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VOORWOORD 
 
Kan het nog Pasen worden ? 
Pasen. Feest van de lente, van een nieuw begin. Paaseitjes zijn sinds februari overal te verkrijgen en 
paasbrunchbroodjes binnenkort in de bonus. Gelovige mensen zingen: ‘Christus is waarlijk opgestaan, 
alleluja!‘ 
Dit is een geloofsuitspraak: het is het hart van ons christelijk spreken over Gods handelen in onze men-
sengeschiedenis. God doorbreekt In Jezus Christus de banden van de dood. 
Het verhaal van Pasen begint zo’n 3500 jaar geleden wanneer er een groep joodse mensen wegtrekt uit 
de slavernij waarin ze gevangen gehouden werden. Het is hun God die hen leidt naar een beloofd land. 
Ieder jaar weer wordt door joodse mensen dat bevrijdende Paasfeest gevierd. En ook Jezus trok op naar 
Jeruzalem om daar Pasen met zijn vrienden te vieren. Ongedesemd brood en bekers wijn worden er 
rondgedeeld. De bevrijding wordt opnieuw gevierd. Het werd zijn laatste avondmaal. Jezus werd ver-
moord, uit de weg geruimd, monddood gemaakt. Christus stierf als een misdadiger op een kruis. 
Daarmee lijkt Jezus te verdwijnen in de mist van het verleden. Zoals al die miljoenen mensen die nooit 
aan leven zijn toegekomen, vroeger maar ook vandaag. In het christendom vertellen we het ongelooflijke 
verhaal dat de dood het einde niet is, dat er opstanding is, dat er doorgang is, dat Jezus Christus die weg 
gegaan is. 
Na de coronacrisis worden we geraakt door de Oekraïnecrisis. Na het drama in Joegoslavië is er opnieuw 
oorlog in Europa. Het verhaal van grote mannen (farao – tsaar – dictator) en altijd weer kleine mensen 
die de prijs betalen. Van huis verjaagd, alles bewust kapotgeschoten, eindeloos leed in gewonden en 
doden en haat gezaaid voor de komende generaties. Houd dit dan nooit op? Nee, dit houdt blijkbaar 
nooit op (in ieder geval niet zolang mannen de dienst uitmaken). 
Het Bijbelse verhaal van bevrijding begint wanneer Gods stem klinkt uit die brandende struik tot Mozes: 
“Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun on-
derdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom moet jij mijn volk uit Egypte wegleiden.” 
Mozes protesteert, er zijn anderen die het veel beter kunnen, maar hij loopt niet voor zijn roeping weg. 
En na 10 plagen, 10 maal hulp van de hemel, krijgen ze de vrijheid. 
De joodse mensen ervaren dat ze die vrijheid ontvangen omdat God hen die vrijheid geeft. Maar ze wa-
ren er niet zomaar: er kwam nog 40 jaar woestijn waarin ze leerden dat een volk die vrijheid alleen kan 
bewaren door eigen inspanningen. Niet wat God voor ons doet, verandert ons, maar wat wij voor God 
doen. 
Nu de crisis in de Oekraïne steeds dichterbij komt, wordt ook ons die vraag gesteld: wat kan jij doen? 
Moeten anderen het maar oplossen, of draag jij ook je steentje bij, hoe klein en onbetekenend dat ook 
lijkt te zijn te midden al dat geweld? 
Hoe groot is ons Paasgeloof? Hoe zeer kan ik mij zelf veranderen om op te staan, een opgestane mens te 
worden? Te midden van alle ellende zie ik ook veel mensen die getuigen van moed, van barmhartigheid. 
Te midden van zoveel onverschilligheid zie ik ook zoveel mensen die actief worden. 
Zal het ook Pasen kunnen worden in mijzelf en niet omdat de kalender het zegt? 
Enkele weken geleden overleed pastor Herman Pikkemaat. Hij heeft de beker van het lijden in zijn leven 
ook gedronken. Hij schreef als een geloofsbelijdenis op zijn rouwkaart: 
‘Ik geloof dat er een hiernamaals is. Waar en hoe weet ik niet, maar een plaats waar al het onrecht van 
deze wereld recht getrokken zal worden. Want anders zou het onrecht het laatste woord hebben en daar 
kan en wil ik niet in geloven en zou het leven ook geen zin hebben.’ 
Dit zijn voor mij Paaswoorden, tastend, zoekend. De volgelingen van Jezus onder het kruis en bij het lege 
graf barsten ook niet direct in een paasjubelzang uit. Daar gaat tijd over heen, een leven lang vaak. Om 
dan fluisterend te zeggen: Ik geloof dat de dood niet het einde is. Dat liefde sterker is, omdat God God is. 
In die geest hoop ik dat het voor ons, hoe dan ook, toch Pasen kan worden. 
Matthé Bruijns, pastor. 
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BERICHTEN VAN DE DEKEN 
 
Met Pasen vrede?  
De korte tijd die verstreek sinds uw vorig parochieblad uitkwam, nam een dramatische wending. Er is 
een oorlog uitgebroken. Had u dat verwacht? De meesten van ons nooit, sommigen misschien wel ge-
vreesd. Maar het is een vreselijke werkelijkheid en ik wil graag ook langs deze weg een beroep op u 
doen, dierbare parochianen. Alstublieft: bid, bid, bid! Vraag Onze Lieve Heer op een heel eenvoudige, 
kinderlijke manier, met vertrouwen: ‘dona nobis pacem!’; ‘geef ons de vrede!’  
Het is onmenselijk hoe onschuldige burgers in Oekraïne gebombardeerd en verdreven worden, en nu ik 
dit schrijf – 23 maart – is het nog steeds niet opgehouden. Hoe lang nog? Een bloedvergieten dat vol-
strekt ongerechtvaardigd is! Heeft Jezus de leerlingen niet geleerd dat zij die heersen geen misbruik 
mogen maken van de macht waarmee zij bekleed zijn, maar dat zij deze moeten uitoefenen volgens de 
bedoelingen van Hem die hen in dit gezag gesteld heeft: God. 
Aan het begin van de lente, op het Hoogfeest van Maria Boodschap, 25 maart, wijdde paus Franciscus de 
heel mensheid, en speciaal Oekraïne en Rusland, toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Dit vond weer-
klank. Niemand minder dan onze eigen bisschop is er zelfs voor naar de Odulphuskerk gekomen, om 
voor te gaan in een plechtige Eucharistie voor de parochianen. Het geeft het immense belang aan: het is 
nu niet meer de tijd om laks, lauw en onverschillig op de bank te blijven zitten, nee, we zullen vol vurig-
heid moeten terugkeren tot God, we zullen zo vaak naar de Mis moeten gaan als wij kunnen. Velen van 
u hebben dan ook aan de oproep gehoor gegeven om de namiddag en avond van de feestdag van de 
Annunciatie biddend door te brengen, naar de Mis te komen of thuis de uitzending vanuit Rome te be-
kijken. Heel goed! 
Een land met naam en toenaam toewijden aan Maria is een middel waarnaar de Kerk alleen grijpt in 
uiterste situaties. Maria heeft, toen ze in de Cova da Iria, een dal bij het gehucht dat ligt in Portugal en 
dat Fatima heet, aan enkele eenvoudige kinderen verscheen – in 1917, vlak vóór het uitbreken van de 
Russische Revolutie – het toewijden van Rusland aan haar Onbevlekt Hart aangewezen als veilige weg 
uit een tijd vol moeilijkheden. Ook nu staat veel op het spel. Maar, vaker was in de wereld een tussen-
komst van de Moeder Gods beslissend. De Slag bij Lepanto uit de 16e eeuw is hiervan het bekendste 
voorbeeld.  
Wij hebben ons daarom allen van harte bij de toewijding door onze paus en bisschop aangesloten: ook 
u, thuis of tijdens een plechtigheid in de kerk, de priesters, allen in een diepe, hechte verbondenheid, 
één van hart. Ik wens onszelf en heel Europa toe dat in de Goede Week en in de Paastijd het vechten lang 
en breed gestopt mag zijn. Lieve Heer, Gekruisigde, uit liefde tot ons ons gestorven maar Die bovenal de 
Opgestane zijt: schenk ons duurzame vrede. Een gij, Moeder van de onze verrezen Heer: bid voor ons 
om nieuwe hoop. Dat het Paasvuur buiten op Stille Zaterdag vooral een vuur van de Geest van Uw Zoon 
mag worden in onze harten! 
deken F.J. Bunschoten 
 
Deo gratias!  Synodeontmoeting Dekenaat geslaagd 
Op 19 maart, het Jozeffeest, kwamen we met een kleine maar mooie groep deelnemers uit de verschil-
lende parochies van het dekenaat een ochtend bij elkaar in de Esplanadezaal in Heemskerk. Er bevinden 
zich in ons dekenaat Zaanstreek-IJmond 16 kerken, welke zijn: de H. Maria, de H. Laurentius, de 
O.L. Vrouw Geboorte, de H. Pancratius, de H. Agatha, de Regina Caeli, de HH. Twaalf Apostelen, de 
H. Odulphus (Wijk aan Zee), de H. Jozef (Velsen-Noord), de H. Bonifatius, de H. Maria Magdalena (’t Kalf) 
de H. Jozef (Zaandam), de H. Odulphus (Assendelft), de H. Petrus, de H. Maria Magdalena (Wormer) en 
de HH. Martelaren van Gorcum. De bijeenkomst begon met het samen zingen en bidden van het mor-
genofficie (uit het getijdenboek). Daarna ontstaken we de synodekaars, was er uitleg en heeft iedereen 
zich geopend in luisteren naar elkaar en in uitspreken wat in het hart leefde. Door gebed en reflexie had 
ieder zich thuis voorbereid. Tijdens de gesprekken bemerkten we het ‘proces van onderscheiding’. Dat 
is hoe paus Franciscus zou aanduiden: de H. Geest komt mee in wat er gezegd en geluisterd wordt.  
Van wat er besproken is, zal een verslag aan de bisschop worden aangeboden. In 2023 volgt dan de 
Assemblee van de Bisschoppensynode over synodaliteit. Met alle reacties van katholieken wereldwijd 
gaan de synodevaders dan aan de slag. 
deken F.J. Bunschoten 
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OUD-DEKEN VAN DE ZAANSTREEK OVERLEDEN 
In memoriam Jan Broersen 
Op zondagmorgen 13 maart overleed pastor Jan Broersen op de leeftijd van 91 jaar. Jan Broersen werd 
op 30 augustus 1930 geboren te Grootebroek en op 15 juni 1957 tot priester van het bisdom Haarlem 
gewijd. 
Hij werd benoemd tot kapelaan van de H. Hart van 
Jezusparochie in Heerhugowaard-Noord. Bij aan-
komst deelde de pastoor hem mee dat hij niet om 
een kapelaan gevraagd had. Jan liet zich niet uit het 
veld slaan en ging enthousiast aan de slag met alle 
(jongeren)verenigingen. In 1959 werd hij tot kape-
laan benoemd in de Sint Petrus Bandenparochie in 
Krommenie. Ook daar ging hij enthousiast aan het 
werk ten behoeve van de vele verenigingen. Heel ac-
tief was hij in de verkennerij. Naast zijn pastorale 
werk werd hij ook geacht om maar liefst 23 uur les 
te geven op verschillende scholen. “Een prachtige 
tijd, ik voelde mij er goed bij, al was het roofbouw!” 
volgens Jan. Het waren de jaren van tijdens en na het 
Tweede Vaticaans Concilie met vele veranderingen 
in kerk en samenleving. Jan voelde zich er goed bij. 
Zijn beatmissen trokken veel bezoekers. In 1972 
werd hij benoemd tot moderator/godsdienstleraar 
aan het St. Michaël-college te Zaandam. Optrekken met jongeren: Jan deed niets liever en hij werd een 
geliefde docent. De kapel van de school was zondags altijd bomvol en verschillende leerlingen gingen 
door hem theologie studeren.  
In 1978 werd hij gevraagd om naast zijn schoolbaan deken van de Zaanstreek te worden. Hij ging voort-
varend aan de slag en zette zich in voor de samenwerking van de parochies, de oecumene, de interreli-
gieuze dialoog, de vorming van het lekenkader, maatschappelijke acties en de belangen van de pastores. 
Ook was hij een prominent en actief lid van de dekensvergadering van ons bisdom en die op landelijk 
niveau. Enkele jaren was hij lid van de Diocesane Raad voor de Ambtsopleiding. 
In 1981 stopte hij met zijn onderwijswerk en werd pastoor van de St. Jozefparochie in Zaandam. In deze 
parochie bracht hij nieuw elan. De parochie werd heel actief op alle terreinen van het kerkenwerk. Jan 
wist immers velen – oud en jong – te enthousiasmeren. Zijn vele contacten ook buiten de kerk maakten 
voor hen de kerk relevant. In 1997 bij zijn 40-jarig priesterfeest werd hij benoemd tot ridder in de orde 
van Oranje Nassau. Tevens werd hij ereburger van Zaanstad. Toen hij 65 werd trad hij terug als deken. 
Jan wist niet van ophouden en ging pas in 2010 met emeritaat. Wel bleef hij nog assisteren o.a. in de 
Jozefparochie. De laatste jaren ging zijn gezondheid hem parten spelen en raakte hij meer en meer de 
weg kwijt. Hij werd uiteindelijk opgenomen in een verpleeghuis. Zijn trouwe huisgenoot en vriend Hans 
Wickenhagen bleef hem in al die jaren zeer nabij en zorgde goed voor hem. 
Het motto van Jan Broersen luidde jarenlang: ‘Omdat het om mensen gaat!’ Hij had het immers niet zo 
op alle regeltjes die mensen konden beknellen. “Je moet liefdevol zijn, vergevingsgezind en je inzetten 
voor vrede over allerlei grenzen heen! Dat vraagt God van ons!” verkondigde Jan altijd. Al een echte 
verkenner zocht hij naar nieuwe ongebaande wegen. Als je het anders zag kon je met hem botsen en liep 
hij wel eens voor de troepen uit, een beetje eigenwijs als hij was. Maar door zijn hartelijkheid en enthou-
siasme bleef iedereen hem waarderen. Getroffen door een herseninfarct gleed hij weg uit het leven om 
thuis te komen bij zijn Heer in wiens kerk op aarde hij zo lang geijverd heeft omwille van het heil voor 
vele mensen. 
Ko Schuurmans 
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DE ‘KRUISWEG’ VAN TITUS BRANDSMA 
door Clara Bruins 

In het processiepark bij de Bonifatiuskapel in Dokkum bevindt zich een bijzondere kruisweg. Die is er 
gekomen op initiatief van Titus Brandsma (1881-1942), bekend door zijn heldhaftig verzet tegen de 
nazi-ideologie in de Tweede Wereldoorlog.  
De Dokkumse kruiswegstaties zijn vervaardigd door 
de kunstenaar Jacques Maris en werden pas in 1949 
geplaatst, na Titus' eigen kruisweg die in Dachau ein-
digde. Onder de twaalfde statie is een gedenkplaat 
voor hem aangebracht. Daarop staat de laatste strofe 
van een gedicht dat hij schreef in de gevangenis van 
Scheveningen: 
 

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, 
Ik was U nimmer zo nabij. 
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet, 
Uw bijzijn maakt mij alles goed. 

 
Een gevaarlijke opdracht 
Brandsma was een veelzijdig man. Hij was priester, 
karmeliet, maar ook hoogleraar filosofie en mystiek 
aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Zijn 
maatschappelijke betrokkenheid was groot.  
Al ver voor de oorlog waarschuwde hij voor de geva-
ren van het nationaal-socialisme en de rassenwaan. Als 
journalist zette hij zich bijzonder in voor de katholieke 
persvrijheid in het bezette Nederland. Namens de 
aartsbisschop belastte hij zich met een gevaarlijke op-
dracht: een rondreis langs alle katholieke krantenre-
dacties om hen te overtuigen NSB-advertenties te wei-
geren. Dat leidde tot zijn arrestatie door de Gestapo op 
19 januari 1942. 
 

 
De gevangeniscel van Scheveningen 
De 'gevaarlijke' pater werd overgebracht naar de gevangenis van 
Scheveningen, het Oranjehotel genoemd. Tijdens de verhoren 
was hij duidelijk: het gedachtegoed van de nazi's was niet te ver-
enigen met zijn geloof.  
In zijn cel ervaart Titus innerlijke rust. Hij bidt, leest en schrijft 
en voelt zich in eenzaamheid innig verbonden met God. Kijkend 
naar een afbeelding van de lijdende Christus, drukt hij dat uit in 
zijn beroemd geworden gedicht O Jezus, als ik U aanschouw. Ook 
schrijft hij lijdensmeditaties voor de kruisweg in Dokkum. Met 
Jezus' lijden voor ogen lijkt Titus de kracht te vinden zijn kruis 
op zich te nemen. 
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DE ‘KRUISWEG’ VAN TITUS BRANDSMA 
 
Goede Vrijdag in kamp Amersfoort 
Op 12 maart wordt Brandsma overgebracht naar doorgangskamp Amersfoort. De vele ontberingen daar 
ondermijnen zijn zwakke gezondheid. Toch is hij door zijn vriendelijkheid, zorgzaamheid en bemoedi-
gende woorden een grote steun voor de andere gevangenen.  

Op Goede Vrijdag houdt 
hij een lezing voor meer 
dan honderd medegevan-
genen, van velerlei ge-
zindte. Staande op een 
kist tussen de britsen 
spreekt de vermagerde 
professor, gekleed in een 
soldatenuniform, over de 
verbondenheid met God 
in het lijden. Vanuit zijn 
eigen ervaring leert hij 
zijn lotgenoten hoe ze hun 
innerlijke waardigheid 
kunnen behouden, door 
het overwegen van Chris-
tus' lijden.  

Kampgenoten schrijven later dat de toehoorders in het hart geraakt 
waren. Eén van de gevangenen, de later gefusilleerde John Dons, te-
kende een portret van Titus in kamp Amersfoort. 
 
Dachau: het einde 
Op 28 april moet Titus weer terug naar Scheveningen voor een 
nieuwe ondervraging. Hij blijft bij zijn standpunt en het vonnis is mee-
dogenloos: deportatie naar concentratiekamp Dachau. Verzwakt en 
ziek komt hij daar op 19 juni aan. Hij houdt het amper zes weken vol 
in de hel van Dachau. Titus moet zwaar lichamelijk werk doen, wordt 
mishandeld, lijdt honger en kou maar blijft geestelijk ongebroken.  
Opnieuw probeert hij anderen te helpen en te bemoedigen. Hij is altijd 
vriendelijk, zelfs tegen de kampbeulen. Volledig uitgeput krijgt hij op 
26 juli 1942 in de ziekenboeg een dodelijke injectie. Hier eindigt de 
kruisweg die hij, in navolging van Christus, was gegaan. 
 
Verering en heiligverklaring 
De brede volksverering voor Titus na zijn dood vormde de basis voor zijn zaligverklaring in 1985 door 
paus Johannes Paulus II. Tot op de dag van vandaag is hij, wereldwijd, een inspiratiebron en voorbeeld 
voor velen. Tegenover macht en geweld verdedigde Titus moedig de christelijke naastenliefde.  
Door kampgenoten werd de beminnelijke pater reeds als 'heilig' beschouwd. Officieel wordt Titus 
Brandsma op 15 mei 2022 heilig verklaard door paus Franciscus. Het is een eerbetoon aan de beschei-
den priester-karmeliet die, in een tijd van onderdrukking, opkwam voor de waardigheid van ieder mens 
als beeld van God. 
 
Literatuur: 
Constant Dölle, De weg van Titus Brandsma 1881-1942. Biografie van een martelaar, Baarn 2000.  
Christoph Lüthy, Frans Wijsen en Marc de Kesel, Titus Brandsma, van held tot heilige, 2021. 

 
 

(verderop in het parochieblad: bedevaart naar Rome voor de heiligverklaring op 15 mei 2022) 
  

De lezing op Goede Vrijdag in kamp Amersfoort 



- 6 - 
 

CARITAS ZAANSTREEK (IPCI ) – JAAROVERZICHT 2021 
 

Bestuur 
De continuïteit van het bestuur na 1 september 2021, de datum waarop de benoeming 
van alle huidige bestuursleden afliep, heeft onze gemoederen flink bezig gehouden. 
Door corona werd het zoeken naar mogelijke opvolgers ernstig belemmerd. Na veel 
gesprekken (de eerste al in september 2020), een brief aan het Bisdom in juli 2021 en 
enkele pogingen tot bemiddeling kwam er in december 2021 pas duidelijkheid: pen-
ningmeester Piet Boon, secretaris Gerard Schavemaker en uiteindelijk ook voorzitter 
Frans van Rooij werden voor een nieuwe periode van vier jaar herbenoemd.  

De overige vier bestuursleden, Patricia Beenen, Wim Niekus, Ben van Lammeren en Riet Hooijschuur 
zijn door de Bisschop ter compensatie van het onge-
mak herbenoemd tot 1 maart 2022. Laatstgenoemde 
viertal heeft aangegeven voorlopig de bestuursver-
gaderingen als lokale vrijwilliger te blijven bijwo-
nen, waarbij Ben van Lammeren ter ondersteuning 
van de penningmeester als administrateur blijft 
werken. Als dank voor haar inzet voor de IPCI kreeg 
Els Heine tijdens de bestuursvergadering op 29 juni 
2021 een mooi boeket, een cadeaubon en een toe-
spraak met (terecht) veel lovende woorden. Els blijft 
gelukkig lokaal nog wel voor onze Caritas actief als 
lokale vrijwilliger in Krommenie/Wormerveer. 
 
Vergaderingen en bijeenkomsten  
Het bestuur vergadert periodiek, waarbij ook deken Floris Bunschoten, de regiopastoor van de Zaan-
streek, aanwezig is. In 2021 kwam het bestuur driemaal bijeen en werd er ook driemaal online verga-
derd. De vrijwilligersbijeenkomst, waarbij naast alle bestuursleden de lokale vrijwilligers, een afvaardi-
ging van het Kerkbestuur, enkele pastores en Corine van der Loos van het Bisdom aanwezig waren, kon 
ondanks de corona met gepaste voorzorgsmaatregelen doorgaan. Het was goed om elkaar weer fysiek 
te ontmoeten en persoonlijk te spreken. 
 
Corona 
De covid-19 pandemie heeft ons werk het hele jaar 2021 sterk beïnvloed. Er waren bijna geen persoon-
lijke ontmoetingen mogelijk. Kerkdiensten en begrafenissen bijwonen was vaak maar voor een beperkt 
aantal kerkgangers mogelijk. Soms werden vieringen digitaal gehouden. Momenteel worden gelukkig 
de strenge maatregelen versoepeld en mag er in de gehele samenleving weer wat meer. Laten we hopen 
en bidden dat dit de goede kant uitgaat. 
 
Externe contacten 
Wij onderhouden contacten met De Sluis in de gevangenis in Westzaan, Fonds de Hoop, de gezamenlijke 
diaconieën in de Zaanstreek, Voedselbank Zaanstreek, Inloophuis De Bron, Leger des Heils, Kledingbank 
Zaanstad Stichting Voor Elkaar Zaanstad / SchuldHulpMaatje, Raad van Kerken Krommenie en Huma-
nitas Zaanstreek. 
Vanwege de corona-maatregelen ging de jaarlijkse besturendag van het Bisdom in het Diocesaan Cen-
trum in Heiloo niet door. Deze bijeenkomst kan nu binnenkort worden gehouden, zodat bestuursleden 
van alle PCI’s in het Bisdom Haarlem-Amsterdam elkaar weer kunnen ontmoeten en weer inspiratie 
opdoen. 
 
Hulpvragen 
In 2021 hebben diverse cliënten van financiële ondersteuning gebruik gemaakt; in totaal voor een be-
drag van € 4.740. Soms ging het om kleine donaties van enkele honderden euro’s aan goederen. Eenmaal 
werd naast een gift ook een bedrag ingezet als renteloze lening, welke de cliënt in kleine termijnen dient 
terug te betalen. Diverse activiteiten binnen de Zaanse parochies werden ondersteund met een financi-
ele bijdrage voor in totaal ruim € 6.900.  
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CARITAS ZAANSTREEK (IPCI ) – JAAROVERZICHT 2021 
 
Diaconale zondag – Werelddag van de Armen 
De jaarlijkse collecte in de Zaanse R.K. kerken tijdens de Diaconale zondag 14 november 2021 leverde 
in totaal een bedrag op van € 2.665. Dit geld wordt net als vorig jaar bij hulpvragen of speciale projecten 
door onze hulpverleners ingezet.  
 
Samenwerking 
In Zaanstad en Wormerland wordt nauw samengewerkt met de diverse Wijkteams, VluchtelingenWerk 
Zaanstad, Stichting Present, Raad van Kerken Krommenie en Housing First. In Zaandam is sinds kort een 
opslagruimte voor huisraad beschikbaar, waardoor er veel sneller kan worden ingespeeld op een hulp-
vraag. 
 
Vraag & Aanbod 
Via diverse kanalen worden meubels, serviesgoed, ander huisraad en fietsen aangeboden. Door gebruik 
te maken van WhatsApp groepen kan snel worden geschakeld en krijgen de tweedehands spulletjes snel 
een goede bestemming. 
 
Overige activiteiten: 

- Al enkele jaren verzorgen wij zesmaal in de gevangenis in Zaanstad de bloemenhulde tijdens de 
zondag-diensten. 

- Op initiatief van het Leger des Heils werd in enkele verzorgingstehuizen in Zaandam een paasgroet 
verzorgd. Enkele diaconieën in Zaandam werkten hieraan ook mee. 

- SAM’s Kledingactie kon op 6 november 2021 weer rekenen op vele trouwe vrijwilligers. In totaal 
werd 5.900 kilo aan 2de hands kleding en schoenen ingezameld (Maria Magdalenakerk Zaandam 
900 kg, Jozefkerk Zaandam 600 kg; Maria Magdalenakerk Wormer en Dorpshuis Neck samen 
2.000 kg; Odulphuskerk Assendelft 500 kg, Petruskerk Krommenie 1.500 kg en v/h OLVG-kerk bij 
de Lorzi in Wormerveer 400 kg). 

- Bij de Maria Magdalenakerk in Wormer wordt een container beheerd voor 2de hands kleding van 
Cordaid - Mensen in Nood. 

- Via onze administratie worden de geldzaken voor Kotor Varos (in Bosnië en Herzegovina) geregeld. 
Wij handelen de geldstroom af van inzamelingsactie(s) vanuit de Jozefparochie in Zaandam. 

 
Financiën 
Evenals voorgaande jaren was in 2021 het rendement op onze rekeningen bij de bank(en) bijna nihil. 
Mede dankzij de stijgende beurzen bracht ons vermogen bij het R.K. Beheerfonds van het Bisdom Haar-
lem-Amsterdam in 2021 een ongerealiseerde koerswinst van ruim 6,5% op. Dit komt niet tot uiting in 
de baten en lasten, omdat een koersstijging een positief effect heeft op ons eigen vermogen. 
 
Tot slot 
Hoewel de zorg over de continuïteit van ons bestuur voor de nabije toekomst blijft, eindig ik dit jaar-
overzicht met een goed gevoel. De IPCI Zaanstreek met haar bestuur en met haar lokale vrijwilligers 
heeft zich ook in 2021 -ondanks Corona- weer nuttig en dienstbaar getoond in Zaanstad en Wormerland. 
Wij blijven de komende bestuursperiode op zoek naar nieuwe vrijwilligers en/of bestuursleden.  
Ik spreek de wens uit dat het leven in 2022 weer ‘normaal’ mag worden. 
 
Donatie 
Wilt u ons werk financieel ondersteunen?  
Maak uw gift over op onze bankrekening NL79 TRIO 0198107439 t.n.v. IPCI Zaanstreek. Hartelijke dank! 
IPCI Zaanstreek behoort tot de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).  
U kunt uw donatie vermelden in uw aangifte inkomstenbelasting. In samenhang met andere giften, die 
voldoen aan de richtlijnen, kan dit leiden tot een fiscale aftrekpost. 
 
Wormer, 23 februari 2022 
Gerard Schavemaker, secretaris IPCI Zaanstreek 
telefoon: 06-57320782 – e-mail: secretaris@ipci-zaanstreek.nl – website: www.ipci-zaanstreek.nl 
  

https://www.ipci-zaanstreek.nl/
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UIT PAROCHIEVERBAND EN DEKENAAT 
 
Alpha–cursus begint weer 
Na twee jaar wachten door corona kunnen we weer bij elkaar komen. En is het mogelijk een nieuwe 
start te maken met de Alpha–cursus. Op de Alpha-bijeenkomst ontdek je de basis van het christelijk 
geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Het is de plek waar je jezelf mag zijn. Waar je alles 
mag delen. Waar je mag twijfelen. Waar je welkom bent. En bovenal: de plek waar alle verhalen samen-
komen. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Op Alpha denk je 
samen na over allerlei inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen meningen en vragen. Je 
ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet nieuwe mensen, met wie je echte, eerlijke gesprekken aangaat. En 
het is helemaal gratis!  
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te 
leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. 
Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. Op Alpha bespreek je 
onder meer de volgende onderwerpen: Is er meer? – Wie is Jezus? – Bidden: waarom en hoe? – De Bijbel 
lezen: waarom en hoe? – Hoe zit het met de kerk? 
 
Zin om aan te schuiven? Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je meedoen of gewoon een keertje 
vrijblijvend aan tafel gaan? De Alpha-avonden zijn 19, 26 april; 3, 10, 17, 24, 31 mei. Vanaf 18.00u zijn 
de deelnemers welkom. Dan bidden we de vespers in de kerk. Om 18.30u de maaltijd, 19.30u de inlei-
ding, 20.00u de deelgroepjes en 21.00u afsluiting met gebed. Op 28 mei is de Alpha-dag.  
De Alpha-cursus kan meerdere keren gevolgd worden. Het adres waar de cursus wordt gehouden is: 
Parochie van de HH. Twaalf Apostelen, Van Riemsdijklaan 120, 1945XR Beverwijk 
Heeft U interesse meldt u zich dan alvast aan: 
email: corenelza @gmail.com / tel. 6871855 of email:akerssens@chello.nl / tel. 6873222 
 
Synodebijeenkomst Zaanstreek–IJmond – indrukken van een deelnemer 
Paus Franciscus heeft alle gelovigen opgeroepen mee te werken aan de voorbereiding van de synode 
‘Voor een Synodale Kerk: communio (gemeenschap) – participatio (medewerking) – missio (zending)’. 
Op 19 maart heeft daarvoor een openbare bijeenkomst van het 
dekenaat Zaanstreek–IJmond in de H. Mariakerk in Heemskerk 
plaatsgevonden. De ochtend begon om 10.00u met de Lauden, ge-
volgd door koffie en thee met een enorm stuk slagroomtaart! Im-
mers was het hoogfeest van de Heilige Jozef, dus geen vastendag… 
vervolgens opende deken Floris Bunschoten de vergadering met 
het synodegebed tot de Heilige Geest: om hulp om te onderkennen 
hoe wij kunnen bijdragen aan de toekomst van de Kerk. Na en kort 
openingswoord namen Sindo Nuñez en Pilar Casanova van het 
voorbereidingsteam het stokje over met de thematische inleiding 
aan de hand van de drie kernthema’s: “Vieren”, “Medeverantwoor-
delijkheid in de zending” en “Dialoog in Kerk en Maatschappij”. 
Vervolgens gingen wij in twee groepen uit elkaar om van gedachten te wisselen in drie stappen: ont-
moeten, luisteren, onderscheiden. Dat ‘luisteren’ kreeg een interessante invulling door de strikte aan-
wijzing aan de aanwezige priesters en diakens (vier in totaal) om vooral niet zelf het woord te voeren! 
Mogelijk een beetje onwennig voor onze ‘hoge heren’, maar ze hielden zich er keurig aan. 
De gesprekken waren gekenmerkt door grote persoonlijke betrokkenheid bij de toekomst van de Kerk 
in moeilijke tijden, en de wil zich hiervoor vooral samen in te zetten en daarin te laten leiden door de 
Heilige Geest. Haast overbodig was de waarschuwing dat het niet ging om een debat over wie gelijk 
heeft, noch om het vinden van een meerderheid voor de ene of andere alternatieve aanpak: Het leek wel 
iets van een lang verleden tijdperk dat massa’s leken probeerden om de clerus zijn zeggenschap af te 
pakken – ook was van massa’s weinig sprake bij slechts 10 aangemelde deelnemers (op 35 beschikbare 
plaatsen) waarvan welgeteld 2 uit de parochies van de Zaanstreek… 
Ik vond de bijeenkomst uitermate inspirerend, drie uur eigenlijk veel te kort, en hoop dus dat zich op de 
verdere weg naar een Synodale Kerk nog veel meer ‘gewone’ mensen door de Heilige Geest laten roepen! 
Elmar Reinhold 
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UIT REGIO EN BISDOM 
 
Kerkenvisie Zaanstad 
Zaanse kerkbesturen, ook het onze, is al enige tijd bezig met de zogenaamde Kerkenvisie. Wat is dat? De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is initiator van de kerkenvisie, omdat een groot deel van 
de 6.000 kerken in Nederland leegloopt en op kortere of langere termijn zal moeten sluiten. Zaanstad is 
een van de zes pilotgemeenten die daarmee aan de slag is gegaan.  
Het doel van een kerkenvisie is om tijdig te weten wat er speelt bij kerkgenootschappen en welke kerken 
dreigen te verdwijnen, zodat overheid, eigenaren en geloofsgemeenschappen daarover met elkaar in 
gesprek kunnen gaan. Een kerkenvisie geeft de overheid een beeld van wat er gebeurt, maar helpt ook 
kerkgemeenschappen om na te denken over de toekomst van hun kerk. In Zaanstad zijn behalve de ker-
ken, ook het Atelier Rijksbouwmeester en een aantal externe adviseurs betrokken bij het opstellen van 
de Kerkenvisie Zaanstad. 
Er zijn in de Zaanstreek meer dan 80 kerken en gebedshuizen die niet alleen het verhaal van het land-
schap vertellen, maar ook van de bijzondere geschiedenis van de Zaanstreek. Bij veel kerkgenootschap-
pen heerst grote onzekerheid over de toekomst. Zij maken zich vooral zorgen over de financiën, de in-
standhouding van de gebouwen en het dalende aantal leden en vrijwilligers. De meeste kerkvisies gaan 
over erfgoed en het behoud van monumenten, maar de Zaanse aanpak kenschetst zich door de unieke 
combinatie van het maatschappelijk gebruik van kerken en hun plaats in het stedelijke landschap. 
De gemeente wil met de kerken in gesprek gaan over de toekomst van de gebouwen. Karakterkaarten 
vormen daarvoor de basis. Het is de bedoeling te praten over kerken, alsof het personen zijn met een 
bepaald karakter. Dat karakter wordt bepaald door gezindte, architectuur, ruimtelijke en sociaalmaat-
schappelijke eigenschappen (ontmoeten, cultuur, inloop, ritueel). Deze aanpak heeft zijn nut al bewezen 
in de gesprekken met de vijf kerken waarvoor bij wijze van proef een kerkenpaspoort is gemaakt, te 
weten de Grote Kerk (Westzaan), de H. Maria Magdalena of Kalverkerk (Zaandam), De Vermaning 
(Krommenie), De Ontmoeting (Zaandijk) en de Sionkerk (Wormerveer).  
Kerkenpaspoorten dienen als voorbeeld voor de toekomst. Zij moeten in een zo vroeg mogelijk stadium 
inzicht bieden in de ontwikkelingen, zodat kansrijke scenario’s ontwikkeld kunnen worden. Voor deze 
eerste vijf paspoorten zijn gesprekken gevoerd met de kerkbestuurders en is onderzoek gedaan naar de 
erfgoedwaarde, de geschiedenis en de locatie. Zoiets vraagt om een zorgvuldig proces, want het is van 
belang dat zowel onderzoekers als betrokkenen zich kunnen vinden in de omschrijvingen. Het uiteinde-
lijke doel is om kennis en materiaal te verzamelen om een kerkenplatform op te richten, een plek om op 
een positieve en veilige manier met elkaar in gesprek te gaan. 21 december jl. was er een groot (on-
line)overleg met zo’n 40 belangstellenden. Zorgen rondom financiën, instandhouding en het aantal le-
den en vrijwilligers worden door de meeste kerkgenootschappen gedeeld. 
De Zaanse kerkenvisie biedt drie handvatten voor het gesprek:  

- een platform voor dialoog: in het platform zullen diverse sleutelfiguren plaatsnemen;  
- de karakterkaarten: als hulpmiddel voor het gesprek, elke kerk heeft cultuurhistorische, ruim-

telijke en maatschappelijke eigenschappen die de verschillende waarden in beeld brengen;  
- het kerkenpaspoort: hierin staat het verhaal van het kerkgebouw en haar gebruikers –de maat-

schappelijke waarden– beschreven, evenals het ontwikkelpotentieel en transformatieruimte.  
Dinsdag 1 februari kwam het platform voor de eerste keer bijeen. De gemeenteraad heeft op 10 maart 
j.l. de kerkenvisie vastgesteld. 
Elien Mager, overname uit MennoZaam, februari 2022, blad van de Doopsgzinde Gemeenten Zaanstreek 
 
Bedevaart naar Rome – Heiligverklaring Titus Brandsma 
Zondag 15 mei 2022, de vijfde zondag van Pasen, zal paus Franciscus tijdens een plechtigheid op het 
Sint-Pietersplein in totaal tien personen heilig verklaren, waaronder Charles de Foucauld en de zalige 
Friese karmelietenpater Titus Brandsma. 
Het bisdom Haarlem-Amsterdam biedt, net als andere bisdommen en Karmel Nederland, een bedevaart 
aan naar de heiligverklaring van Titus Brandsma. Voor deze reis zijn vijftig plekken beschikbaar en de 
reis wordt verzorgd door bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. 
De reisleiding is in handen van mevrouw Dea Broersen en pastoor Eric van Teylingen. We vertrekken 
vrijdagmiddag 13 mei en keren dinsdagmorgen 17 mei terug op Schiphol. Meer informatie vindt u op 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl onder Reis naar heiligverklaring Titus Brandsma. 
Aanmelding tot 15 april op de website van het ‘Huis voor de Pelgrim’: 
huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/heiligverklaring-titus-brandsma 
  

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
https://bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=5043&t=Reis+naar+heiligverklaring+Titus+Brandsma
https://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/heiligverklaring-titus-brandsma
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Nalatenschap (door pastoor Michel Hagen) 
Hebt u wel eens nagedacht over wat u wilt nalaten? Iets dat hier doorgaat? Iets voor kinderen en 
kleinkinderen, iets voor de Kerk of voor de Vastenactie? Bij zo'n vraag denken we al snel aan onze 
bezittingen, aan ons spaargeld of ons huis. Tegelijk is er ook zoiets als een bijzondere nalatenschap: een 
schrijver denkt wellicht aan de boeken die hij geschreven heeft en die na zijn dood nog gelezen worden. 
Een vroedvrouw denkt misschien aan de kinderen die verder leven als zij al overleden is. Een architect 
denkt waarschijnlijk aan de bouwwerken die er nog staan als hij al in het hiernamaals is. 
Wat heeft Jezus ons nagelaten? Daarvoor kijken we naar enkele "Ik ben"-uitspraken. U herkent ze 
meteen: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven" (Joh. 14,5 - 6), "Ik ben het brood des levens" (Joh. 
6,35.48), "Ik ben het licht der wereld" (Joh. 8,12), "Ik ben de deur van de schapen" (Joh. 10,7), "Ik ben de 
goede herder" (Joh. 10,11.14), "Ik ben de verrijzenis en het leven" (Joh. 11,25), "Ik ben de ware wijnstok 
en mijn Vader is de wijnbouwer" (Joh. 15,1). Met name Jezus heeft ons iets bijzonders nagelaten; iets dat 
helemaal bij Hem past en dat niemand anders zo kan nalaten. Zijn nalatenschap is een mysterie dat 
tegelijk ook heel concreet en werkelijk is; een mysterie dat zich op verschillende manieren uitdrukt; 
Jezus geeft zichzelf. Dat deed Hij al bij zijn komst in de wereld door alles prijs te geven en op weg te gaan. 
Dan, tijdens het Laatste Avondmaal, geeft Hij zichzelf bij voorbaat uit handen, tot het uiterste toe. Het 
Laatste Avondmaal wordt zijn laatste "Ik ben" uitspraak als Hij zegt: "Dit is mijn Lichaam, dit is mijn 
Bloed van het Verbond" (Mc. 14,22.24). Dit is wat Ik ben; Jezus geeft zichzelf. 
Hoe we hier ook in de oecumene over denken, het gaat uiteindelijk om het diepe besef dat wat Jezus op 
zoveel manieren gezegd heeft en tot op het kruis heeft voorgeleefd, in de Eucharistie werkelijkheid is. 
Zo heeft Jezus het gewild. Hij laat niet iets na, Hij laat zichzelf na. Zijn leven is een grote lofzang voor 
God. Hijzelf is Gods Wet in Vlees en Bloed. Dit is zijn nalatenschap; de viering van het Laatste Avondmaal 
is zijn laatste "Ik Ben"-uitspraak. Dat is wat wij doen in de Eucharistie; zijn opdracht voortzetten. Hijzelf 
wil ons voedsel ten leven zijn, opdat ook wij onszelf kunnen geven aan God en elkaar.  
 
Katholiek gezinsleven – Herrie in de kerk (door Brechje Loenen) 
Vorige zomer ben ik twee geweldige katholieke gezinnen met jonge kinderen tegengekomen die door 
ouderen zijn weggestuurd uit de parochie. Gewoon uitgescholden bij de uitgang van de kerk voor het 
oog van andere parochianen, omdat ze het lef hadden om hun kleine kinderen mee te nemen naar de 
Mis. De desbetreffende ouders zijn alles waar je als katholiek van droomt: ze hebben bewust voor de 
Heer en zijn Kerk gekozen en willen graag dat hun kroost hetzelfde gaat doen. Bovendien wensen ze wat 
we allemaal hopen: dat ze over zo’n slordige honderd jaar met hun kinderen in de hemel zijn. Ze weten 
dat dit niet volautomatisch gaat en dat je kinderen daarvoor moet vertellen over ons mooie geloof, en 
ja, ze ook moet meenemen naar de kerk.  
Heel dapper hebben ze hun spruiten dus meegenomen, gewapend met flesjes, buggy’s, zachte speeltjes 
en noem maar op, om dat ene uur een beetje acceptabel door te komen. Geen van hen heeft een baby 
een Mis lang laten gillen van de honger, noch hun peuter de polka laten dansen over het priesterkoor. 
Tijdens de Eucharistieviering deden ze hun best om alle mondjes gedeinsd en alle energieke beentjes in 
de kerkbank te houden. Ik weet uit eigen ervaring dat dat een hele uitdaging is, en dodelijk vermoeiend. 
Het laatste wat je verdient na zo’n ochtend, is een vernederende scheldpartij. Nu vind ik het ook fijn om 
in een muisstille kerk te bidden en te luisteren naar de pastoor. Maar het is kiezen of delen: óf in een 
springlevende parochie zitten met kindergeluiden, óf in een stille kerk die op sterven na dood is. 
Het grootste probleem is nog niet eens dat deze twee gezinnen dit meemaken, die blijven toch wel naar 
de Mis komen. We zitten pas echt in de penarie als we randkerkelijke gezinnen zo gaan bejegenen nadat 
we ze met veel moeite hebben uitgenodigd voor een Mis. Dat is waar we op hopen met projecten uit 
boeken als Rebuilt en Als God renoveert, maar zulke gezinnen haken per direct af als ze zoiets zouden 
meemaken. Uiteindelijk is het ook maar net wat je gewend bent. Hier in Houston zit de kerk tijdens elk 
van de acht zondagsmissen afgeladen vol: per Eucharistieviering achthonderd tot duizend mensen tus-
sen 0 en 90 jaar. Overal zitten gezinnen met jong en ouder kroost, en er is aan een stuk door geluid van 
kinderen. Niet dat ze keihard mogen praten: Amerikanen zijn heel respectvol en eerbiedig in de kerk. 
Maar alle parochianen weten dat kleine kinderen geluid maken, al zijn ze nog zo keurig opgevoed. Nie-
mand kijkt op of om als een kind begint te huilen omdat het van de knielbank is gevallen. Een ouder 
loopt met de kleine de kerk uit, troost het kind en komt weer terug. Zo simpel is het. 
Volgens mij is het hier niet eens een gespreksonderwerp. Het enige wat ik erover gehoord heb, is If you 
don’t hear crying, the Church is dying: als je geen gehuil hoort, sterft de Kerk. Jubel en juich dus, als er 
een kind of peuter tijdens de Mis begint te huilen. Van harte gefeliciteerd: úw parochie leeft nog! 
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Meer interessante artikelen lezen? Ga naar www.kn-digitaal.nl en/of neem een 
abonnement op Katholiek Nieuwsblad! 
Contact: Postbus 1270, 5200 BH ’s Hertogenbosch 
 073 612 34 80   info@kn.nl; Zie ook: kn.nl/abonnementen 
 

 
Pasen 

Het is Pasen 
Word wakker 

wrijf je ogen uit 
kijk om je heen, want 

Licht en ruimte zijn herschapen 
droge takken botten uit 

voorjaarsbloemen stralen 
mus en merel hard aan het werk. 

 
En merk toch hoe sterk 

innerlijke kracht doorbreekt 
als vuur in de nacht. 

 
Zie met nieuwe ogen 

daar waar gisteren nog verborgen 
geen kleur te bekennen was, 

het vurig donkerrood 
vandaag schittert 

in ’t donkergroene hart van de camelia 
de geboorte van haar eerste Roos 

’t is Pasen, ’t is Pasen, de Zon staat op! 
 

Ria Casalod Brakenhoff 

Zoeken naar bevestiging 
Leven in onzekerheid. 

In crises en in eenzaamheid 
Doet zoeken naar bevestiging 

Van waar het allemaal om ging. 
 

Een ezel met een redder 
Brengt samen en verdeelt 

Het volk dat staat te juichen 
De leiding die verkilt. 

 
Leven met een vijand 

Met ziekte, moord en brand 
Doet zoeken naar bevestiging 

Van waar het allemaal om ging 
 

Een ezel met een redder 
Geeft hoop en haat gelijk 
Hosanna voor de koning! 

En: hoe reken we Hem kwijt? 
 

Leven als onzeker mens 
Dat zoekt en vrede wenst 

God zelf is jouw bevestiging 
Daar waar het allemaal om ging. 

 
Martini Cam 

 
 

Het is zo weer mei… Mariamaand! 

   
  

 

http://www.kn-digitaal.nl/
mailto:info@kn.nl
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VOOR JONG EN OUD                 GOEDE WEEK EN PASEN 
 

 

Paas-woordzoeker 
 
beker - dood - dorst - engelen - geloven - genade 
- hof - kus – pasen - rabbi - spot - steen - straf -
tuinman – vrede - weg - wonder - wijn 
 

Zoek de woorden in de woordzoeker. Klaar? 
Welke letters blijven over? Schrijf deze letters op 
de stippellijn en je leest wat God jou geeft als je 
gelooft in de Here Jezus. (Joh.3:16) 

 

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar   .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .   heeft. 
 
De woorden staan in alle richtingen voor de ij klank worden 2 letters gebruikt.   www.bijbelidee.nl 
 

 
 

 
Op Witte Donderdag herdenken christenen het 
Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen; 
dat wordt in de Bijbel onder meer beschreven in 
Matteüs 26. De naam van deze dag hangt samen 
met een kerkelijk gebruik om op deze dag alle 
kruisbeelden en andere beelden in de kerk met 
witte kleden te bedekken. 
 
Goede Vrijdag is een dag uit de Goede Week, 
de week voor Pasen. Op deze dag herdenken 
christenen de dood van Jezus aan het kruis. 

Met Pasen vieren christenen dat Jezus uit de 
dood is opgestaan en daarmee de dood heeft 
overwonnen.  
Hiermee laat Jezus zien dat Hij sterker is dan de 
dood en er hoop is voor de wereld, omdat Jezus 
leeft! Hoop op een betere wereld. Een wereld 
waarin we omzien naar elkaar en Zijn liefde uit-
delen. 

http://www.bijbelidee.nl/
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LITURGISCHE VIERINGEN IN ZAANSTREEK (ZUID) 
 H. Bonifatiuskerk H. Maria Magdalenakerk H. Odulphuskerk 
vooravond  
za. 9 apr. 
 

19.00 u. 
Eucharistie 
N. Kerssens  

19.00 u 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Palmzondag 
zo. 10 apr. 
 

9.30 u. 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

11.00 u. 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u 
Eucharistie 
N. Kerssens 

di. 12 apr. 
 
 
 

19.30 u. 
Viering met gelegenheid 
Sacrament v. Verzoening 
N. Kerssens   

Witte Donderdag 
do. 14 apr. 
 

19.30 u. 
Eucharistie 
N. Kerssens  

19.30 u 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

 na afloop waken bij het Allerheiligste, gelegenheid voor Sacrament van Verzoening 
Goede Vrijdag  
vr. 15 apr. 
 
 
 

15.00 u  Kruisweg 
 
19.30 u 
Plechtigheden 
N. Kerssens 

15.00 u  Kruisweg 
N. Kerssens 
 
 
 

15.00 u  Kruisweg 
F. Bunschoten 
19.30 u 
Plechtigheden 
F. Bunschoten 

Paaszaterdag 
za. 16 apr. 
 

21.00 u 
Paaswake 
N. Kerssens 

19.30 u 
Paaswake 
F. Bunschoten 

22.00 u 
Paaswake 
F. Bunschoten 

Paaszondag 
zo. 17 apr. 
 

9.30 u 
Eucharistie 
pater F. Schouten 

11.00 u 
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Paasmaandag 
ma. 18 apr. 
 

9.30 u 
Eucharistie 
N. Kerssens 

11.00 u 
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

vooravond 
za. 23 apr. 
 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Barmhartigheids- 
zondag 
zo. 24 apr. 

9.30 u.  
Eucharistie 
N. Beemster 

11.00 u.  
Eucharistie 
N. Beemster 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

vooravond 
za. 30 apr. 
 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

3e Paaszondag 
zo. 1 mei 
(opening Mariamaand) 

9.30 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

11.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

vooravond 
za. 7 mei 
 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

4e Paaszondag 
zo. 8 mei 
 

9.30 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

11.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

vooravond 
za. 14 mei 
 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

5e Paaszondag 
zo. 15 mei 
 

9.30 u.  
Eucharistie 
F. Schouten 

11.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

vooravond 
za. 21 mei 
 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

6e Paaszondag 
zo 22 mei 
 

9.30 u.  
Eucharistie 
N. Beemster 

11.00 u.  
Eucharistie 
N. Beemster 

10.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 
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DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN ZAANSTREEK (ZUID) 
 
St. Bonifatius, Oostzijde 12, Zaandam 
gelezen H. Mis: ma., di. en do. 9.00 u., vrij. 19.00 u (woe. 13 april geen avondmis!) 
gelezen H. Mis vooraf gegaan door het Rozenkransgebed: wo. 19.00 u. 
Aanbidding: eerste vrijdag van de maand 16.30 u, aansluitend gelezen H. Mis: 17.15 u 
 
H. Odulphus, Dorpsstraat 570, Assendelft 
gelezen H. Mis: ma. t/m vrij. 19.00 u.; (woe. 13 april geen avondmis!) 
aanbidding ma. t./m. vr. 19.30-20.00 u.; 
Biechtgelegenheid is er voor en na elke H. Mis in het weekend en door de week. 
 

LITURGISCHE VIERINGEN IN ZAANSTREEK (NOORD) 
 
 HH. Martelaren. van 

Gorcum (Koog) 
St. Petruskerk 
(Krommenie) 

H. Maria Magdalena 
(Wormer) 

H. Jozefkerk  
(Z’dam Kogerveld) 

za 9 april  Woord & Comm. 
M. Bruijns 

  

zo 10 april 
Palmzondag 

gemeensschappelijke 
viering in de Jozefkerk 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 

Familieviering 
DOP 

Woord & Comm. 
K. Schuurmans 

do 14 april 
Witte 
donderdag  

gemeensschappelijke 
viering in de Petruskerk 

19.30 u 
Eucharistie  
G. Noom 

 19.00 u    in de 
Maria Magdalenakerk 
in ’t Kalf (Zaandam) 

vr 15 april 
Goede  
Vrijdag 

15.00 u Kruisweg en 
Kruishulde 
A. Dijkers 

15 u Kruisweg 
M. Bruijns 
19.30 u Kruishulde 
G. Noom 

15.00 u Kruisweg 
E. Hoek 
19.00 u DOP 

19.00 u 
W. Waardijk 

za 16 april 
Paaszaterdag 

21.00 u 
K. Schuurmans 

21.30 u 
G. Noom 

19.30 u 
M. Bruijns  

18.30 u 
N. Kerssens 

zo 17 april 
Pasen 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 

Woord & Comm. 
K. Schuurmans 

Woord & Comm. 
W. Waardijk 

ma 18 april 
2e Paasdag 

 Woord&Comm. 
M. Bruijns 

  

za 23 april  Eucharistie 
G. Noom 

  

zo 24 april Woord & Comm. 
M. Bruijns 

Eucharistie 
G. Noom 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Woord & Comm. 
J. Hoekstra 

za 30 april  Eucharistie 
G. Noom 

  

zo 1 mei Woord & Comm. 
T. Molenaar 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 

DOP 
 

Woord & Comm. 
R. Casalod 

za 7 mei  Woord & Comm. 
M. Bruijns 

  

zo 8 mei Woord & Comm. 
A. Dijkers 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 

Woord & Comm. 
R. Casalod 

DOP 

za 14 mei  Woord & Comm. 
M. Bruijns 

  

zo 15 mei Woord & Comm. 
K. Schuurmans 

Woord & Comm. 
S. Baars 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 

Woord & Comm. 
W. Waardijk  

za 21 mei  Eucharistie 
G. Noom 

  

zo 22 mei Eucharistie 
G. Noom 

Woord & Comm. 
T. Molenaar 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Woord & Comm. 
M. Bruins 

 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur 
tenzij anders aangegeven.  DOP= Dienst onder leiding van parochianen  
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BERICHTEN VAN DE EIGEN PAROCHIE 
 

INTENTIES 
 

10 april 
Wim Duijn en zegen over de gezinnen, Theo Peersman, Henk Pronk, Bart Meulenkamp en familie,  
Gods zegen over de gezinnen en hun werk, Anna Sinnige-Boekel, Lizet Spillekom 

17 april 
Johan Finke, Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Jan de Saegher, Paul Stook, Harry Duijn en zegen over ons 
gezin, Ingmar Smit, Nico Mandjes, Gra Kamp-Grammer, overl. Familie Scheffer-Binken, Lizet Spillekom 

24 april 
Overl. families Steemers en Spillekom, Cilia, Rie en Henk Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen,  
overl. familie Elzenga-Hooijschuur, Harry Duijn en zegen over ons gezin, Rinus Purvis, Oswald Kerkhoif 

1 mei 
Johan Finke, Arie Stuijt en familie, Henk Meester, Bart Meulenkamp en familie,  
Gods zegen over de gezinnen en hun werk, Adriaan Baars, Anna Sinnige-Boekel 

8 mei 
Wim Duijn en zegen over de gezinnen, Theo Peersman, Cilia, Rie en Henk Duijn,  
overl. ouders Duijn-van Diepen, Henk Pronk, Jan de Saegher, Wen de Jong en familie, Rinus Purvis,  
overl. familie Scheffer-Binken 

15 mei 
Johan Finke, Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Paul Stook, Gra Kamp-Grammer 

22 mei 
Dirk en Marie de Boer-Blank, Adriaan Baars, Anna Sinnige-Boekel 

29 mei 
Overl. families Steemers  en Spillekom, Henk Pronk, Nico Mandjes 
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VANUIT DE PAROCHIE 
 

   
Lente! 
 
Vanaf januari wordt het ’s morgens eerder licht. Elke ochtend komt de zon 
één minuut eerder op. Dat is bijna niet te merken, maar na twee weken is het 
goed te merken dat het eerder licht is geworden. In maart schijnt het eerste 
zonlicht door de ramen. Met het licht dat steeds eerder te zien is, merk je dat 
de lente in aantocht is. In de stilte zijn de vogels goed te horen die fluitend de 
nieuwe dag begroeten.  
 
En dan wordt het echt lente; staat de zon om 12:00 recht boven de Evenaar. 
Aan de zon is niet alleen te merken dat het lente is, het is ook een teken dat 
het Paasfeest dichterbij komt. Nadat te lente is begonnen, wordt gewacht op 
het moment van volle maan. Om daarna nog te de zondag te wachten voordat 
het Pasen wordt. 
Zonder zon en maan, zonder lente en licht, geen Pasen.  
 
Terwijl de natuur zich bevrijdt van de winterse soberheid en alles weer tot 
bloei komt, bereiden we ons voor op het Paasfeest. Het feest van Verrijzenis, 
van licht in een donkere nacht. 

 
Het Paasfeest is een feest van bevrijding. Zelfs de zware steen voor het graf 
kon de kracht van de verrijzenis niet tegenhouden. Pasen krijgt dit jaar een 
bijzondere betekenis.  
Na twee jaar van beperkingen, vieren we het feest als vrije mensen. Na een tijd 
van afstand houden, mogen we elkaar weer een hand of een knuffel geven.  
Het is fijn om in de kerk niet meer in stilte of met een kleine groep het Paas-
feest te moeten vieren. Iedereen is weer welkom om met elkaar de wederop-
standing, het nieuwe leven te vieren.  
 
De zware steen die vreugde tegenhield, de steen van angst en beperkingen, de 
steen van alleen zijn, is weggerold. Laten we dit jaar met hernieuwde kracht 
opbloeien en vol vreugde de verrijzenis vieren. 
Zalig Pasen! 
 
Kapelaan Nico Kerssens 
 
 

Vieringen rondom Pasen  
Een lied dat in de goede week gezongen kan worden is  „De koning van de vrede”, geschreven door W. Bar-
nard. In het lied klinken de verschillende stemmen (stemmingen) van de Goede week.  
 

De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan, 
de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes Naam. 
Doet open nu de poorten, de koning moet erdoor, 
och Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor. 
 
Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan, 
of zullen ze Hem doden en Gode wederstaan? 
Ik zie de Koning komen die op een ezel rijdt, 
de palmen van de bomen zijn voor Zijn voet gespreid. 



 
-17- 

 

 
 

 
Maar morgen is het anders, dan wordt hij Zelf verhoogd, 
en aan de boom gehangen en als een vrucht geoogst. 
Gij hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem? 
Het roept vandaag „Hosanna” en morgen „weg met Hem”.  
 
En machtige Pilatus, wat riep men voor uw huis? 
Vandaag „de Zoon van David” en morgen „aan het kruis”. 
En vorst van Galilea, Herodes, wat hoort gij? 
Vandaag is ‘t „Halleluja” en morgen al voorbij. 
 
En grote hogepriester, wat hoort gij, Kajafas? 
Vandaag is het „Messias” en morgen „Barabbas”.  
Wat hoort men in de straten van deze tempelstad? 
’t Is heden „Maranatha” en straks de stem der haat. 

 
In de Goede Week volgen we Jezus en herdenken we zijn laatste week: 
Palmzondag: op  10 april vieren we Palmzondag. Met een palmtakje in de hand zingen we het „Hosanna” dat 
eens in Jeruzalem klonk na. 
 
Op 15 april is het Goede Vrijdag. Om 15:00 lopen we langs de staties van de kruisweg en overwegen het 
lijden van Jezus.  
 
De Paaswake op 16 april begint om 21:30. In het duister worden de kaarsen aangestoken. Het Licht van 
Christus overwint de duisternis. Na 40 dagen klinkt het Gloria en Alleluja weer in de kerk.  
 
Op Eerste en Tweede Paasdag zijn de H. Missen om 11:00. 
 
U hoeft zich niet meer van te voren op te geven, u bent van harte welkom.  
 
 
 
Welkom terug Liturgiekoor 
Met veel enthousiasme zong het Liturgiekoor op 26 september, de zondag van de parochielunch.  
Ook in oktober heeft het koor gezongen.  
Helaas werden daarna weer allerlei beperkingen ingevoerd in de kerk. Koren mochten alleen met kleine 
bezetting zingen. Daarom besloten de dames van het liturgiekoor niet meer te zingen. 
Nu de meeste maatregelen zijn opgeheven, komt het koor weer zingen.  
Zondag 3 april heeft het Liturgiekoor na een half jaar afwezigheid weer gezongen.  
Welkom terug!  
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MENSEN MENSEN MENSEN 
 
Verjaardag 
Bent u de afgelopen tijd jarig geweest of viert u binnenkort uw geboortedag? Van harte 
proficiat. Een nieuw levensjaar mag in dankbaarheid uit Gods hand ontvangen en geleefd 
worden!  
 
 
Huwelijksverjaardag 
Staat u komende tijd stil bij uw trouwdag, of is deze kortgeleden herdacht, dan wensen we 
u alle goeds toe in verbondenheid met uw echtgeno(o)t(e).  
 
 
Doopsel 
Stil gestaan bij uw eigen doopdag? Vier deze elk jaar als een cadeau en de levensbron van uw 
onderdompeling in de genade van Christus zal nooit opdrogen.  
Wilt u uw kind het katholiek Doopsel laten ontvangen of bent u zelf hierin geïnteresseerd? 
Neem contact op! 
 
 
Geboorte en verwachting 
Soms ontvangen we een geboortekaartje of krijgen we een blij bericht dat jonge mensen 
vader en moeder gaan worden. Veel zegen bij deze belangrijke verrijking van jullie leven!  
 
 
Verdriet 
Maar ook bij verdrietige gebeurtenissen, zoals ziekzijn, zorgen, overlijden, verlies en gemis, 
delen wij dit als geloofsgemeenschap met elkaar. Draagt elkanders lasten (Gal.6,2) zegt een 
bijbelwoord. We leven met elkaar mee en dragen samen de pijn waar je doorheen moet. En 
weet dat we bidden om sterkte voor u. Houd vol en we bewonderen ieder die toch wegen 
vindt om elke dag te nemen zoals die komt. 
 
 
Verhuisd 
Ben je op een andere plek komen te wonen: veel woongenoegen in je nieuwe optrekje. 
Heel  belangrijk om je thuis ook echt thuis te voelen! 
 

Ziek 
Hen die ziek vergeten we niet. Ze zijn elke dag in onze gedachten en gebeden, en dat 
blijft ook zo. We wensen u, als het u betreft, maar ook onze vriendinnen/vrienden met 
een lichamelijke handicap, veel sterkte toe voor dit najaar.  
 
Huwelijk 
Plannen maken. Toekomst in beeld proberen te krijgen. Daarvoor moet een basis gelegd worden. Wat voor 
keuzes passen daarin? Iedere persoon zoekt naar werkelijk en blijvend geluk. Weini-
gen vinden het. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met teveel terughoudendheid om 
een radicale keuze te maken.  
Misschien is dat voor jou anders. Misschien heb je de liefde van je leven gevonden. 
Misschien loop je te denken aan trouwplannen? Jouw leven geven aan iemand anders 
en omgekeerd. Een levensproject. De weg van liefde en trouw gaan met iemand. Niet 
voor niets heeft Christus van het Huwelijk een heilig sacrament gemaakt, en de apostel 
vind dit 'een groot geheimenis' (Ef,5,32). 
Ga een gesprek aan met een van de priesters als je/u/jullie rondlopen met vragen omtrent trouwen (in en 
voor de Kerk) en hoe daar een stap in te zetten. 
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FIETSTOCHT  
 
Imke en Nico, fietsen vanaf het Kalf, via Santiago de Compostella, naar Lourdes!! 
 
Werken hebben we genoeg gedaan, we gaan met pensioen en deze vrije tijd gaan we invullen met deze 
fietstocht. 
Begin Mei 2022 vertrekken we vanaf de Kalverkerk, nadat Pastoor Kerssens onze fietsen heeft ingewijd , met 
de kracht en steun van een ieder die ons lief zijn.  
We willen er acht weken voor ut trekken, om 3600km verder , voldaan door deze ervaring van de fietstocht, de 
toekomst positief te gemoed te zien. 
 
Spierziekte is zo’n beetje de rode draad binnen ons gezin, dit heeft ons verdriet en vreugde gegeven. 
 
Ons motto is dan ook: Help Spierziekte de wereld uit!!  
We verbinden aan deze fietstocht een goed doel, namelijk: Spieren voor Spieren. 
We maken op de website van Spieren voor Spieren een eigen pagina aan, zodat u ons kunt/mag doneren.  
 

www.sportenvoorspieren.nl/actie/imke-en-nico-nugter 
 
Met vriendelijk groet, Imke en Nico Nugter 

 

 

DIAMANTEN BRUIDSPAAR 
 
Diamanten Bruidspaar 
 
Op 2 maart j.l. waren Stef en Ria Derksen 60 jaar getrouwd.  
 
Stef is al van het begin al aan bij de bouwploeg, dus dat is al heel wat jaren. 
Hij heeft in de bouwploeg allerlei werkzaamheden gedaan en heeft onder 
andere heel wat geschilderd zoals de pastorie en het houtwerk rondom de 
kerk. Ook is hij jaren voorgegaan in de kerk bij het rozenkrans gebed.  
Ria heeft het de laatste jaren moeilijk met haar gezondheid en we zijn blij 
dat zij deze mijlpaal hebben kunnen vieren. Het feest hebben ze in de hui-
selijke kring gevierd.  
 
Stef en Ria, wij wensen jullie nog vele mooie jaren samen.  
 
Namens de bouw- en tuinploeg, 
Ada Mandjes 
 

 

 

http://www.sportenvoorspieren.nl/actie/imke-en-nico-nugter
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KINDERWOORDDIENST 
 

Na bijna 2 jaar stilte is het weer tijd voor actie! Elke zondag staan wij 
weer klaar voor de kinderwoorddienst en Tienerkwartier. 
 
Tijdens de kinderwoorddienst maken we knutselwerkjes rond het thema van die 
zondag. De tieners bespreken het evangelie en krijgen een weekopdracht. 
 
Neem gerust eens een vriend(in) mee! 
 
Vivian & Phaedra 
 
 

KISI CLUB ZAANDAM 
 
KISI Club Zaandam 
 
Ook de KISI Club is 2 jaar stil geweest. De KISI kids zijn ouder geworden 
en de meeste zijn de club ontgroeid. 
 
Voor de herstart zijn we opzoek naar nieuwe KISI kids van 6 t/m 11 jaar. 
 
Tijdens de bijeenkomsten gaan we zingen, bewegen en spelletjes doen rondom 
een bijbels thema. Iedereen is welkom. 
 
Interesse? 
Geef je nu op bij Phaedra La Reine of bij kapelaan Nico. 
 
Bij voldoende animo zullen plaats en tijd in overleg worden bepaald. 
 
Het KISI team 
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