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VOORWOORD 
 

Een goed begin 
Het is inmiddels februari, wat bijna twee maanden geleden als Nieuwjaar begon, voelt al een beetje oud 
aan. De wittebroodsweken van het nieuwe jaar zijn al voorbij. Toch wil ik u nog even meenemen naar 
Nieuwjaarsdag: de dag van de goede voornemens. Lukt het een beetje, of zijn we die goede voornemens 
ook al lang vergeten? 
Op Nieuwjaarsdag vertelde iemand in de sacristie mij dat ze die ochtend naar de ‘Nationale Nieuwjaars-
zegen’ op de televisie had gekeken. Ze vertelde me dat de teksten die werden uitgesproken haar inspi-
reerden en aan het denken zetten. Later heb ik via ‘Uitzending gemist’ de Nieuwjaarszegen eens nage-
keken. Aan het woord was onder andere Thomas Quartier, de Theoloog des Vaderlands. Thomas Quar-
tier is hoogleraar aan de universiteit van Nijmegen, enkele jaren geleden is hij ingetreden bij de bene-
dictijnen. Het programma werd afgesloten met een zegenbede door René de Reuver, scriba van de Pro-
testantse kerk. 
Enkele van de teksten die op Nieuwjaarsdag op tv werden uitgesproken, volgen hieronder:  
 

“Ik verlang naar beslechting van alle oneffenheden en ongerijmdheden waar ik mee zit. Hoe kan 
ik anders de rust en balans vinden om het nieuwe jaar niet paniekerig, maar met een nuchtere 
blik en vol vertrouwen tegemoet te gaan?  
Hoe kan ik al die wederzijdse verwijten en beschuldigingen die ik dagelijks in onze samenleving 
waarneem loslaten?  
Hoe komt het toch dat mensen elkaar niet begrijpen? Al zal er meer tijd voor verstilling moeten 
zijn. Dat ze elkaar letterlijk de heilige huisjes uitvechten. 
Wanneer vanzelfsprekendheden zoals de Nachtmis van een week geleden, of het restaurantbe-
zoek met vrienden niet door kunnen gaan, verhit dat de gemoederen. 
 
Ik wil graag mensen ontmoeten en merk dat daar alsmaar grenzen aan gesteld worden. Ik wil 
zelf beslissen hoe ik deze bijzondere dag wil beleven en merk dat dat niet vanzelfsprekend is. 
Daar kan ik boos over worden, gefrustreerd en moedeloos. 
Wellicht is daarom de belangrijkste weg vandaag, de weg naar binnen; naar mijn eigen innerlijk. 
Voor mij is de stilte een veilig huis waar ik kan verblijven, wat er ook gebeurt. Een plek waar ik 
alleen ben maar wel geborgen.  
Door de liefde van mensen, door de hoop dat ik mag leven, ook in deze vaak onzekere tijd.  
Door het geloof dat in alles een goede, heilige kern schuilt. 
Ik verlang vaak dat alles goed komt. Wat gun ik iedereen de stilte: een plek van kracht, een plek 
die je thuis mag noemen, waar je helemaal jezelf mag zijn en bij je verlangen kan komen. Want 
in dat verlangen schuilt God.  
Ik vertrouw erop dat er een hoopvolle toekomst is voor ons allen. Ik hoop dat we niet alleen de 
beperkingen zien, maar juist ook de kansen die in iedere beperking liggen.  
Ik weet zeker dat geloof, hoop en liefde ons ook in dit nieuwe jaar door het leven zullen dragen.” 

Thomas Quartier o.s.b. 
 
“We kijken terug op een onstuimig jaar vol onzekerheid en onrust. Er is zoveel dat ons mensen 
uit elkaar drijft en tegenover elkaar zet. Hoe bewaar ik in deze tijd, in dit nieuwe jaar, vrede en 
rust? Hoe kan ik, met alle verschillen die er tussen mensen zijn, een ander tot ‘heil en zegen’ zijn? 
Ook degenen die andere keuzes maken dan ik? Hoe bewaar ik de kalmte en kom ik tot rust?  
Steeds meer kom ik tot de overtuiging dat het met drie dingen te maken heeft.  
Allereerst met zwijgen, de hand op de mond leggen en stil worden. Monniken als Thomas Quar-
tier - de nieuwe Theoloog des Vaderlands - leren het me. Stil worden, inkeren tot mezelf, tot wat 
die ander beweegt, tot God. Wie stil wordt en luistert, hoort meer.  
Als tweede heeft het te maken met goed kijken. Met oog hebben voor het schone, voor wat die 
ander beweegt. Elkaar in de ogen kijken, zodat die ander zich gezien weet.  
En als derde, ten slotte, het juiste woord weten te horen, te overwegen en te spreken, opdat 
mensen en een hele samenleving tot hun recht komen. Vanuit een innerlijke rust, overtuiging en 
ruimte om bij jezelf te blijven.  
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Zó zegene God Nederland, met allen die hier verblijven, gezien en ongezien.  
 
De genadige nabijheid van Jezus – het Kerstkind – zegene ons,  
 zodat wij een beetje genadig met onszelf en met elkaar kunnen omgaan.  
De liefde van God, onze hemelse Vader, vulle ons hart, hoofd en handen, 
 zodat we liefdevol kunnen zijn.  
De nabijheid van de Geest van God geve ons vrede en rust, in het nieuwe jaar.  
 Amen.” 

René de Reuver 
 
Moge het zo zijn, dat we met stilte, goed kijken en de juiste woorden er een mooi en hoopvol jaar van 
maken. Het is nooit te laat voor een goed voornemen voor morgen. 
Kapelaan Nico Kerssens 
 

WOORD VAN DE DEKEN 
 

‘Christianity had died many times and risen again, for it had a God who knew the way 
out of the grave’, schreef Ch. K. Chesterton in The Everlasting Man. De beroemde Britse 
– katholiek geworden – schrijver slaat wat mij betreft de spijker op z’n kop.  
Dagblad Trouw publiceerde eind 2021 en begin 2022 keer op keer onderzoeksresul-
taten waaruit moest blijken dat het met de Kerk van Rome hier in Nederland niet best 
gesteld is. Daarbij werd gefocust op de deelname van gelovigen aan vieringen en de 

kloof die er zou bestaan tussen bisschoppen en kerkleden. En natuurlijk de terugloop van financieel 
vermogen van de Kerk. Ik wil niet beweren dat de situatie niet zorgwekkend is. Maar dit soort onder-
zoeken worden al gauw een klaagverhaal dat zichzelf alleen maar meer waar maakt, als je niet oppast. 
Het geeft ook deels een vertekend beeld. Overigens meldt diezelfde krant Trouw ook dat een generatie 
jongeren groeiende is die, weliswaar in aantal nog bescheiden, toch sterk staat in de keuze voor het 
geloof en waarde hechtend aan alles wat katholiek is. Misschien geeft dat ons hoop dat er tòch weer 
mensen opstaan die ontdekken: je kunt niet zonder geloofsbeleving. Want zonder dat, wordt alles vlak, 
plat, en zeer voorbijgaand… 
De katholieke liturgie in de Veertigdagentijd roept sterker dan in andere jaargetijden 
haar deelnemers tot inkeer op. Vernieuw je hart en je denken en doen. Richt je weer 
op Hem, Christus. Want dan kun je goed Pasen vieren. Misschien voelen we ons ge-
loof soms wel eens wankelen. Is God wel bij ons? Is Christus, de Verrezene, nog altijd 
met Zijn Kerk? Misschien dat we dan kunnen denken aan de woorden van Jezus tot 
Petrus die ik wel een van de mooiste uit de Bijbel vind en zelfs een geliefd kerklied is 
erop gebaseerd: ‘Ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. En als je 
eenmaal tot inkeer gekomen bent, versterk dan op jouw beurt je broeders’ 
(Lc.22,32). Jezus zegt die woorden ook nu, tot de huidige Paus – opvolger van Petrus tenslotte – en tot 
alle leden van Zijn Kerk: ‘Ik heb voor je gebeden’. En het bidden van Jezus voor jou maakt dat je trouw 
blijft, en steeds weer met Hem verrijst.  
Wat heeft die periode met minder gezelligheid en meer afstand met ons gedaan? Tweemaal kregen het 
Kerstfeest en het Paasfeest een harde dreun. Na de quarantaine-maanden lijken de gordijnen weer open 
te gaan. Mensen kunnen weer proeven wat vrijheid ook al weer was. Maatregelen deels loslaten. Zijn we 
ook wijzer geworden? Beter geworden? Of heeft zich de waanidee van ‘maakbaarheid aller dingen’ juist 
meer in ons vastgezet? Dat we, onafhankelijk van God, het zelf allemaal oplossen.  
In de Zaanse parochies willen wij graag een ander geluid laten klinken. We willen gemeenschappen zijn 

waar het Evangelie blijft klinken van Hem die zegt: ‘Los van Mij kun je niets’ 
(Joh.15,5). We willen ook een Kerk zijn waarin wij Jezus kunnen nazeggen wat Hij 
tot Petrus zei: ‘Ik heb voor je gebeden, dat je geloof sterker wordt’. En waarin we 
met elkaar optrekken om, sacramenteel gesterkt, de wereld te laten zien wat lief-
hebben is. De liefde is onsterfelijk.  
Chesterton had wat dat betreft een punt als hij zei: De Kerk is al vele malen gestor-
ven en weer verrezen. Zij heeft nu eenmaal een Stichter die de weg weet uit het graf. 
F.J. Bunschoten, deken van Zaanstreek-IJmond 
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NIEUWS VANUIT HET KERKBESTUUR 
 

R.K. Parochieverband Zaanstreek 

St.-Bonifatius – St. Jozef – H. Maria Magdalena (Zaandam) – H. Maria Magda-

lena (Wormer) – HH. Martelaren van Gorcum – H. Odulphus –St. Petrus 

 

Contactadres: Dorpstraat 570 1566 BZ Assendelft 

E-mail: kerkbestuur.pvz@gamil.com 

 

Uit de bestuursvergadering van 1 februari 2022  

 

Website 

Zeer binnenkort komt de nieuwe website in de 

lucht. In het begin zullen zowel de huidige als de 

nieuwe website beschikbaar zijn. Deken Floris 

Bunschoten en diaken Jeroen Hoekstra treden 

op als webmasters. 

 

Verkoop kerkgebouwen 

Enkele migrantengeloofsgemeenschappen heb-

ben interesse getoond in o.a. de Jozefkerk en de 

Kalverkerk. Daarnaast is de gemeente Zaanstad 

geïnteresseerd in de Jozefkerk. 

De gemeente is met de kerkenvisie bezig waar-

over ook artikelen in de krant hebben gestaan. 

Het bestuur blijft meedenken met de kerkenvi-

sie en volgt de plannen op de voet. 

 

Fusies parochies  

Dit blijft een belangrijk onderwerp met het oog 

op toekomstige problemen zoals opvolging vrij-

willigers. Fusie OLV Geboorte Wormerveer met 

Petrus Krommenie is bijzonder goed verlopen. 

 

Veiligheid en nieuw RI&E formulier 

Elke parochie zal een veiligheidsfunctionaris 

moeten aanwijzen waarna in een later stadium 

gezamenlijk geëvalueerd kan worden. Het gaat 

om meer dan alleen brand-, insluip- en diefstal-

beveiliging. Ook personele veiligheid hoort er-

bij. Een vertrouwenspersoon van buitenaf voor 

alle parochies is een idee.  

 

Financiën 

De begrotingen zijn opgesteld en ingediend. 

Penningmeester Ton Reijns geeft een toelich-

ting. In maart zal er een overleg zijn van de pen-

ningmeester met de lokale administrateurs.  

 

Bijeenkomst parochieteams 

Door omstandigheden, voornamelijk coronape-

rikelen, zal dit gaan plaatsvinden in het late 

voorjaar van dit jaar of later. Het pastoresover-

leg werkt aan een agenda. In een onlangs gehou-

den DB-overleg zijn al enkele punten genoemd. 

 

Synodale consultatie 

De bijeenkomst hiervan is door pastoor Floris 

gepland op zaterdag 19 maart in de morgen met 

uitloop (gebed, presentatie, discussie en lunch). 

Deze zal plaatsvinden in Heemskerk aan de 

Spoellaan 1 (Mariakerk) en zal worden beperkt 

tot één sessie. Het wordt via de parochiebladen 

bekendgemaakt. 

 

IPCI 

Dankzij nieuwe regels van het bisdom kunnen 

bestuursleden die de 75 gepasseerd zijn langer 

aanblijven. Daardoor kan de IPCI haar belang-

rijke diaconale taak blijven vervullen. De pasto-

res zorgen gezamenlijk voor pastorale begelei-

ding, voor zover nodig. 

 

Namens het bestuur Martin Hijne/Marga Breed 

 
  

Katholiek Zaanstreek 
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SYNODALITEIT 
 

Wat is dat nu weer? Het lijkt een woordgrapje. Ker-
kelijke humor? Nee, een serieus thema. Maar niet zo 
eenvoudig uit te leggen. Synode, wat is dat? 
Bij synodes is het correcter te spreken van ‘Bisschop-
pensynodes’. Met het bijeenroepen van synodes is 
men in de katholieke Kerk in 1967 begonnen. Waar 
een Concilie juist een heel grote en unieke gebeurte-
nis is, heeft de Bisschoppensynode een meer gewoon 
en permanent karakter. Het was Paulus VI (die Paus 
was 1963 - 1978) die ermee begon. Op verzoek van 
Bisschoppen die enkele jaren eerder in een driejarig 
Concilie (het zgn. ‘Tweede Vaticanum’) vergaderd 
waren geweest stelde hij de synode in. De bedoeling 
van de initiatiefnemers was om beter in praktijk te 
brengen dat de Pausen te Rome niet als eenlingen de 
Kerk besturen maar dit samen met de Bisschoppen 

doen. Ze vormen een college. Dit wordt ook ‘bisschoppelijke collegialiteit’ genoemd. 
 
Sinds de start heeft Rome heel wat synodes zien plaatsvinden. Om precies te zijn twintig ‘gewone’ syno-
des en negen ‘bijzondere’ synodes. 
‘Bijzondere synodes’ richten zich altijd op een bepaald land of werelddeel en hebben dus een plaatselijk 
karakter. Onderwerpen waren bijvoorbeeld ‘Europa’ (in 1991 en 1999), ‘Oceanië’ (in 1998) ‘Afrika’ (in 
1994 en 2009), ‘Azië’ (in 1998) en het ‘Midden-Oosten’ (in 2010). De opening en sluiting heeft steevast 
een feestelijke Eucharistieviering in de Sint Pietersbasiliek met de Paus als voorganger. 
Een aardig detail is dat in 1980 voor het eerst een bijzondere synode werd gehouden. En waar ging deze 
over? Nederland. Het was een initiatief van Johannes Paulus II (Paus van 1978 tot 2005). De toestand 
van het geloofsleven in Nederland baarde hem nu en dan zorgen. 
Een ‘gewone synode’ heeft niet de plaatselijke focus die een bijzondere heeft maar bespreekt meer uni-
versele onderwerpen. Enkele voorbeelden, er was een Bisschoppensynode ‘Over behoud en versterking 
van het katholiek geloof’ (1967); ‘Over christelijke familie’ (1980); ‘Over nieuwe evangelisatie voor 
overdracht van het geloof’ (2012) en ‘Over jongeren, hun geloof en het onderscheiden van de roeping’ 
(2018). 
 
In 2023 komt er weer een Bisschoppensynode. Dit keer met het thema ‘Voor een synodale Kerk, com-
munio, participatie en missie’. Paus Franciscus heeft deze synode uitgeroepen. Het unieke is nu dat deze 
synode wordt voorafgegaan door een voorfase met raadpleging van katholieken uit alle gebieden van 
de wereld. In deze fase zijn wij nu aangekomen. Hoe gaat dat dan? 
Dat is aan de Bisschop. Onze eigen Bisschop ziet graag dat in elk dekenaat van ons bisdom een eenmalige 
open bijeenkomst wordt georganiseerd door de Deken in het kader van deze eerstvolgende Bisschop-
pensynode. De weerklank van wat er besproken wordt, wordt op papier gezet en gebundeld met die van 
de overige dekenaten. Deze aantekeningen worden daarna te Utrecht samengebundeld met die van de 
zes andere bisdommen van ons land. Vervolgens worden deze weer gehecht aan de resultaten die in 
iedere Europese kerkprovincie (=land) werden verkregen. Tenslotte worden de Europese weerklanken 
als geheel naar Rome gestuurd. Dit geldt ook voor de weerklanken der overige wereldcontinenten. De 
synodevaders te Rome nemen dit alles in 2023 mee in hun beraad.  
Op deze manier laat paus Franciscus de stem van gedoopte kerkleden die zich hierbij betrokken voelen 
(‘vox populi’) mee resoneren. 
 
Is een synode een soort democratisch parlement? Een instituut dat iets kan aanpassen aan onzichtbare 
eeuwige waarheden die geopenbaard zijn aangaande geloof en levenswijze? Neen. Wel is zij een instru-
ment waardoor de H. Geest iets kan influisteren aan de Kerk hier en nu. Hij kan een weg wijzen in hoe 
de Kerk uitdagingen en kansen van deze tijd beter kan aanpakken. 
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Het Griekse woord ‘synodos’ betekent letterlijk ‘samen een weg gaan’. Samen met wie dan? Dat ‘samen’ 
duidt hier op een traject dat wordt afgelegd ‘samen met Christus, samen met de paus, de herders, de 
gedoopten onder de bijstand van de H. Geest’. Zonder betrokkenheid bij de Heer en diens Kerk, maar 
vooral zonder H. Geest en zonder Christus is het geen synode. Daar is Paus Franciscus heel duidelijk 
over.  
 
Wil jij/u deelnemen aan de synodebijeenkomst van het dekenaat? Lijkt het je/u een interessante ge-
loofservaring om van het boven beschrevene deel uit te maken? Geef je/u dan op via het nieuwsbericht 
dat over de synode te zien zal zijn op site van je/uw eigen parochie. Daar zal ook een aanmeldlink te 
vinden zijn. Er is plaats voor 35 personen. Na opgave ontvang je/u een bericht met materiaal om je/u 
voor te bereiden. Van harte welkom. 
deken F.J. Bunschoten & synodeteam 
 
Esplanadezaal, ontmoetingscentrum naast de parochiekerk van de H. Maria 
Spoellaan 1, Heemskerk 
Zaterdag 19 maart 10.00-12.30 uur 
 

VEERTIGDAGENTIJD 
 
We zijn alweer op weg naar de veertigdagentijd. Nog even en carnaval en aswoensdag staan op het 
programma. We hopen allemaal dat beide op aangepaste wijze toch gevierd en beleefd kunnen worden.  
 
En daarna de vastentijd. Vasten is een soort van interne zuivering. Aan de 
ene kant fysiek door even minder te nemen van alles wat we niet strikt 
nodig hebben. Minder snoepen, minder eten en minder uitgeven aan 
materiële zaken die ons eigenlijk toch niet gelukkig maken. Een tijd om 
meer te bewegen, in het voetspoor van Jezus, meer na te denken over het 
eigen doen en laten en meer te bidden. Dat is het geestelijke element. Het 
is een beetje jezelf terugtrekken op jezelf om je leven en relatie met God te 
beschouwen. Maar ja, we zijn de afgelopen tijd al zo vaak teruggeworpen 
op onszelf. Weinig mogelijkheden om samen te komen, geen bezoekjes 
afleggen, geen museum, theater of feestjes. De woenstijnervaring die het 
vasten in zich heeft, doen we nu – met tussenpozen – al twee jaar. 
 
Misschien moeten we dit jaar bij het vasten de focus meer leggen op dat andere aspect: het besef dat 
andere mensen niet zo makkelijk kunnen wat jij kunt. Niet zo makkelijk iets lekkers kunnen meenemen 
uit de supermarkt, omdat het weekbudget boodschappen voor het dagelijks eten niet toereikend is. 
Mensen om ons heen die niet dat leuke truitje of die nieuwe schoenen kunnen aanschaffen. Mag de 
vastentijd nu eens een tijd zijn dat we ons realiseren hoeveel mensen in onze omgeving eenzaam zijn. 
We hebben nu allemaal een beetje kunnen ervaren hoe dat is als er niemand langs komt of als je niet 
naar iemand toe mag gaan. Eenzaamheid is door de coronacrisis heel veel groter geworden. Misschien 
hebben we zelfs een beetje ervaren hoe het is als sombere gedachten je leven beheersen. Dat lange 
thuiszitten gaf ons allemaal wel eens een sombere bui. Voor sommige mensen om ons heen is dat een 
dagelijks gevoel. Dat ze nergens bij horen en dat ze geen nut hebben in onze maatschappij. Laat vasten 
eens helemaal in het teken staan van de ander, van onze naaste. 
 
Vasten wordt dan jezelf verliezen door er voor de naaste te zijn. ‘Wie achter mij aan wil komen, moet 
zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.’ (Mattheus 16:24). Een mooie mantra voor 
de komende vastentijd. Opnieuw ontdekken dat het niet draait om jou, maar om de ander. Immers, onze 
ware opdracht en het ware geluk vinden we door er voor een ander en de Ander te zijn. Wie die weg 
weer ontdekt, en de vastentijd is daar het ideale moment voor, ontdekt dat jij zelf ook een naaste bent, 
die door de ander gezocht wordt. Dat wij elkaar vasthouden, steeds opnieuw, dragen en gedragen 
worden. Mogen wij onszelf zo opnieuw ontdekken als geliefd kind van God, de moeite waard, gekend, 
geliefd en gedragen, geschonken aan elkaar. Ik wens u een inspirerende en vooral sociale vastentijd! 
diaken Jeroen Hoekstra 
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ACTIVITEITEN IN DE REGIO OF DIGITAAL1 
 
Kruisweg  
In de veertigdagentijd wordt elke zondag om 15.00u de kruisweg gebeden in de Bonifatiuskerk. We lo-
pen langs de mooie, indrukwekkende schilderijen die het lijden en de dood van Jezus Christus uitbeel-
den.  
Bij elke statie overwegen we wat Hij voor ons heeft gedaan. We bidden dat we Jezus nabij weten op onze 
levensweg, vooral wanneer het kruis en het lijden in ons leven komt.  
In gebed verenigen we ons lijden en het lijden van de wereld met het lijden van Jezus.  
Er zijn veel overwegingen bij de kruisweg gebeden, elke zondag zullen we andere teksten gebruiken.  
 
Digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten 
‘Hem achterna’ is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag 
2 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er 
zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door Myriam van den Eynde. 
 
Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van de zoekende mens geeft Jezus een ontwapenend ant-
woord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar 
mee, leer Mij (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in 
deze wereld, in deze tijd. 
Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen.” 
 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vra-
gen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede 
Week en het Paasmysterie intenser te beleven. 
Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een ge-
leide meditatie via ZOOM. 
 
Een productie van ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons 
doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar, om zich meer be-
wust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 
 
Boeken/Platenmarkt St. Petruskerk Krommenie 
Op zaterdag 2 april 2022 is er weer een grote Boeken-en Platenmarkt in de St. Petruskerk, Snuiverstraat 
2, Krommenie. U bent van harte welkom van 10 tot 16 uur.  

We hebben dit jaar veel prachtige kunstboeken, kinderboeken, kookboeken, 
romans, literatuur (w.o. Heinrich Böll, Joost Zwagerman, Peter Waterdrinker), 
streekromans en heel veel thrillers. Ook veel bijzondere oude boeken voor de 
verzamelaar. Het goedkoopste boek is € 1,00 en het duurste € 25,00. Als extra 
krijgt iedereen bij aankoop van een of meer boeken een Boekenweekgeschenk 
cadeau! 

Ook hebben we dit jaar weer een grote voorraad LP’s. 
Een unieke verzameling klassieke LP’s, met name boxen van vele opera’s, 
operettes en symfonieën en natuurlijk ook Nederlandstalige muziek en 
cabaret. De prijzen van de LP’s variëren van € 1,00 tot € 10,00. Ook zijn 
er veel CD’s en DVD’s te koop, voor de prijs hoeft u het niet te laten, want 
dit jaar doen we de CD’s weg voor slechts € 0,50 per stuk. En natuurlijk 
zijn er ook weer legpuzzels te koop voor € 1,00 per stuk. 
 
Kom vroeg, dan heeft u de beste keus! Want weg is weg. 
De opbrengst is voor de Vastenactie van 2022. 

 
1 Alle genoemde data en tijden zijn onder voorbehoud i.v.m. mogelijk veranderende maatregelen rondom het Co-
rona virus. Raadpleeg de website en let op de mededelingen na afloop van de weekendvieringen 

http://www.40dagenretraite.org/
http://ignatiaansbidden.org/
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STILLE OMGANG AMSTERDAM 2022 
 
Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam heeft 
moeten vaststellen dat het organiseren van de Stille Omgang dit jaar nog 
niet in de traditionele vorm kan. Zij verwachten dat het reizen in grote 
gezelschappen per bus niet reëel is.  
Omdat ze nog niet weten wat er op die geplande data van het weekend 
19/20 maart wel of niet kan, heeft men het volgende besloten: 
 
• De Stille Omgang 2022 zal doorgang vinden, maar dan in afge-

slankte vorm. 
• Volgens uitnodiging zullen namens elke zustergezelschap een paar 

bestuursleden meelopen, verder geen andere pelgrims. 
• De Omgang wordt niet gefaciliteerd en bussen worden geweerd in het centrum. 
• De H. Eucharistieviering wordt gehouden in de Nicolaaskerk en zal per live-stream te volgen zijn via 

YouTube Nicolaas TV en via de website van de Stille Omgang.  
• De definitieve vorm zullen wij na onze bestuursvergadering van 15 februari via onze website bekend 

maken: www.stille-omgang.nl 
 
De intentie van 2022: ‘God lijkt ver van de stad, maar God woont in haar midden’ 
 
De stad heeft een buitenkant en een binnenkant. Velen hebben angst van die buitenzijde: het grauwe 
leven in de anonimiteit, de beperkte woonruimte, het lawaai, zoveel melaatse plekken in wijken vol ar-
moede en eenzaamheid. En daarbij het schrille contrast tussen rijk en arm, glitter en miserie, overdaad 
en ontbering uitgestald voor ieders oog en dicht naast elkaar. De stad heeft tempels van schoonheid vol 
toeristen en wijken die men liever ontvlucht of zelfs afschermt. 
 
Maar er is ook een binnenkant. De stad heeft een hart. Daar wordt gehunkerd naar zingeving en koortsig 
gezocht naar geluk, naar bemoediging en hoop, naar gemeenschap en onderlinge solidariteit. Dat hart 
klopt in elke stad en het blijft kloppen, al kent men nog zoveel ritmestoornissen en hier en daar een 
infarct. 
Maar sterven doet het niet. 
 

RITUELEN 
 

'Gezegend ben je' 
'Je bent een gezegend mens!' Een uitdrukking die je uitdeelt aan iemand, of liever nog, zelf mag ontvan-
gen. Want als je een gezegend mens bent, gaat het je goed, ben je gelukkig en tevreden over iets of nog 
beter, over je leven. 
Het gezegend zijn heb je niet zelf in de hand. Het overkomt je en wordt je vaak gegeven. Het gezegend 
zijn geeft een blijde toevoeging aan je leven. Het gaat hierbij niet om een grootse, materiële gift, maar 
veel meer om kleine gebaren en woorden die liefde en warmte uitstralen. Dat iets, dat 'jij' ertoe doet. 
De katholieke traditie is rijk aan vele manieren van zegenen. In de vieringen van de kerk mogen wij altijd 
de zegen ontvangen om niet alleen de week die voor ons ligt in te gaan, niet alleen door het leven te 
gaan, dat naast veel fijne momenten ook akelige en grillige momenten kent. Je mag met die zegen weten 
en nog belangrijker 'voelen', dat je gesterkt wordt door Hem. Hij die bij jou zal zijn. Je gaat niet alleen. 
 
Het zegenen is mij dierbaar. Ik ben ermee opgevoed in een katholiek gezin met elf kinderen. Wanneer 
mijn moeder ’s ochtends de broden aansneed op de broodplank (gesneden brood kostte meer geld en 
de boterhammen waren volgens mijn moeder te dun), zegende zij het brood door er met het puntje van 
haar mes een kruisje in te kerven. Ze zei er niets bij, ze deed het in stilte. 
Wanneer wij ’s avonds naar bed gingen (jammer genoeg hoorde ik bij de jongsten en moest ik dus eerder 
naar bed dan de oudsten) wensten wij elkaar welterusten en liepen wij naar onze ouders. Zij zegenden 
ons dan door met hun duim een kruisteken op ons voorhoofd te maken met de zegenspreuk: 'God zegene 
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je en beware je'. Als ik dit kruisje ontving dan voelde dit bijzonder. Ik voelde mij geliefd. Verder dan wat 
in de mogelijkheid van mijn ouders lag. God werd erbij betrokken! 
Natuurlijk wil je als ouder het allerbeste aan je kind meegeven, maar het ligt niet volledig in jouw mo-
gelijkheid dit ook daadwerkelijk te geven. Wanneer je de zegen aan je kind geeft dan vertrouw je erop 
dat Hij wel al het beste aan je kind mag meegeven. Het met een kruisje en zegen naar bed gaan voelde 
als een geruststelling dat ik niet alleen was. Op mijn beurt heb ik dit ritueel ook weer aan mijn kinderen 
meegegeven en het mooie is dat mijn kinderen het ook aan mijn ouders gaven en aan mij. 
 
In zegeningen betrekken wij God en mag je je als ontvanger een gezegend mens weten. De huiszegen die 
met het feest van Driekoningen in veel kerken op 6 januari is uitgedeeld en nog steeds in de kerken te 
verkrijgen is (zie hieronder afgebeeld) mag ons ervan bewust maken dat ons huis waarin we leven en 
waarin we mensen ontvangen, gezegend mag zijn door God waarin wij geloof hebben. Een aloude tradi-
tie maar ook weer uitdrukkend: Hij is óók aanwezig in dit huis! 
Rituelen en zegeningen hoeven we niet altijd helemaal uit te kauwen om de betekenis hiervan te ontle-
nen. Rituelen en zegeningen mogen ons en de ander duidelijk maken dat wij niet alles zelf in de hand 
hebben en daarom God betrekken in ons leven. Een troost, een kracht en het mogen voelen: 'Ik ben 
geliefd!' 
Saskia van Winden, pastoraal werkster  
 
 

 
 
(Géén huiszegen ontvangen? 
Vraag ernaar bij het secretariaat.) 
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VOOR JONG EN OUD - HEMELSE HELPERS 
 
Er zijn mensen die vasten om mager te worden. 
Er zijn er ook die vasten omdat anderen té ma-
ger zijn.  
In de rekenles is delen moeilijker dan optellen 
of vermenigvuldigen en bij vele mensen lijkt dit 
in het leven ook zo te zijn.  
De jaarlijkse vastentijd wil christenen helpen 
om veertig dagen lang het moeilijkste te doen: 
de eigen overvloed met anderen delen en het 
zelf met wat minder doen.  
Veertigdagentijd betekent dat je veertig dagen 
tijd krijgt om je af en toe eens terug trekken op 
je eigen plaats, jouw woestijn, jouw kamer. Het 
is stilstaan en voelen hoe belangrijk andere 
mensen zijn.  
Het is soms 'neen' kunnen zeggen en kiezen 
voor weinig.  
Zo kan men meer tijd maken voor de anderen en 
voor God.  

Een rijk man was in zijn leven erg gierig ge-
weest. Toen hij moest sterven, had hij één grote 
wens: ‘Leg al mijn geld bij mij in de kist.’ Dat 
deed men.  
Wat later kwam de rijke man in de hemel. Daar 
zag hij een tafel met de heerlijkste gerechten. 
Omdat hij honger had vroeg hij: ‘Wat kost die 
lekkere vis?’ ‘Eén cent’, was het antwoord. ‘En 
wat kost dat brood?  
En dat vlees en die drank?’ Steeds was het ant-
woord hetzelfde: ‘Eén cent.’  
‘Wat goed’, dacht hij, ‘dat ik zoveel geld heb 
meegenomen. Het is bovendien allemaal erg 
goedkoop.’ En hij gaf één cent aan de verkoper. 
Die bekeek de cent nauwkeurig.  
‘Sorry,’ zei hij, ‘daarmee kun je hier niet betalen. 
Wij nemen hier alleen maar geld aan dat je aan 
anderen hebt weggegeven.’ 

 
 
 

 

aandacht 

aftellen 

aswoensdag 

bezinning 

carnaval 

delen 

eenvoud 

gastvrijheid 

hongerdoek 

nadenken 

paars 

palmtakje 

soberheid 

vastentrommel 

vergeven 
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VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK 
 

 

St. Bonifatius 
Oostzijde 12 

Zaandam 

St. Jozef 
Veldbloemenweg 2  

Zaandam 

H. Maria Magdalena 
Kalf 160  

Zaandam 

H. Odulphus 
Dorpsstraat 570  

Assendelft 

Za. 26 febr. 
8e zondag 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - - - 

Zo. 27 febr. 
  

9.30 u. Eucharistie 
N. Beemster 

10.00 u. Wo & Comm. 
W. Waardijk 

11.00 u. Eucharistie 
N. Beemster 

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Wo. 2 mrt. 
Aswoensdag 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

19.00 u. Wo & Comm. 
J. Hoekstra 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za. 5 mrt. 
1e Vastenzondag  

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 6 mrt. 
  

9.30 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Wo & Gebed 
Werkgroep Liturgie 

11.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za. 12 mrt. 
2e Vastenzondag  

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 13 mrt. 
  

9.30 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

11.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

Za. 19 mrt. 
3e Vastenzondag 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 20 mrt. 
  

9.30 u. Eucharistie 
F. Schouten 

10.00 u. Wo & Comm. 
W. Waardijk 

11.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za. 26 mrt. 
4e Vastenzondag  

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 27 mrt. 
  

9.30 u. Eucharistie 
N. Beemster 

10.00 u. Wo & Comm. 
J. Hoekstra 

11.00 u. Eucharistie 
N. Beemster 

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za. 2 apr. 
5e Vastenzondag 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 3 apr. 
  

9.30 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Wo & Comm. 
M. Bruijns 

11.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za. 9 apr. 
Palmzondag  

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 10 apr. 
  

9.30 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Wo & Comm. 
W. Waardijk 

11.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

St.-Bonifatius, Oostzijde 12, Zaandam 
gelezen H. Mis: ma., di. en do. 9.00 u., vrij. 19.00 u; 
gelezen H. Mis vooraf gegaan door het Rozenkransgebed: wo. 19.00 u.; 
Aanbidding: eerste vrijdag van de maand 16.30 u, aansluitend gelezen H. Mis: 17.15 u 
 

H. Maria Magdalena, Kalf 160, Zaandam 
gelezen H. Mis alle donderdagen 19.00 u.; 
 

H. Odulphus, Dorpsstraat 570, Assendelft 
gelezen H. Mis: ma. t/m vrij. 19.00 u.; aanbidding ma. t./m. vr. 19.30-20.00 u.; 
Biechtgelegenheid is er voor en na elke H. Mis in het weekend en door de week.  
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VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK 
 

 

HH. Martelaren v. Gorcum 
Pinkstraat 14, 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus 
Snuiverstraat 2,  

Krommenie 

H. Maria Magdalena 
Dorpsstraat 353,  

Wormer 

Za. 26 febr. 
8e zondag  - 

19.00 u. Eucharistie 
G. Noom - 

Zo. 27 febr. 
  

10.00 u. Wo & Comm. 
K. Schuurmans 

10.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

Wo. 2 mrt. 
Aswoensdag  

19.00 u. Wo & Comm. 
K. Schuurmans 

19.00 u. Wo & Comm. 
M. Bruijns 

16.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

Za. 5 mrt. 
1e Vastenzondag - 

19.00 u. Wo & Comm. 
M. Bruijns - 

Zo. 6 mrt. 
  

10.00 u. Wo & Comm. 
A. Dijkers 

10.00 u. Wo & Comm. 
M. Bruijns 

10.00 u. Wo & Gebed 
Werkgroep Liturgie 

Za. 12 mrt. 
2e Vastenzondag  - 

19.00 u. Eucharistie 
G. Noom - 

Zo. 13 mrt. 
  

10.00 u. Wo & Comm. 
T. Molenaar 

10.00 u. Wo & Comm. 
M. Bruijns 

10.00 u. Wo & Comm. 
R. Casalod 

Za. 19 mrt. 
3e Vastenzondag  - 

19.00 u. Eucharistie 
G. Noom - 

Zo. 20 mrt. 
  

10.00 u. Wo & Comm. 
M. Bruijns 

10.00 u. Wo & Comm. 
T. Molenaar 

10.00 u. Wo & Comm. 
S. Baars 

Za. 26 mrt. 
4e Vastenzondag  - 

19.00 u. Eucharistie 
G. Noom - 

Zo. 27 mrt.  

10.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u. Wo & Comm. 
M. Bruijns 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

Za. 2 apr. 
5e Vastenzondag  - 

19.00 u. Eucharistie 
G. Noom - 

Zo. 3 apr. 
  

10.00 u. Wo & Comm. 
A. Dijkers 

10.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u. Wo & Gebed 
Werkgroep Liturgie 

Za. 9 apr. 
Palmzondag  

19.00 u. Wo & Comm. 
M. Bruijns  

Zo. 10 apr. 
  

10.00 u. Wo & Comm. 
K. Schuurmans 

10.00 u. Wo & Comm. 
M. Bruijns 

10.00 u. Wo & Comm. 
T. Molenaar 
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BERICHTEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE 
 
Dank 
Kerstmis ligt alweer even achter ons. Toch kom ik er nog even op terug. Want 
mijn brievenbus werd met vele kerstkaarten overstelpt. Dat heeft mij reuze 
goed gedaan. Dat geldt ook voor de kaarten die ik rond mijn verjaardag 
mocht ontvangen. Ik werd er stil van… hartelijk dank hoor! 
deken F.J. Bunschoten 
 

MENSEN MENSEN MENSEN 
 
Geboorte 
Op 3 februari is Michaël Frederik geboren, zoon van Patrycja en Sebastian en broertje van Alexander en 
Gabriël. Van harte gefeliciteerd met de nieuwe speelvriend! Wij kijken uit naar zijn Doopsel binnenkort. 
 
Verjaardag 
Aan allen, die hun verjaardag hebben gevierd of gaan vieren:  
Van Harte Gefeliciteerd en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! Nog steeds vieren we de 
verjaardagen in kleine kring, maar wel in de hoop dat deze waardevol mogen zijn. 
 
Huwelijk 
Hebben jullie plannen om te gaan trouwen en dat ook voor het altaar van God te laten inzegenen, neem 
dan contact op met een van de priesters. Samen kunnen we dan bespreken hoe daar een stap in te zetten. 
De telefoonnummers staan achter op de Zaancirkel. U kunt ook via het secretariaat een afspraak maken. 
 

IN MEMORIAM 
 
Alida Boon – Bos 
*3 april 1928                               † 4 november 2021 
Op 12 november vorig jaar namen we afscheid 
van moeder en oma Ali. We deden dit op de plek 
waar zij aan het begin van haar leven is gedoopt; 
de H. Odulphuskerk. Zij was een dochter van As-
sendelft, in dit mooie dorp heeft zich haar leven 
afgespeeld. Ze was de op een na jongste van ze-
ven kinderen. Op 24 november 1955 trouwde ze 
met Nicolaas Johannes Boon na een lange tijd 
van verkering en verloving. Opnieuw vond dat 
jawoord in de Odulphus plaats. Ali en Nico wa-
ren een zeer gelukkig echtpaar samen. Hun kin-
deren denken dankbaar aan de mooie jeugd die 
hun ouders hen gaven en welke zich afspeelde 
in Krommenie.  
Vader Nico overleed in 1986. ‘Eigenlijk hebben 
we onze moeder nog nooit horen klagen’, heb-
ben haar kinderen gezegd. Ze leefde vooral in 
het nu. En hoe bijzonder dat opnieuw de liefde 
in haar leven kwam. Bij een tentoonstelling over 
oud Assendelft kwam ze een vroegere jeugd-
vriend van haar man tegen, met wie het heel 
goed klikte. En samen kregen ze nog een mooie 
tijd, Ali en Hein.  
Voor de kleinkinderen was hun oma een prach-
tig mens om van te houden. Die band van liefde 
en verbondenheid is niet alleen iets wat was, het 

is ook iets wat blijft en met je meegaat. In de 
kerk en later in Festina Lente vierde ze graag de 
Eucharistie mee. In haar hart en in haar hoofd, 
in haar denken en doen, bleef altijd dat sterke 
geloof, de eeuwige waarheden, de vertrouwde 
gebeden heel paraat. Geloof als een stevige rots 
van zekerheid in tijden waarin alles vervaagt, 
verglijdt en verschuift. Een rots waar je op kunt 
bouwen, waar je in kunt schuilen, die bescher-
ming biedt. Op een avond in de hevigste periode 
van de coronacrisis heeft Ali de Ziekenzalving 
ontvangen. Haar vriendelijke glimlach had ze 
nog altijd. Ali, rust zacht bij de Goede Herder.  
deken F.J. Bunschoten 
 
Margaretha Jacoba Tool – Oeljee 
*26 juni 1938                              † 6 december 2021 
Op donderdag 9 december was de avondwake 
van Margaretha Jacoba (Gre) Tool – Oeljee. Zij 
werd op 12 juni 1938 in Zaandijk geboren. Na 
huwelijk met Jaap Tool woonde ze met haar ge-
zin meer dan 50 jaar aan Scheibeekstraat. Gre 
was een vrouw van huiselijkheid, ze hield van de 
regelmaat in het leven. Ze maakte het gezellig in 
huis. Toen later haar kleinkinderen ouder wer-
den, mochten zij komen logeren.  
Gre is 25 jaar vrijwilligster geweest bij de Zon-
nebloem en was onder andere penningmeester. 
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Ze genoot van de uitstapjes en bootreizen, waar-
bij ze de gasten een gezellige, onbezorgde dag 
wilde bezorgen.  
In 2011 overleed Jaap. Enkele jaren heeft ze al-
leen gewoond. Zo’n vier jaar geleden ging ze 
naar Festina Lente waar ze liefdevolle verzor-
ging ontving. Op 6 december is ze op 83-jarige 
leeftijd overleden. Moge zij thuis komen in het 
huis van God, waar ruimte is voor velen.  
kapelaan Nico Kerssens 
 
Wij kregen de verdrietige mededeling dat Piet 
Kramer, zo kort na zijn vrouw Ans Kramer - van 
Ruiten, is overleden. Wij condoleren zijn gezin 
met het grote verlies van hun vader, schoonva-
der en opa. In deze uitgave noemen wij zijn 
naam en staan stil bij zijn leven en heengaan. Er 
is in de H. Odulphuskerk een kaars voor Piet 
aangestoken. Hij ruste in vrede.  
 
Cornelis Kramer 
*31 mei 1945                             †19 december 2021 
Op 23 december jl. werd in de Odulphuskerk 
een goed bezochte avondwake en condoleance 
gehouden voor Cees Kramer. 51 jaar de liefde-
volle echtgenoot van Joke Kramer - Koelemeijer, 
zorgzame en betrokken vader en schoonvader 
van Jeroen en Marjolein, Frank en Martine en 
Maaike en lieve en leuke opa van Fee, Kjeld, 
Bette †, Maren, Sem, Hannah, Mans en Sarah. 
Naast zijn werkzame leven was Cees een echte 
familieman en altijd bereid om anderen te hel-
pen en hij was dol op zijn dieren; duiven, kippen 
en de geit. In zijn (dieren)tuin aan de Vaartdijk 
was hij graag te vinden. De rol van penning-
meester en bestuurslid paste hem heel goed, 
ook bij de scholen van de kinderen en bij de 
voetbalvereniging SVA. Zo was hij al sinds zijn 
jonge jaren nauw betrokken bij de duivenclub. 
Bij SVA was hij een trouw en fanatiek supporter 
bij de wedstrijden van Jeroen en Frank, en later 
ook als leider bij de damesvoetbal van dochter 
Maaike en SVA 1. Voor Joke, de kinderen en 
kleinkinderen en anderen stond hij altijd klaar 
als het nodig was.  
In 2020 werd Cees ernstig ziek en geopereerd 
waarna een periode van behandeling nodig was. 
Nadat hij daarvan in het voorjaar van 2021 zo 
ziek werd, besloot Cees dat het genoeg was en 
koos hij bewust voor kwaliteit van leven. Samen 
met Joke en zijn gezin heeft hij nog een mooie 
zomer mogen beleven. In het najaar ging het 
achteruit en op 19 december heeft Cees in zijn 
vertrouwde omgeving, thuis op 76 jarige leeftijd 
het leven moeten loslaten, een spoor van vele 
goede en dankbare herinneringen achterlatend. 

Het geloof in zijn Schepper heeft hij steeds ge-
houden en we vertrouwen dat Cees daar mag 
uitrusten van al het goede hier op aarde. Veel 
sterkte en kracht voor al zijn dierbaren. Rust 
zacht in het warme licht aan de overzijde.  
Ingrid van Lieshout-Dekker  
 
Johanna Catharina Maria Heijne – Neelen 
*11 oktober                               †28 december 2021 
We kregen het droeve bericht dat Joke is overle-
den. Haar man, dochter, schoonzoon en klein-
dochters en iedereen aan wie Joke zo dierbaar 
was condoleren we van harte. Wij wensen hen 
sterkte doe. In de H. Odulphuskerk hebben wij 
een kaars voor Joke aangestoken bij het Maria 
altaar. Zij ruste in vrede. 
 
Pieter Johannes Tjipjes 
*10 juni 1939                                 †12 januari 2022 
Omringd door goede zorgen is in Hospice Alk-
maar onze oude dorpsgenoot Piet kalm overle-
den. De laatste jaren was Piet woonachtig in 
Zaandijk, maar kwam met grote regelmaat op 
zijn brommer naar het kerkhof in Assendelft 
waar zijn ouders en zus rusten.  
Op 18 januari namen we in de H. Odulphuskerk 
afscheid van Piet en legden hem te rusten in het 
familiegraf van ouders Tjipjes - Grandiek op 
onze parochiële begraafplaats. Met gepast res-
pect noemen wij in deze Zaancirkel zijn naam. Ik 
wens zijn familieleden en vrienden sterkte toe, 
elke keer wanneer zij Piet gedenken. Hij ruste in 
vrede. 
 
Anna Adriana Nijman - Kuiper  
*14 mei 1931                                  †30 januari 2022 
Op 5 februari namen wij met veel respect af-
scheid van Anna Nijman. In de H. Mis zong de 
schola de Gregoriaanse gezangen van het re-
quiem. Annie werd geboren uit ouders Maarten 
Kuiper en Johanna Theresia Reichwein. Zij was 
jongste van de tien kinderen welke in dat gezin 
opgroeiden. In de bezettingsjaren haalde Annie 
op de fiets melk en eieren bij de goede adressen 
die er in de polder te vinden waren. Na die span-
nende periode brak er later een iets onbezorg-
dere tijd aan. Echter, nog tijdens Annie’s op-
groeien overleed haar moeder van wie ze veel 
hield; een groot verdriet in haar leven.  
Toch was er later ook weer ruimte voor wat ple-
zier tussen het werken door. Haar eigen vader 
en de vader van haar toekomstige man hadden 
allebei een aannemersbedrijf. Via een gezamen-
lijke klus leerden hun kinderen – de jonge Annie 
en Gerard – elkaar kennen. Anna en Gerard ga-
ven het jawoord op 22 november 1955 in 
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dezelfde Mis waarin ook Trees trouwde, haar 
zus met wie ze altijd sterk verbonden bleef. 
Anna had emigreren naar Australië nog wel zien 
zitten maar hun toekomst lag toch in Assendelft. 
Hier stichtten zij hun gezin, werden ouders van 
Joke en Jan, grootouders van Jeroen en hadden 
een gelukkige en gezegende tijd.  
En, heel typerend voor Anna: zij hield niet van 
op de voorgrond treden en schikte het altijd zo 
dat ze zeker was niemand tot last te zijn. Ze hield 
rekening met iedereen. Een goede band met ie-
dereen was het gevolg. Voor familie en ander 
bezoek stond altijd haar deur open. Annie was 
iemand met een groot hart. Mooie vakanties be-
leefden Annie en Gerard met hun gezin in Dren-
the. Later waren zij meermaals deelnemers aan 
de Kerkenpadtrips die destijds vanuit de toen-
malige NCRV georganiseerd werden. Mensen in 

nood ver weg steunde zij via de missie-organi-
saties. Na het overlijden van haar man heeft ze 
zich met kracht toch weer opgericht.  
De drie jaren en drie maanden in Guisveld wer-
den ook bijzonder. Met name omdat ze zo ge-
liefd was bij alle medebewoners en verzorgen-
den. Haar geloof was voor haar een dierbaar on-
derpand van vertrouwen dat alles goed komt, en 
dat je altijd weer overal de kracht voor krijgt. De 
vele dingen die ze heeft meegemaakt hebben 
haar tot een sterke vrouw gemaakt. En stak je 
een kaars voor haar aan in de Mariakapel dan 
deed dit Annie goed.  
Met veel eerbied en dankbaarheid denken we 
aan haar terug. Rust zacht, lieve Anna. Het gelo-
ven mag nu een weten worden. 
deken F.J. Bunschoten 

 

INFORMATIE VOOR DE PAROCHIE 
 
Bezoekgroep 
Mocht u het prettig vinden om bezoek te krijgen in een periode van ziek zijn, verdriet of eenzaamheid 
of andere omstandigheden, dan kunt u dit aangeven bij het secretariaat. 
 
Woord van dank 
Toen in 2010 onze parochiaan Cor Boon (Bestevaerstraat) overleed, nam Manfred Sücker het stokje van 
zijn zwager over om drukker te worden van toenmalig parochieblad ‘De Sluis’, later Zaancirkel geheten. 
Deze klus heeft Manfred sindsdien al die jaren voor de H. Odulphusparochie verricht, vaak met assisten-
tie van Cor Neelen. Afgelopen najaar hebben wij deze geweldige vrijwilliger van harte gedankt toen hij 
aangaf achter deze werk-
zaamheden, het drukken van 
het kerkblad op het kopieer-
apparaat van Voetbalclub 
SVA, een punt te zetten. Als 
verrassing zijn we toen onge-
merkt naar de SVA-kantine 
geslopen waar we wisten dat 
we hem daar zouden aantref-
fen. Veel dank, Manfred, we 
zijn je erkentelijk voor de 
vele uren van drukken, snij-
den, lijmen en binden van de 
bladen. Ook waarderen we 
het ten hoogste dat de heer 
Kl. Donker de komende tijd voor de vacature wil invullen. Klasse! 
Pastoor en redactie 
 
Palmtakjes 
Wilt u uw gewijde palmtakjes van vorig jaar inleveren bij de kerk? S.v.p. zonder elastiekjes en zonder 
plastic zakjes. Van de oude takjes maken we as waarmee we op Aswoensdag het Askruisje ontvangen. 
We wensen u een goede Veertigdagentijd, voorbereiding op de Goede Week en Pasen! 
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Schoenendoosactie  
Begin december hebben Jopie Al en Jeanne Padberg maar liefst 68 dozen naar het verzamelpunt van de 
Actie Schoenendoos mogen brengen. Zij gingen vanuit de pastorie in Assendelft samen op pad naar Pur-
merend! Alle dozen komen heel goed terecht bij kinderen voor wie het zeker niet vanzelfsprekend is om 
een cadeau te ontvangen. Dat betekent dat we met elkaar 68 grote glimlachen op kindergezichtjes heb-
ben getoverd! 
Deze actie doet ertoe, want deze kinderen die vaak leven onder hele moeilijke omstandigheden, weten 
dat er aan hen gedacht wordt en zij niet alleen staan. Met alle spulletjes die in de doos zitten zijn zij heel 
blij en zo vergeten zij dan even alle narigheid. Lieve 
mensen, heel hartelijk bedankt voor jullie medewerking 
hierbij! Graag tot de volgende Actie Schoenendoos!  

 
Kerkwerken 29 maart a.s.  
Helaas konden we de kerstvieringen niet vieren zoals we zo graag gewild hadden. Er waren allerlei 
maatregelen afgekondigd waarmee we rekening moesten houden. Gelukkig konden we in ieder geval de 
vieringen houden op 25 december om 10.00u en om 12.00u. Op 7 december waren er een aantal dames 
om de kerk goed door te werken en konden we met de koffie voldoende afstand bewaren. 
Binnenkort is het weer Pasen; op 17 april is het 1e Paasdag. Graag willen we op dinsdag 29 maart de 
kerkwerkers uitnodigen om de handen uit de mouwen te steken.  
Als u een paar uurtjes over hebt en ons hierbij wilt komen helpen, dan bent u uiteraard van harte wel-
kom! Het is nog gezellig ook, want voor koffie met wat lekkers wordt natuurlijk gezorgd!  
Hartelijke groet, Ingrid van Lieshout 
 
Intenties opgeven voor de Mis in Festina Lente 
Het is fijn dat onlangs de activiteiten voor de bewoners weer opgestart zijn. Ook zijn de kerkdiensten 
hervat. Op de 1e dinsdag van de maand een PKN kerkdienst en op de 3e dinsdag van de maand zal Pastoor 
Nico Kerssens de Eucharistieviering voorgaan. 
Het is voor de nieuwe bewoners misschien goed om te weten dat voor de Mis op de 3e dinsdag van de 
maand er misintenties opgegeven kunnen worden, welke in deze Eucharistiedienst gelezen kunnen 
worden. Als u dit op prijs stelt, laat het ons dan gerust weten. Wij wensen alle bewoners van Festina 
Lente alle goeds vanuit het secretariaat van de H. Odulphusparochie! 
Hartelijke groet, Ingrid van Lieshout-Dekker 
 
Avond van de Martelaren 
Dit voorjaar wordt de Avond van de Martelaren gehouden op 8 april vanaf 19.00u in de Nicolaasbasiliek 
te Amsterdam. Voor aanmelden (om fysiek of online deel te nemen) kunt u terecht bij www.kerkin-
nood.nl. Welkom om stil te staan bij en te bidden voor vervolgde christenen. Sommige geloofsbroeders 
en -zusters wordt in bepaalde landen het leven echt onmogelijk gemaakt. Waarom horen we daar in het 
nieuws zelden over? 
 

http://www.kerkinnood.nl/
http://www.kerkinnood.nl/
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‘Lage Landen’ 
Wilt u meer katholieke achtergronden tot u nemen? Wilt u zich verdiepen, door het lezen van een goed 
artikel, het beluisteren van een interessante podcast. Die mensen raden wij aan eens een kijkje te nemen 
op de site van EWTN der Lage Landen. Van alles en nog wat is daar te vinden, verzorgd door gerenom-
meerde sprekers zoals pater Elias Leyds en mgr. Rob Mutsaerts. Zie www.ewtn.lc. Het is aan te raden 
om dit portaal toe te voegen aan uw favorieten! 
 
Boom voor Tiny Bakker-Betjes 

 
In een vorige uitgave van ons parochieblad De Zaancirkel is reeds vermeld dat Tiny Bakker-Betjes is 
gestopt met het tellen van de diverse collectes en kaarsengelden. Zoals ze zelf eens zei “Je kunt beter dit 
werk zelf overdragen dan wachten op het moment waarop het niet meer mogelijk is”. Een taak die zij 
zeer zorgvuldig en getrouw altijd uitvoerde op de dinsdagmorgen. Dit is ook de morgen waarop wij als 
‘tuinploeg’ diverse werkzaamheden uitvoeren op en rond de kerk en kerkhof. 
Gezamenlijk met de werkers in de pastorie wordt er dan koffie gedronken om half 11. Bijna altijd met 
iets lekkers, omdat er of iemand jarig was geweest of omdat er een gulle gever iets had gebracht als de 
tuinploeg iets had gedaan aan een bepaald graf, en de familie dan hun dankbaarheid toonde. 
 
Omdat Tiny ook op 22 november jarig was geweest en zij dus trakteerden hadden wij als tuinploeg een 
leuk cadeau voor haar. Zij mocht op dinsdag 23 november een jonge berk planten in de achtertuin waar-
bij wij in lengte van jaren een tastbare herinnering hebben aan het vrijwilligerswerk dat zij heeft gedaan. 
Tiny, nogmaals bedankt en wij zullen ervoor zorgen dat deze boom verder mooi opgroeit. Ook hopen 
wij dat je geregeld bij de koffie blijft aanschuiven, wij stellen dat zeer op prijs.  
Namens de tuinploeg Gerard Schavemaker 

  

http://www.ewtn.lc/
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M.O.V VASTENACTIE KAMEROEN 
 
Doet u mee? Met drie parochies, de Odulphuskerk, de Maria 
Magdalenakerk en de Apostelkerk (Beverwijk) slaan wij de han-
den ineen. We willen een laatste duwtje geven om een project 
te laten slagen. We kregen een bericht van de Mill Hill-broeder 
Huub Welters, ons goed bekend als de trouwe medewerker van 
pater Jaap Nielen m.h.m. die na zijn emeritaat weer in Noord-Holland is neergestreken en enkele jaren 
terug overleed. De broeder vraagt nu onze hulp in de vorm van gebed en financiële gave.  
De katholieke gemeenschap in Wombong groeit uit zijn voegen. De kerk is letterlijk te klein. Momenteel 
gaan de kerkgangers naar de Mis en plechtigheden in schoollokaaltjes. Zijne excellentie mgr. A. Nkea 
Fuanya, aartsbisschop van Bamenda heeft daarom toch maar toestemming gegeven met de bouw van 
een nieuw, groter katholiek kerkgebouw dat de parochianen in Wonbong zo hard nodig hebben. De mu-
ren en gevel van de kerk moeten bovendien beschermd zijn tegen modderstromen van het regenseizoen. 
Vandaar dat behalve kerkmuren ook keermuren moeten worden opgetrokken. De kerkbouw biedt 
werkgelegenheid aan de plaatselijke aannemers en leveranciers van materialen maar ook de gelovigen 
zelf helpen zoveel mogelijk mee en architect-broeder Welters is er druk mee doende dit alles te coördi-
neren. Vorig jaar is niet gelukt om het hele bedrag bijeen te brengen dat daarvoor nodig is. Nu is dus nog 
€ 21.700,- nodig. 
Laten we in deze Veertigdagentijd iets geven voor onze geloofsgenoten 
en iets uitsparen van onze eigen overvloed. Dat dit Vastenactieproject 
gezegend mag worden. 
Veel dank voor uw gave, en zie ook de in dit parochieblad bijgevoegde flyer!  
De bankrekeningnummers zijn: 
H. Maria Magdalenaparochie:  NL36INGB0000246431  ovv ‘Vastenactie Kameroen 2022. 
H. Odulphusparochie:  NL80RABO0103501398 ovv ‘Vastenactie Kameroen 2022.  
deken F. Bunschoten, Margriet Kerssens, Martin van Kleef 
 

NIEUWS VAN HET ST. CAECILIAKOOR EN DE SCHOLA CANTORUM 
 
Na opnieuw enkele maanden van een gedwongen stilte met betrekking tot de zanguitvoeringen aan het 
eind van vorig jaar zijn we vóór de Kerst weer gestart met 4 zangers/zangeressen van ons koor. Zo 
konden wij met deze leden de kerstvieringen muzikaal opluisteren op een bescheiden wijze. De reacties 
van de koorleden en de kerkgangers waren positief.  
Ook hebben wij de laatste maanden ook enkele uitvaartvieringen muzikaal mogen opluisteren met de 
Schola. Altijd fijn om met 5 à 6 man onze bijdrage te kunnen leveren. 
Maar, laten we eerlijk zijn. Met een volledig koor zingen is altijd beter. Je hebt steun aan elkaar en ook 
voor de kerkgangers komen we dan echt als een koor over. 
Door het geleidelijk opheffen van wat beperkingen kunnen we vanaf deze maand met 8 leden zingen 
onder de bekende voorwaarden van afstand houden en geen ziekteverschijnselen hebben. Laten we ho-
pen dat dit aantal weer snel omhoog kan gaan. 
Wel hebben inmiddels een tweetal leden opgezegd, puur om persoonlijke redenen. Zeker niet omdat zij 
niet meer graag zingen. Daarom opnieuw een verzoek aan jullie parochianen, kom eens en keertje repe-
teren. Je zult zien dat het zingen op een ontspannende manier kan plaatsvinden. En bovendien is niets 
mooier dan naar een uitvoering op zondag toe te werken. Voor verdere info kunnen jullie contact opne-
men met de contactpersonen van het St. Caeciliakoor/Schola Cantorum (zie de laatste pagina). 
Vanaf heden repeteren we op donderdagavond in de kerk van 20.15u tot 22.00u. 
Over het verdere perspectief met betrekking tot het aantal leden dat mee mag zingen kan ik helaas niet 
concreet zijn. We willen het liefst zo snel mogelijk volle bak om weer mooie uitvoeringen verzorgen op 
de zondag.  
Alle goeds voor jullie en tot spoedig ziens! 
Ed Houweling, vice-voorzitter St. Caeciliakoor/Schola Cantorum 
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MISINTENTIES 26 FEBRUARI 2022 t/m 3 APRIL 
 
zondag 27 februari  
Jan Kemna – Aagje Boon-Berkhout – Jan Poel, 
Wim Groot en Riet Stoop – Anneke Schavema-
ker-van 't Veer en familie – Niek van der Park en 
Kitty van der Park-te Beek – Jan van Haastrecht 
en Marie van Haastrecht-de Bruijn – Antoon 
Poel, Hanny Poel-Pronk en Jan van Warmerdam 
–Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-
Joosen – Kees Berkhout – Cor Poel en Dora Poel-
Huijboom – Anneke van der Laan-Steen en fami-
lie – André de Vries en Ada de Vries-Rijkhoff – 
Mien Pieters-Teekman – Bep Verdonk-Veste-
ring.  
 
zondag 6 maart  
Aad van der Laan-van Rixel – Gré van Rixel-Mor-
cus – Joop van der Laan – Jaap Noom en Afra 
Noom-Rijkhoff – Pater Piet Hijnen en familie – 
Arie Ransijn en overleden familie – Hein Kers-
sens en overleden familie – Joop Geuke – Rie 
Rijkhoff – Trudy Roemer-Tromp – Herman, 
Martien en Bertus Homberg – Willy Bosland-
Joosen – Gré Zuidervaart-Nieuwenhuizen en 
Antoon Zuidervaart – Im Al-Huijgen en Piet Al – 
Trien Vroom-Huijgen en Mans Vroom – Annie 
Vroom – Mien Pieters-Teekman – Engel Hijnen, 
Rie Hijnen-Rodenburg – Jaap Hoogesteger en 
Annemarie Hoogesteger-Mitterbauer. 
 
zondag 13 maart 
Jan Kemna – Aagje Boon-Berkhout – Rie Rijkhoff 
– Willy Bosland-Joosen – Engel Boon, Gerda 
Boon-Fatels en Yvonne Eboh-Boon – Mien Pie-
ters-Teekman. 
 

zondag 20 maart  
Nicolaas Kerssens en Catharina Kerssens-Kroon 
– Hein en tante Annie – Anna Kramer-Bijvoet en 
Nicolaas Kramer – John Imming – Rie Rijkhoff – 
Corry en Mieke Verhaar – Willy Bosland-Joosen 
– Mien Pieters-Teekman – Jan Jak en Trien Jak-
Meijer – vader en moeder Poel, zoon Piet en 
dochter Lida. 
 
zondag 27 maart  
Jan Kemna – Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon 
en zoon Gerard – Aagje Boon-Berkhout – Linus 
Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, Sjaak Kuiper en 
familie – Jan Poel, Wim Groot en Riet Stoop – An-
neke Schavemaker-van 't Veer en familie – Jan 
van Haastrecht en Marie van Haastrecht-de 
Bruijn – Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en Jan 
van Warmerdam – Joop Geuke – Rie Rijkhoff – 
Willy Bosland-Joosen – Kees Berkhout – Cor 
Poel en Dora Poel-Huijboom – Nicolaas de Jong 
en Jane de Jong-Kerssens – Carlijn Jantine Hijne-
Bos – Mien Pieters-Teekman – Bep Verdonk-
Vestering – Femie Dekker-Kamp, Jan Dekker en 
ome Theo – Freek Winter en Nel Winter-Huij-
gen. 
 
zondag 3 april 
Aad van der Laan-van Rixel – Gré van Rixel-Mor-
cus – Joop van der Laan – Jaap Noom en Afra 
Noom-Rijkhoff – Pater Piet Hijnen en familie – 
Arie Ransijn en overleden familie – Hein Kers-
sens en overleden familie – Rie Rijkhoff – Trudy 
Roemer-Tromp – Herman, Martien en Bertus 
Homberg – Willy Bosland-Joosen – Engel Boon, 
Gerda Boon-Fatels en Yvonne Eboh-Boon – 
Mien Pieters-Teekman – Engel Hijnen, Rie Hij-
nen-Rodenburg en zoon Peter – Jaap Hoogeste-
ger en Annemarie Hoogesteger-Mitterbauer. 
 

 

Kopij voor de volgende Zaancirkel graag inleveren t/m maandag 21 maart 2022, indien mogelijk digi-
taal te versturen naar e-mailadres: desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 
 
De lengte van de kopij mag maximaal één A4 zijn. De redactie behoudt zich het recht voor aangele-
verde stukken in te korten. 
De volgende Zaancirkel komt uit in de week van 4 april 2022 en deze loopt t/m 29 mei 2022. 
 
Redactieleden:   Mevr. G. Noom  Genieweg 78   tel. 6874257 
    Dhr. E. Reinhold Gele Ring 48   tel. 6573499 
    Mevr. A. Jak   Pastoor van Gervenstraat 17 tel. 6871267 
Bezorging van de Zaancirkel: Mevr. J. Padberg S. de Beauvoirstr. 4  tel. 6874635 
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