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Weekendvieringen	R.K.	kerken	Parochieverband	Zaanstreek	
	

St.	Bonifatius	
Oostzijde	12,	Zaandam	

H.	Maria	Magdalena
Kalf	160,	Zaandam	

H.	Odulphus
Dorpsstr.	570,	Assendelft	

H.	Petrus
Snuiverstr.	2,	Krommenie	

23e	zondag	
Za.	5	sept.	

19.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	 ‐	

19.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

19.00	u.	
Eucharistie	
G.	Noom	

Zo.	6	sept.	

10.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	

10.00	u.
Eucharistie	
N.	Kerssens	

10.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

10.00	u.	
Eucharistie	
G.	Noom	

24e	zondag	
Za.	12	sept.	

19.00	u.	
Eucharistie	
N.	Kerssens	 ‐	

19.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

	
	
‐	

Zo.	13	sept.	

10.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	

10.00	u.
Eucharistie	
N.	Kerssens	

10.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

10.30	u.	
Oecumenische	dienst	
in	het	Agathepark		

25e	zondag	
Za.	19	sept.	

19.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	 ‐	

19.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

19.00	u.	
Woord	en	Communie	
M.	Bruijns	

Zo.	20	sept.	

10.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	

10.00	u.
Eucharistie	
N.	Kerssens	

10.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
S.	Baars	

26e	zondag	
Za.	26	sept.	

19.00	u.	
Eucharistie	
N.	Kerssens	 ‐	

19.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

	
	
‐	

Zo.	27	sept.	

10.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	

10.00	u.
Eucharistie	
N.	Beemster	

10.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
M.	Bruijns	

	
27e	zondag	
Za.	3	okt.	

19.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	 ‐	

19.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

19.00	u.	
Woord	en	Communie	
M.	Bruijns	

Zo.	4	okt.	

10.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	

10.00	u.
Eucharistie	
N.	Kerssens	

10.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
S.	Baars	

28e	zondag	
Za.	10	okt.	

19.00	u.	
Eucharistie	
N.	Kerssens	 ‐	

19.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

19.00	u.	
Eucharistie	
G.	Noom	

Zo.	11	okt.	

10.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	

10.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

10.00	u.
Eucharistie	
N.	Kerssens	

10.00	u.	
Eucharistie	
G.	Noom	

29e	zondag	
Za.	17	okt.	

19.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	 ‐	

19.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

19.00	u.	
Woord	en	Communie	
R.	Casalod	

Zo.	18	okt.	

10.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	

10.00	u.
Eucharistie	
N.	Kerssens	

10.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
R.	Casalod	

30e	zondag	
Za.	24	okt.	

19.00	u.	
Eucharistie	
N.	Kerssens	 ‐	

19.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

19.00	u.	
Eucharistie	
G.	Noom	

Zo.	25	okt.	
denk	om	wintertijd!	

10.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	

10.00	u.
Eucharistie	
N.	Beemster	

10.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
M.	Bruijns	

Allerheiligen	
Za.	31	okt.	

19.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	 ‐	

19.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

19.00	u.	
Woord	en	Communie	
M.	Bruijns	

Allerheiligen	
Zo.	1	nov.	
	
	
	
	

10.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	
	
	
	

10.00	u.
Eucharistie	
N.	Kerssens	
	
	
	

10.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	
19.30	u.	
Allerzielendienst	
F.	Bunschoten	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
S.	Baars	
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Allerzielen	
Ma.	2	nov.	
	
	
	

	
	
19.00	u.		
Allerzielendienst	
A.	Goedhart	

	
19.00	u.		
Allerzielendienst	
N.	Kerssens	

10.00	u. Requiemmis
F.	Bunschoten	
19.30	u.	
Allerzielendienst	
F.	Bunschoten	

	
	
	
Allerzielendienst	
M.	Bruijns	

32e	zondag	
Za.	7	nov.	

19.00	u.	
Eucharistie	
N.	Kerssens	 ‐	

19.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

19.00	u.	
Eucharistie	
G.	Noom	

Zo.	8	nov.	

10.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	

10.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

10.00	u.
Eucharistie	
N.	Kerssens	

10.00	u.	
Eucharistie	
G.	Noom	

33e	zondag	
Za.	14	nov.	

19.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	 ‐	

19.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

19.00	u.	
Eucharistie	
G.	Noom	

Zo.	15	nov.	

10.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	

10.00	u.
Eucharistie	
N.	Kerssens	

10.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
M.	Bruijns	

Christus	Koning	
Za.	21	nov.	

19.00	u.	
Eucharistie	
N.	Kerssens	 ‐	

19.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

19.00	u.	
Eucharistie	
G.	Noom	

Zo.	22	nov.	

10.00	u.	
Eucharistie	
A.	Goedhart	

10.00	u.
Eucharistie	
N.	Beemster	

10.00	u.
Eucharistie	
F.	Bunschoten	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
M.	Bruijns	

	

HH.	Martelaren
Boschjesstraat	115,	Koog	a/d	Zaan	

H.	Maria	Magdalena
Dorpsstraat	351,	Wormer	

H.	Jozef
Veldbloemenweg	2,	Zaandam	

23e	zondag	
Zo.	6	sept.	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
T.	Molenaar	

10.00	u.	
Woord	en	gebed	
parochiaan

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
J.	Hoekstra	

24e	zondag	
Zo.	13	sept.	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
K.	Schuurmans	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
R.	Casalod	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
W.	Waardijk	

25e	zondag	
Zo.	20	sept.	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
M.	Bruijns	

10.00	u.	
Woord	en	gebed	
parochiaan

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
J.	Hoekstra	

26e	zondag	
Zo.	27	sept.	

10.00	u.	
Eucharistie	
G.	Noom	

10.00	u.	
Eucharistie	
N.	Kerssens	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
R.	Casalod		

27e	zondag	
Zo.	4	okt.	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
K.	Schuurmans	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
M.	Bruijns

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
W.	Waardijk	

28e	zondag	
Zo.	11	okt.	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
M.	Bruijns	

10.00	u.	
Woord	en	gebed	
parochiaan

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
J.	Hoekstra	

29e	zondag	
Zo.	18	okt.	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
T.	Molenaar	

10.00	u.	
Oecumenische	dienst	
	

10.00	u.	
Woord	en	gebed	
parochiaan	

30e	zondag	
Zo.	25	okt.	
denk	om	wintertijd!	

10.00	u.	
Eucharistie	
G.	Noom	

10.00	u.	
Eucharistie	
N.	Kerssens	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
W.	Waardijk	

Allerheiligen	
Zo.	1	nov.	

10.00	u.	
Allerzielendienst	
M.	Bruijns	

10.00	u.	
Woord	en	gebed	
parochiaan	

Allerzielen	
Ma.	2	nov.	 ‐	

19.30	u.	
Allerzielendienst	
R.	Casalod

32e	zondag	
Zo.	8	nov.	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
K.	Schuurmans	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
M.	Bruijns	

33e	zondag	
Zo.	15	nov.	

10.00	u.	
Woord	en	Communie	
T.	Molenaar	

10.00	u.	
Woord	en	gebed	
parochiaan

Christus	Koning	
Zo.	22	nov.	

10.00	u.	
Eucharistie	
G.	Noom	

10.00	u.	
Eucharistie	
N.	Kerssens	
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BERICHTEN	VAN	DE	EIGEN	PAROCHIE	

	
INTENTIES	

	
Zondag	6	september	

Nico	de	Jong	en	familie,	Cilia	en	Rie	Duijn,	Jeanie	de	Koning	van	Ophem,	Ina	Groot‐Schleeper,		
overl.	ouders	Duijn‐van	Diepen,	Gré	de	Roeck‐Groentjes,	Bart	Meulenkamp	en	familie	en	zegen	over	de	
gezinnen	en	hun	werk,	overl.	familie	Doodeman‐Pelk,	Dirk	Kuijl,	,	overl.	familie	de	Jong,	Sjoerd	Emmer,		
overl.	familie	Huijsman‐Klaver,	Arie	Stuijt	en	familie.	

Zondag	13	september	

Theo	Peersman,Ineke	Arnold‐Klaarhamer,	Johan	Finke,	Tini	Brinkkemper‐Looze.	

Zondag	20	september	

Wim	Duijn	en	zegen	over	onze	gezinnen,	Jeanie	de	Koning	van	Ophem,	Ina	Groot‐Schleeper,		
Rie	van	der	Eng‐Spillekom,	Adriaan	Baars,	overl.	familie	Scheffer‐Binken	

Zondag	27	september	

Overl.	families	Steemers	en	Spillekom,	Ineke	Arnold‐Klaarhamer,	overl.	ouders	Holthuizen‐van	Rooij,			
Johan	Finke.	

Zondag	4	oktober	

Fia	Hartog,	Cilia	en	Rie	Duijn,	Jeanie	de	Koning	‐	van	Ophem,	overl.	ouders	Duijn‐van	Diepen,		
Gré	de	Roeck‐Groentjes,	Rie	van	der	Eng‐Spillekom,	Adriaan	Baars,	Bart	Meulenkamp	en	familie	en	zegen	
over	de	gezinnen	en	hun	werk,	Piet	en	Mien	Mandjes‐Goudriaan,	John	de	Jong	en	familie,		
Tini	Brinkkemper‐Looze,	Henk	Meester,	Sjoerd	Emmer,	Arie	Stuijt	en	familie.	

Zondag	11	oktober	

Fia	Hartog,	Theo	Peersman,	overl.	families	Finke	en	Raap,	Ina	Groot‐Schleeper,		
overl.	familie	de	Saegher‐Heijne,	Ineke	Arnold‐Klaarhamer,	Johan	Finke,	Ingmar	Smit.	

Zondag	18	oktober	

Fia	Hartog,	Wim	Duijn	en	zegen	over	onze	gezinnen,	Jeanie	de	Koning‐van	Ophem,		
Zus	Purvis	v/d	Hoeven	en	Rinus	Purvis,	overl.	familie	Elzenga‐van	Opstal,	Johan	Finke,		
voor	de	overledenen	van	de	familie	Bosma.	

Zondag	25	oktober	

Fia	Hartog,	overl.	families	Steemers	en	Spillekom,	Ina	Groot‐Schleeper,	Rie	van	de	Eng‐Spillekom,		
Ineke	Arnold‐Klaarhamer,	voor	de	overledenen	van	de	families	Arnold	en	Klaarhamer,		
overl.	ouders	Kuipers	en	Anne	Marie	Holthuizen.Gerardus	Kokenberg,		
.	

	

	
	
	



 
-18- 

	
	

VANUIT	DE	PAROCHIE	

	
Kerkbezoek	ten	tijde	van	het	coronavirus	
	
	
Vanaf	half	maart	was	het	niet	meer	toegestaan	om	naar	de	kerk	te	komen	en	om	de	Heilige	Communie	te	
ontvangen.	Gelovigen	werd	geadviseerd	om	naar	een	uitgezonden	H.	Mis	op	TV	of	Internet	te	kijken,	of	om	
het	geloof	thuis	te	vieren.	
Vanaf	zondag	14	juni	(Sacramentsdag)	was	het	weer	mogelijk	om	naar	de	kerk	te	komen,	eerst	met	30	
mensen,	later	met	zoveel	als	met	1,5	meter	afstand	mogelijk	is.		
	
Dit	betekende	een	grote	verandering:	inschrijven	om	naar	de	H.	Mis	te	kunnen	en	de	communie	ontvangen	
achter	een	scherm.	In	het	begin	was	dit	wel	heel	erg	wennen.	
Ik	dank	de	leden	van	de	parochieraad	en	anderen	die	hebben	meegedacht	en	geholpen	om	de	gegeven	
protocollen	zo	goed	mogelijk	uit	de	voeren.		
	
Elke	zondag	staan	Phaedra	en	Garry	achter	in	de	kerk	om	u	te	ontvangen	en	naar	een	plaats	te	wijzen.	
Phaedra	geeft	daarnaast	ook	aanwijzingen	voor	het	ontvangen	van	de	Heilige	Communie.	
Ik	ben	hen	dankbaar	voor	de	rustige	wijze	waarop	zij	de	boodschap	duidelijk	maken.	Ik	ben	u	dankbaar	voor	
het	geduld	en	begrip.	Niet	iedereen	kan	op	de	vertrouwde	plaats	zitten.		
	
Intekenen	om	naar	de	kerk	te	komen,	dat	moest	in	het	
verleden	alleen	op	kerstavond.	Tegenwoordig	moet	dat	
voor	elke	zondag,	omdat	ook	nu	de	ruimte	beperkt	is.	In	
het	vorige	parochieblad	is	uitgelegd	dat,	om	het	maximaal	
aantal	plaatsen	aan	te	bieden,	er	28	plaatsen	waar	1	of	2	
personen	kunnen	zitten.		
Achter	in	de	kerk	liggen	lijsten	voor	deze	28	plaatsen.	Ook	
geven	mensen	zich	op	via	de	website	van	meevieren	(de	
link	staat	op	de	website	van	de	parochie).	Het	is	mogelijk	
om	voor	meerdere	weken	vooruit	in	te	tekenen.	En	als	
iemand	een	zondag	overslaat,	kan	er	voor	een	zondag	erna	
worden	ingetekend.		
	
Het	was	even	afwachten	of	dit	zou	werken.	Gelukkig	is	dat	zo!	Het	goede	nieuws	is	dat	de	kerk	de	afgelopen	
weken	bijna	vol	zat,	er	waren	nog	enkele	lege	plaatsen.	Toch	moet	wel	benadrukt	worden	dat	u	zich	van	te	
voren	inschrijft.	Natuurlijk	mag	u	ook	op	goed	geluk	naar	de	kerk	komen.	Degene	die	op	de	lijst	staat,	krijgt	
voorrang,	op	wie	niet	op	de	lijst	staat.	Helaas	is	het	nu	vol=vol.	
De	komende	weken	/	maanden	zal	dit	waarschijnlijk	zo	blijven.		
	
Toen	we	voor	het	eerst	weer	naar	de	kerk	konden	is	gezegd:	laat	u	niet	te	veel	afleiden	door	strepen	en	
stickers;	het	gaat	om	de	ontmoeting	met	God	in	het	vieren	van	de	Eucharistie.	Wees	vooral	dankbaar	dat	het	
weer	kan.		
	
Rekeninghoudend	met	elkaar,	vieren	we	met	elkaar.		
Dat	deden	we	altijd	al,	dat	blijven	we	doen.	
Kapelaan	Nico	Kerssens	
	
	
Van	harte	gefeliciteerd	
Alle	jarigen	feliciteren	we	van	harte	en	ook	alle	parochianen	die	bij	hun	
Huwelijksjubileum	hebben	stilgestaan.		
	
Zieken	
Graag	wensen	wij	de	zieken	beterschap	toe,	sterkte,	ook	bij	uw	behandeling	of	kuur,	we	denken	aan	u	allen.	
	
Rozenkransgebed	
In	de	oktobermaand	is	er	iedere	dinsdagavond	rozenkransgebed	in	de	kerk	om	19.00	uur.	
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VANUIT	DE	PAROCHIE	

	
Elkaar	niet	vergeten	
Laten	wij	ook	vooral	in	deze	warrige	tijd	onze	zieken,	ouderen	en	eenzamen	niet	vergeten	bv.	door	het	
sturen	van	een	kaartje.	
De	volgende	teksten	kunnen	wellicht	ten	dienste	staan:	
…zomaar	een	lieve	groet……	
…we	denken	aan	je…	
…houde	moed	erin	
…dat	tegenspoed	en	hartepijn	spoedig	verdwenen	mogen	zijn…….	
…wel	uit	het	oog,	maar	niet	uit	het	hart……	
…we	voelen	ons	zo	duidelijk	één	om	ook	nu	met	jullie	verbonden	te	zijn.	
…vriendschap	en	liefde	overwinnen	altijd.	
…we	doen	maar	wat	we	voelen,	wat	we	in	ons	hart	bedoelen……….	
…ondanks	deze	miserie	en	coronapijn,	had	ik	liever	bij	je	willen	zijn.		
…nu	gaat	het	even	niet,	maar	hoop	je	weer	spoedig	te	zien.	
…bedankt	wat	je	voor	me	deed,	het	is	het	beste	medicijn…….	
…laten	wij	elkaar	in	deze	tijd	op	afstand	omarmen	met	liefde	en	tederheid.	
	
Overledenen	
Voor	zover	ons	bekend	zijn	in	de	achterliggende	periode	de	volgende	personen	overleden:	
	
Alida	Peetam‐Rozemeijer	 	 84	jaar	
Kees	Fritzen	 	 	 	 79	jaar	
Han	van	Engelen	 	 	 70	jaar	
	
Heer,	geef	hun	ziel	de	eeuwige	rust	
en	het	eeuwige	Licht	verlichte	hen	
dat	zij	mogen	rusten	in	vrede.	
	
In	memoriam		Alie	Peetam‐Rozemeijer.	
	
Geboren	op	15	februari	1936	in	Krommenie	als	middelste		van	wat	later	13	kinderen	zouden	worden,	
groeide	zij	op	in	een	gezin	waar	altijd	iets	te	doen	was,	waar	veel	kon		en	vooral	waar	altijd	plaats	voor	één	
extra	was.	Na	de	lagere	school	ging	zij	als	zoveel	meisjes	in	die	tijd	naar	de	huishoudschool.	Daarna	was	het	
met	school	gaan	gedaan.		
Na	eerst	bij	een	aantal	families	als	huishoudster	te	hebben	gewerkt,	kwam	zij	terecht	in	het	atelier	van	
Sijpestijn.	Erg	lang	heeft	zij	daar	niet	gewerkt,	want	rond	die	tijd	kwam	zij	haar	toekomstige	man	Henk	
Peetam	tegen.	En	na	eerst	verloofd	te	zijn,	trouwden	zij	in	1959.	Na	de	geboorte	van	hun		eerste,	verhuisden	
zij	naar	Assendelft	waar	hun	tweede	zoon	geboren	werd.		In	die	tijd	was	het	niet	ongewoon	als	je	als	vrouw	
stopte	met	werken,	als	je	kinderen	kreeg.		Dat	deed	Alie	dus	ook	en	haar	handigheid	met	naald	en	draad	
werd	voortaan	aangewend	in	het	huishouden.		In	het	bijzonder	kan	ik	mij	nog	haarscherp	2	blauwe	jassen	
herinneren	die	ons	meerdere	jaren	droog	en	warm	hielden	bij	het	spelen.	Samen	met	Henk	werkte	zij	ook	
graag	in	de	volkstuin.	Daarmee	waren	wij	steeds	weer	voorzien	van	verse	groenten.		
	
In	1988	,	de	kinderen	waren	al	uitgevlogen,		werd	bij	Henk	kanker	vastgesteld.		In	de	2	jaren	die	daarop	
volgden	heeft	zij	zichzelf	volledig	gewijd	aan	zijn	verzorging.	En	hoewel	er	ups	waren,		was	het	uiteindelijk	
de	ziekte	die	won.		Daarna,	bleek	achteraf,	altijd	achteraf.	Dat	voor	zichzelf	zorgen	niet	zo	makkelijk	en	
vanzelfsprekend	was	als	voor	anderen	te	zorgen.		Ze	kreeg	als	gevolg	daarvan	de	ziekte	van	Korsakov	en	kon	
niet	meer	alleen	wonen.		Zij	verhuisde	naar	Nieuw‐Groenland,		een	verzorgingshuis.		Uiteindelijk	heeft	ze	
daar	nog	25	jaar	gewoond.	Soms	lastig	voor	de	verzorging,	maar	vanwege	haar	altijd	goede	humeur	ook	op	
handen	gedragen.		Toen	er	een	nieuwe	aanbouw	bij	gebouwd	werd,	mocht	zij	de	eerste	paal	slaan.	En	als	het	
aan	haar	had	gelegen	had	ze	de	tweede	en	derde	ook	wel	willen	doen.	Een	van	haar	gevleugelde	uitspraken	
was	"	ik	ben	rijk,	want	ik	ben	gezond."	Eind	juni	maakte	een	tia	een	eind	aan	die	rijkdom.	Op	30	juni	is	ze	
overleden.	
Op	6	juli	was	de	uitvaartplechtigheid	in	de	H.	Odulphuskerk,	waarna	zij	op	het	parochiekerkhof	bij	haar	man	
Henk	is	begraven.		
Marcel	Peetam
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SEPTEMBER	ZIEKENMAAND	

	
Zing,	vecht,	huil,	bid,	lach,	werk	en	bewonder	...	
We	kennen	het	als	de	bekende	ballade	van	Ramses	Shaffy.	Willekeurige	werkwoorden	op	een	rij?	Of	vatten	
zij	een	heel	leven	samen,	in	al	haar	facetten,	in	al	haar	emoties?	
Zing,	vecht,	huil,	bid,	lach,	werk	en	bewonder.	
Niet	zonder	ons,	niet	zonder	ons,	niet	zonder	ons.	
Ook	wij	zijn	mensen	die	‘het	leven’	leven	met	al	haar	facetten.	
Mensen	die	aan	het	leven	kunnen	lijden,	door	de	tragiek	van	ziekte	en	verlies.	
Mensen	die	vechten	om	het	hoofd	boven	water	te	houden.	
Mensen	die	van	het	leven	genieten,	bewonderend	kijken	naar	jong	en	nieuw	leven	van	kinderen	en	
kleinkinderen.	
Mensen	die	zingen	en	lachen.	
Mensen	die	huilen,	stil	van	binnen	of	hardop.	
Mensen	die	bidden,	om	kracht,	om	bemoediging,	uit	dankbaarheid,	uit	wanhoop?	
Want	waar	halen	we	de	kracht	vandaan,	om	voluit	te	kunnen	leven,	met	alle	lief	en	leed	dat	bij	ieder	vroeg	of	
laat	voorbij	komt?	
Wie	geraakt	wordt	door	ziekte,	van	zichzelf	of	een	naaste,	of	wie	groot	verdriet	moet	dragen,	heeft	ook	het	
gevoel	terecht	te	komen	in	een	onbekend	land,	waar	je	je	weg	moet	zien	te	vinden.	Niets	is	meer	zoals	je	het	
gewend	was.	Soms	ken	je	je	zelf	niet	meer.	
Je	vecht,	je	huilt,	je	bidt.	Het	is	fijn	als	er	dan	steun	is	van	mensen	die	met	je	meelopen.	Die	voor	je	willen	
zorgen.	Die	naaste	zijn.	
	
Ziekenmaand	is	ook	wel	een	beladen	term.	We	willen	vooral	stil	staan	bij	
mensen,	jong	en	oud,	die	moeten	leven	met	beperkingen.	Voor	wie	
gemakkelijk	de	deur	uit	gaan	en	deelnemen	aan	het	maatschappelijke	
verkeer	niet	vanzelfsprekend	is.		
	
We	staan	er	niet	altijd	bij	stil	wat	het	betekent	om	afhankelijk	te	zijn	van	
anderen	of	van	hulpmiddelen.	Wanneer	even	een	boodschap	doen	een	hele	
planning	en	organisatie	vraagt.	
En	helaas	is	het	ook	zo	dat,	hoe	ouder	je	wordt,	ziekte	en	beperkingen	
toenemen.	Als	je	midden	in	het	leven	staat	kun	je	je	niet	voorstellen	wat	het	
betekent	om	oud	te	worden	en	meer	afhankelijk	te	zijn.	Je	krijgt	het	gewoon	niet	bedacht.	Totdat	het	je	eigen	
levenspad	kruist.	En	wat	dan	...	
‘Ik	moet	het	accepteren’	hoor	ik	mensen	zeggen.	Maar	hoe	doe	je	dat?	Accepteren	is	een	heel	proces,	met	
vallen	en	opstaan	en	niet	aan	ieder	gegeven.	Binnen	de	menselijke	maat	en	omstandigheden	is	dat	moeilijk.	
Accepteren	heeft	te	maken	met	overgave,	met	loslaten	in	vertrouwen,	dat	er	iets	of	iemand	is	die	je	
vasthoudt,	die	over	en	met	je	waakt.	Als	gelovigen	mogen	we	ons	vertrouwen	stellen	op	God.	
	
Jakobus	schreef	in	zijn	brief:	‘Als	één	van	u	het	moeilijk	heeft	laat	hij	bidden	en	als	iemand	ziek	is,	laat	hij	de	
oudsten	van	de	gemeenschap	bij	zich	roepen,	Laten	zij	voor	hem	bidden	en	hem	met	olie	zalven	in	de	naam	
van	de	Heer.	Het	gelovige	gebed	zal	de	zieke	redden	en	de	Heer	zal	hem	laten	opstaan.’	
Redden	betekent	niet	perse	genezen.	Maar	ik	lees	erin	dat	je	het	niet	alleen	hoeft	te	doen.	Dat	er	naar	je	
wordt	omgezien.	Waar	mensen	samen	zingen,	vechten,	lachen,	huilen,	bidden	en	verwonderen.	Zo	kan	Gods	
genade	bemoediging	schenken	en	een	belofte	zijn	voor	toekomst.		
	
Vroeger	ging	de	priester	zelf	op	pad	voor	de	ziekencommunie.	Velen	van	u	kennen	vast	nog	wel	het	beeld	
van	een	misdienaar	die	vooropging	met	een	lamp	en/of	een	bel,	en	dan	de	priester,	soms	zelfs	met	velum	(=	
liturgische	schouderdoek).	Mensen	bleven	eerbiedig	wachten	tot	de	priester	met	Ons’Heer	voorbij	was.	Dat	
beeld	bestaat	niet	meer.	De	ziekencommunie	gelukkig	nog	wel!	Geregeld	worden	aan	huis	gebonden	zieken	
en	ouderen	bezocht	en	wordt	hen	de	heilige	Communie	gebracht.		
Op	deze	wijze	neemt	de	zieke	deel	aan	de	genade	van	de	Eucharistieviering,	waar	we	ook	bidden	om	kracht	
en	genezing	voor	onze	zieken.		
	
Wilt	u	thuis	de	heilige	Communie	ontvangen?		
Neem	dan	contact	op	met	Hen	Holthuizen.	(06‐24714346)		
U	doet	er	een	zieke	een	groot	plezier	mee!		
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HEILIGEN	IN	DE	MAAND	SEPTEMBER	

 

5	september,	Moeder	Teresa:	
Voor	velen	blijft	ze	het	toonbeeld	van	zelfopoffering	en	nederigheid.	Moeder	Teresa	–	geboren	Gonxha	
Bojaxhiu	–	stichtte	honderden	opvanghuizen	voor	armen	en	zieken	in	tientallen	landen.	Haar	orde	van	de	
Missionarissen	van	Naastenliefde	voedt	ook	na	haar	dood	een	half	miljoen	hongerigen	per	jaar.	Toch	deed	
deze	wereldverbeteraar	niet	alles	perfect	(en	dat	is	nog	voorzichtig	uitgedrukt).	Dit	zijn	vijf	bijzondere	
punten	uit	het	leven	van	een	non	met	sterallures:	
1.	 Laat	je	niet	in	met	het	grote	geld.	
2.	 Wees	niet	te	haastig	met	je	woorden.	
3.	 Kies	de	juiste	vrienden.	
4.	 Gebruik	je	invloed	en	doet	iéts.	
5.	 Word	geen	heilige.	
	
12	september,	Heilige	Naam	van	Maria:	
Het	feest	van	Maria’s	naam	stamt	uit	de	Spaanstalige	landen,	waar	het	in	de	16e	eeuw	een	plaats	had	op	de	
liturgische	kalender,	naar	het	voorbeeld	van	Jezus’	naamfeest	op	1	januari	(tegenwoordig	op	3	januari).	Het	
was	paus	Innocentius	XI	(†1689)	die	het	feest	van	Maria’s	Naam	voor	de	hele	kerk	instelde.	Dat	gebeurde	uit	
dankbaarheid	voor	de	overwinning	die	koning	Jan	Sobieski	van	Polen	op	12	september	1683	te	Wenen	op	de	
Turken	had	behaald.	Daarmee	had	hij	de	dreiging	van	een	Turkse	invasie	afgewend.	Het	kwam	mooi	uit	dat	
deze	datum,	12	september,	viel	vlak	na	het	feest	van	Maria’s	geboorte	op	8	september,	zodat	geboorte	en	
naamgeving	binnen	hetzelfde	octaaf	gevierd	konden	worden.	
Over	de	betekenis	van	Maria’s	naam	is	in	de	loop	van	de	geschiedenis	heel	wat	gespeculeerd.	Het	is	de	
vergrieksing	van	de	Hebreeuwse	naam	Miriam	of	Mariam.	Volgens	de	laatste	stand	van	zaken	in	het	
wetenschappelijk	onderzoek	gaat	men	ervan	uit	dat	het	van	oorsprong	een	Oud‐Egyptische	naam	is	die	
‘schoon’	betekent:	‘fraai’,	‘welgevormd’,	‘weelderig’.	
	
15	september,	Onze	Lieve	Vrouw	van	smarten:	
In	de	iconografie	wordt	Maria	weergegeven	met	zeven	
zwaarden	die	haar	hart	doorboren.	Ook	worden	de	
verschillende	smarten	afzonderlijk	weergegeven.	De	
bekendste	daarvan	is	de	Piëta	(Italiaans:	Pietà),	een	
afbeelding	van	de	Heilige	Maagd	met	het	lichaam	van	haar	
overleden	Zoon	op	schoot.	(In	de	Kalverkerk	links	vooraan	
in	de	kerk).	Veel	voorkomend	zijn	ook	beelden	van	Maria	
die	weent.	Daarbij	zijn	de	tranen	vaak	weergegeven	door	
kristallen.	
Vanwege	de	bijzondere	betekenis	van	het	getal	zeven	
werden	er	zeven	smarten	van	Maria	onderscheiden.	Het	betreft	hier:	
I.	 De	lijdensvoorzegging	door	Simeon	(Lc.	2:	34‐35);	

II.		 De	vlucht	naar	Egypte	(Mt.	2:13);	
III.		 Het	verlies	van	het	goddelijk	Kind	in	de	tempel	(Lc.	2,	43‐45);	
IV.		 De	ontmoeting	met	haar	kruisdragende	Zoon	(Lc.	23:25);	
V.		 Jezus	sterft	aan	het	Kruis	(Joh.19:25);	
VI.		 Maria	ontvangt	haar	gestorven	Zoon	(Mt.	27:57‐59);	
VII.		 Maria	bij	de	graflegging	van	Jezus	(Joh.	19	40‐42).	

II.	 De	Orde	der	Servieten	stichtte	in	1264	een	vereniging	ter	bevordering	van	de	devotie	tot	de	zeven	
smarten	van	Maria.	Zij	brachten	een	rozenkrans	in	omloop	met	zeven	tientjes,	speciaal	bedoeld	om	de	zeven	
smarten	te	overdenken.	In	het	bedevaartsoord	Banneux	(B)	treft	men	ook	deze	staties	aan.	
	
23	september,	heilige	pater	Pio	(1887‐1968):	
Hij	is	ongekend	populair	in	Italië	en	zijn	portret	hangt	in	taxi’s,	pizzeria’s	en	kiosken.	Zijn	opgebaarde	
lichaam	trekt	miljoenen	pelgrims.	Sinds	juni	2013	is	hij	permanent	zichtbaar	voor	bezoekers.		
Padre	Pio	kreeg	bij	zijn	geboorte	de	naam	Francesco,	omdat	zijn	moeder	een	grote	verering	had	voor	de	
heilige	Franciscus	van	Assisi.	Het	was	een	arm	gezin	en	hij	moest	op	het	land	werken	om	in	het	
levensonderhoud	van	het	gezin	te	voorzien.	Francesco	kon	dus	niet	naar	school,	maar	leerde	wat	bij	door	de	
boeren	in	zijn	omgeving.	Rond	zijn	twaalfde	ging	hij	leren	onder	leiding	van	een	pastoor	die	hem	de	leerstof		
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van	de	basisschool	bijbracht.	Het	verlangen	om	priester	te	worden	manifesteerde	zich	vroeg.	Begin	
1903,	op	zijn	vijftiende	levensjaar,	trad	hij	in	bij	de	kapucijnen	en	begon	zijn	nieuwe	leven.		
		
In	het	jaar	dat	hij	officieel	wordt	opgenomen	als	frater,	wordt	Pater	Pio	ziek.	Hij	zou	een	filosofiestudie	
beginnen	in	Sant’Elia	te	Pianisi,	maar	hij	klaagt	over	een	gebrek	aan	eetlust,	over	slapeloosheid,	
vermoeidheid,	plotselinge	flauwtes	en	vreselijke	migraine.	Hij	moet	vaak	braken	en	kan	alleen	wat	melk	
drinken.	Hij	wordt	naar	verschillende	artsen	gestuurd,	maar	een	oorzaak	wordt	niet	gevonden.		
		
Juist	in	deze	periode	doen	zich	ook	steeds	vreemde	voorvallen	voor,	vermelden	zijn	biografen.	Geheimzinnig	
lawaai	’s	nachts	in	zijn	cel.	Enige	medebroeders	zeggen	dat	zij	hem	in	extase	hebben	gezien,	verheven	boven	
de	grond.	Allegri:	“De	geruchten	verspreidden	zich,	ze	vlochten	zich	aaneen,	zij	wekten	verwondering,	maar	
vooral	argwaan	die	leidden	tot	kritiek	en	verdachtmakingen.”		
		
Zijn	gezondheidstoestand	wordt	zo	kritiek	dat	de	superieuren	besluiten	
een	uitzondering	op	de	regel	te	maken:	Pio	wordt	naar	een	klooster	in	de	
bergen	gestuurd	in	de	hoop	dat	de	verandering	van	lucht	zal	helpen.	Het	
mag	niet	baten	en	bovendien	verspreidt	het	gerucht	zich	dat	hij	aan	tbc	zou	
leiden	waardoor	niemand	meer	bij	hem	in	de	buurt	durft	te	komen.	Daarna	
wordt	hij	naar	andere	kloosters	gestuurd,	wat	ook	niet	helpt.	Vervolgens	
wordt	het	advies	gegeven	om	naar	zijn	ouderlijk	huis	te	gaan,	in	de	hoop	
dat	dit	gunstig	voor	hem	zal	uitpakken.	Zo	verblijft	Pio	voor	steeds	langere	
periodes	in	zijn	ouderlijk	huis.	
	
Op	20	september	1918	voltrekt	zich	het	grootste	mysterieuze	fenomeen	in	
zijn	leven	dat	de	aandacht	van	de	hele	wereld	zal	trekken.	Hij	ontvangt	de	
‘stigmata’	als	hij	’s	morgens	voor	een	kruisbeeld	in	het	kerkje	van	het	
klooster	aan	het	bidden	is.	Allegri:	“In	zijn	lichaam	verschenen,	zichtbaar	
en	bloedend,	de	wonden	van	het	lijden	en	het	sterven	van	Christus.	Zowel	
de	handen	als	de	voeten	waren	doorboord,	zijn	zijde	doorstoken.	Open	en	
scherpe	wonden,	waaruit	bloed	stroomde	en	die	ondraaglijke	pijnen	en	
krampen	veroorzaakten	en	die	niemand	kon	genezen.”	
	
Padre	Pio	verblijft	in	de	jaren	'20	en	'30	vaak	19	uur	per	dag	in	de	biechtstoel.	Hij	preekt	niet,	houdt	geen	
conferenties	en	retraites,	maar	hij	hoort	de	biecht	van	mensen	die	hem	geestelijke	hulp	vragen.	“Hij	was	om	
zo	te	zeggen	een	dokter	van	de	ziel,”	aldus	Allegri.		Later	moest	hij	deze	biechturen	vanwege	zijn	zwakke	
gezondheid	met	enkele	uren	verminderen,	maar	wanneer	hij	kon	was	hij	te	vinden	in	het	kleine	
ongemakkelijke	hokje,	waar	een	lange	rij	wachtende	mensen	hun	ellende	aan	hem	wilde	toevertrouwen.		
	
Pio	is	uitgegroeid	tot	een	nieuwe	vaderfiguur	in	de	Italiaanse	devotionele	traditie.	Daarmee	is	hij	een	
moderne	opvolger	geworden	van	‘nationale’	heiligen	zoals	Franciscus	van	Assisi	en	Antonius	van	Padua.	
Tijdens	de	zaligverklaring	werd	hij	door	de	paus	beschreven	als	‘een	zoon	van	Italië	'.	Padre	Pio	is	zowel	een	
heilige	van	het	volk	als	een	mythe.	Het	beeld,	letterlijk	gemaakt	voor	Pio,	is	dat	van	een	gebogen	oude	man	
wiens	omzoomde	gezicht	niet	wordt	geïdealiseerd.	Dit	zou	kunnen	worden	geïnterpreteerd	als	de	moderne	
iconografie	van	kwelling,	van	Pio's	nederigheid	en	nobele	lijden.		
	
Hen	Holthuizen	ofs
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Kinderwoorddienst	
		
De	scholen	zijn	weer	begonnen.	Wij	hopen	dat	jullie	een	leuke	vakantie	hebben	gehad.		
Op	zondag	6	september	beginnen	wij	weer	met	om	de	week	kinderwoorddiensten	en	Tienerkwartier.	We	
hopen	jullie	dan	te	zien!	
	
Moeders	van	de	kinderwoorddienst	
Vivian	en	Phaedra	
 

Misdienaars	

In	plaats	van	het	rooster	willen	onze	misdienaars	u	graag	
even	laten	weten	hoe	het	met	ze	gaat.	
Ze	zijn	op	vakantie	geweest	en	vertellen	aan	ons	wat	ze	
hebben	gedaan.	
	
	
De	vakantie	van	Tessa:	
Eerst	gingen	we	in	de	eerste	week	met	opa,	oma,	tante,	
Hessel,	papa,	mama	en	Marit	met	de	stoomtram	van	Hoorn	naar	Medemblik	en	weer	terug.	Ik	vond	het	
jammer	dat	we	niet	met	de	boot	gingen.	Daarna	gingen	wij	nog	pannekoeken	eten.	
De	tweede	week	gingen	we	naar	het	trekkerhutje	in	de	Weerribben.	Ik	en	Marit	gingen	ook	suppen.	Dat	is	
dat	je	op	een	bord	staat	en	met	een	peddel	peddelt	in	het	water.	Marit	en	ik	gingen	ook	samen.	Dat	was	leuk,	
want	we	vielen	er	steeds	af.	Nu	wil	ik	ook	een	sup	bord,	maar	dat	mag	niet.	En	ik	ging	kanoën	met	papa	en	
Marit.	En	we	gingen	ook	in	een	fluisterbootje,	maar	dat	was	saai.	
En	we	gingen	ook	naar	het	klimbos	in	Drenthe.	Ik	vond	het	tokkelen	het	leukst.	We	hebben	ook	in	een	blauw	
meer	gezwommen.		
Weer	thuis	zijn	we	nog	naar	Safaripark	de	Beekse	
Bergen	geweest.	Daar	mochten	we	met	de	auto	
tussen	de	dieren	rijden.	Er	was	een	giraf	die	een	
auto	schoonmaakte.	
Ook	ben	ik	in	het	Anne	Frank	huis	geweest.	Ik	vond	
het	mooi.	
We	hebben	ook	gevaren	in	een	sloep	naar	Alkmaar.	
Het	was	niet	heel	mooi	weer,	maar	wel	gezellig.	
Toen	papa	weer	aan	het	werk	ging	en	Marit	met	
hem	mee	ging	ben	ik	met	mama	naar	de	Apenheul	
geweest.	Ik	hou	van	aapjes,	want	het	zijn	mijn	
lievelingsdieren.	
In	de	laatste	week	heb	ik	nog	gekampeerd	bij	vrienden	voor	in	het	gras.	We	hebben	2	nachten	in	de	tent	
geslapen.		
Morgen	moet	ik	weer	naar	school.	Ik	vind	het	leuk	om	iedereen	weer	te	zien.	
Groetjes	Tessa	
	
De	vakantie	van Esmiralda,	Celeste	en	Geertje‐Marie:		
We	gingen	op	vakantie	naar	Oostenrijk,	we	hadden	er	super	veel	zin	in.	We	gingen	s'ochtends	vroeg	weg	en	
we	hadden	een	lange	reis	voor	de	boeg,	gelukkig	gingen	we	eerst	overnachten	in	Duitsland	voor	dat	we	naar	
Oostenrijk	gingen.	Na	München	in	Duitsland	zag	je	de	bergen	al	staan	en	we	hebben	een	hele	mooie	rit	achter	
de	rug.	We	hebben	hele	leuke	dingen	gedaan	in	de	vakantie.	We	hebben	met	z'n	allen	geraft	alleen		Simon	
vond	het	een	klein	beetje	spannend,	we	hebben	in	Krimml	de	hoogste		watervallen	van	Europa	bezocht	en	
heel	vaak	gezwommen.	Na	een	week	in	het	prachtige	Oostenrijk	was	het	tijd	om	te	gaan.	Op	de	terug	weg	
hebben	we	nog	een	overnachting	gehad	in	Duitsland.	Toen	we	s'avonds	buiten	zaten	ging	het	luchtalarm	af,		
het	bleek	een	boerderij	brand	te	zijn.	De	volgende	dag	zijn	we	nog	naar	onze	tante	en	oom	in	Limburg	
geweest	(natuurlijk	wel	op	afstand)	en	daarna	naar	huis	gereden.	Het	was	een	super	leuke	vakantie.	
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De	vakantie	van	Tony:	
Ik	heb	in	de	corona	tijd	veel	geleerd.	Ik	werk	zelf	namelijk	in	de	zorg	en	was	hard	nodig	toen	de	corona	tijd	
heftig	was.	Daarnaast	heb	ik	moeten	realiseren	dat	het	leven	opeens	stil	stond.	Het	voelde	voor	mij	net	een	
film.	In	de	tussentijd	dat	ik	me	team	aan	het	versterken	was	op	de	werkvloer	had	ik	ook	een	beetje	angst	
voor	de	corona	om	eerlijk	te	zijn,	maar	ik	liet	me	niet	gek	maken.	De	scholen	gingen	wel	door	maar	dan	
online.	Het	was	voor	mij	bijna	niet	te	doen.	Alleen	maar	stress	stress	en	nog	is	stress.	Uiteindelijk	heb	ik	het	
wel	gehaald	en	start	ik	over	een	week	weer	aan	me	opleiding	Verzorgende	IG	/	Maatschappelijke	Zorg.	
	
We	missen	onze	misdienaars	en	we	hopen	elkaar	snel	weer	te	zien!	
	
	

ROZEN	VAN	BARMHARTIGHEID	

In	de	rubriek	Rozen	van	Barmhartigheid	gaan	we	de	komende	periode	op	zoek	naar	wat	er	binnen	de	
gemeenschap	leeft.	Doel	is	om	aan	de	hand	van	interviews	te	kijken	waar	we	als	Gemeenschap	voor	staan	en	
wat	ons	bezighoudt.	In	deze	nieuwe	rubriek	houdt	Sander	Blaauboer	een	interview	met	een	parochiaan	van	
de	Maria	Magdalena.	Als	eerste	met	de	Hen	Holthuizen.	

Wat	associeer	je	bij	het	woord	kerk?	
Als	je	het	hebt	over	kerk	met	een	kleine	letter,	dan	zeg	ik:	
verbondenheid	met	de	gemeenschap.		Maar	als	je	het	hebt	
over	Kerk	met	een	hoofdletter,	dan	betekent	kerk	voor	
mij	het	lichaam	van	Christus.	Kort	gezegd:	het	gaat	om	de	
relatie	van	de	mens	met	zijn	Schepper	en	tot	Zijn	
schepping. 	

Maak	de	zin	af:¨Het	mooiste	klooster	vind	ik¨	
Het	mooiste	klooster	vind	ik	het	klooster	van	de	
franciscanen	te	Megen.	Omdat	het	gebouw	een	enorme	
rust	uitstraalt.	Wat	je	doet	beseffen	dat	het	leven	een	
geschenk	is.	De	relativering	helpt	je	het	verstaan	wat	je	
het	diepste	bent.	

Maak	de	zin	af:	Bij	het	woord	¨bidden¨	denk	ik	aan…	
Je	hart	verheffen	tot	de	Heer,	de	gave	die	je	ontvangen	hebt	teruggeven	aan	Hem.	

Maak	de	zin	af:	Diaconaat	zegt	mij..	
Behulpzaamheid	aan	de	medemens	in	nood.	Zorg	voor	je	naasten	dus	

Maak	de	zin	af:	Als	je	de	Paus	1‐op‐1	kon	ontmoeten	dan	…	
Zeg	ik	hem	dat	het	erom	gaat	dat	de	mensen	samen	iets	gaan	opbouwen.	Het	gaat	niet	om	het	gebouw,	maar	
om	de	gemeenschap.	Dus	SAMEN		in	plaats	van	IK.	

Als	ik	een	heilige	zou	ontmoeten	,	wie	zou	het	zijn	en	wat	zou	je	hem/haar	vragen?	
John	Duns	Scotus,	de	tweede	grote	Franciscaan	na	Bonaventura.	Ik	zou	hem	dan	vragen:¨	Leg	mij	nou	eens	
duidelijk	uit	hoe	ik	zou	moeten	leven	(in	gewone	taal).Want	heiligen	van	vroeger	(en	tegenwoordig)	hebben	
door	hun	levenswijsheid	nog	altijd	een	boodschap	voor	alle	tijden.	

Maak	de	zin	af:	In	de	kerkgemeenschap	mis	ik:			
Verbondenheid.	Mensen	maken	samen	de	Kerk!	We	zijn	de	levende	stenen	van	de	Kerk.	Verbondenheid	mis	
ik	dus	omdat	de	mens	zichzelf	teveel	in	het	centrum	van	de	wereld	plaatst	.	We	moeten	het	samen	doen!	

In	de	volgende	editie	hebben	we	weer	een	nieuw	gesprek	met	de	gemeenschap	

Bronnen	om	nader	te	bekijken	
●	 Klooster	Megen:	https://www.franciscanen.nl/franciscanen/waar‐in‐nederland/megen	
●	 Vaticaan:	http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html	
●	 Fransicaanse	beweging:	https://www.franciscaansebeweging.nl/




