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VOORWOORD 
 
Voor de voorzijde van dit paasblad is gekozen voor een afbeelding van Christus die de maaltijd gebruikt 
met Zijn vrienden. Hij heeft net gezegd: ‘Een van jullie zal Mij overleveren’ (Mt. 26,21). Dat zorgt natuurlijk 
voor enige commotie. Kijk maar. De vrienden raken allemaal druk in gesprek met elkaar. Niemand let 
nog echt op Jezus die toch aan het woord was. Allemaal beginnen ze te roepen ‘Ik ben het toch niet, 
Heer?’ en zich hardop af te vragen ‘Wie bedoelt Hij?’ We zien Johannes het dichtst bij Jezus zitten, hij 
leunt zelfs tegen de borst van zijn Heer aan. Hij kon Jezus dus zachtjes vragen: ‘Heer, wie is het?’ (Joh. 

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

 

Mensen in onze tijd willen vrij zijn en in vrijheid leven. Dat willen we dit jaar 

speciaal onderstrepen, nu het 75 jaar geleden is dat we wereldoorlog II ach-

ter ons lieten en konden herademen in vrijheid. Mensen willen zelf bepalen 

waar ze gaan of staan, wat ze te doen of te laten hebben. Toch staat een mens 

niet los van alles en iedereen in het leven. Alleen al wie deelneemt aan het verkeer 

op straat weet dat er regels nodig zijn over de voorrang, om botsingen en onge-

lukken met anderen te voorkomen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor 

het intermenselijk verkeer, in relaties, vriendschappen en op het werk. 

Ook daar beseft iedereen dat er regels en afspreken zijn van hoe je 

met elkaar omgaat, om beledigingen, discriminaties en ruzies te 

voorkomen.  Maar al te vaak hoor je hoe verkeerde bejegeningen kunnen 

uitpakken.  

 
Al in het Oude Testament hoor je hoe Mozes namens God regels en wetten kreeg. voorgeschreven om 

met zijn allen in de woestijn te kunnen overleven. Je hoeft jezelf natuurlijk niet klakkeloos aan de wetten 

en regels te houden. De opdracht is om ze met hart en ziel te volbrengen. Alles is bedoeld om mensen op 

weg te helpen om goed met elkaar te kunnen samenleven. In het begin zijn ze een grote hulp om je aan 

alles te houden en op de duur maak je die voorschriften ‘eigen’ en dan valt het ook niet zwaar je er aan 

te houden. 

Maar dat valt niet mee, gezien onze vrijheidsdrang. Wie schrijft mij eigenlijk de wet voor? Wie bepaalt 

hoe ik mij te gedragen heb met anderen? Maar al te vaak hoor je zeggen: “ik vind” en dan houd je je mond 

maar.  

 
In deze Veertigdagentijd ontmoeten we heel direct Jezus, die in vaak sterke uitspraken oude regels van 

een nieuw jasje voorziet. Hij schuift ze niet terzijde maar geeft er een andere ‘kleur’ aan. Er stond: ”Gij 

zult uw naaste beminnen en uw vijand haten” maar Jezus maakt er iets totaal anders van. “Gij zult uw 

naaste beminnen en uw vijand beminnen”. Dat is dus een opdracht voor ons. “Begin er maar aan”, zult u 

zeggen. De toestand in de wereld roept eerder wraak gevoelens op en menig slachtoffer zit in de rechts-

zaal te hopen op de zwaarste straf. “Bid voor degenen die u vervolgen”. Ook de vijand is een naaste! Hier 

naar te handelen is een uitdaging. Daarom is het goed om bij de herdenking van de bevrijding ook Duit-

sers uit te nodigen. Elkaar op een ‘hoger plan’ helpen bevordert de VREDE.  

 
Met Pasen voor de deur mogen we ons aan Jezus vastklampen. Hij vergaf zijn beulen en reikte de hand 

aan de moordenaar die naast hem hing. Op de Paasmorgen was alles nieuw. Het leven overwon de dood 

en al het dodende…  

Goed voorbeeld doet goed volgen, maar je moet het durven en het niet uit de weg gaan. Zo kunnen we 

echt ‘Kinderen van God’ genoemd worden en het wereldgebeuren een andere loop gaan geven. Innerlijk 

vrij zijn helpt je om beter te kunnen aanvaarden en te verwerken wat het leven met zich meebrengt. 

Moge het Paasfeest je díe houding aanreiken en je daardoor echt een vríj mens maken. 

 
A.F.M. Goedhart, pastoor 

Sint-Bonifatiusparochie, Zaandam-Centrum 
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NIEUWS VANUIT HET RK PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK 
 
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  
27 januari jl. 
 
 
Algemene zaken 
 
Inzake de veiligheid van mensen en gebouwen 
is geïnventariseerd wat daar zoal onder valt. Om 
een en ander goed te behartigen zou er eigenlijk 
een portefeuillehouder in het bestuur moeten 
zijn die dat op zich neemt, of in ieder geval ie-
mand die het overzicht houdt en het bestuur ad-
viseert.  
De software voor de ledenadministratie van de 
parochies baart zorgen.  
 
Verkoop  
O.L.V. Geboortekerk 
 
De verkoop is rond. Na de afscheidsviering van 
12 januari waarin het decreet is voorgelezen is 
de kerk aan de eredienst onttrokken. Er zijn 
geen bezwaren hierop binnen gekomen. De pa-
rochie als zodanig fuseert met de Petrusparo-
chie in Krommenie, maar ieder kan zelf een an-
dere keus maken.  
 
HH. Martelaren van Gorcumkerk 
 
Het proces van verkoop verloopt moeizamer 
dan was voorzien. De eerste koper is inmiddels 
afgehaakt. Er worden contacten gelegd met an-
dere kandidaten. 
 

Parochiezaken 
 
Verschillende kerken worden geconfronteerd 
met noodzakelijk groot onderhoud aan hun da-
ken.  
Op 26 januari zijn in de Petrus In Krommenie de 
parochianen uit Wormerveer welkom geheten. 
De prachtige Godslamp uit de O.L.V. Geboorte-
kerk heeft intussen een mooie plaats gekregen. 
Op de zondag is er heen en terug busvervoer 
naar de viering in de Petrus.  
In de Jozef is een goed bezochte en goed verlo-
pen avond gehouden om zich te bezinnen op de 
toekomst.  
 
Correctie 
 
In het verslag van de bestuursvergadering van 8 
oktober 2019 is een stukje opgenomen over de 
pastorale bezetting in Regio Zaanstad. Hierin 
staat: Met twee priesters, een diaken en een pas-
toraalwerker is het niet haalbaar om in alle acht 
kerken (intussen zeven) een zondagmorgenvie-
ring om 10.0 uur te handhaven.  
Dit klopt niet. In onze regio zijn drie priesters, 
een diaken en een pastoraal-werker werkzaam. 
Daarnaast kunnen we rekenen op pastorale 
steun van een team van emeriti priesters en pas-
toraal werkers én een groep toegeruste en toe-
gewijde parochianen die het samen mogelijk 
maken dat in elke parochiekerk een goede vie-
ring bijgewoond kan worden. 
 
Namens het bestuur, 
Corrie van Sijl / Marga Breed 
 

file:///D:/QSync/parochieblad/2019/Zaancirkel%2019_sep2019/kerkbestuur.pvz@gmail.com
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NIEUWS VANUIT HET RK PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK 
 
Ontwikkelingen in ons bisdom 
Graag wil ik ieder bedanken die mij geluk en sterkte heeft gewenst bij mijn 
benoeming tot deken van het dekenaat Zaanstreek IJmond. Intussen ben ik 
met mijn taak begonnen door op kennismakingsbezoek te gaan bij de be-
stuursvergadering van de parochies gelegen te Heemskerk, Castricum, Uit-
geest, Beverwijk, Velsen-Noord. Het was interessant om al hun verhalen en 
plannen te horen. Ik mag opvolger zijn van emeritus-deken Ton Cassee voor 
wie ik veel waardering heb. Hij is voor mij een goed voorbeeld om ook dicht 
bij alle mensen te staan die een beroep op mij doen. Het vroegere dekenaat 
Haarlem is in drie delen uiteengevallen. In totaal is het bisdom nu in tien de-
kenaten ingedeeld. In het bijzonder heeft de bisschop de wens geuit dat de dekens ‘herders voor de 
herders’ moeten zijn, dus aandacht hebben voor wat er leeft bij alle priesters, diakens en pastoraal wer-
kers in het dekenaat. Ook hebben de dekens intussen hun eerste dekensvergadering gehouden. Ze kwa-
men samen rondom mgr. Punt en aanwezig was ook mgr. Hendriks, diens opvolger.  

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

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

deken F. Bunschoten 
 
Coronavirus 
Op het moment dat dit blad in de maak is, breidt het aantal besmettingen met het Coronavi-
rus in Nederland zich nog steeds uit. Voor het laatste nieuws raadpleegt u de gebruikelijke 
bronnen, en onze website: www.katholiekzaanstreekzuid.nl .Alle activiteiten tot en met 6 
april aanstaande zijn afgelast. 
 

75 JAAR VRIJHEID 
 
DE 'ST. BONIFATIUS' IN DONKERE DAGEN door Clara Bruins 
 
De 'St. Bonifatius' in donkere dagen is de titel van een boekje dat in 1995 werd uitgegeven t.g.v. 50 jaar 
herdenking bevrijding van Nederland. Hierin wordt in grote lijnen de oorlogsgeschiedenis geschetst van 
de 'St. Bonifatius' als centrum van katholiek verzet in Zaandam.  
 
Monumenten spreken 
Centraal staat een film uit de reeks Monumenten Spreken n.a.v. het Christus Koning Monument dat na de 
oorlog is opgericht uit dankbaarheid dat de kerk gespaard is gebleven. In deze documentaire komen 
verschillende getuigen aan het woord over het verzet in en rond de 'Bonifatius'. Een van hen is de over-
leden parochiaan Gerard Bart die op jeugdige leeftijd koerier was voor kapelaan Groot. Hij bracht brie-
ven voor hem over, verstopt in zijn plusfour.  
 
Kapelaan Gerrit Groot, leider van het katholieke verzet   
Kapelaan Gerrit Groot (1918-1981) leidde een verzetsgroep die onderduikers hielp, en hij was mede-
oprichter van de katholieke verzetskrant de Typhoon. Door zijn werk in de jeugdbeweging van de Boni-
fatius (verkennerij) kwam hij in het verzet terecht. Hij stichtte de Rooms Katholieke Centrale (RKC) die 
onderduikadressen regelde voor jongens en mannen die een oproep voor tewerkstelling in Duitsland 
kregen. Ze werden ondergebracht in en rond Veghel (N-Br) waar de kapelaan geholpen werd door een 
familielid in een klooster.   

http://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/
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Bonifatiuskerk: trefpunt van verzet  
Door kapelaan Groot werd de 'Bonifatius' steeds meer een verzetscentrum waar ook wa-
pens en distributiebonnen werden opgeslagen. Behalve de kerk en pastorie was ook het 
katholieke Verenigingsgebouw erbij betrokken. Groot kreeg van pastoor Van der Marck, die fel anti-
Duits was, alle ruimte. Door de samenwerking met andere verzetsgroepen kwamen er veel vreemden 
over de vloer van de pastorie. Vanaf eind 1944 was ook Johan Wastenecker, overste van de Binnenlandse 
Strijdkrachten in Noord Holland, welkom. Hij ging door voor een oom van kapelaan Groot.  
 
De Typhoon en Strijd 
Op 12 oktober 1944 werd de Typhoon, ontstaan in de 'Bonifatius', voor het eerst uitgegeven. De gesten-
cilde editie werd in december vervangen door een gedrukte versie. Het stencilen, drukken en zetten 
vond plaats in de pastorie, het Verenigingsgebouw, de katholieke bibliotheek en bij drukkerij Vos tegen-
over de kerk. In oktober 1944 verscheen ook een dagelijks nieuwsbulletin 'Strijd' van de gezamenlijke 
verzetsgroepen. Het verspreiden hiervan werd een van de parochianen, Jan Bouwmeester, fataal. Hij 
werd gearresteerd en stierf op 3 januari 1945 in kamp Neuengamme op de leeftijd van 32 jaar. 
 
Schuilplaatsen  
De Bonifatiuskerk had genoeg plekken om zich te verschuilen voor een inval van de Duitsers. Zo had de 
verzetsgroep van kapelaan Groot een schuilplaats onder de preekstoel. Toen er op 6 februari 1945 een 
razzia was in de buurt van het katholieke gebied kon de kapelaan met andere mannen op tijd onder de 
grond verdwijnen. In de voormalige stookruimte onder het priesterkoor is achter een (vernieuwde) 
deur de toegang te zien naar de ondergrondse schuilplaatsen. Vluchtwegen en plekken voor illegale ac-
tiviteiten waren er ook in de gewelven boven de zijbeuken. Deze gewelfgangen zijn aan weerszijden van 
de koorzolder te zien. In één van de gangen had Wastenecker een seinpost. 

Enkele leden van de RKC., v.l.n.r. Tijmen Kuijt, Martin de Rooij, kapelaan Gerrit Groot, Jan Vos, 
Cees Kruidenberg, Gerrit Bouwmeester, Piet Hagendoorn en Jan van 't Padje 

 
Wilt u meer weten over de oorlogsgeschiedenis van de Bonifatiusparochie? 
Zaterdag 2 mei van 10.00 tot 16.30 uur en zondag 3 mei van 12.00 tot 16.00 uur is er een doorlopende 
vertoning van een film over het verzet rond de 'Bonifatius' in de pastoriezaal, expositie met foto's, do-
cumenten en correspondentie uit de jaren 40-45 in de kerk. Bezichtiging van schuilplekken (boven in 
de kerk onder begeleiding) en heruitgave van het boekje De 'St. Bonifatius' in donkere dagen 
 
Zondag 3 mei, aanvang 16.00 uur uitvoering van Micha, een zangstuk over onderdrukking, hoop en be-
vrijding door een projectkoor o.l.v. componist Jos Martens. Tekst Bart Vijfwinkel. Toegang vrij.   
 
Vrijdag 15 mei 20.00 uur bevrijdingsconcert met Marco Bakker, Melissa Venema, Dub de Vries, Erica 
Vogel, Double Four, Ruud Luttikhuizen en Julian Koenen. Toegang vrij. 
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WOORD VAN DE PAUS 

De eenheid is Gods wil voor ons 
 
Tijdens de algemene audiëntie van 22 januari sprak paus Franciscus over oecumenische gastvrijheid en 
het streven naar eenheid tussen de chris-
tenen. 
Gastvrijheid is belangrijk en is ook een be-
langrijke oecumenische deugd. Het bete-
kent bovenal erkennen dat andere christe-
nen werkelijk onze broeders en zusters in 
Christus zijn. Iemand kan je zeggen: “Maar 
die is protestant, en die orthodox...” Ja, 
maar we zijn broeders en zusters in Chris-
tus. Die genereuze daad is geen eenrich-
tingsverkeer, want wanneer wij andere 
christenen verwelkomen, ontvangen we 
hen als een geschenk. En we worden be-
loond, want we ontvangen datgene wat de 
heilige Geest gezaaid heeft in onze broe-
ders en zusters. Dat wordt voor ons een ge-
schenk, want ook de heilige Geest zaait zijn 
genade overal. 
 
Het verwelkomen van christenen uit een andere traditie betekent in de eerste plaats hun Gods liefde 
tonen. Want ze zijn kinderen van God, onze broeders en zusters, en dat betekent ontvangen wat God in 
hun leven heeft gedaan. De oecumenische gastvrijheid vraagt om welwillend naar anderen te luisteren, 
aandacht te geven aan hun persoonlijke verhalen en aan de geschiedenis van hun gemeenschap, met een 
andere traditie dan de onze. 
De oecumenische gastvrijheid draagt het verlangen in zich om de godservaring van andere christenen 
te leren kennen en de hoop om de geestelijke geschenken die zij daaruit halen te ontvangen. Dat is een 
genade. Ik denk aan het verleden, aan mijn eigen land bijvoorbeeld. Toen er een aantal evangelische 
missionarissen arriveerde, stak een groep katholieken hun tenten in brand. Dat is niet christelijk. We zij 
allemaal broeders en zusters en we moeten elkaar gastvrijheid betonen. 
 
Vandaag de dag is de zee waarop Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk leden (Boek Handelingen 27) 
opnieuw een gevaarlijke plek voor het leven van andere reizigers. Overal ter wereld ondernemen man-
nen en vrouwen gevaarlijke reizen om te ontkomen aan geweld, oorlog en armoede. Net zoals Paulus en 
zijn reisgenoten krijgen ze te maken met onverschilligheid en de vijandigheid van de woestijn, de rivie-
ren en de zeeën. Talloze keren krijgen ze geen toegang tot de haven. 
Maar helaas krijgen ze ook te maken met nog ergere vijandigheid. Ze worden uitgebuit door criminele 
mensenhandelaren, en dat vandaag de dag! Ze worden door sommige leiders behandeld als een nummer 
en als een bedreiging, en dat vandaag de dag! Soms werpt de on-gastvrijheid hen als een golf terug in de 
armoede of de gevaren waarvoor ze zijn gevlucht. 
 
Wij als christenen moeten samenwerken om de migranten Gods liefde te tonen, die Jezus Christus zicht-
baar heeft gemaakt. We kunnen en moeten getuigen dat er niet alleen maar vijandigheid en onverschil-
ligheid bestaan, maar dat elke mens kostbaar is voor God en door Hem bemind wordt. 
De verdeling die er nog steeds tussen ons bestaat, verhindert ons om ten volle het teken van Gods liefde 
te zijn. Samenwerken om de oecumenische gastvrijheid voor te leven, vooral richting degenen van wie 
het leven kwetsbaar is, maakt van al ons christenen betere mensen, betere leerlingen en een meer ver-
enigd christelijk volk. Die brengt ons uiteindelijk dichterbij de eenheid en die is Gods wil voor ons.  
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BERICHTEN UIT MISSIELANDEN 
 
Broeder Jan Heuft m.afr.:  

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

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

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

INTERKERKELIJKE ACTIVITEITEN IN DE REGIO 
 
Micha, een zangstuk over onderdrukking, hoop en bevrijding 
Op zondag 3 mei wordt in de Bonifatiuskerk het zangstuk Micha uitgevoerd door een projectkoor  o.l.v. 
Jos Martens. Het stuk is door hem gecomponeerd op teksten van Bart Vijfwinkel, die zich baseerde op 
het bijbelboek Micha (8e eeuw v. Chr.). Zijn aanklacht tegen onrecht en onmenselijkheid gaat over in het 
hoopvol uitzien naar de vrijheid en het licht. De profetie van Micha is nog steeds actueel en sluit goed 
aan bij de 75- jarige herdenking van bevrijding uit genadeloze onderdrukking op 4 en 5 mei. 
St. Bonifatiuskerk, zondag 3 mei, aanvang 16.00u, de toegang is vrij. 
 
Levensboek Humanitas Zaanstreek 
Heeft u ooit wel eens gedacht, daar kan ik wel een boek over schrijven, over mijn leven. 
Levensboek is een project van Humanitas Zaanstreek. Geschoolde schrijvers maken samen met de ver-
tellers een boek over hun leven.  
Age de Jong is één van de schrijvers, werkt al jaren voor dit project en heeft al aardig wat boeken ge-
schreven.  
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Age, wat maakt het zinvol voor jou om je in te zetten voor dit project ? Weet je, zegt Age, je 
komt als vrijwilliger bij iemand die je niet kent. In het begin is het aftasten of de verteller 
zich wel open wil stellen om zijn hele leven aan een wildvreemde te vertellen. Mijn ervaring 
is, dat die angst snel is verdwenen en gunt de verteller mij een kijkje in zijn of haar leven. 
De schrijvers komen 10 tot 12 keer op bezoek om een interview af te nemen gedurende anderhalf uur 
en binnen een jaar ligt het boek klaar. De verteller betaalt alleen de kopieer- en drukkosten van het boek 
en de ervaring leert, dat de prijs van het boek gemiddeld op 10 euro uitkomt. 
Er volgt uiteindelijk een officiële uitreiking van het boek. Familie wordt uitgenodigd en soms halen we 
zelfs de krant. 
Heb je interesse om je aan te sluiten bij dit project als verteller of als schrijver, neem dan contact op met 
Annemieke Schoen, telefoon : 075-6874129 
Frans Duivenvoorden 
 

ZOMERKAMP, GEZINSWEEKEND, CELEBRATE 

Katholiek Gezinsweekend 
De Stichting Katholieke Gezinsweekenden organiseert van 24 t/m 26 april een weekend in groepsac-
commodatie ‘De Hoof’ in Someren. De priesters P. Kuipers en L. Simons zorgen voor het geestelijke ge-
deelte. Geïnteresseerd? Kijk verder op: www.katholiekegezinnen.nl. 
 
Celebrate Festival 
Dit jaar van 25 april t/m 1 mei wordt in Voorthuizen weer de vakantieweek ‘Celebrate’ gehouden. En 
tegelijkertijd op diezelfde locatie het eraan gekoppelde tienerfestival ‘Crossover’. Georganiseerd door 
een enthousiaste katholieke groep die hier een heel goede formule voor ontwikkeld heeft. Interesse? 
Kijk verder op: www.celebratefestival.nl.  
 
Tiener zomerkamp ‘Break-out’ 
Wat geeft jou passie, waar krijg jij energie van? Hoe kom jij echt tot leven? In een tijd 
waarin er van alles van ons wordt gevraagd, is het zinvol om te kijken wie of wat jou echt 
energie geeft. 
Tijdens Break-out 2020 gaan we ontdekken hoe we ten volle kunnen leven. Wat is de rol 
van Jezus in dit geheel? Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, maar wat betekent het 
dat Hij leven is? Ontdek dit in een week vol creativiteit, gebed, sport en gezelligheid rond 
het thema ‘Alive’. 
Na het succes van vorig jaar met de 16+ deelgroep, bieden we dit jaar voor de leeftijd 16-18 jaar een 
apart programma aan. Natuurlijk zullen er overlappende onderdelen zijn met het programma van de 
12-15 jarigen, zoals bijv. de Avond van Barmhartigheid. 

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

 

ROOSTER GOEDE WEEK ZAANSTREEK ZUID 

 

 

St. Bonifatius 
Oostzijde 12 

St. Jozef 
Veldbloemenweg 2 

H. Magdalena 
Kalf 160 

H. Odulphus 
Dorpsstraat 570 

Witte Donderdag 
Do. 9 april 

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

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

Goede Vrijdag 
Vr. 10 april 

14.50 u.  
Kinderkruisweg 
 
15.00 u.  
Kruisweg 

19.00 u.  
Kruisverering 
W. Waardijk 

15.00 u.  
Kruisweg 
N. Kerssens 
 
19.00 u.  

15.00 u.  
Kruisweg 
F. Bunschoten 
 
 

http://www.katholiekegezinnen.nl/
http://www.celebratefestival.nl/
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A Goedhart 
  

Kruisverering 
F. Bunschoten 
N. Kerssens 

 
  

Paaszaterdag 
Za. 11 april 

21.00 u.  
Paaswake 
A Goedhart 

21.00 u.  
Paaswake 
G. Zaal - 

21.00 u.  
Paaswake 
F. Bunschoten 

Paaszondag 
Zo. 12 april 

10.00 u.  
Eucharistie 
A Goedhart 

10.00 u.  
Woord en Communie 
J. Hoekstra 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
B. Dijkman 

Paasmaandag 
Ma. 13 april 

10.00 u.  
Eucharistie 
A Goedhart - 

!Nieuw Groenland! 
10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Barmhartigheidszondag 
Za. 18 april 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 19 april 

10.00 u.  
Eucharistie 
A Goedhart 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Liturgiegroep 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

3e zondag van Pasen 
Za. 25 april 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 26 april 

10.00 u.  
Eucharistie 
A Goedhart 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Beemster 
S. Fieggen 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Eerste vrijdag 
Vr. 1 mei 

9.30 u.  
Eucharistie 
A Goedhart - - 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

4e zondag van Pasen 
Za. 2 mei 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 3 mei 

10.00 u.  
Eucharistie 
A Goedhart 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

5e zondag van Pasen 
Za. 9 mei 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 10 mei 

10.00 u.  
Eucharistie 
A Goedhart 
S. Fieggen 

10.00 u.  
Woord en Communie 
J. Hoekstra 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

6e zondag van Pasen 
Za. 16 mei 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo. 17 mei 

10.00 u.  
Eucharistie 
A Goedhart 

10.00 u.  
Woord en Communie 
W. Waardijk 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

 
Missen op door-de-weekse dagen en biechtgelegenheid 

 
St. Bonifatiuskerk, Zaandam:  Eucharistie: wo. 19.00 u; eerste vr. v.d. mnd. 09.30 u 
H. Maria Magdalenakerk ’t Kalf:  Eucharistie: do. 19.00 u; biechtgelegenheid: voor en na elke Mis week-
end en door-de-weeks 
H. Odulphuskerk, Assendelft:  Eucharistie: ma. 10.00 u, di., wo, do. 09.00 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. 09.00 – 10.00u.; biechtgelegenheid: voor en  na elke 
Mis weekend en door-de-weeks 
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Zorgcentrum Nieuw Groenland:  Woord & Communie: elke 2e wo. v.d. mnd 10.00 u;  
Eucharistie: elke 4e wo. v.d. mnd. 10.00 u. 

Zorgcentrum Festina Lente:  Protestantse kerkdienst: elke 1e di. v.d. mnd. 14.30 u;  
Eucharistie: elke 2e en 4e di. v.d. mnd. 

 

ROOSTER GOEDE WEEK ZAANSTREEK NOORD 

 

 

Martelaren van Gorcum 
Boschjesstraat 115 

St. Petrus 
Snuiverstraat 2 

H. Maria.Magdalena 
Dorpsstraat 351 

Witte Donderdag 
Do. 9 april - 

19.30 u.  
Eucharistie 
G. Noom 
M. Bruijns 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

Goede Vrijdag 
Vr. 10 april 

15.00 u.  
Kruisweg 
Liturgiegroep 
  

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

15.00 u.  
Kruisweg 
Liturgiegroep 
 
19.00 u.  
Kruisverering 
Liturgiegroep 

Paaszaterdag 
Za. 11 april 

19.00 u.  
Paaswake 
F. Bunschoten 
K. Schuurmans 

21.00 u.  
Paaswake 
G. Noom 
M. Bruijns 

20.00 u.  
Paaswake 
N. Kerssens 

Paaszondag 
Zo. 12 april 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

Barmhartigheidszondag 
Za. 18 april - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns - 

Zo. 19 april 

10.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u.  
Eucharistie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en gebed 
Liturgiegroep 

3e zondag van Pasen 
Za. 25 april - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
G. Noom - 

Zo. 26 april 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en Communie 
A Dijkers - 

4e zondag van Pasen 
Za. 2 mei - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns - 

Zo. 3 mei 

10.00 u.  
Woord en Communie 
A Dijkers 

10.00 u.  
Oecumenische kerk-
dienst 

10.00 u.  
Woord en Communie 
T. Molenaar 

5e zondag van Pasen 
Za. 9 mei - 

19.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns - 

Zo. 10 mei 

10.00 u.  
Woord en Communie 
K. Schuurmans 

10.00 u.  
Woord en Communie 
S. Baars 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

6e zondag van Pasen 
Za. 16 mei - 

19.00 u.  
Eucharistie 
G. Noom - 

Zo. 17 mei 

10.00 u.  
Woord en Communie 
M. Bruijns 

10.00 u.  
Woord en Communie 
R. Casalod 

10.00 u. 
Woord en gebed 
Liturgiegroep 
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BERICHTEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE 
 

VAN DE PAROCHIERAAD 
 

Nog een paar weken en het is weer Pasen, maar wat is op dit moment de actualiteit? 
Het Coronavirus, dat Europa en de wereld in zijn greep houdt. Wij moeten en durven op God vertrouwen 
dat het weer goed zal komen maar wel met inachtneming van de regelgeving om het risico te beperken. 
De tijd zal het zeker gaan leren. Ook voor de kerkkoren levert dat beperkingen op, toch is dirigent Jos 
Martens er voor zover mogelijk enthousiast mee bezig, dus hopen wij dat het toch mooie vieringen wor-
den. 
Voor de tuinploeg komt de drukke tijd er weer aan, gelukkig is iedereen bereidt om mee te helpen. Be-
dankt daarvoor. Met veel inzet is het toch weer fijn bij de Odulphusparochie te horen. 
Lou Kramer, vicevoorzitter parochieraad 
 
Veel dank 
Onlangs heeft kapelaan Bernard Dijkman aangegeven door gezondheidsklachten 
en verzwakking niet meer de kunnen celebreren in onze Odulphusparochie. Met 
grote betrokkenheid heeft hij jarenlang assistentie verleend in onze kerk, de laat-
ste periode zelfs twee zondagen in de maand. Hij heeft daarmee mogelijk gemaakt 
dat pastoor Bunschoten vaker op zondag omringende parochies kon bezoeken 
voor het opdragen van de Mis. We zijn kapelaan Dijkman veel dank verschuldigd. 
Hij blijft in gebed met ons verbonden en wij met hem! 
 

MENSEN MENSEN MENSEN 
 
Doopsel 
Het mooiste cadeau dat ouders hun kinderen kunnen geven is hen te laten dopen. Door 
dit sacrament zetten zij hun kind op de weg van Jezus en Zijn liefde en bescherming. Het 
is ook het moment waarop een mensenkind gaat behoren tot de familie van christenen, 
de Kerk. Het gedoopt-zijn blijft je leven lang bij je en is als een bron waaruit Gods genade 
je blijft raken. Ook in onze parochie verzorgen wij graag de ceremonie van het Doopsel 
voor uw kind. Neem contact op met het secretariaat voor een afspraak. 
 
Sacramenten 
Wanneer u een aanstaand huwelijk wilt voor bespreken of een verzoek heeft voor ziekencommunie of 
ziekenzalving u contact op te nemen met een van onze priesters. Telefoonnummers op de achterzijde 
van dit parochieblad. U kunt ook een afspraak maken via het secretariaat, op dinsdag, woensdag en 
vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.30u,  
telefoon 6871206, of via de mail: odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl. 
 
Gedoopt 
Op 23 februari werd Jelte gedoopt. Van harte feliciteren we hem, zijn ouders en peetouders! Veel geluk, 
vrede, liefde en Gods zegen op zijn levensweg.  
Op 3 mei wordt Elian gedoopt. We wensen dit gezin en de dopeling in het bijzonder alvast veel vrede, 
echt geluk en licht van God op zijn levenspad toe! 
 
Van harte gefeliciteerd 
Alle jarigen feliciteren we van harte en ook alle parochianen die bij hun Huwelijksjubileum hebben stil-
gestaan. Bijzondere felicitatie voor pastoor Goedhart die op de eerste vrijdag van de maand, 1 mei aan-
staande, 82 jaar hoopt te worden! 
 
Zieken 
Graag wensen wij de zieken beterschap toe, sterkte, ook bij uw behandeling of kuur, we denken aan u 
allen.  

mailto:odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl
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IN MEMORIAM 
 
Eliza Johanna Brügemann-Arens Lies 
*18 mei 1932                                         †4 januari 2020 
In verpleeghuis Meerstate in Heemskerk is op 4 ja-
nuari 2020 onze parochiane Lies Brügemann-
Arens overleden. Lies werd 87 jaar en genoot be-
kendheid in het dorp vanwege de kaashandel van 
haar man Lou en hun zonen. Het gezellige huis met 
alle drukte van komende en gaande mensen op 
Dorpsstraat 735 was jarenlang haar thuis. Lies 
trouwde met Lou in 1956. Samen kregen zij zes 
kinderen. Lies was een zorgzame moeder en hield 
veel van kinderen en jeugd om haar heen. Zij was 
Gidsenleidster bij de Scouting. Haar geloof en de 
kerk was haar houvast en liep als een rode draad 
door haar leven. Haar man Lou was haar grote 
liefde, haar steun en toeverlaat.  
Groot was het verdriet en de paniek, toen in 1987 
Lou plotseling kwam te overlijden. Lies was toen 
55 jaar. De kaashandel zetten haar zonen voort. 
Maar het leven oppakken en voortzetten kostte 
Lies veel moeite. Zij leed aan grote angsten en de-
pressiviteit. Haar kinderen stonden dichtbij haar 
en hebben er alles aan gedaan om moeder in rust 
en vrede van haar leven te laten genieten. Het al-
lermooiste cadeau dat haar zes kinderen haar heb-
ben gegeven, was oma worden en oma-zijn van 15 
kleinkinderen. Zeker de oudste kleinkinderen her-
inneren zich oma-Lies als de oma die leuke, gekke 
uitjes verzon en waar logeerpartijtjes een groot 
feest waren voor oma en de kleinkinderen.  
Haar kwetsbare mentale gezondheid maakte he-
laas dat zij niet meer alleen in het grote huis kon 
wonen. Tevreden was zij in een huisje naast Fes-
tina Lente. Iedere vrijdag kwam zij naar de kerk-
dienst en bleef gezellig koffiedrinken en bijpraten. 
Helaas overmande grote angsten en peilloze diep-
tes haar leven en ging haar gezondheid hard ach-
teruit. Telkens moesten de zeilen bijgezet worden 
en nieuwe zorgpakketten aangeboord worden, 
totdat Lies uiteindelijk zes jaar geleden werd op-
genomen in verpleeghuis Meerstate. Dankzij alle 
liefdevolle zorg en jarenlange dagelijkse bezoekjes 
waarmee de kinderen haar hebben omringd, 
kwam Lies daar toch weer tot rust. De laatste de-
cembermaand, werd een maand van waken en 
zorgen rond moeder. Uiteindelijk ging in het 
nieuwe jaar zachtjes de hemelpoort voor Lies 
open. Gods engelen hebben haar verder gedragen 
om voor eeuwig in liefde geborgen te zijn. Na het 
kerkelijk afscheid hebben we haar lichaam in het 
familiegraf bij haar man Lou begraven. 
Ria Casalod-Brakenhoff 

Annie Schavemaker – Henneman  
*1januari 1923                                   †13 januari 2020 
Omringd door haar eigen kinderschare is Annie 
Schavemaker-Henneman 13 januari 2020, op haar 
eigen kamer in Festina Lente, overleden. Annie 
mocht de leeftijd van de zeer sterken bereiken, 97 
jaar is zij geworden.  
Op Nieuwjaarsdag 1923 werd Annie geboren als 
7de kind in een Heemskerkse tuindersgezin van 
Annie en Jan Henneman. Annie was handig en 
goedlachs. Bij de kortebaan-draverij in Heems-
kerk werd Annie door Wim uitgekozen als zijn 
vrouw voor het leven. In 1949 trouwden zij in de 
Laurentiuskerk en gingen eerst wonen op het 
landgoed Marquette in Heemskerk. Drie kinderen 
werden daar geboren. Maar vader Wim wilde een 
echte boerderij en er werd verhuisd naar de zuid 
van Assendelft, nr 137. Twee kinderen kwamen er 
nog bij. Annie wist alles van groente- en moestui-
nieren, maar had het niet zo erg op de boerderij-
dieren als koeien, paarden en varkens. Vele hilari-
sche verhalen doen de ronde waar iedereen nog 
steeds om moet glimlachen. Vader zorgde voor de 
boerderij en moeder voerde het beleid binnen uit. 
Maar ook zorgde ze voor het boenen van melkem-
mers en de verkoop van eieren aan de achterdeur. 
Het omgaan met mensen ging haar prima af, en er 
was altijd reuring in en om de boerderij.  
Een zwarte dag in het leven van beide ouders was 
het plotselinge overlijden van zoon Kees op het 
voetbalveld van VVA. Rond hun 80ste werd er ver-
huisd naar een aanleunwoning in het dorp. Met de 
Suzuki tuften ze overal heen. Op haar 86ste over-
leed haar man Wim, en na bijna 60 jaar samenzijn 
viel het alleen staan haar erg zwaar. Gelukkig had 
ze een positief karakter en sloeg zij zich er goed 
doorheen. Mede dankzij de goede zorg van haar 
kinderen en elf kleinkinderen.  
Lichamelijke klachten zoals o.a. haar oogziekte, 
waren grote tegenvallers. De wereld om haar heen 
werd steeds kleiner. Inmiddels kwam ze op een 
kamer in Festina Lente en was er iedere dag wel 
iemand om mee te praten en te lachen. Trouw 
kwam Annie naar de kerkdiensten in FL. Annie 
was een sterke vrouw, lieve moeder en blije oma. 
Haar positieve levenshouding mag haar volkje al-
tijd tot voorbeeld zijn. Na bijna een eeuw hier op 
aarde vertrouwen wij deze moeder en oma toe aan 
de Barmhartige God, Die zich over Annie en Wim 
en zoon Kees, moge ontfermen. 
Ria Casalod Brakenhoff 
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IN MEMORIAM 
 

Cornelia Maria Snijder - Rijkhoff  
*20 juli 1928                                        †3 februari 2020 
Op 9 en 10 februari namen we in de Odulphuskerk 
afscheid van Corrie Snijder-Rijkhoff met avond-
wake en uitvaart. In alle rust en vrede heeft zij 
haar ogen gesloten. Corrie was een kind van As-
sendelft. Aan de overkant van de kerk, in de kos-
terswoning, ligt haar oorsprong bij ouders Theo-
dorus en Cornelia Rijkhoff-van Steen. Corrie is dus 
genoemd naar haar moeder, die later al jong zou 
overlijden. Op de zomerse julidag waarop ze ter 
wereld kwam, werd ook het doopwater over haar 
hoofd uitgegoten. Bij het dansen in het vereni-
gingsgebouw ontmoetten ze Theo. Die klik was 
blijvend. Op 2 juli 1958 werd hun huwelijksmis ge-
celebreerd door pastoor Vermeulen en begonnen 
ze aan hun toekomst samen. Ze was een stralende 
bruid, en ze waren een gelukkig en liefhebbend 
echtpaar, hielden veel van elkaar, en hebben el-
kaars leven kleur gegeven. Die kleur werd nog 
mooier, toen Anja hun dochter werd. Corrie en 
Theo hebben haar met heel veel toewijding en 
liefde grootgebracht.  
De impact was groot toen op 5 november 1993 
Theo van haar zijde werd weggenomen… erg moe-
dig is zij toen verder gegaan. Natuurlijk met steun 
van de kinderen, andere lieve familieleden. We 
kennen Corrie als ondernemend. Heel wat activi-
teiten zou ze niet graag afzeggen want ze was er 
bijzonder trouw aan. Bijvoorbeeld als lid van het 
Katholiek Vrouwengilde, waarvan ze 47 jaar lid 
was. Ook bij de bedevaart van de Apostelparochie 
heeft Corrie zich meermaals met veel plezier aan-
gesloten. En waar heeft dat haar allemaal niet ge-
bracht… Rome, Lourdes, het H. Land… Zorgzaam 
en ijverig was ze ook doende met vrijwilligers-
werk in Festina Lente. Mild, maar tegelijk een 
sterk karakter. Corrie hield de goede dingen vast, 
die vroeger en nu nog steeds mooi en waardevol 
zijn. Haar geloof, de liefde voor haar man, gezin en 
familie, voor de Kerk, voor God en haar mede-
mens. Maar ze ging ook mee met ontwikkelingen, 
technieken en hulpmiddelen van nu zoals het stu-
ren van whats-appjes. Zelf kreeg ik op 1 januari 
ook nog een lieve nieuwjaarswens van haar op de 
whats-app. Het was voor Corrie genieten om con-
tact te hebben met mensen om haar heen. Veilig 
onder Maria’s mantel mag zij nu gaan rusten in de 
slaap van de vrede. Zij zal vast en zeker bidden, 
daarboven, voor allen van wie ze hield en een 
oogje in het zeil houden, opdat het hen goed mag 
gaan. 
pastoor F. Bunschoten 

Johanna Adriana Maria Rijkhoff - Vonk  
*30 september 1938                      †14 februari 2020 
Op 23 en 24 februari namen we in de Odulphus-
kerk afscheid van Jos Rijkhoff-Vonk. Ze is als jong-
ste meisje in het gezin Vonk met uiteindelijk acht 
kinderen in Wormerveer geboren en gedoopt 
werd zij in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk.  
Als jonge vrouw werkte Jos bij een schoenenwin-
kel. Jan Rijkhoff, een etaleur uit Assendelft, kwam 
daar over de vloer voor een klus. Tijdens die werk-
zaamheden hebben Jos en Jan elkaar leren kennen. 
Er groeide een mooie liefde tussen twee mensen 
en in de eerdergenoemde kerk trouwden zij elkaar 
in 1959 om zich in Assendelft te vestigen. Eerst 
aan de Dorpsstraat. Later aan de Oranjeboom-
kade. Ze werden de dankbare en hardwerkende 
ouders van hun drie kinderen: Ron, Jeroen en 
Christel. Die mochten fijne kinderjaren en op-
groeitijd beleven dankzij de goede zorgen van hun 
ouders. Het was een actief bestaan, zowel voor Jan 
als voor Jos. Haar taak als moeder was haar op het 
lijf geschreven. Moeder Jos heeft haar kinderen 
een heerlijke jeugd gegeven: de sfeer in hun ou-
derlijk huis met het grote keukenraam met uit-
zicht op de Odulphustoren zullen zij nooit verge-
ten. De mooie tekst op de kaart luidde:  
 

een warme en lieve mama en oma 
altijd tijd voor koffie en speculaas 

meegaand in het spel van de kleinkinderen 
en genietend van hun vrolijkheid 

 
Het leven van Jos en Jan kende dat grote diepte-
punt… het verlies van Ron. Dat was als een don-
kere nacht, een zwart gat. Iets van de glans van 
voorheen kwam nadien bij Jos niet meer terug. Ze 
kon natuurlijk enorm van fijne momenten genie-
ten, nog altijd. Maar de leegte van het gemis van 
Ron werd niet meer opgevuld. Toen ze ook Jan, 
haar grote steun en toeverlaat, moest missen, 
werd het niet bepaald gemakkelijker. Jos is een 
moedige vrouw, ze bleef haar liefde geven, vond 
het fijn als je kwam. De liefde in haar hart, dat 
vonkje is nooit uitgedoofd. In de omhelzing met 
Jan en Ron mag ze nu thuiskomen. Rust zacht, dier-
baar mensenkind. 
pastoor F. Bunschoten 
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AGENDA PASTORIE EN KERK 

Alle activiteiten onder voorbehoud ivm. eventuele ontwikkelingen mbt. het coronavirus 
 
Woensdag    8 april  15.00u Bijeenkomst 1e H. Communie  
Zaterdag  11 april  15.00u. Oecumenische Paasviering in Festina  Lente 
Maandag  20 april  19.00u. Dagelijks bestuur en parochieraad in pastorie H. Odulphus. 
Woensdag  22 april  15.00u. Bijeenkomst 1e H. Communie 
Maandag    4 mei  19.00u. Dodenherdenking (4 en 5 mei comité) 
Woensdag     6 mei   15.00u. Bijeenkomst 1e H. Communie 
Maandag  11 mei   20.00u. Kerkbestuur vergadert in pastorie H. Odulphus  
Donderdag  14 mei  20.00u. Lezing Maria “zie daar, uw moeder´  
Dinsdag  19 mei  09.00u. rapen Zaancirkel  
Woensdag  20 mei   15.00u. Bijeenkomst 1e H. Communie 
 
Tot en met maandag 4 mei kunt u kopij inleveren voor de volgende Zaancirkel.  
Deze Zaancirkel komt uit op dinsdag 19 mei en bevat informatie tot en met zondag 21 juni 2020. 
 

BIJZONDERE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK  vier ze mee! 
Alle vieringen onder voorbehoud ivm. eventuele ontwikkelingen mbt. het coronavirus 
 

 
Witte Donderdag 
In de Eucharistieviering om 19.30u danken we God voor de instelling van de sacra-
menten van Eucharistie en Priesterschap, en voor het Gebod van de Naastenliefde. 
De klokken luiden vanaf de lofzang ‘gloria’ niet meer, en ook het orgel klinkt dan niet 
of nauwelijks nog. Na afloop van de viering kan er, net als toen in de Hof van Olijven, 
gewaakt worden in stilte bij de Heer, de kerk blijft daarvoor langer open. Er is gedu-
rende het waken biechtgelegenheid. 
 

Goede Vrijdag 
Om 15.00u bidden we de kruisweg in onze kerk. 
’s Avonds om 19.00 uur zijn we welkom in de M.Magdalenakerk op ’t Kalf. In de plechtigheid die we daar 
samen houden luisteren we naar het Lijdensevangelie volgens Johannes, we doen de grote voorbeden, 
brengen verering aan het H. Kruis en hebben gelegenheid ter Communie te gaan. Het is echter geen H. 
Mis want op Goede Vrijdag draagt de Kerk geen Eucharistie op. Goede Vrijdag is voor mensen die goed 
bij gezondheid zijn een dag van vasten (één volle maaltijd) en onthouding (geen vlees).  
 
Paaswake 
Om 21.00 uur verzamelen we ons – bij redelijk weer – buiten bij de ingang van de kerk, om daar het 
paasvuur te ontsteken. Vanaf de lofzang ‘gloria’ zullen de paasklokken het uitjubelen en zal het woord 
‘alleluja’ voor het eerst weer klinken. Want we vieren: onze Heer is verrezen! De viering wordt onder-
steund door het Odulphus Projectkoor. Er zijn oudtestamentische lezingen, de paaskaars en het water 
worden gewijd en we vieren weer de Eucharistie als offermaal van onze gestorven en verrezen Herder. 
Zalig Pasen. Gedenken wij dankbaar de daden des Heren.   
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VOORBEREIDING EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 
Inmiddels bereiden we een groep van acht kinderen,  zeven jongens en één meisje voor op hun Eerste 
Heilige Communie. Op woensdagmiddag ontdekken we samen welke cadeaus wij allemaal van God ont-
vangen hebben. Tot nu toe hebben we het gehad over de schepping, de mens en de doop. Samen met de 
kinderen hebben wij gezongen, gelezen, gekleurd, raadsels opgelost en gekleid. Elke keer gaan we samen 
de kerk binnen om God even Hallo te zeggen, het Onze Vader te bidden en kleine intenties te noemen. 
Dan brandt ook steeds onze kaars waarop elke les een nieuw symbool geplakt wordt. Zo blijft ook goed 
in herinnering over welke geschenken we al iets geleerd hebben. De volgende lessen gaan over de bijbel, 
vriendschap, vergeving en vrede. 
Inmiddels is er een presentatieviering in de Odulphuskerk in Assendelft geweest. Elk kind heeft zijn 
naam genoemd, er waren voorbeden voor ouders en kinderen en op het einde hebben we met iedereen 
samen één van de liedjes uit de lessen gezongen. Super leuk! 
De vastentijd zijn we met het askruisje begonnen. De kinderen kunnen meedoen met de vastenactie en 
op Palmpasen is er weer een speciale viering, deze keer in de Maria Magdalenakerk in het Kalf. Met alle 
kinderen van de parochie gaan we vóór de viering palmpasenstokken maken. De haantjes voor op de 
stokken gaan we traditioneel bakken bij onze bakker Brakenhoff in Assendelft. En ook dit vindt plaats 
op een woensdagmiddag. 
De volgende lessen zijn op (onder voorbehoud) 8-4 en 22-4 telkens van 15.00 tot 16.15 uur. 
Namens de voorbereidingsgroep, Angela Reinhold 
 

INFORMATIE VOOR DE PAROCHIE 
 

Kerkwerken  

Te zijner tijd (oorspronkelijk gepland was 31 maart 9.00u) willen we alle kerkwerkers weer vragen om 
hun steentje bij te dragen om de kerk te laten blinken bij het aankomende Paasfeest. Koffie met wat 
lekkers zal natuurlijk niet ontbreken!  
 
Koffie op woensdagmorgen  
Elke woensdagmorgen (voor zover weer mogelijk) staat om 10.00u de koffie/thee klaar in de pastorie. 
Iedereen is van harte welkom aan onze keukentafel voor een praatje en een lekker kopje koffie of thee.  
 

Bezoekgroep 
Bent u zelf, of iemand die u kent, herstellend, of onder behandeling, of aan huis 
gebonden, of in het ziekenhuis opgenomen? Doorbreek de stilte en vraag om een 
bezoek door een van de priesters of een lid van de bezoekgroep van onze kerk. 
Soms wordt gezegd: 'Wanneer hoor ik nu eens iets van de kerk?' Heel begrijpelijk, 
maar misschien zijn we in de pastorie niet op de hoogte van wat er speelt. Terwijl 
een bezoekje een kleine moeite is en altijd gewaardeerd wordt. Laat het ons 
daarom weten als u iemand van ons wilt zien. Wij komen graag naar u toe. Belt u 
naar de pastorie, stop een briefje in de brievenbus, spreek een van de pastores 
aan na de Mis. En dan proberen we zo snel mogelijk langs te komen. 
Met hartelijke groet, pastoresteam & bezoekgroep, namens deze, Annalies Jak 

 
Misdienaars gevraagd   

Wil je ook meehelpen in de vieringen bij het bereiden van de eucharistie dan 
ben je van harte welkom om misdienaar, misdienette of acoliet te worden in 
onze kerk.  
Voor meer informatie kunt u een bericht sturen:  
odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl  
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Opening van de Meimaand 
Op 3 mei aanstaande is het de eerste zondag van de meimaand. We 
beginnen dan in het jaargetijde van de lente Mariamaand. Na de zon-
dagse Eucharistieviering kunnen wij gezamenlijk naar de kapel in de kerktuin ach-
ter de Odulphuskerk trekken in processie. De intentiebriefjes die veel mensen aan 
de voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Smarten hebben toevertrouwd worden 
op dat moment of later verbrand door de pastoor en de koster. We zingen ter af-
sluiting een mooi Marialied. Iedereen is van harte welkom om onze hemels Moeder 
te danken, te vragen, en te eren en daarmee uiteraard God een plezier te doen. 
Want de Moeder van Jezus wil graag troost en steun geven aan ons allen; maar 
vooral wijst ze ons haar Zoon aan wanneer ze ons steeds weer influistert ‘Doe maar 
wat Hij u zeggen zal’ (Joh. 2,5).  

 
Het bezoeken waard 
Verscholen in het hart van de Amsterdamse binnenstad, vlak bij het Centraal Station, bevindt zich 
een klein wonder: Museum Ons' Lieve Heer op Solder. Bezoekers gaan er op ontdekking in een 
zeldzaam goed bewaard grachtenhuis uit de Gouden Eeuw. Smalle gangen en trappen leiden naar 
historisch ingerichte woonvertrekken, keukens en bedstedes, om te eindigen in wat letterlijk het 
hoogtepunt is van het museum: een complete kerk op zolder. De kerk is gebouwd in opdracht van 
de toenmalige eigenaar van het pand: de welgestelde katholieke koopman Jan Hartman (1619-
1668). De protestanten hadden in 1578 de macht in de stad overgenomen. Jan Hartman kocht in 
1661 niet alleen het grachtenhuis aan de Oudezijds Voorburgwal, maar ook de twee erachter lig-
gende woningen. Hij liet de bovenste verdiepingen van de drie panden met elkaar verbinden. Daar 
kwam de kerk. Het protestantse stadsbestuur wist wel van het bestaan van de zolderkerk, maar 
andere geloofsovertuigingen binnen Amsterdam werden gedoogd. Een echte aanrader! 
de moeders van de groep ‘Mothers Prayers’ 
 
Projectkoor 
Een mooie koorgroep bestaande uit mannen en vrouwen is daags na As-
woensdag gestart met het voorbereiden van de Paaswake. De koorgroep 
gaat werken onder de naam ‘Odulphus Projectkoor’. De repetities staan 
onder leiding van Jos Martens. We zijn blij dat heel wat koorleden van ons 
voormalige koor Da Capo bereid zijn om verder te gaan als een projectkoor met Pasen en Kerstmis. Dat 
betekent twee keer per kerkseizoen een reeks repetities van ongeveer 7 avonden. Ook iets voor jou? 
Sluit je aan! Het repertoire is een tikkie anders dan dat van het Caeciliakoor. Zo is er voor ieder wat wils. 
Natuurlijk denken we nog met veel dankbaarheid en plezier terug aan de goede jaren met Da Capo en 
de vele hartelijke momenten die in die periode werden beleefd. 
 
Teen Spirit 
Onze regionale tienergroep ‘Teen Spirit’ komt elke tweede vrijdag van de maand ’s avonds bij elkaar van 
19.45 tot ca. 21.15 u. in de pastorie van Assendelft. Altijd is er een teaching, 
een moment van gebed, maar ook gelegenheid tot vragen stellen, gezellig-
heid, soms een spel en er wordt op de gitaar gespeeld. De groep wordt geleid 
door Gary en Samantha Subrata en kapelaan Nico Kerssens. Kom ook eens 
meedoen! Je kunt worden opgehaald en/of thuisgebracht.  
 

KVG NIEUWS 
 
Op dinsdag 21 april verzorgen Anja en Peter een optreden bij het Katholiek Vrouwengilde. Zij hebben 
een uitgebreid repertoire en zullen vele voor u bekende liedjes ten gehore brengen. Voor deze middag 
zijn ook de gasten van De Zonnebloem uitgenodigd. 
Deze middag is in het Wapen van Assendelft en begint om 14.00u.  
Niet – leden zijn van harte welkom en zij betalen € 5,00. Consumpties zijn voor eigen rekening.  
Heeft u interesse om lid te worden  van het KVG dan kan dit voor € 27,50 per jaar.  
Elly van den Berg-Dobbelaer,  voorzitter KVG Assendelft tel. 6874420.  
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MOV NIEUWS 
 

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat 
in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding 
stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf 
op te zetten. 
 
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kin-
deren naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een 
goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vin-
den en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 
91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen 
veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan 
aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. 
 
Vervolgonderwijs is noodzakelijk 
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar ver-
andering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt 
hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk 
voor een toekomst met perspectief. 
 
Op eigen benen 
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroeps-
opleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-
campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen 
benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. 
 
Onderneming opstarten 
In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, 
Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een 
opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het 
opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een 
betere toekomst. 
 
Wat kunt u bijdragen 
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt: 
 
€ 24:   technische leerboeken voor een schoolklas van 20 leerlingen 
€ 40:   een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas 
€ 200: een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar 
€ 360: een startpakket ‘opstarten groentewinkel’  
 
Bij deze Zaancirkel vindt u een vastenzakje. U kunt deze met uw bijdrage deponeren in de melkbussen 
in de kerk. Ook kunt u een eenmalige machtiging sturen naar de Bisschoppelijke Vastenactie 
 
Activiteiten in de vastentijd 
In verband met het coronavirus gaan de sobere maaltijd en de klaverjasmiddag niet door. 
Ook de ‘Koffiestop’ op zondag kan om deze reden niet doorgaan. Des te belangrijker dat u via andere 
wegen uw bijdrage aan de Vastenactie geeft! 
Werkgroep M.O.V.  
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Vieringen Festina Lente om 14.30u 
 

Datum   Voorganger   Lector   Medewerkers    Organist    

dinsdag 7 april  Geen kerkdienst       

zaterdag 11 april 
15.00 uur  

N. Kerssens en  
N. Boon 

Ineke Warmerdam Anne-Marie / 
Wil  
Piet / Hans 

J. Martens  

dinsdag 14 april  
14.30 uur   

N. Kerssens   Anne-Marie v.d. Park   Anne-Marie / 
Koos   
 

----   

dinsdag 28 april     
14.30 uur    

N. Kerssens   Ria Jak  Tiny / Wil   Martin van  Kleef   

dinsdag 5 mei  Geen kerkdienst     

dinsdag 12 mei  N. Kerssens  Ineke Warmerdam  Marja / Hans  ---- 

dinsdag 26 mei     Geen kerkdienst  Zomerweek in Festina Lente      

 

ROOSTER VOOR LECTOREN, MISDIENAARS EN KOFFIEZETTERS 
 

datum koster - acoliet lector misdienaars koffie verzorgen 

Witte donderdag 
9 april 19.30 uur 

Martin de Goijer 
Alexander Paschedag 

Alexander Paschedag Jasper en Jens  
Paschedag 

--- 
 

Goede Vrijdag   
10 april 15.00 uur 

Alexander Paschedag 
 

F. Bunschoten  --- --- 

Zaterdag 11 april 
Paaswake  
21.00 uur 

Martin de Goijer 
Alexander Paschedag 
Gert Visser 

Ineke  Warmerdam 
Ton Kerssens  

Charis en Joselien  
Breemer 
 

--- 

Zondag 12 april 
1e Paasdag  
10.00 uur 

Alexander Paschedag 
Martin de Goijer 
Gert Visser  

Meriam Brakenhoff  Jerrich v.d. Leek  
Eva en Anna Reinhold 

Nel Berkhout en  
Tiny Rutte  

Maandag 13 april 
2e Paasdag  
10.00 uur 

Alexander Paschedag 
Martin de Goijer 
Gert Visser 

Martin de Goijer Misdienaars altijd wel-
kom 

--- 

za. 18 april Alexander Paschedag  Alexander Paschedag --- --- 

zo. 19 april Gert Visser 
Martin de Goijer 
Alexander Paschedag  

Willy Kroon Eva Reimhold en  
Jerrich v.d. Leek  

Jeanne Padberg en 
Ruud v.d. Hoorn 

za. 25 april Martin de Goijer  
 

Martin de Goijer  --- --- 

Zo. 26 april Gert Visser 
Alexander Paschedag 
Martin de Goijer 

Anna Reinhold  Jasper en Jens  
Paschedag 
Jerrich v.d. Leek 

Annalies Jak en  
Berthie Rijkhoff 

1e vrijdag 1 mei  Cor Zuidervaart  Cor Zuidervaart --- Er wordt koffie gezet 

za. 2 mei Alexander Paschedag Alexander Paschedag --- --- 

zo. 3 mei Alexander Paschedag 
Martin de Goijer 

Marja Brakenhoff Charis en Joselien  
Breemer 
Jerrich v.d. Leek 

Ans Kramer en 
Gitta Al  
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Misintenties 28 maart t/m 21 mei 2020 
 
Zaterdag 28 maart 

Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, Sjaak Kuiper 

en familie – Mien Pieters-Teekman. 

 

Zondag 29 maart 

Jan Kemna – Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon en 

zoon Gerard – Jan Poel, Wim Groot en Riet Stoop – 

Anneke Schavemaker-van 't Veer en familie – Mar-

cel Schoenmaker en Jacqueline Schoenmaker-Kra-

mer – Jacques van der Veur – Antoon Poel, Hanny 

Poel-Pronk en Jan van Warmerdam – Joop Geuke – 

Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Enrique 

Gutiérrez Ruiz – Kees Berkhout – Cor Poel en Dora 

Poel-Huijboom – Anneke van der Laan-Steen en fa-

milie – Theo Petra – Nicolaas de Jong en Jane de 

Jong-Kerssens – Carlijn Jantine Hijne-Bos – Corrie 

Schoenmaker-Schouten en Jaap Schoenmaker – 

Bep Verdonk-Vestering.   

 

Eerste vrijdag 3 april  

Pater Piet Hijnen en familie – Arie Ransijn en over-

leden familie – Hein Kerssens en overleden familie 

– Cor Kramer en Maria Kramer-Baltus – Niek Kra-

mer en Gré Kramer-Out – Carlijn Hijne-Bos. 

 

Zaterdag 4 april 

Martinus Warmerdam – Mien Pieters-Teekman – 

Ria Neeft-van Assema.  

 

Zondag 5 april  

Aad van der Laan-van Rixel – Gré van Rixel-Mor-

cus – Joop van der Laan – Jan Kemna – Niek van 

der Park en Kitty van der Park-te Beek – overleden 

ouders Kramer-Sprangers – Marcel Schoenmaker 
en Jacqueline Schoenmaker-Kramer – Antoon 

Boon en zoon Kees – Jaap Schavemaker en Afra 

Schavemaker-Sander – Rie Rijkhoff – Trudy Roe-

mer-Tromp – Willy Bosland-Joosen – Teun Hijne 

en Rie Hijne-Karstens – Ineke Brakenhoff-Kers-

sens – Hendrikus Rijkhoff en Hendrika Rijkhoff-

Snijder – Engel Boon, Gerda Boon-Fatels en 

Yvonne Eboh-Boon – Carlijn Jantine Hijne-Bos. 

 

Zaterdag 11 april Kerkdienst in Festina Lente 

15.00 uur  

Alle overleden bewoners – leden en overleden le-

den van de KBO – Rie Rijkhoff – Ton Joosen. 

 

Zaterdag 11 april Paaswake 

Anneke Schavemaker-van 't Veer en familie – Hein 

Kerssens en overleden familie – Joop Helmerhorst 

en Gré Helmerhorst-Huijpen – Trudy Roemer-

Tromp – Nicolaas Kroon en Gertruda Kroon-de 

Koning – Ineke Brakenhoff-Kerssens – Engel Boon, 

Gerda Boon-Fatels en Yvonne Eboh-Boon – Hen-

drik Greuter en Alucia Greuter-Konijn – Fons Eg-

genhuizen – leden en overleden leden van de KBO 

– Wim van Gelderen en Corrie van Gelderen-Kar-

stens – Mien Pieters-Teekman. 

 

Zondag 12 april Eerste Paasdag  

Jaap Noom, Joop Janssens, Theordorus Rijkhoff en 

Cornelia Rijkhoff-van Steen – Cornelis Kroon, The-

odora Kroon-Mulder en Cees – Piet Hilbers en Jaap 

Aafjes – Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon en zoon 

Gerard – Aagje Boon-Berkhout – Linus Kuiper, 

Tiny Kuiper-Buisman, Sjaak Kuiper en familie – 

Cees en Miep van Lieshout-Cornelissens – Niek 

van der Park en Kitty van der Park-te Beek – Mar-
tien Rijkhoff en Wil Rijkhoff-Karstens – Jan van 

za. 9 mei  Martin de Goijer Martin de Goijer --- --- 

zo. 10 mei  Martin de Goijer 
Gert Visser 
Alexander Paschedag  

Ton Kerssens Jerrich v.d. Leek en 
Jasper en Jens  
Paschedag  

Annie Imming en 
Jeanne Padberg 

za. 16 mei Martin de Goijer --- --- -- 
 

zo. 17 mei                        Alexander Paschedag 
Martin de Goijer 

Ineke Warmerdam  
 

Anna en Eva Reinhold 
Jerrich v.d. Leek  

Tiny Rutte en  
Ruud v.d. Hoorn  

21 mei 10.00 
Hemelvaartsdag 

Gert Visser 
Alexander Paschedag  
Martin de Goijer 

Alexander Paschedag Jasper en Jens  
Paschedag 

Nel Berkhout en  
Berthie Rijkhoff 
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Haastrecht en Marie van Haastrecht-de Bruijn – 

Jacques van der Veur – Nicolaas Rijkhoff en Jo-

hanna Rijkhoff-Graas en zoon Dick – John Imming 

– Cor Waij en zonen Willem en Cees – Rie Rijkhoff 

– Henk Velserboer en Grada Velserboer-Mensink – 

Jan de Leeuw en familie – Willy Bosland-Joosen – 

Nicolaas Kroon en Gertruda Kroon-de Koning – 

Gré Zuidervaart-Nieuwenhuizen en Antoon Zui-

dervaart – Im Al-Huijgen en Piet Al – Trien Vroom-

Huijgen en Mans Vroom – Jopie de Jong-Leering – 

Jan Heijne en Corrie Heijne-Betjes – Adrianus 

Lansbergen en Petronella Lansbergen-van der 

Beek – Anneke van der Laan-Steen en familie – An-

dré de Vries en Ada de Vries-Rijkhoff – Henk Jak – 
Pierk Neele – Leonie en Dick Verlaan, Anna Veld-

huis – Theo Petra – leden en overleden leden van 

de KBO – Carlijn Jantine Hijne-Bos – Annie Vroom 

– Gerard Kerkhof – Jo Jak-de Jong en Martin Jak – 

Corrie Schoenmaker-Schouten en Jaap Schoenma-

ker – Femie Dekker-Kamp en Jan Dekker. 

 

Maandag 13 april Tweede Paasdag 

Maarten Bakker en vader en moeder Betjes. 

 

Dinsdag 14 april Festina Lente 

Rie Rijkhoff – Ton Joosen. 

 

Zaterdag 18 april  

Mien Pieters-Teekman. 

 

Zondag 19 april  

Ton Joosen – Jan Kemna – Nicolaas Kerssens en Ca-

tharina Kerssens-Kroon – Hein en tante Annie – 

Tinus van der Park – Marco Levering – Theun 

Boersma – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke Verhaar 

– Willy Bosland-Joosen – Jan Rutte – Wim van Gel-

deren en Corrie van Gelderen-Karstens. 

 

Zaterdag 25 april 

Mien Pieters-Teekman. 

 

Zondag 26 april 

Aagje Boon-Berkhout – Jan Poel, Wim Groot en 

Riet Stoop – Jacques van der Veur – Antoon Poel, 

Hanny Poel-Pronk en Jan van Warmerdam – Nico-

laas de Jong en Jane de Jong-Kerssens – John Im-

ming – Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-

Joosen – Enrique Gutiérrez Ruiz – Kees Berkhout – 

Cor Poel en Dora Poel-Huijboom – Adrianus Lans-

bergen en Petronella Lansbergen-van der Beek – 

Corrie Schoenmaker-Schouten en Jaap Schoenma-

ker – Bep Verdonk-Vestering. 

 

Dinsdag 28 april Festina Lente  

Rie Rijkhoff – Ton Joosen 

 

Eerste vrijdag 1 mei 

Pater Piet Hijnen en familie – Arie Ransijn en over-

leden familie – Hein Kerssens en overleden familie 

– om zegen over de gezinnen van mijn kinderen – 

Niek Kramer en Gré Kramer-Out. 

 

Zaterdag 2 mei 

Jan Rijkhoff, Jos Rijkhoff-Vonk en Ron Rijkhoff – 

Mien Pieters-Teekman – Ria Neeft-van Assema.  

 
Zondag 3 mei  

Aad van der Laan-van Rixel – Gré van Rixel-Mor-

cus – Joop van der Laan – Jan Kemna – overleden 

ouders Kramer-Sprangers – Jaap Schavemaker en 

Afra Schavemaker-Sander – Rie Rijkhoff – Trudy 

Roemer-Tromp – Willy Bosland-Joosen – Jan Rutte 

– Teun Hijne en Rie Hijne-Karstens – André de 

Vries en Ada de Vries-Rijkhoff – Leon Zuidervaart. 

 

Dinsdag 5 mei geen viering in Festina Lente  

 

Zaterdag 9 mei 

Wim van Gelderen en Corrie van Gelderen-Kar-

stens – Mien Pieters-Teekman – Corrie Schoenma-

ker-Schouten en Jaap Schoenmaker. 

 

Zondag 10 mei Moederdag  

Aagje Boon-Berkhout – Linus Kuiper, Tiny Kuiper-

Buisman, Sjaak Kuiper en familie – Anneke Scha-

vemaker-van 't Veer en familie – Niek van der Park 

en Kitty van der Park-te Beek – Marcel Schoenma-

ker en Jacqueline Schoenmaker-Kramer – Antoon 

Boon en zoon Kees – Nicolaas Rijkhoff en Johanna 

Rijkhoff-Graas en zoon Dick – Cor Waij en zonen 

Willem en Cees – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-

Joosen – Ineke Brakenhoff-Kerssens – Leonie en 

Dick Verlaan. 

 

Dinsdag 12 mei Festina Lente 

Rie Rijkhoff – Ton Joosen. 

 

Zaterdag 16 mei 

Mien Pieters-Teekman. 
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Zondag 17 mei 

Ton Joosen – Jan Kemna – Nicolaas Kerssens en Ca-

tharina Kerssens-Kroon – Hein en tante Annie – 

Tinus van der Park – Marco Levering – Theun 

Boersma – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke Verhaar 

– Willy Bosland-Joosen – Eis Fleer – Jo Jak-de Jong 

en Martin Jak.   

 

Hemelvaartsdag 21 mei 

Mien Pieters-Teekman – Jan van Haastrecht en 

Marie van Haastrecht-de Bruijn – Rie Rijkhoff – 

Willy Bosland-Joosen – Nicolaas Kroon en Ger-

truda Kroon-de Koning. 
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