Kerkwacht van de Bonifatiuskerk, iets voor jou?
Wij kerkwachten van de Bonifatiuskerk zijn hartstikke trots op onze
mooie kerk. Daarom zorgen we ervoor dat hij elke zaterdagmiddag van
13.00 tot 16.30 uur open kan.
We openen de deuren en ontsteken de lichten voor alle bezoekers,
of ze nu komen om een kaarsje op te steken, de stilte te zoeken,
of speciaal om het fraaie interieur van onze monumentale kerk te bewonderen. Vaak maken we een praatje met ze en leiden we ze rond. Na
afloop doven we de lichten en sluiten we de kerk weer.
Op dit moment zijn we met 11 enthousiaste kerkwachten, maar we kunnen best nog wat versterking (m/v) gebruiken.
Lijkt het jou ook wat? Neem dan contact op met:
Piet Disveld (coördinator)
Mobiel: 06 20080664
E-mail: pdisveld007@hotmail.com
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Moge zij rusten in vrede

Vrijwilligers
DE VACATUREBANK
De Sint-Bonifatiusparochie is een van de zeven rooms-katholieke gemeenschappen in de Regio Zaanstreek en bevindt zich in het centrum van Zaandam.
In deze parochie functioneren diverse werkgroepen met in totaal zo’n 125 vrijwilligers. Zij zorgen er
voor dat alles op rolletjes verloopt, van de zang bij eucharistievieringen tot ontvangen van gasten, van
het begeleiden van jeugd en jongeren tot het drukken van misboekjes en nog veel meer.
De Sint-Bonifatiusparochie wil een thuis zijn voor eenieder, die lief en leed met elkaar middels vieringen gelovend wil delen.
Op zaterdagmiddag staan de kerkdeuren letterlijk open van
13.00 tot 16.30 uur. En op de dinsdagochtend is eenieder
welkom voor contact met elkaar bij de wekelijkse koffieinloop.
Om dit alles mogelijk te maken zijn de vele vrijwilligers dagelijks in touw. Naast het werk als vrijwilliger is ook tijd voor gezelligheid, een goed gesprek en een kopje koffie of thee.
U bent van harte welkom!
Pastoor A.F.M. Goedhart
Voor alle onderstaande vacatures geldt dat er géén vrijwilligersvergoeding of reisvergoeding wordt
aangeboden. Er is een WA verzekering via het bisdom afgesloten.
VACATURES PER JANUARI 2020

Vacature
Werkzaamheden
Tijdsduur
Gevraagde kwaliteiten
Wij bieden
Contact
Vacature
Werkzaamheden

Tijdsduur
Gevraagde kwaliteiten
Wij bieden
Contact
Vacature
Werkzaamheden
Tijdsduur
Gevraagde kwaliteiten

Wij bieden
Contact

Ledenadministratie
Bijhouden ledenadministratie en andere voorkomende administratieve
werkzaamheden.
1 ochtend en/of middag per week (in overleg).
Kennis hebben van programma’s als Word / Excel; goed kunnen overleggen
en samenwerken met anderen. Indien nodig bereid zijn cursussen te volgen.
Gezellige werkkring.
075 614 47 78 / 075 616 48 07
Kerkwacht
Tijdens openstelling van het kerkgebouw aanwezig zijn, om parochianen /
kerkbezoekers, die dit op prijs stellen, informatie te geven. Bovendien houden kerkwachten een oogje in het zeil opdat alles in en om het kerkgebouw
rustig en veilig verloopt.
Per toerbeurt, op zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.
Goed kunnen omgaan met mensen, secuur, oplettend en representatief zijn.
Een verantwoordelijke, maar ook dankbare functie.
075 612 13 72 / 06 20 08 06 64 / pdisveld007@hotmail.com
Redactie Parochieblad Zaancirkel
2 x per jaar het samenstellen van het algemeen deel van het parochieblad de
Zaancirkel (regio Zaanstreek) en 6 x per jaar het parochiedeel, uitwerken en
printklaar maken.
Per parochieblad een aantal dagen.
Kennis hebben van programma’s als Word / Excel; creativiteit; inventiviteit;
goede taalbeheersing; aangeleverde copy kunnen aanpassen en printklaar
maken; zelfstandig kunnen werken; goed kunnen overleggen en samenwerken met anderen.
Gezellige werkkring
075 614 47 78 / redactieboni@live.nl
- 24 -

Vrijwilligers
DE VACATUREBANK
Vacature
Werkzaamheden
Tijdsduur
Gevraagde kwaliteiten
Wij bieden
Contact
Vacature
Werkzaamheden
Tijdsduur
Gevraagde kwaliteiten
Wij bieden
Contact
Vacature
Werkzaamheden

Tijdsduur

Gevraagde kwaliteiten
Wij bieden
Contact
Vacature
Werkzaamheden
Tijdsduur
Gevraagde kwaliteiten
Wij bieden
Contact

Secretaris Stichting Restauratie Bonifatiuskerk (SRB)
Bijhouden van het vriendenbestand; brieven/ uitnodigingen schrijven naar
vrienden en of fondsen; mede organiseren van acties etc., dit alles t.b.v. de
verdere restauratie van het kerkgebouw.
Afhankelijk van wat er gedaan moet worden.
Tijd, energie, creativiteit, kunnen samenwerken.
Veel voldoening van uw werk en waardering van medeparochianen
075 616 48 07
Bezorger parochieblad
Rondbrengen van parochiebladen.
6 x per jaar 1 tot 1 ½ uur, afhankelijk van het aantal adressen.
Van wandelen of fietsen houden.
Een doel voor een van uw (dagelijkse) wandelingen of fietstochtjes. Een
gezonde bezigheid.
075 614 47 78 / redactieboni@live.nl
Lid Werkgroep Jeugdkatechese
Het leiden van bijeenkomsten op het gebied van (jeugd-)
catechese denk hierbij aan Kinder-Woord-Diensten, voorbereidingen op bijv. Eerste Communie en heilig Vormsel
etc., als ondersteuning bij de geloofsopvoeding.
Door het jaar heen tijdens het schoolseizoen bijeenkomsten op verschillende dagen per week/vaak projectgewijs,
Kinder-Woord-Diensten op zondag tijdens de eucharistieviering); voorbereidingen op bijv. Eerste Communie en heilig Vormsel etc.
1 á 1 ½ uur aan het begin van de avond 1 x per week; maandelijks overleg
op een avond.
Affiniteit met kinderen en geloof, creativiteit.
Gezellige collega’s. Veel voldoening van uw werk en waardering van ouders.
075 614 47 78 / wjk.bonifatiusparochie.nl
Koorlid Koor Con Amore
Muzikaal ondersteunen van de Liturgie.
1x per week 1,5 uur repetitie, 2 à 3 maal per maand zingen tijdens de eucharistieviering.
Goede stem; ‘koorhouding’ (samenwerken, luisteren).
Gezellige repetitiebijeenkomsten.
075 614 47 78 / 075 616 48 07
Vacature
Werkzaamheden
Tijdsduur
Gevraagde kwaliteiten
Wij bieden
Contact
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Kerkwerker, m/v
Het schoon- en opgeruimd houden van het kerkgebouw en al wat daar bij hoort.
Om de week op een vrijdagochtend of vrijdagmiddag (in overleg).
Tijd, energie, creativiteit, kunnen samenwerken
o.l.v. kernploeg.
Gezellige collega’s, kop koffie, en/of thee, en
waardering van kerkgangers.
075 616 48 07 / 06 40 51 12 10

Parochieagenda
PAROCHIEAGENDA
FEBRUARI

Zat.
Zon.
Din.
Don.
Vrij.
Zat.
Zon.

1
2
4
6
7
8
9

Din.
Don.
Zat.

11
13
15

Maa.
Din.
Zat.
Zon.
Din.
Woe.
Don.
Zat.

17
18
22
23
25
26
27
29

13.00 10.00 u
10.30 18.30 u
9.30 u
13.00 10.00 u

16.30 u Kerk open
Maria Lichtmis Eucharistieviering, tevens Blasiuszegen
11.30 u koffie-inloop
Voorbereiding op de eerste communie (zaal pastorie)
Eucharistieviering, Eerste Vrijdag
16.30 u Kerk open
Eucharistieviering m.m.v. Vocaal Ensemble Volendam /
tevens kinderwoorddienst
13.00 u H.Doop Shirley Akkermans
15.00 u Concert Projectkoor Sappho Hoorn (lees hierover op pagina 10)
10.30 - 11.30 u koffie-inloop
18.30 u Voorbereiding op de eerste communie (zaal pastorie)
13.00 - 16.30 u Kerk open
14.30 u Doopschelpenviering
t/m 22 voorjaarsvakantie
10.30 - 11.30 u koffie-inloop
13.00 - 16.30 u Kerk open
10.00 u Eucharistieviering tevens kinderwoorddienst
10.30 - 11.30 u koffie-inloop
19.00 u Aswoensdagviering (in de kerk)
18.30 u Voorbereiding op de eerste communie (zaal pastorie)
13.00 - 16.30 u Kerk open

MAART

Zon.
Din.

1
3

Don.
Zat.
Zon.
Maa.
Din.
Don.
Zat.

5
7
8
9
10
12
14

Zon.
Din.

15
17

Don.
Zat.

19
21

Zon.

22

10.00 u
10.30 20.00 u
18.30 u
13.00 10.00 u
19.30 u
10.30 18.30 u
13.00 14.30 u
10.00 u
10.30 19.30 u
18.30 u
13.00 -

Eucharistieviering tevens kinderwoorddienst
11.30 u koffie-inloop
Ouderbijeenkomst eerste communie
Voorbereiding op de eerste communie (zaal pastorie)
16.30 u Kerk open
Eucharistieviering tevens kinderwoorddienst
Vergadering Parochieraad
11.30 u koffie-inloop
Voorbereiding op de eerste communie (zaal pastorie)
16.30 u Kerk open
H.Doop Zuzanna Proroken
Eucharistieviering tevens kinderwoorddienst
11.30 u koffie-inloop
Vergadering Kerkbestuur RK Parochieband Zaanstreek
Voorbereiding op de eerste communie (zaal pastorie)
16.30 u Kerk open
Stille Omgang (lees hierover op pagina 11)
10.00 u Eucharistieviering tevens kinderwoorddienst
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Inhoud
IN DIT NUMMER

























Welkom aan nieuwe parochianen!
Leest u dit parochieblad voor het eerst
of bent u hier pas komen wonen:
de parochiegemeenschap, pastores,
parochieraad, medewerkers en vrijwilligers
heten u van harte welkom en wensen u veel
plezier in uw nieuwe omgeving!
In dit parochieblad vindt u onder andere
informatie over onze parochie en het RK
Parochieverband Zaanstreek als ook de
weekendvieringenschema’s van ZaandamZuid én Zaandam-Noord.
Meer informatie vindt u op
www.katholiekzaanstreekzuid.nl
Weet u welkom!
Wij zouden het zeer waarderen als u uw
gegevens (mutaties) aan onze ledenadministratie doorgeeft, zo kunnen wij een actuele
administratie bijhouden.
Wij verzoeken u vriendelijk om een aanmeldingsformulier in te vullen en
- zonder postzegel - op te sturen naar:
Sint-Bonifatiusparochie,
Antwoordnummer 1296,
1500 WC Zaandam
U kunt het formulier ook in de brievenbus,
van de pastorie, doen aan de Oostzijde 12
Zaandam (centrum).
Bij voorbaat onze dank,
ledenadministratie Sint-Bonifatiusparochie.
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Parochieagenda
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MISINTENTIES

Het is een goed katholiek gebruik om H. Missen op
te dragen voor allerhande intenties o.a. voor levenden en overledenen. Dit kan óók voor door-deweekse vieringen. Indien u misintenties wilt opgeven dan kunt u gebruik maken van een opgaveformulier, deze vindt u ingestoken en in de kerk.
Het stipendium (richtbedrag = € 10,00) kunt u
daarbij insluiten, a.u.b. afgeven aan de pastorie.
Het stipendium kunt u ook via het volgend
rekeningnummer overmaken
o.v.v. ‘misintenties’:
NL42 INGB 0000 1060 61,
t.n.v. penningmeester
Sint-Bonifatiusparochie Zaandam

U vindt het aanmeldingsformulier achter in
de kerk. Geen formulier?
Vraag ernaar bij een van de medewerkers,
of geef uw gegevens door via:
 075 61 64 807
 redactieboni@live.nl

NL 23 INGB 0004 2092 12
STICHTING RESTAURATIE
BONIFATIUSKERK
TE ZAANDAM

- 27 -

Winkelcentrum Westerwatering, Langeweide 99
1507 NC Zaandam, telefoon 075 616 35 83

Winkelcentrum ‘De Saen’, Kaaikhof 25
1567 JP Assendelft, telefoon 075 657 38 08

Met spoed gevraagd:

Secretaris (m/v)
voor de
Stichting Restauratie Bonifatiuskerk
te Zaandam (SRB)

Jan Bonekampstraat 13,1501 XX, Zaandam

075 6 164 807

Bereikbaar:
 Maandag-Vrijdag 08:00 - 18:00 uur
 Zaterdag
10:00 - 18:00 uur
 Zondag
10:00 - 18:00 uur

Zingen in een koor……..



dat kun jij ook!

06 21 83 12 91
info@catering-engel.nl
www.catering-engel.nl

Meldt je aan via de pastorie  075 61 64 807 of
via het redactieadres  redactieboni@live.nl

van Dalsem elektrotechniek b.v.
Oostzijde 397 b, 1508 ER Zaandam
telefoon 075 - 616 48 52

Begrafenisvereniging
“BARBARA” – Zaandam

onderhoud, nieuw- en verbouw van
elektrotechnische installaties

Voor een passende uitvaart/crematie

advies en levering aan doe-het-zelvers
alarminstallaties

Uitvaartcentra o.a. te Zaandam,
Wormerveer,
Purmerend
Centraal telefoonnummer 0800-0375
Inlichtingen en administratie:
A. van Steen -Vet, Dr. Schaepmanstraat 38
1502 RT Zaandam, telefoon 075-616 82 10
www.barbarazaandam.nl

erkend elektrotechnisch waarborg installateur
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Oostzijde 17 / 15 1502 BB Zaandam / Tel. 075 616 49 36

Openingstijden
Maandag

: Gesloten

Dinsdag

: 09.00 – 18.00

Woensdag

: 09.00 – 18.00

Donderdag

: 09.00 – 21.00

Vrijdag

: 09.00 – 18.00

Zaterdag

: 08.30 – 16.30

Openingstijden
Maandag

: Gesloten

Dinsdag

: 09.00 – 18.00

Woensdag

: 09.00 – 18.00

Donderdag

: 09.00 – 21.00

Vrijdag

: 09.00 – 18.00

Zaterdag

: 08.30 – 16.30
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