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VOORWOORD
Een nieuw jaar een nieuw begin!

Met het kerstverhaal nog vers in ons geheugen, zijn wij inmiddels aan het jaar 2020 begonnen. En in
het nieuwe jaar horen wij direct over de dreigende conflicten tussen Iran en Amerika. Wie heeft er nu
gelijk en wie is de machtigste of de verstandigste?
Over de aanhoudende bosbranden in Australië en de erge gevolgen voor de natuur; en daarnaast zoveel dierenleed. het zou in totaal gaan om 480 miljoen dode zoogdieren, vogels en reptielen, waaronder 8.000 koala's. Wanneer komt er een einde aan deze verwoestende branden? En in onze eigen land,
zijn er zorgen over de het afsteken van vuurwerk. Deze jaarwisseling, hebben 168 mensen oogletsel
aan één of beide ogen door vuurwerk opgelopen, of zijn blind geworden. Was dit het allemaal waard?
De sigaretten worden duurder, minimum lonen gaan omhoog, iedereen zou er dit jaar op vooruit moeten gaan, maar evengoed blijven de verschillen tussen arm en rijk toenemen.
Komt hiervoor nou eindelijk een oplossing?
Krijgt iedereen eindelijk de juiste toeslagen
uitgekeerd waar men recht op heeft? Ook dit
jaar blijven er nog genoeg uitdagingen over.
En toch zijn er naast de sombere berichten,
nog enkele positieve geluiden waar te nemen. Wij zouden ze haast vergeten: We vieren namelijk in mei 75 jaar vrijheid.
In mei 1945 werd Nederland ook boven de
rivieren bevrijd van de Duitse bezetting. Een
mooi moment om stil te staan, bij ons leven
in Nederland zonder oorlog.
Het kerstverhaal ligt nog maar net achter
ons… maar hopelijk zijn wij de bijbehorende
blijde boodschap niet vergeten: God is met
ons en wil met ons zijn, gedurende ons hele
leven. Wat er ook zal gebeuren met ons. Is dit geen geruststellende gedachte?
Wij hebben o.a. gelezen over de herders in het evangelie van Lucas hoofdstuk 2, 16-12.
Vrij vertaald is dit: “De herders knielen voor Jezus neer. Ze vertellen Maria en Jozef over de engelen,
die zomaar in de lucht verschenen, en over wat de engelen vertelden over dit bijzondere kind in de stal
in Betlehem. Iedereen die het hoort wordt er helemaal stil en blij van. Dit is een heel bijzonder kind.
Maria probeert te begrijpen wat het betekent. Ze denkt lang na over wat de herders gezegd hebben. De
herders zelf gaan terug naar hun schapen. Ze bedanken God voor alles wat ze gezien en gehoord hebben. Alles was precies zoals de engel had gezegd. Dit is echt een heel bijzonder kind. Een kind van vrede”. Dit kind van vrede kan iedere dag voor ons van betekenis zijn.
Aan ons allen is in 2020, dezelfde opdracht gegeven. Niet vergeten wat er met kerst is gebeurd, maar
juist dit gevoel overbrengen naar een iedere die willen zullen ontmoeten! Samen verwonderd blijven,
elkaar blijven inspireren en met Maria en Jezus verbonden blijven in ons dagelijks gebed. Alleen op
deze manier, kan het nieuwe jaar voor ons een zegen worden.
Het leven van het Jezus op aarde was vol beproevingen en lijden. Maar ook van grote vreugde omdat
Hij de wil van God de Vader deed. Zo blijft Jezus ons dagelijks inspireren.
En dan tot slot nogmaals de kerstboodschap in ons opnemen:
De herders van Bethlehem zijn ons voorgegaan: Zij hebben als eerste, de mooie zang van de engelen
gehoord: Ere zij God! Ere zij God in de Hoge! Wat onvergetelijk was die kerstnacht in hun leven geweest! Zij keerden terug en vertelden anderen wat er was gebeurd die nacht. Zij verheerlijkten God in
hun leven. Zou het met ons hetzelfde kunnen gaan? Ondanks alle zorgen van iedere dag? Zie! net als de
herders! Het grote licht is voor ons allen opgegaan!
Tot die eeuwige zaligheid en geluk zijn wij allen geroepen. Van dank en aanbidding getuigt ons leven.
Ik wens u allen een gelukkig en een gezond en een zalig nieuw jaar.
Hartelijke groeten, Diaken Sibrecht Fieggen.
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NIEUWS VANUIT HET RK PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK
R.K. Parochieverband Zaanstreek
St. Bonifatius – H . Jozef – H. Maria Magdalena (Kalf) – H. Maria Magdalena (Wormer) – HH. Martelaren
van Gorcum – H. Odulphus – O.L.V. Geboorte – H. Petrus
contact adres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft
email: kerkbestuur.pvz@gmail.com
Hieronder een samenvatting van wat besproken en afgehandeld is in de bestuursvergadering van 25 november jl.

In de Jozef is een goed bezochte en goed verlopen avond gehouden om zich te bezinnen op
de toekomst. Net als elders is het natuurlijk
toch de vraag hoe lang we nog door kunnen
gaan op de oude voet. Achterliggende gedachte, een testament moet je niet maken vlak voor
je doodgaat, daar moet je in een veel eerder
stadium goed over na denken.
Veel waardering is er voor de besluiten die de
parochies van Wormerveer en de Koog hebben genomen: omdat de lasten te zwaar werden voor hun krimpende en vergrijzende gemeenschappen is de dappere keus gemaakt
om de grootste kostenpost, het gebouw, af te
stoten.

Algemene zaken
Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is klaar,
met verwerking van de opmerkingen van de
parochieraden. Ook de ontwikkeling van een
gezamenlijke website vordert, met de webredacteuren van de parochies vindt overleg
plaats. Aan een gezamenlijk logo wordt gewerkt.
Verkoop O.L.V. Geboortekerk
De verkoop is rond. Na de afscheidsviering op
12 januari wordt de kerk aan de eredienst
onttrokken. De parochie als zodanig fuseert
met de Petrus in Krommenie, maar ieder kan
zelf een andere keus maken. Op 26 januari is
er in de Petrus een welkomstviering. De pastoraatsgroep hoopt actief te kunnen blijven.
Plaatsgebonden diaconale activiteiten vonden
onderdak bij de PKN gemeente.

Besturen versus pastoraat
Het bestuur van het parochieverband constateert dat zowel in dit gezamenlijke verband als
in de parochieraden veel tijd en energie gaan
zitten in materiële zaken en dat de pastores
daar onevenredig veel tijd aan kwijt zijn, omdat het vrijwilligersbestand dat zich daar
vroeger mee bezighield uitdunt. Een voorbeeld: er zou eigenlijk per locatie en op centraal niveau een veiligheidsbeleid moeten komen: brandpreventie, anti-diefstal, enz. De
vraag is, wie o wie gaat dat oppakken?

HH. Martelaren van Gorcumkerk
Het proces van verkoop verloopt moeizamer
dan was voorzien. Dat leidt tot veel onzekerheid voor de parochie. Mocht het met de eerstgegadigde niet lukken, dan komt een alternatief in beeld.

Maar ondanks de zorgen gaan we vol goede
moed de kerstperiode en het nieuwe jaar tegemoet.

Parochiezaken
Verschillende kerken werden geconfronteerd
met noodzakelijk groot onderhoud aan hun
daken. De lichtjesavond op het kerkhof in
Krommenie was een groot succes. Op 26 januari verwelkomt de Petrusparochie de nieuwe
parochianen uit Wormerveer, iedere zondag
zal er heen en terug busvervoer zijn naar de
viering in de Petrus.

Namens het bestuur, Corrie van Sijl
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Kerkbalans 2020: Geef om je kerk
Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken van diverse gezindten weer mee aan de Actie Kerkbalans.
Ook de katholieke kerken in alle zeven bisdommen van ons land
zijn volop betrokken. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in
voor hun plaatselijke kerk.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen alleen in heel uitzonderlijke gevallen subsidie
dus om te kunnen bestaan hebben ze een financiële injectie nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en
de samenleving.
Wanneer je het bedrijfsmatig bekijkt komt een kerk jaarlijks voor veel uitgaven te staan. Ondanks dat
het niet eenvoudig is voor een kerkbestuur om de ‘eigen broek op te houden’ willen ze er zich met zijn
allen zo graag voor inzetten dat er kerken blijven in Nederland. Aanwezigheid van kerken die dienstbaar zijn op mooie en op moeilijke momenten. Al is er zeker niet overal groei waar te nemen in kerkbetrokkenheid en katholieke identiteit (hoewel, op sommige plekken is die groei er wel), en al zal er
zich dus wel iets van een noodzakelijke krimp gaan aftekenen… je moet er toch niet aan denken dat de
kerken er straks helemaal niet meer zijn?!
Een parochiebestuur is al dankbaar met elke gift of schenking. Omdat het kerkgenootschap drager is
van de ‘ANBI-status’ is bij grotere bedragen bijvoorbeeld periodiek schenken met aftrekbaarheid de
moeite waard. Wanneer u periodieke gift als zoekterm invult in uw internetbrowser komt u gemakkelijk op de webpagina van de belastingdienst waar u het betreffende formulier kunt downloaden.
Met alle vertrouwen doen wij de hartelijke oproep: geef om uw kerk!
penningmeester Ton
kassiers Martijn, Gary, Annemarie, Pim, Wim, Cor, Ineke, Piet
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Voor alle kinderen: KISI-club Zaanstreek
Beste KISI clubbers, beste ouders!
KISI-club bijeenkomsten
noteer alvast!
do. 13 februari 16.00 uur: bij de Bonifatiuskerk
do. 12 maart 16.00 uur: bij de Maria Magdalenakerk
do. 2 april 16.00 uur: bij de Jozefkerk
do. 14 mei 16.00 uur: bij de Bonifatiuskerk
zo. 7 juni 16.00 uur: jaarafsluiting in Odulphuskerk

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

Vorming & Toerusting Regio Zaanstreek
Op 19 februari 2020 film om 14.00u ontmoetingsruimte St. Petruskerk
Krommenie.
Nabespreking met Liesbeth Patist-Dupon
Op 12 maart 2020 film om 20.00u ontmoetingsruimte St. Petruskerk
Krommenie.
Nabespreking met Ko Schuurmans
Wanneer zeggen wij dat iets waar is, en bestaat waarheid wel?
Dinsdag 11 februari 2020 om 20.00u in de ontmoetingsruimte St. Petruskerk Krommenie.
Inleider: Stan Baars
Wat is het meest bijzondere van het Jodendom? Waarschijnlijk de sjabbat, de wekelijkse rustdag.
Dinsdag 3 maart 2020 om 20.00u in de ontmoetingsruimte St. Petruskerk Krommenie.
Inleider: Tineke de Lange
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ASWOENSDAG
‘Waarom strooien we as met Aswoensdag’
Op woensdag 26 februari is het Aswoensdag. Het begin van de 40-daagse
voorbereidingstijd op Pasen.
In de kerken worden op die dag de gelovigen getekend met het askruisje.
Maar waarom as?
De naam Aswoensdag komt van het
gebruik in vroeger eeuwen om aan het
begin van de vasten as te strooien over
de hoofden van boetelingen en degenen
die vastten. Het was een teken van verslagenheid om het eigen falen. 'In zak
en as zitten' is nog altijd een uitdrukking voor mensen die zich even geen
raad meer weten. De zegswijze komt
letterlijk uit de bijbel. Als mensen daar
rouwen, zitten ze letterlijk in kleding
van juten zakken en bestrooien ze zich
rijkelijk met as. As is in de bijbel een
teken van armzaligheid, van nietswaardigheid. Al in het eerst boek van de bijbel maakt Abraham zich
heel klein tegenover God door te zeggen: "Ofschoon ik maar stof en as ben" (Genesis 18, 27). Bisschop
Johannes Chrysostomos (344-407) spreekt zijn gelovigen aan met 'stof en as' als beeld van menselijke
vergankelijkheid en de Middeleeuwse abdis en mystica Hildegard van Bingen (1098-1179) noemt
zichzelf 'een Zwakke mens, van as tot as, van leem tot leem'.
Misschien heeft de Kerk met het asritueel - precies aan het begin van de lente - voorchristelijke gebruiken willen kerstenen.
In sommige delen van Zwitserland en Duitsland worden in deze tijd van het jaar grote vuren ontstoken
op de velden. Het zijn overblijfselen van de oeroude voorjaarsvuren om de winter te verbranden. De as
werd uitgestrooid op de akkers om de vruchtbaarheid te bevorderen. In die vroegere tijden waste men
ook met as en kende men de zuiverende werking ervan.
Dit soort tradities zijn in ons land niet zo bekend. Toch heeft as op het hoofd zijn zin niet verloren. Hoe
meer de moderne mens denkt zelf God te zijn in een maakbare wereld, roept de as de vergankelijkheid
in herinnering. "Je bent stof en tot stof keer je terug" (Genesis 3, 19) zegt God in de bijbel tegen Adam
en Eva als hij hen het paradijs uitstuurt. Het is ook de tekst die gebruikt wordt als gelovigen op Aswoensdag met as getekend worden. Het betekent zoveel als: alles gaat voorbij, alleen God blijft. Of anders geformuleerd:
bezin je op waar je mee bezig bent en kies voor waar het in het leven werkelijk om draait.
Het strooien van as over de hoofden van de boetelingen werd later vereenvoudigd tot het askruisje.
Maar het altaar missaal laat nergens het woord askruisje vallen. Er wordt steeds gesproken over 'het
opleggen van de as', een veeg, een vlek, desnoods het hele hoofd vol. 'Erkennen dat we stof zijn: zoals
een gebed uit de liturgie zegt, dáár gaat het om.
Bron: Kostersboek. Nijmegen
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DE BIECHT VAN JUAN DIEGO
De biecht van Juan Diego
Het was warm, verschrikkelijk warm, en net liep tegen net middaguur. De zon was genadeloos. Zoals
altijd, tijdens enorme hittegolven, stopten de mensen met werken. Zelfs de huisdieren waren niet van
hun plaats te krijgen en bleven waar zij waren, beschermd door een klein beetje schaduw. De cactussen en de overige planten snakten naar water en schenen verzwakt.
Ik bevond mij in de kerk om mij te beschermen tegen de hitte, om de tijd te benutten met lezen en de
godsdienstles voor te bereiden. In het algemeen was het zo dat men tijdens perioden van grote hitte
tegen het middaguur niet uit zijn huis kwam en elke activiteit hetzij vroeg in de morgen hetzij na vijf
uur "s middags werd gedaan.
En zie daar, er komt een jonge man aan, vermoeid en bezweet. Ik geloof dat ik hem herken. Het is een
jongen uit Santos Pedro Y Pablo, ongeveer zes uur lopen van hier.
Ik begroet hem, vraag hem te gaan zitten en bied hem een glas koud water aan. Hij heeft vreselijke
dorst. Hij heet Juan Diego. Ik vraag hem of alles goed gaat of dat er iets is voorgevallen.
"Ja, ja, alles is goed", is zijn antwoord. Degenen die van indiaanse afkomst zijn kennen een mooie traditie: zij geven altijd een positief en geruststellend antwoord, zelfs als de werkelijkheid het tegenovergestelde is.
Om te beginnen zeggen zij tegen jou: "Alles gaat goed", vervolgens vertellen zij jou langzamerhand hun
zorgen en maken jou deelgenoot van hun problemen.
"Gaat alles goed in de familie? En hoe staat het met de dieren, maken zij het goed? " (Bij de Indianen
vergeet men nooit een vraag te stellen met betrekking tot de dieren, omdat deze deel uitmaken van de
familie, zij zijn een geschenk van God)
"Ja, ja, met mij gaat het goed, God zij dank!" En hij gaat door, "Mijn vader stuurt mij want hij heeft U
heel hard nodig. Hij is ernstig ziek en hij zou graag te biecht gaan."
"Ik ga hem morgen bezoeken" is mijn antwoord.
"Nee, nee, pater, hij wil biechten, nu, nu. Hij is ongelooflijk ziek en wellicht zal hij er morgen niet meer
zijn"
Juan Diego begrijpt onmiddellijk mijn gedachte en mijn bezorgdheid: "Nee pater, U hoeft zich niet te
verplaatsen en U zou niet op tijd komen. Het is bloedheet en de weg is lang. Maar kom bij de begrafenis
wanneer de God van het leven hem zal roepen. Op dit moment, alstublieft, neemt U hem de biecht af.
Mijn vader heeft mij gestuurd om zijn zonden op te biechten. Ik leen hem mijn stem. Mijn vader heeft
mij zijn zonden verteld. Ik vertel deze aan U en U vertelt deze aan God."
Juan Diego vermande zich en vertelde mij over zijn vader. De nederigheid en de liefde van Iuan Diego
voor zijn vader hebben mijn ontroerd. Ik dacht na over de bescheidenheid en de oprechtheid van een
vader die zijn hart opent aan God via zijn zoon als tussenpersoon.
Tegen het einde van onze ontmoeting hebben wij gezamenlijk gebeden voor vader en voor de gehele
familie. Ik heb Juan Diego bedankt en gezegend: "Breng deze rozenkrans naar jouw vader en zeg hem
dat God blij met hem is en dat de Madonna van Guadaloupe hem op dit ogenblijk begeleidt."
Jean Diego wilde niet blijven om iets te eten. Hij nam een stuk brood en
een fles water en ging terug naar zijn dorp.
Zijn enige verlangen was om snel naar huis terug te keren om zijn vader
nog levend terug te zien en hem de zegen van de missionaris over te
kunnen brengen. Voordat hij vertrok, wilde Juan Diego echter nog een
andere zegen en sprak het volgende gebed Heilige Maria van de goede
weg, begeleidt mij gezond en behouden naar mijn bestemming."
In gedachten keek ik Juan Diego na, God dankend voor dit voorbeeld
van geloof dat deze jongen van 16 jaar mij had gegeven
Ik dacht na en tot op de dag van vandaag geloof ik nog steeds dat dit een
biecht was, zeer welgevallig aan God. Volgens de kerkregels natuurlijk
niet maar bij God gold het volgens mij wel. Dit was een biecht die ook
een weldaad was voor mij
P. Teresino Serra / II Piccolo Missionario No 9/18
Bron: Echo uit Afrika
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OVERWEGING DOOR PASTOOR MICHEL HAGEN
‘Open je ogen’
Nog niet zo heel lang geleden, op de derde zondag van de Advent, hoorden we dat Johannes de Doper
in de gevangenis zit met een vraag (Matteüs 11, 2-11). Ga aan Jezus vragen: “Zijt Gij de Komende, of
hebben wij een ander te verwachten?” De reactie van Jezus: “Ga aan
Johannes zeggen wat je hoort en ziet: Blinden zien, lammen lopen,
melaatsen worden genezen en doven horen, doden staan op en aan
armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. Gelukkig is Hij die
aan Mij geen aanstoot neemt.”
Dit “open je ogen” geldt ook voor ieder van ons, want bij ons speelt ergens ook diezelfde vraag. Is Jezus
het nu wel of niet? Ook wij zitten ergens in een gevangenis; als gevangenen van de tijdgeest, van de
wetenschappelijke blik, van ideeën over God en Kerk, van verwachtingen, luxe, economie, media enzovoort. In onze gevangenis proberen we naar buiten te kijken en vragen anderen die niet zo gevangen
zitten, of zij misschien het antwoord weten. Is Jezus het wel? Bestaat God echt? Is Hij Gods Zoon? Kan
lijden zinvol zijn? Is een heilig leven de inspanning waard? Is ons katholieke geloof echt de moeite
waard, of zijn alle religies hetzelfde? Wij
zoeken antwoorden op de vragen van
onze tijd.

Open je
ogen

Wij verschillen niet zo veel van Johannes de Doper, in onze gevangenis, met
onze vragen. Ook nu zijn mensen blind
voor wat goed en mooi is, voor wat toekomst heeft en inzet verdient. Ook nu
zijn er mensen lamgeslagen. Er zijn nog
voor God
steeds mensen die niet vooruit komen,
vastgepind door de gevestigde mening,
door vooroordelen of eigen complexen.
Sommige mensen worden ook anno
2020 als melaatsen behandeld, of dat nu vreemdelingen zijn, illegalen, of mensen die gewoon niet zo
goed liggen in de groep. Ook nu zijn er doven, doof voor de woorden van God, voor de goede bedoeling van de ander. En hoeveel
zijn er in onze tijd niet geestelijk dood? Hoe arm is onze tijd, tegenover de geestelijke rijkdom die ons wordt aangeboden?
Op een of andere manier moeten onze ogen opengaan voor de wijze waarop God aan het werk is. God
wil onze wereld veranderen, redden. Maar Hij wil het doen door en met ons. Wat Hij in Jezus begonnen
is, daarmee gaat Hij verder, maar nu door ons. Durft u het aan? Laat zijn genezing dan met u, met ons
allen beginnen.
(Bron: KN)

VAN HARTE AANBEVOLEN
Berijmde versie van het Matteüsevangelie

Een enorm werk heeft dichteres Miranda Middag – Turato verzet, door het
gehele Matteüsevangelie te berijmen. Bij het omzetten van de prozatekst
van de evangelist naar een tekst in dichtvorm heeft Miranda Middag ervoor
gekozen zo getrouw mogelijk de evangelietekst te volgen. Een heel interessante manier dus om de boodschap van de H. Matteüs dichterbij te brengen.
De titel van het boek is dan ook niet voor niets ‘Dichter bij Jezus’. Het boek is
de bestellen onder ISBN 9789082912302. Van harte aanbevolen.
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INTERKERKELIJKE ACTIVITEITEN IN DE REGIO
Aankondiging Concert
Sint-Bonifatiuskerk, 9 februari 15.00u: Projectkoor Sappho Hoorn
De parochianen van de Sint-Bonifatiuskerk Zaandam (centrum) hebben in de kerstnachtviering
(24/12 - 22.00 uur) mogen genieten van de zang van het Groot Projectkoor Edam onder leiding van
Joep van der Oord. Het koor zelf heeft dat met heel veel plezier gedaan o.a. door de mooie akoestiek, de
(kerst)aankleding van het kerkgebouw en de warme ontvangst van parochianen en medewerkers!
n groot aantal leden van voornoemd projectkoor zingt ook bij het Projectkoor Sappho Hoorn. Dit koor
geeft een mooi concert op zondag 9 februari a.s. om 15.00u in de Bonifatiuskerk.
Zij zingen op deze zondag delen uit de prachtige
‘Messe Solennelle de Sainte Cécile’ van Charles Gounod en
‘Hör’ mein Bitten, Herr’ van Felix Mendelssohn Bartholdy.
Medewerkenden aan dit concert:
• Sabine Kirsten
- sopraan
• Eric Reddet
- tenor
• Fernand Bernadi
- bas
• Sappho’s groot begeleidingsorkerst
Het geheel onder leiding van Joep van der Oord
Kaartverkoop á € 15,00 via www.Sappho-Hoorn.nl of aan de kerk € 17,50, Oostzijde 12, 1502 BG
Zaandam.

VALENTIJN
Wie was Valentijn?
Valentinus is de naam van een martelaar-heilige uit de derde of vierde
eeuw. Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de Sint
Valentijn. In de tijd van paus Gelasius was er echter geen enkel biografisch gegeven meer over hem bekend. Sint Valentijn werd genoemd als
iemand ‘die terecht door mensen wordt vereerd, maar wiens daden
slechts aan God bekend zijn’. Een van deze martelaren zou een Romeins
priester zijn geweest die omkwam tijdens de christenvervolgingen on der
keizer Claudius II Gothicus (268-270). Een andere Valentijn was bisschop
van Terni en zou eveneens in christenvervolgingen de martelaarsdood
zijn gestorven. Mogelijk gaat het hier echter om dezelfde persoon.
Er bestaat een verhaal dat een jong paar bij Valentijn kwam met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een
christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de
keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meer paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en
gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen, probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde
zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar welk jaar
het was is onduidelijk. Voordat het vonnis werd uitgevoerd, zag Valentijn nog kans het dochtertje van
de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen; Van je Valentijn, stond erop.
Volgens een andere beschrijving kwam een cipier bij de toen al in de gevangenis zittende Valentijn met
het verzoek zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een geneesmiddel, maar dat werkte
niet. Op de dag van zijn onthoofding probeerde de vader van het meisje nog wanhopig het vonnis tegen te houden, maar tevergeefs. Na Valentijns terechtstelling ontving het meisje een klein briefje van
Valentijn, waaruit een gele bloem viel (als mensen hem om raad vroegen gaf hij hen een bloem, vandaar de bloemengroet op Valentijnsdag). Op het briefje stond 'Van Valentinus' en direct kon ze weer
zien. Volgens de legende werd de vader daarna bekeerd tot het christendom.
-9-

STILLE OMGANG 2020
Het gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam organiseert ook voor het jaar 2020
de jaarlijkse omgang en wel in de nacht van 21-22 maart a.s.
Het is dit jaar een bijzonder jaar:
we herdenken dat 675 jaar geleden het ‘Mirakel van Amsterdam’ heeft plaats
gevonden. De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de oude kerk in
1345 liep, nadat hij getuige was geweest van het eucharistisch wonder dat aan
een zieke geschiedde.
De intentie is: “De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander....”
(ontleend aan Pater Frans van der Lugt S.J. Liefde en luisteren)
* Met de stilte van ons luisteren geven wij ruimte aan het spreken
van de ander.
* Luistert iemand echt, dan voelt de spreker zich vrij en meer
zichzelf.
* Wie echt luistert wil geen advies geven of macht hebben.
* Voor ons: proberen te luisteren in de innerlijke stilte,
naar het woord van God.
Om deel te kunnen nemen aan deze Stille Omgang rijdt
er een bus vanaf het kerkplein van de Sint Bonifatiuskerk naar Amsterdam v.v.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
Marleen van der Wardt  06 40 51 12 10, aan de koffiecorner of aan de pastorie.
Vertrek: 21 maart om 21.00 uur precies vanaf de pastorie van
de Sint Bonifatiuskerk, Oostzijde 12, Zaandam (centrum)
Kosten: € 14,00 per persoon te betalen in de pastorie voorafgaande aan vertrek.
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsformulier
Naam:

____________________________________________________________________________________

Adres:

____________________________________________________________________________________

E-mailadres:

____________________________________________________________________________________

Telefoon:

____________________________________________________________________________________

Aantal deelnemers:

____________________________________________________________________________________

Bij verhindering, ná aanmelding, z.s.m. doorgeven a.u.b.  06 40 51 12 10
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WEEKENDVIERINGEN ZAANSTREEK ZUID
St. Bonifatius
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
Maria Lichtmis na afloop:
Za. 1 feb.
Blasiuszegen
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
na afloop:
Zo. 2 feb.
Blasiuszegen
9.30 u.
Eerste vrijdag
Eucharistie
Vr. 7 feb.
N. Kerssens
19.00 u.
5e zondag
Eucharistie
Za. 8 feb.
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
‘Lourdeszondag’ A. Goedhart
Zo. 9 feb.
S. Fieggen
10.00 u.
6e zondag
Eucharistie
Za. 15 feb.
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
Zo. 16 feb.
A. Goedhart
19.00 u.
7e zondag
Eucharistie
Za. 22 feb.
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
Zo. 23 feb.
A. Goedhart
19.00 u.
Eucharistie met asoplegging
Aswoensdag
A. Goedhart
Wo. 26 feb.
S. Fieggen
19.00 u.
1e Vastenzondag Eucharistie
Za. 29 feb.
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart

St. Jozef

10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
na afloop:
Blasiuszegen

-

-

10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

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

10.00 u.
Eucharistie
N. Beemster

9.30 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
2e Vastenzondag Eucharistie
Za. 7 mrt.
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
Zo. 8 mrt.
S. Fieggen
19.00 u.
3e Vastenzondag Eucharistie
Za. 14 mrt.
N. Kerssens
10.00 u.
Zo. 15 mrt.
Eucharistie

H. Odulphus
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
na afloop:
Blasiuszegen
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
na afloop:
Blasiuszegen
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
B. Dijkman
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
9.00 u.
Eucharistie met asoplegging
F. Bunschoten

-

10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
na afloop:
asoplegging

-

-

10.00 u.
Woord en gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
na afloop:
asoplegging
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
B. Dijkman

10.00 u.
Eucharistie

19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie

Zo. 1 mrt.
Eerste vrijdag
Vr. 6 mrt.

H. Maria Magdalena

10.00 u.
Woord en Communie
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A. Goedhart
19.00 u.
Zondag Laetare Eucharistie
Za. 21 mrt.
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
Zo. 22 mrt.
A. Goedhart
19.00 u.
5e Vastenzondag Eucharistie
Za. 28 mrt.
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
Zo. 29 mrt.
A. Goedhart
19.00 u.
Palmzondag
Eucharistie
Za. 4 apr.
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
Zo. 5 apr.
A. Goedhart

W. Waardijk

N. Kerssens

10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u.
Eucharistie
N. Beemster

10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

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

Missen op door-de-weekse dagen en biechtgelegenheid
St. Bonifatiuskerk, Zaandam: Eucharistie: wo. 19.00 u; eerste vr. v.d. mnd. 9.30 u
H. Maria Magdalenakerk ’t Kalf: Eucharistie: do. 19.00 u; biechtgelegenheid: voor en na elke Mis weekend en
door-de-weeks
H. Odulphuskerk, Assendelft: Eucharistie: ma. 10.00 u, di., wo, do. 9.00 u., vr. 19.00 u; eerste vr. v.d. mnd. 10.00
u.; aanbidding: vr. 18.00 – 19.00 u; eerste vr. v.d. mnd. 9.00 – 10.00 u.; biechtgelegenheid: voor en na elke Mis
weekend en door-de-weeks
Zorgcentrum Nieuw Groenland: Woord & Communie: elke 2e wo. v.d. mnd 10.00 u; Eucharistie: elke 4e wo. v.d.
mnd. 10.00 u.
Zorgcentrum Festina Lente: Protestantse kerkdienst: elke 1e di. v.d. mnd. 14.30 u; Eucharistie: elke 2e en 4e di.
v.d. mnd.
St. Bonifatius

St. Jozef

H. Maria Magdalena

Za. 1 feb.
Zo. 2 feb.

Cantor + orgel
Koor Con Amore

Gemengd koor

Liturgiekoor

Za. 8 feb.
Zo. 9 feb.

Vocaal ens. Volendam Gemengd koor

Caeciliakoor

Koor Con Amore

Gemengd koor

Caeciliakoor

Samenzang

Gemengd koor

Caeciliakoor

Koor Con Amore

Gemengd koor

Liturgiekoor

Samenzang

Gemengd koor

Caeciliakoor

Koor Con Amore

Gemengd koor

Caeciliakoor

Samenzang

Gemengd koor

Caeciliakoor

Samenzang

Gemengd koor

Liturgiekoor

St. Caeciliakoor
Orgel

Za. 4 apr.
Zo. 5 apr.

St. Caeciliakoor
Gregoriaanse schola

Za. 28 mrt.
Zo. 29 mrt.

St. Caeciliakoor
Orgel

Za. 21 mrt.
Zo. 22 mrt.

St. Caeciliakoor
Cantor + orgel

Za. 14 mrt.
Zo. 15 mrt.

St. Caeciliakoor
Orgel

Za. 7 mrt.
Zo. 8 mrt.

Gregoriaanse schola
Orgel

Za. 29 feb.
Zo. 1 mrt.

St. Caeciliakoor
Orgel

Za. 22 feb.
Zo. 23 feb.

St. Caeciliakoor
Orgel

Za. 15 feb.
Zo. 16 feb.

H. Odulphus

St. Caeciliakoor
Cantor + orgel

Koor Con Amore

Gemengd koor

Caeciliakoor
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Gregoriaanse schola

WEEKENDVIERINGEN ZAANSTREEK NOORD
HH Martelaren
Maria Lichtmis
Za. 1 feb.

Zo. 2 feb.
5e zondag
Za. 8 feb.

Zo. 9 feb.
6e zondag
Za. 15 feb.

Zo. 16 feb.
7e zondag
Za. 22 feb.

Zo. 23 feb.
Aswoensdag
Wo. 26 feb.

10.00 u.
Eucharistie
G. Noom

10.00 u.
Oecumenische dienst
M. Bruijns

10.00 u.
Woord en Communie
A. Dijkers

10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
19.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans

1e Vastenzondag
Za. 29 feb.
10.00 u.
Woord en Communie
Zo. 1 mrt.
K. Schuurmans
2e Vastenzondag , Za. 7 mrt., geen vieringen
10.00 u.
Eucharistie
Zo. 8 mrt.
N. Kerssens
3e Vastenzondag
Za. 14 mrt.
10.00 u.
Woord en Communie
Zo. 15 mrt.
M. Bruijns
Zondag Laetare
Za. 21 mrt.

Zo. 22 mrt.

10.00 u.
Woord en Communie
A. Dijkers

5e Vastenzondag
Za. 28 mrt.
10.00 u.
Woord en Communie
Zo. 29 mrt.
T. Molenaar
Palmzondag
Za. 4 apr.

Zo. 5 apr.

10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans

St. Petrus
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Woord en Communie
A. Dijkers
10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
S. Baars

H. Maria Magdalena

10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Woord en Communie
10.00 u.
Woord en Communie
T. Molenaar
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra
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10.00 u.
Woord en Communie
T. Molenaar

Oecumenische dienst in de Nieuwe Kerk

10.00 u.
Woord en gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
16.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord en gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod

BERICHTEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE
VAN DE PAROCHIERAAD
En zo zijn we met zijn allen 2020 ingestapt. Met veel geknal en vuurpijlen (voor het laatst?). De goede
voornemens en de beste wensen zijn weer uitgesproken om er een goed en mooi jaar van te maken.
Ook de parochieraad is vol goede voornemens om 2020 goed in te vullen.
Gelukkig vallen alle parochies nu onder één kerkbestuur in de hele Zaanstreek. Dat maakt het geheel
ook overzichtelijk en beter uitvoerbaar en dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Voor de
H. Odulphus verandert er niet veel, maar we weten dat pastoor Bunschoten minder aanwezig zal zijn,
omdat hij zijn aandacht over meerdere parochies moet verdelen. Gelukkig wordt hij gesteund door een
krachtig en goed bestuur, gedragen door de hele kerkgemeenschap.
Voor 2020 is de inzet van vrijwilligers van onmisbare waarde, wij rekenen weer op uw steun in dit jaar
en de komende tijd. Want we worden ouder. Een oproep aan de jongeren, zet je ook in en durf het aan
vrijwilliger te zijn. Het is een zinvolle en gezellige besteding om je in te zetten voor de parochie. Dank
je wel voor het voornemen om dit in het nieuwe jaar te gaan doen.
Lou Kramer, vicevoorzitter parochieraad

KERKBALANS

Samen van betekenis voor de H. Odulphusparochie, geef voor het werk in uw kerk!
Assendelft, januari 2020
Geachte parochianen,
Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving, en onze overtuiging is dat dit in het nieuwe decennium weer verder zal groeien. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met
elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet
naar elkaar en met elkaar. Zo zijn er wekelijkse activiteiten die verbinding laten zien, al is het maar
door eenvoudig met elkaar koffie te drinken en aandacht te hebben voor ieders verhaal.
Om alle verbindende activiteiten in onze parochie ook in 2020 voort te kunnen zetten,
doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.
De H. Odulphuskerk vervult anno 2020 een waardevolle plek in Assendelft en de Zaanstreek. Al meer
dan 130 jaar een plek waar wij samenkomen als gemeenschap voor onder meer het vieren van de missen, voor bidden en samenkomen. Een dierbare plek voor ons allen en onmisbaar als baken in Assendelft. Het in stand houden van dit baken in onze gemeenschap kost geld, en daarom doen wij een beroep op u. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook volgend jaar voortzetten, het maakt onze
kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij! Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker
op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.
Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,
Ton Reijns, penningmeester H. Odulphusparochie
pm: Graag brengen wij de mogelijkheden tot schenkingen en legaten aan de Kerk onder uw aandacht.
Mocht u meer hierover willen weten, dan kan u altijd contact opnemen met leden van de parochieraad.
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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 voorbespreken of een verzoek heeft voor Ziekencommunie of
Ziekenzalving kunt 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 09.30u tot 12.00u. Telefoon 6871206, of via de mail:
odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl
Huwelijksjubileum
Op maandag 24 februari is het maar liefst 60 jaar geleden dat Klaas Duin en Fia Duin-Tambach in het
huwelijksbootje zijn gestapt. Een heugelijk feit dat zij op 23 februari willen vieren in de H. Odulphuskerk met een misintentie uit dankbaarheid voor deze mooie jaren waarin zij lief en leed hebben gedeeld. Wij feliciteren het bruidspaar van harte en wensen hen een mooi familie feest en alle goeds samen!
Ook alle andere echtparen die een huwelijksjubileum hebben gevierd of deze in de komende tijd mogen vieren, wensen wij veel geluk.
Jarig
Allen die hun verjaardag hebben gevierd: Van harte gefeliciteerd, alle goeds in het nieuwe levensjaar!
Zieken
Graag wensen wij de zieken beterschap, en geduld en moed om de tijd van herstel goed door te komen.

IN MEMORIAM
Cornelia Johanna Schoenmaker-Schouten
*29 januari 1937
†20 november 2019
In dit parochieblad – dat jarenlang ‘De Sluis’
heeft geheten – gedenken wij met veel respect
Corrie Schoenmaker. Want zij heeft altijd veel
voor dit blad en zijn bezorging betekend. Het
was grotendeels aan haar te danken dat u, lezer, het blad steeds in goede orde ontving.
Hieronder kom ik daar nog even op terug. Als
oudste kind werd Corrie in een gezin met zes
kinderen aan Dorpsstraat 719 geboren. Haar
ouders waren Klaas Schouten en Mary Vrouwe.
Ze was iemand die al op jonge leeftijd vertrouwd raakte met zorgen voor anderen. De
broertjes en zusjes beleefden in Corrie een
moederfiguur. Misschien had zij wel kunnen en
willen studeren maar ze cijferde zich weg en
door het werk dat op haar af kwam zat een
studie er sowieso niet in. Dat ging toen zo. In
1963 trouwde ze met Assendelver Jaap

Schoenmaker (1935-2017). Zij werden moeder
en vader van Nicolina, Jacques, Marion, Bea en
André. Bij het draaiend houden van het gezin
en het huis kwam natuurlijk veel kijken. De
kinderen hebben een warm, gezellig en liefderijk thuis gehad, een goede omgeving om op te
groeien. Corrie was en bleef altijd de slimme en
wijze vrouw die zij was. Je kon bij haar te rade
gaan.
Corrie en Jaap waren gelovige mensen. Zoals
gezegd, heel veel jaren coördineerde Corrie
voor onze parochie de bezorglijsten van ons
kerkblad ‘De Sluis’. Een klus die dus heel wat
keren in het jaar terugkwam en veel nauwkeurigheid vroeg. Dan was Corrie altijd in de pastorie te vinden. Het regelen van de bezorging
van ons contactblad was bij haar en bij haar
gezin dan ook in goede handen. (Ook frappant
dat een dag na haar uitvaart het parochieblad
weer geraapt werd!) Ook kende Corrie veel
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medeparochianen en stond samen met Tiny
Kuiper aan de oorsprong van de bezoekgroep.
Deze kerkgemeenschap is Corrie daar dan ook
heel dankbaar voor. En we vinden het fijn om
te weten dat zij dit ook graag en met plezier
deed. Wat een mooi stukje vrijwilligerswerk, in
deze vorm, maar ook op andere manieren konden mensen bij Corrie terecht. Het doet ons
verdriet dat Corrie het de laatste jaren van tijd
tot tijd zwaar had. Moeilijke momenten. Met
schaduw en lichtval. Met onrust en met rust in
het hoofd. Het verdriet van het loslaten. De
zorgzame verbindende schakel die ze toch altijd bleef.
Corrie, je was een lieve vrouw, je hebt veel
meegemaakt en je hebt veel betekend. Met
waardigheid en respect hebben we je uit handen gegeven aan onze God, die ook jouw Heer
en God is en wil zijn. Je kijkt uit naar het weerzien van Jaap in Gods eeuwige Thuisland. Rust
zacht, lieve Corrie.
pastoor F. Bunschoten

loop neemt, maar ook speciale
ondernemingen zoals het drietal
bezoeken aan dochter Monique in
Nieuw Zeeland, mogen beschouwd worden als
bijzonder. Het leven vol sociale contacten in
Assendelft, maar ook het rustig verblijven op
een mooie eigen plek in Beekbergen op de Veluwe; van dat alles genoot Bep. Ze was een
enorme steun tijdens een heftige ziekteperiode
van Nic. En hoe vaak heeft zij bij ons in de kerk
mensen niet van een kop koffie voorzien na de
zondagse viering? Of geholpen bij het kerkwerken. Vooral de sacristie reinigen en in de was
zetten daar draaide ze haar hand niet voor om.
Door liefdevolle aandacht werd Bep de laatste
maanden van haar leven omringd. We hadden
allen zo gehoopt…
In vertrouwen en geloof en ‘klaar’ om toch het
aardse leven los te laten is Bep rustig en in vrede overleden. We hebben haar met veel respect
aan Gods licht toevertrouwd. Rust zacht, lieve
Bep.
pastoor F. Bunschoten

Elisabeth Adri Verdonk-Vestering
*9 augustus 1944
†23 november 2019
Met velen kwamen we eind november bij
avondwake en uitvaart samen rond Bep in
rouw en verdriet. Het is een groot gemis haar
niet meer in ons midden te hebben. Bep was
een vrouw met uitstraling, bij velen geliefd,
iemand met wie je graag omging. Haar wiegje
heeft gestaan in een Wormers katholiek en
liefdevol gezin waarin elf kinderen opgroeiden.
Haar ouders waren Bernardus Hermanus Vestering en Elisabeth Gerbregt Rozemeijer. Op
twee kinderen na was Bep de jongste. Ten doop
werd zij gehouden in de H. Maria Magdalenakerk waar ze haar namen ontving en het
licht van haar doopkaars ontstoken werd. Ware
liefde had Bep en Dick Verdonk bij elkaar gebracht. Uit dat gelukkige huwelijk werden
dochter Monique en zoon Dennis geboren. Deze jaren vormen een belangrijk deel van Bep’s
leven. Onmetelijk verdriet toen vader en zoon
een verkeersongeval overkwam dat Dick het
leven kostte en Dennis zwaar verwondde. Bep
heeft zich volledig op de goede zorgen voor
Dennis gericht die goddank herstelde. Haar
man Dick is ze altijd blijven missen. Het was
een zwarte bladzijde, diep ingrijpend.
Pas na veel jaren kwam er weer ruimte in haar
leven om met iemand een nieuwe start te maken. Nic van der Laan en Bep kwamen op elkaars pad. De samen doorgebrachte jaren werden jaren die ook een belangrijk deel van Bep’s
leven vormen. Zowel het gewone leven dat zijn

Eufemia Geertruida Dekker-Kamp
*3 juni 1938
†7 december 2019
Op de morgen van 11 december namen we met
vele betrokkenen in onze Odulphus, waar Femie vaak kwam, afscheid van haar. Aan de uitvaart was op de vooravond een druk bezochte
avondwake voorafgegaan. Kinderen en kleinkinderen hebben hun moeder en oma Femie
moeten loslaten. Dat deed een ieder veel verdriet want… Femie hield nog zo van het leven.
Op een lentedag in Zuidoostbeemster werd zij
geboren. Tweede kind was zij in het gezin van
Johannes Kamp en Clara Smit. In dit tuindersgezin groeiden zeven kinderen op. Al als jong
meisje, jonge vrouw, leerde Femie de betekenis
van het woord ‘zorgen voor anderen’ met name
voor haar broers en zusje. Ouders Kamp zijn
helaas tamelijk jong overleden. De liefde bracht
Femie naar Assendelft, immers ze leerde Jan
Dekker kennen; zij kozen voor elkaar en besloten samen een toekomst op te bouwen in huwelijk, gezin en bedrijf. Altijd is Femie de band
met Zuidoostbeemster en het ouderlijk huis
blijven vasthouden. Femie en Jan werden de
ouders van Carla, Tini, Ingrid en Theo. Zij gaven
hun kinderen een goede jeugd en gaven hen
alles mee wat nodig is. Steeds waren er de toegewijde zorgen van deze hardwerkende moeder die de gave had om knap en kundig het
huisgebeuren draaiend te houden. Jan zette
zich veel in voor het boerenbedrijf en ook voor
de gemeenschap in bestuurlijke functies en
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vergaderingen. Femie was meer in en rond huis
en steunde op die manier alle activiteiten. Het
maken van kleding en andere regelzaken, het
ging haar gemakkelijk af. De rol van oma was
haar op het lijf geschreven.
In 1999 overleed Jan en toen moest Femie op
een andere manier doorgaan. Als sterk en wijs
mens heeft ze indruk gemaakt op haar dochters
en zoon door de levenslessen die ze meegaf,
wat ze zei, en vooral wie ze was. Niet opvallend, gewoon doen wat gebeuren moet, wat op
je pad komt. Haar dagelijks leven kende een
grote regelmaat. Femie leefde mee met mensen
om zich heen en liet met een bezoekje, kaartje

of telefoontje graag even van zich
horen als ze iemand daarmee kon
steunen. Tijdens haar eigen ziekzijn kreeg ze dan ook heel veel hartelijkheid en
meeleven van de mensen terug. Daar verwonderde ze zich eigenlijk wel over. Een lieve
moeder en oma, die haar kleinkinderen op
handen droeg (en wederzijds) wordt gemist en
een zorgzame schoonzus voor haar zwager
Theo.
Met verdriet, maar ook dankbaar, hebben we
haar aan Gods ontfermende liefde toevertrouwd. Rust zacht, lieve Femie.
pastoor F. Bunschoten

AGENDA PASTORIE EN KERK
Woensdag
Maandag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Dinsdag
Maandag
Woensdag
Dinsdag

12 februari
17 februari
26 februari
2 maart
11 maart
17 maart
23 maart
25 maart
31 maart

15.00–16.00u
17.00u
15.00–16.00u
19.00u
15.00–16.00u
19.30u
20.00u
15.00–16.00u
09.00u

Eerste Communie leermiddag
Indonesische cooking class, opgeven bij Julia Breemer
Eerste Communie leermiddag
Dagelijks bestuur, aansluitend Parochieraadvergadering
Eerste Communie leermiddag
Kerkbestuur vergadert in de pastorie H. Odulphus
Ouderavond Eerste Communie
Eerste Communie leermiddag
Kerkwerken

Tot en met maandag 9 maart 2020 kun u kopij inleveren voor de volgende Zaancirkel.
Deze Zaancirkel komt uit op dinsdag 23 maart en bevat informatie tot en met zondag 17 mei 2020.

VOORBEREIDING EERSTE HEILIGE COMMUNIE
De voorbereiding van zes kinderen op hun Eerste H. Communie is van start gegaan. In
een volgend parochieblad leest u er meer over. De doe-middagen zijn bijna altijd op een
woensdagmiddag in de pastorie van de Odulphuskerk in Assendelft. Er doen kinderen
mee die in diverse parochies woonachtig zijn.

INFORMATIE VOOR DE PAROCHIE
Kerkwerken
Op 31 maart willen we alle kerkwerkers weer vragen om hun steentje bij te dragen om de kerk te laten
blinken bij het aankomende Paasfeest. Iedereen van harte welkom vanaf 09.00u in de pastorie. Koffie
met wat lekkers zal natuurlijk niet ontbreken!
Schoenendoosactie
Dank jullie wel! Op 4 december jl heb ik samen met Jeanne Padberg 58 schoenendozen weg mogen
brengen naar het verzamelpunt in Purmerend. Onze dozen worden naar de plaats Togo in Afrika gebracht. Heel hartelijk bedankt dat u heeft meegedaan. Tot volgend jaar.
Vriendelijke groet, Jopie Al-Beentjes
Koffie op woensdagmorgen
Elke woensdagmorgen 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.
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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
Nagekomen dankbericht
Onderstaand stuk ontving de redactie te laat voor de vorige uitgave, uiteraard plaatsen wij het alsnog.
Een geweldig welkom kregen Elza en ik toen wij op 1 september de kerk binnen kwamen. Prachtige
grote ballonnen met mijn pensioen aankondiging kleurden ons tegemoet. Op het feest van St. Odulphus (12 juni officieel) mocht mijn afscheid worden gevierd. Wij willen iedereen heel hartelijk danken
die op de een of andere manier aan dit prachtige afscheid hun steentje hebben bijgedragen. Natuurlijk
Pastoor Bunschoten en Ingrid, onze kinderen, parochieraad en alle andere commissieleden. De mooi
gezongen H. Mis en de prachtig gesproken woorden zorgden voor een groot gevoel van dankbaarheid.
Vele handen en felicitaties werden ons gegeven na de viering. Een prachtig boek vol mooie herinneringen werd ons aangeboden. We mogen zelfs nog op zoek gaan naar een relaxstoel. We kregen met ons
hele gezin en enkele genodigden een heerlijke lunch in de pastorie. Daar werd ons ook een mooi lied
toegezongen. Het was een onvergetelijke dag.
Op 2 maanden na ben ik 31 jaar koster van de H. Odulphuskerk geweest. En dat heb ik altijd met heel
veel plezier gedaan. Het is voor ons onmogelijk om iedereen afzonderlijk te bedanken. Dus wil ik U
allen op deze manier hartelijk bedanken voor al die jaren dat ik uw koster kon en mocht zijn. U blijft
ons zeker tegenkomen want ons hart is en blijft bij de H. Odulphus.
Met vriendelijke groeten van Elza en Cor

Mothers prayers
We maken deel uit van een internationaal netwerk.
Elke woensdag buiten vakantietijden in de Odulphuskerk in Assendelft.
Samen bidden, ook samen uitwisselen in vertrouwelijkheid spreken
moeders elkaar, en verdiepen zich in het christelijk leven.
Programma
09.00u:
Gelegenheid de Mis mee te vieren
09.30u:
Mothers prayers (in de kerk)
10.00u:
Mothers meeting (in de pastorie)
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MOV NIEUWS
Advent 2019
De adventsactie is dit jaar gehouden voor de keukeninrichting van een opvangcentrum van de ‘Blauwe
zusters’ voor kinderen en tienermeisjes in Troshan Albanië. Tijdens de viering van 1 december vertelde zuster Maria Monfort over de situatie in Albanië. Er is daar veel armoede maar is er ook sprake van
menselijke en morele noden. Het onderwijs kent
ernstige tekortkomingen door gebrek aan leraren,
voorzieningen en lesmateriaal. Veel scholen sluiten hun
deuren vanwege de uitval van studenten. De armste
kinderen en jongeren, waarvoor in de gezinnen niet
voldoende middelen zijn om in de stad naar school te
gaan,
worden
daardoor
geconfronteerd
met
analfabetisme. Daarnaast is er in het bergachtige
noorden van Albanië een sterke band met oude
wetgeving en tradities, waaronder die met betrekking
tot achterstelling en minderwaardigheid van de
vrouwen.
Dit meisjes-tehuis is een antwoord om de kinderen en meisjes een betere toekomst te geven
De Blauwe zusters doen ontzettend goed werk in Albanië en verdienen het dat wij ze steunen. Zij heeft
daarvoor zelf gecollecteerd. De opbrengst was maar liefst € 812,00. Waarvoor natuurlijk hartelijk
dank.
Bridgedrive 18 oktober
De bridgedrive op 18 oktober in Het Wapen van Assendelft heeft ruim € 1.100,00 opgebracht. Hierdoor kan weer voor vele kansarme kinderen het schoolgeld betaald worden.
Kledingactie
De opbrengst van de kledingactie op 13 oktober heeft ruim 650 kg kleding opgebracht. Veel dank!
Vastenactie 2020
Alhoewel het nog vroeg is om over de vastenactie te schrijven (de vastentijd begint 27 februari) willen
wij u toch alvast hierover informeren
Het thema voor 2020 is: Werken aan je toekomst. Een beter leven dankzij goed onderwijs. Een aantal
jaren is de vastenactie met succes geweest voor onderwijs in Kameroen, maar Afrika is groter dan alleen Kameroen. De vastenactie 2020 is voor beter onderwijs in talrijke landen in Afrika. Met beter onderwijs en trainingen zijn de toekomstmogelijkheden groter voor veel kinderen.
Een paar voorbeelden waarom voortgezet onderwijs loont:
• Een extra jaar scholing levert tot 10 procent meer inkomen op.
• Tien procent meer deelname aan voortgezet onderwijs dan gemiddeld vermindert oorlogsgevaar met drie procent.
• Elk jaar voorgezet onderwijs verlaagt de kans dat een kind trouwt voor de 18 jaar met vijf procent.
• Voortgezet onderwijs voor meisjes en vrouwen vermindert de ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen.
• Mensen die voortgezet onderwijs hebben gevolgd nemen vaker een leidende rol op zich in de
gemeenschap, bijvoorbeeld bij het oplossen van conflicten.
Geplande activiteiten in de vastentijd zijn:
Sobere maaltijd op dinsdag 31 maart en op Palmzondag 5 april klaverjasmiddag.
In de volgende Zaancirkel meer over de vastenactie.
Wereldwinkel en 3D kaarten
De eerste zondag van de maand is er verkoop in de wereldwinkel van eerlijke producten.
De tweede zondag kunt u 3D kaarten kopen voor schoolgeld voor kansarme kinderen in Kameroen.
Beide van harte aanbevolen!
Werkgroep M.O.V.
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KVG NIEUWS
Aan onze medeparochianen,
Allereerst en bovenal willen wij u hartelijk danken voor de gulle gaven. We hebben
van u door middel van de kerkdeurcollecte het mooie bedrag van € 260,40 mogen
ontvangen.
Wij zullen dit bedrag besteden voor een goed doel dat gerelateerd zal zijn aan mensen die in nood verkeren en het hard nodig hebben.
Nu waren wij als bestuur Katholiek Vrouwen Gilde niet meer zo tevreden over onze
samenwerking met de Stichting Melania. Wij kregen weinig informatie over wat er nu werkelijk binnen ons gekozen project gebeurde. Daar kwam nog bij dat de bedragen die werden gevraagd voor ons
te hoog waren. Wij hebben er daarom voor gekozen onze samenwerking met Melania stop te zetten.
Wij zullen het door u geschonken geld te zijner tijd aan een door ons zorgvuldig uitgezocht goed doel
besteden. En u zult dat via de Zaancirkel van ons vernemen.
Op dinsdag 11 februari om 14.00u vertelt Dirk Plugboer over schaatsen en de winter. Zijn lezing gaat
over de geschiedenis van de houten schaats tot de klapschaats. Ook over o.a. de Elfstedentochten van
uitslagen tot records. Daarnaast gaat het ook over spreekwoorden en gezegdes over de ijs- en winterperiode. Kortom bij deze lezing komt u niet van een koude kermis thuis.
Dinsdag 17 maart om 14.00u komt Jac Vlaar ons een presentatie geven over de schilder Jawiensky. Hij
zal ons doen verrassen in deze speciale periode naar het feest van Pasen. Jawiensky is een Russische
expressionistische schilder.
Onze middagen worden gehouden in het Wapen van Assendelft. Niet-leden zijn van harte welkom en
betalen € 4,00. Heeft u interesse om lid te worden van het KVG dan kan dit voor € 27,50 per jaar.
Elza Zuidervaart en Elly van den Berg-Dobbelaer voorzitter KVG Assendelft tel.6874420.
‘Salad Master’ Workshop
Indonesisch koken volgens een bepaalde methode. Interesse? Meld u dan aan bij Julia
Breemer, 06-24516640. Plaats en tijd:
17 februari om 17.00 uur in de pastorie.

Vieringen Festina Lente om 14.30u
datum

voorganger

lector

medewerkers

organist

dinsdag 4 februari

N. Boon

Ineke

Piet, Gerrie en Gerard

M. Steijn

dinsdag 11 februari

N. Kerssens

Anne-Marie

Hans en Wil

----

dinsdag 25 februari

N. Kerssens

Ria Jak

Ineke en Marja

M. van Kleef

dinsdag 3 maart

N. Boon

Anne-Marie

Gerard, Gerrie en Piet

M. Steijn

dinsdag 10 maart (kleine zaal)

N. Kerssens

Ineke

Hans en Koos

----

Dinsdag 24 maart

N. Kerssens

Ria Jak

Marja en Tiny

M. van Kleef
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ROOSTER VOOR LECTOREN, MISDIENAARS EN KOFFIEZETTERS
datum

koster - acoliet

lector

za. 1 febr.

Martin de Goijer

Martin de Goijer

zo. 2 febr.

Alexander Paschedag Ineke Warmerdam
Martin de Goijer
Gert Visser

vr. 7 febr.

Cor Zuidervaart

za. 8 febr.

Martin de Goijer
Alexander Paschedag
Alexander Paschedag

zo. 9 febr.

Martin de Goijer
Anna Reinhold
Alexander Paschedag

za. 15 febr.

Alexander Paschedag Alexander Paschedag
Martin de Goijer

zo. 16 febr.

Alexander Paschedag Martin de Goijer
Martin de Goijer
Gert Visser

za. 22 febr.

Alexander Paschedag Alexander Paschedag

zo. 23 febr.

Gert Visser
Marja Brakenhoff
Martin de Goijer
Alexander Paschedag

za. 29 febr.

Alexander Paschedag Alexander Paschedag

zo. 1 maart

Gert Visser
Meriam Brakenhoff
Alexander Paschedag
Martin de Goijer

vr. 6 maart

Cor Zuidervaart

za. 7 maart

Alexander Paschedag Alexander Paschedag

zo. 8 maart

Alexander Paschedag Anna ReinhoId
Martin de Goijer

za. 14 maart Martin de Goijer
Gert Visser

misdienaars

---

Charis & Joselien Breemer Berthie Rijkhoff
Jerrich van der Leek
& Gitta Al

Cor Zuidervaart

Cor Zuidervaart

Martin de Goijer

zo. 15 maart Martin de Goijer
Ton Kerssens
Gert Visser
Alexander Paschedag
za. 21 maart Martin de Goijer

---

koffie verzorgen

Martin de Goijer

zo. 22 maart Alexander Paschedag Willy Kroon
Martin de Goijer

--Anna & Eva Reinhold
Jerrich van der Leek
--Jasper & Jens Paschedag

--Eva Reinhold &
Jerrich van der Leek

Annie Imming &
Jeanne Padberg
--Tiny Rutte &
Annalies Jak
--Berthie Rijkhoff &
Ruud v.d. Hoorn
---

Japser & Jens Paschedag

Gitta Al &
Nel Berkhout

---

---

---

---

Anna & Eva Reinhold
Jerrich van der Leek
--Charis & Joselien
Breemer
--Eva Reinhold &
Jerrich van der Leek
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---

Jeanne Padberg &
Tiny Rutte
--Annie Imming &
Annalies Jak
--Ruud v.d. Hoorn
& Nel Berkhout

Misintenties 1 februari t/m 24 maart 2020
zaterdag 1 februari
Ria Neeft-van Assema – Mien Pieters-Teekman.

zaterdag 22 februari
Engel Boon, Gerda Boon-Fatels en Yvonne
Eboh-Boon – Wim van Gelderen en Corrie van
Gelderen-Karstens – Mien Pieters-Teekman.

Zondag 2 februari
Aad van der Laan-van Rixel – Gré van RixelMorcus – Joop van der Laan – Jan Kemna –
Ruth Nelis en Truus Nelis-Groot – Jo Boon-van
Wonderen en Martinus Boon – Jaap Schavemaker en Afra Schavemaker-Sander – Rie Rijkhoff
– Trudy Roemer-Tromp – Willy Bosland-Joosen
– Hendrikus Rijkhoff en Hendrika RijkhoffSnijder – Annie Snijder en ouders Snijder-Jak –
Jo Jak-de Jong en Martin – Jak André de Vries –
Ada de Vries-Rijkhoff.

zondag 23 februari
Cornelis Kroon, Theodora Kroon-Mulder en
Cees – Piet Hilbers en Jaap Aafjes – Jan Poel,
Wim Groot en Riet Stoop – Anneke Schavemaker-van 't Veer en familie – Jacques van der
Veur – Familie Baltus-de Jong – Antoon Poel,
Hanny Poel-Pronk en Jan van Warmerdam –
Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Willy BoslandJoosen – Enrique Gutiérrez Ruiz – Kees Berkhout – Cor Poel en Dora Poel-Huijboom – Martinus Weel en overleden familie Weel-Rijkhoff
– Margaretha Berkhout – Anneke van der LaanSteen en familie – André de Vries en Ada de
Vries-Rijkhoff – Theo Petra – Annie Vroom –
.Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 60
jarig huwelijk van Klaas Duin en Fia DuinTambach – overleden familie Duin-Tambach.

Eerste vrijdag 7 februari
Pater Piet Hijnen en familie – Arie Ransijn en
overleden familie – Hein Kerssens en overleden
familie – Cor Kramer en Maria Kramer-Baltus –
Niek Kramer en Gré Kramer-Out.
zaterdag 8 februari
Mien Pieters-Teekman.

dinsdag 25 februari Festina Lente
Rie Rijkhoff – Gerard Boon.

zondag 9 februari
Ton Joosen – Nicolaas Kerssens en Catharina
Kerssens-Kroon – Hein en tante Annie – Jan
van Haastrecht en Marie van Haastrecht-de
Bruijn – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen –
Jan Heijne en Corrie Heijne-Betjes – Ineke Brakenhoff-Kerssens – Leonie en Dick Verlaan –
Carlijn Jantine Hijne-Bos.

zaterdag 29 februari
Niek van der Park en Kitty van der Park-te
Beek – Mien Pieters-Teekman.
zondag 1 maart
Aad van der Laan-van Rixel – Gré van RixelMorcus – Joop van der Laan – Jan Kemna – Joop
Geuke – Jaap Schavemaker en Afra Schavemaker-Sander – Rie Rijkhoff – Trudy RoemerTromp – Willy Bosland-Joosen – Nico Vrouwe,
Theo Vrouwe en Rie Vrouwe-Kerssens – Johannes Rijkhoff en Hendrika Rijkhoff-van Steen
– Johannes Spanjers en Geertruida Spanjersvan Mensvoort.

Dinsdag 11 februari Festina Lente
Ton Joosen – Rie Rijkhoff – Leonie en Dick Verlaan – Gerard Boon.
zaterdag 15 februari
Mien Pieters-Teekman.
zondag 16 februari
Jan Kemna – Linus Kuiper, Sjaak Kuiper en familie – Antoon Boon en zoon Kees – Tinus van
der Park – Theun Boersma – Jo Boon-van Wonderen en Martinus Boon – John Imming – Cor
Waij en zonen Willem en Cees – Rie Rijkhoff –
Corry en Mieke Verhaar – Willy Bosland-Joosen
– Nico Vrouwe, Theo Vrouwe en Rie VrouweKerssens – Jopie de Jong-Leering – Adrianus
Lansbergen en Petronella Lansbergen-van der
Beek – Theo Petra – Familie Kramer-Zuurbier.

Eerste vrijdag 6 maart
Pater Piet Hijnen en familie – Arie Ransijn en
overleden familie – Hein Kerssens en overleden
familie – om zegen over de gezinnen van mijn
kinderen – Niek Kramer en Gré Kramer-Out –
Jopie de Jong-Leering.
zaterdag 7 maart
Mien Pieters-Teekman – Ria Neeft-van Assema.
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zondag 8 maart
Jaap Noom, Joop Janssens, Theordorus Rijkhoff
en Cornelia Rijkhoff-van Steen – Nicolaas Kerssens en Catharina Kerssens-Kroon – Hein en
tante Annie – Jan van Haastrecht en Marie van
Haastrecht-de Bruijn – Anna Kramer-Bijvoet en
Nicolaas Kramer – Rie Rijkhoff – Willy BoslandJoosen – Jan Rutte – Leonie en Dick Verlaan.

Willy Bosland-Joosen – André de
Vries en Ada de Vries-Rijkhoff –
Hendrik Greuter en Alucia Greuter-Konijn – Fons Eggenhuizen – Annie Vroom
– Jo Jak-de Jong en Martin Jak.

dinsdag 10 maart Festina Lente
Ton Joosen – Rie Rijkhoff – Leonie en Dick Verlaan – Gerard Boon.

zondag 22 maart
Cornelis Kroon, Theodora Kroon-Mulder en
Cees – Piet Hilbers en Jaap Aafjes – Linus Kuiper, Sjaak Kuiper en familie – Nicolaas Rijkhoff
en Johanna Rijkhoff-Graas en zoon Dick – John
Imming – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen.

zaterdag 21 maart
Mien Pieters-Teekman.

zaterdag 14 maart
Mien Pieters-Teekman.
zondag 15 maart
Ton Joosen – Jan Kemna – Tinus van der Park –
Theun Boersma – Cor Waij en zonen Willem en
Cees – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke Verhaar –

dinsdag 24 maart Festina Lente
Rie Rijkhoff – Gerard Boon.

Kopij voor de volgende Zaancirkel graag inleveren t/m maandag 9 maart 2020, indien mogelijk
digitaal te versturen naar e-mailadres: desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl
De lengte van de kopij mag maximaal één A4 zijn.
De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde stukken in te korten.
De volgende Zaancirkel komt uit in de week van 23 maart 2020 en deze loopt t/m 17 mei 2020.
Redactieleden:
Mevr. G. Noom
Genieweg 78
tel. 6874257
Dhr. E. Reinhold
Gele Ring 48
tel. 6573499
Mevr. A. Jak Pastoor van Gervenstraat 17 tel. 6871267
Bezorging van de Zaancirkel:
Mevr. J. Padberg
S. de Beauvoirstr. 4 tel. 6874635
Website:
www.katholiekzaanstreekzuid.nl
IBAN nummers
Bestuur RK parochie H. Odulphus:
NL24 RABO 0103 5013 39
Gezinsbijdrage (Kerkbalans) RK parochie H. Odulphus:
NL80 RABO 0103 5013 98
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