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Warung Berkat
Indonesische Specialiteiten
Toko - Afhaalcentrum
Eethuis – Catering
RAMES MENU:
RAMES SPECIAAL: € 11,00
Nasi/Bami/Rijst + 9 gerechten
of:
RAMES KLEIN: € 8,50
Nasi/Bami/Rijst + 5 gerechten
Openingstijden: maandag t/m zaterdag
11.00 – 19.00 uur - zondag gesloten
 075 616 71 18

Rozengracht 68, 1506 SH Zaandam
www.warungberkat.nl

’Het Zaanse Hoekje’
de huiskamer van de Zaanstreek e.o.
 voor een gezellig diner
 voor al uw feesten, partijen, lunches,
brunches en condoleances.
 voor al uw catering thuis
 gratis parkeergelegenheid naast restaurant
uitverkozen tot
BESTE TERRAS VAN HET JAAR
NIEUW
het hele jaar buiten zitten
in onze verwarmde serre
De Watering 1, 1503 VR Zaandam
telefoon: 075 614 42 15
www.zaansehoekje.nl / info@zaansehoekje.nl
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Voorwoord
VOORWOORD

V

oor de voorzijde van dit paasblad is gekozen voor een afbeelding van Christus die de maaltijd
gebruikt met Zijn vrienden. Hij heeft net gezegd: ‘Een van jullie zal Mij overleveren’ (Mt. 26,21).
Dat zorgt natuurlijk voor enige commotie. Kijk maar. De vrienden raken allemaal druk in gesprek met elkaar. Niemand let nog echt op Jezus die toch aan het woord was. Allemaal beginnen ze te
roepen ‘Ik ben het toch niet, Heer?’ en zich hardop af te vragen ‘Wie bedoelt Hij?’ We zien Johannes het
dichtst bij Jezus zitten, hij leunt zelfs tegen de borst van zijn Heer aan. Hij kon Jezus dus zachtjes vragen: ‘Heer, wie is het?’ (Joh. 13,25).
In het dicht bij Jezus zijn is Johannes een mooi voorbeeld voor ons. Hij verliest zich niet in onrust, maar
leunend tegen Jezus’ Hart aan wil hij blijven luisteren. Weliswaar was hij de jongste leerling, hij was
wel de enige die niet wegvluchtte. Stoer en onverschrokken bleef Johannes aan de voet van het kruis
bij Hem en daar was moed voor nodig. Want de Romeinen hadden best hem toch ook best kunnen oppakken en kruisigen: ‘Jij hoort toch ook bij die Galileeër?’ De andere apostelen namen dit risico niet.
Johannes wel.
Toch was het niet alleen maar dapper dat deze jongeman zijn Leermeester en Vriend trouw bleef tot
de laatste snik. Er komt ook een diep geloof uit naar voren. Johannes staat daar niet zomaar. Hij beseft
dat deze Gekruisigde die hij van zo dichtbij heeft meegemaakt het Paaslam is dat daar Zijn reddingswerk voor de mensen ten uitvoer brengt. Blijkens wat hij geschreven heeft – evangelie, brieven en het
laatste bijbelboek ‘Openbaringen’ – moet Johannes dit in zijn verdere leven steeds beter zijn gaan begrijpen. Er zijn veel ervaringen door deze ooggetuige opgetekend. Samen met Petrus heeft hij in het
lege graf gestaan één dag na de sabbat. Wat een geschikte gids kan Johannes de evangelist daarom
voor ons zijn.
Oude koperen omslagen van evangelieboeken beelden Johannes vaak af als adelaar maar in wie hij
was en wat hij schrijft staat hij dicht bij ons. Als gewone jongen, zoon van een vissersfamilie, riep Jezus
hem samen met zijn broer Jakobus uit de boot van hun vader Zebedeüs. En zo begon het avontuur.
Iedereen, hoe gewoon we onszelf wellicht ook vinden, is uitverkoren. Jezus roept ‘Volg Mij’. Maar…
‘blijf ook bij Me als het moeilijk wordt’. Natuurlijk wordt ook bij ons de trouw aan Jezus op de proef
gesteld. Houden we net als Johannes vast aan Zijn vriendschap? Aan de sacramenten en het geloof van
Zijn Kerk? Blijven we naast Maria aan de voet van het kruis als het donker wordt om ons heen?
Terug naar de plaat op de voorzijde. Met het Laatste Avondmaal op donderdagavond begint de driedaagse van Jezus’ lijden, dood, graflegging, grafrust en verrijzen. Maar eerst mochten de leerlingen bij
Jezus ter communie. Ze ontvingen de volmacht om dit sacrament te blijven bedienen als Jezus’ eerste
priesters. De driedaagse omvat dus de vooravond, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, de nacht en tenslotte
Paasmorgen. Dagen die van ons een duizelingwekkende geloofssprong vragen... En je kunt zeggen: ook
van Jezus vroeg het geloof maar dan omgekeerd: geloof in ons. Jezus heeft geloofd, gehoopt hopend,
gebeden, vertrouwd dat het voor niemand van ons vergeefs zou zijn. Hij heeft verlangd en gewenst dat
we bereid zouden met Zijn levensgave ons voordeel te doen en wat we in het Paastriduüm gedenken
en vieren ons en zoveel mogelijk mensen ten goede zou komen. Daarvoor heeft hij het volbracht
(vgl. Joh. 19,30).
Onze gids en geloofsbroer St. Johannes zal ons hier zeker bij helpen. Hij spoort ons aan om net zo dicht
bij de harteklop van Jezus te komen als hij is geweest.
Aan de lezeressen en lezers in onze Zaanse parochies wens ik mede namens de collega’s in het pastoraat een gezegende Goede Week en Paastijd toe.
pastoor F. Bunschoten
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Nieuws
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
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com
Hieronder een samenvatting van wat besproken en afgehandeld is in de bestuursvergadering van en 27 januari jl.

Parochiezaken
Verschillende kerken worden geconfronteerd
met noodzakelijk groot onderhoud aan hun
daken.
Op 26 januari zijn in de Petrus in Krommenie
de parochianen uit Wormerveer welkom geheten. De prachtige Godslamp uit de O.L.V. Geboortekerk heeft intussen een mooie plaats
gekregen. Op de zondag is er heen en terug
busvervoer naar de viering in de Petrus.
In de Jozef is een goed bezochte en goed verlopen avond gehouden om zich te bezinnen op de
toekomst.

Algemene zaken
Inzake de veiligheid van mensen en gebouwen
is geïnventariseerd wat daar zoal onder valt.
Om een en ander goed te behartigen zou er
eigenlijk een portefeuillehouder in het bestuur
moeten zijn die dat op zich neemt, of in ieder
geval iemand die het overzicht houdt en het
bestuur adviseert.
De software voor de ledenadministratie van de
parochies baart zorgen.

Correctie
In het verslag van de bestuursvergadering van
8 oktober 2019 is een stukje opgenomen over
de pastorale bezetting in Regio Zaanstad. Hierin staat: Met twee priesters, een diaken en een
pastoraalwerker is het niet haalbaar om in alle
acht kerken (intussen zeven) een zondagmorgenviering om 10.00 uur te handhaven.
Dit klopt niet. In onze regio zijn drie priesters,
een diaken en een pastoraal-werker werkzaam.
Daarnaast kunnen we rekenen op pastorale
steun van een team van emeriti priesters en
pastoraal werkers én een groep toegeruste en
toegewijde parochianen die het samen mogelijk maken dat in elke parochiekerk een goede
viering bijgewoond kan worden.

Verkoop
O.L.V. Geboortekerk
De verkoop is rond. Na de afscheidsviering van
12 januari waarin het decreet is voorgelezen is
de kerk aan de eredienst onttrokken. Er zijn
geen bezwaren hierop binnen gekomen. De
parochie als zodanig fuseert met de Petrusparochie in Krommenie, maar ieder kan zelf een
andere keus maken.

HH. Martelaren van Gorcumkerk
Het proces van verkoop verloopt moeizamer
dan was voorzien. De eerste koper is inmiddels
afgehaakt. Er worden contacten gelegd met
andere kandidaten.

Namens het bestuur,
Corrie van Sijl / Marga Breed

Nie
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uws
NIEUWS VANUIT HET RK PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK
Ontwikkelingen in ons bisdom
Graag wil ik ieder bedanken die mij geluk en sterkte heeft gewenst bij
mijn benoeming tot deken van het dekenaat Zaanstreek IJmond. Intussen
ben ik met mijn taak begonnen door op kennismakingsbezoek te gaan bij
de bestuursvergadering van de parochies gelegen te Heemskerk, Castricum,
Uitgeest, Beverwijk, Velsen-Noord. Het was interessant om al hun verhalen en plannen te horen. Ik mag opvolger zijn van emeritus-deken Ton
Cassee voor wie ik veel waardering heb. Hij is voor mij een goed voorbeeld om ook dicht bij alle mensen te staan die een beroep op mij doen.
Het vroegere dekenaat Haarlem is in drie delen uiteengevallen. In totaal is
het bisdom nu in tien dekenaten ingedeeld. In het bijzonder heeft de bisschop
de wens geuit dat de dekens ‘herders voor de herders’ moeten zijn, dus aandacht hebben voor wat er
leeft bij alle priesters, diakens en pastoraal werkers in het dekenaat. Ook hebben de dekens intussen
hun eerste dekensvergadering gehouden. Ze kwamen samen rondom Mgr. Punt en aanwezig was ook
Mgr. Hendriks, diens opvolger.
- Het uitzwaaien van onze bijna emeritus-bisschop en de in-bezit-name van de bisschopszetel
(cathedra) door de nieuwe bisschop zal plaatsvinden tijdens een Eucharistieviering in de Sint
Bavokathedraal te Haarlem ’s middags op Tweede Pinksterdag. Dan wordt ook Mgr. Punt’s 25jarig bisschopsjubileum gevierd. Iedereen is bij die viering van harte welkom dus noteert u dit
gerust in uw agenda.
- Ook herinner ik u eraan dat iedereen welkom is in de Chrisma mis tijdens de Goede Week op
woensdagavond 8 april 19.30 u. in de Sint Bavokathedraal te Haarlem, waarin de heilige Oliën
worden gewijd.
deken F. Bunschoten
Coronavirus
Op het moment dat dit blad in de maak is breidt het aantal besmettingen met he t
Coronavirus in Nederland zich nog steeds uit. Bij veel mensen houdt corona de ge moederen bezig. Vlak na Aswoensdag hebben de Nederlandse bisschoppen een be paling uitgebracht ten aanzien van het inperken van besmettingsrisico’s tijdens de
Mis in katholieke kerken. Deze staat te lezen op www.rkkerk.nl. Ook in onze Zaanse parochies volgen wij zoveel mogelijk die richtlijn. Natuurlijk zijn er vragen te stellen bij de
noodzaak en effectiviteit van zulke maatregelen. Maar gehoorzaamheid aan de herders van Chri stus is ook veel waard. Tussen bisdommen in Europa zien we veel verschillen in het omgaan met
corona: van zeer drastische maatregelen tot helemaal geen bijzondere maatregelen. We bidden
en hopen dat de uitbraak van dit virus spoedig onder controle zal zijn, al beseffen we ook mi sschien wel als nooit tevoren dat we kwetsbaar zijn en niet alles in de hand hebben. Mogen we als
christenen de tekenen van de tijd steeds beter leren verstaan.
Bij het samenstellen van dit blad werd bekend dat i.v.m. eerder genoemd virus er t/m 30 maart géén vieringen zullen plaatsvinden in de parochiekerken. Wèl zullen de drie parochiekerken van Zaandam-Zuid op zondagmorgen open zijn voor gebed. De Sint-Bonifatiuskerk is, naast op zondagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, zoals gewoon op zaterdagmiddag open
van 13.00 uur tot 16.30 uur.
Let op vervolgberichten omtrent het virusgebeuren op de website:
 www.katholiekzaanstreekzuid.nl
 rkkkerk.nl
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V&T
STUURGROEP VORMING & TOERUSTING
 Meditatief schilderen
Bij meditatief schilderen wordt er meestal vanuit een gedicht of een verhaal uit
een boek gewerkt. Daarbij is het belangrijk het denken los te laten en je handen
te laten leiden. Het schilderen is een proces dat je in staat stelt om dicht bij je
innerlijk te komen en van je inzichten te leren.
De inleiders zijn Marian Neeft en Coby Huijpen. Voor de materiaalkosten
betaalt u per keer € 2,50.
o Data: vrijdag 3 april, 1 mei en 5 juni van 13.30 tot 16.00uur.
o Plaats: Het Achterschip, Maria Magdalenakerk, Wormer.
o Aanmelden: Liesbeth Patist  075 642 11 11
 Geloven Nu
Aan de hand van de Geloven Nu reeks gaan we met elkaar in gesprek, waarbij een Bijbeltekst leidraad
is. Ook andere onderwerpen zijn echter mogelijk. Er is geen leeftijdsgrens, dus iedereen, die geïnteresseerd in de Bijbel is, is van harte welkom.
o Data: dinsdag , 28 april, 26 mei 2020 van 20.00 tot 21.30uur.
o Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie
o Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben Commandeur.
o Aanmelden: Liesbeth Patist  075 642 11 11
 Maria lezing ‘Zie daar, uw moeder’ (Johannes 19,26)
Met deze woorden, door Jezus aan het eind van zijn aardse leven uitgesproken, is Maria al eigenlijk tot
moeder van de Kerk benoemd. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie heeft Maria de titel ‘Moeder van
de Kerk’ gekregen. En sinds het Tweede Vaticaans concilie wordt de moeder van God gedurende het
liturgisch jaar ook bijzonder vereerd. Bijvoorbeeld op Maria Lichtmis (2 februari.), de gedachtenis van
O.L. Vrouw van Lourdes (11 februari), het feest van Maria ten hemelopneming (15 augustus).
In de loop der tijd is Maria op verschillende plaatsen in de wereld verschenen. Of hebben mensen visioenen in bepaalde plaatsen gehad. Deze plaatsen zijn vaak uitgegroeid tot bedevaartsoorden. Enkele
van deze plaatsen, waaronder Parijs, Covodonga, La Salette en Fatima heb ik tijdens een reis bezocht
waarvan ik foto’s en de daarbij achterliggende verhalen met u wil delen. En wie weet kunnen we nog
wat dieper ingaan op Maria’s medewerking aan onze verlossing.
o Datum: Donderdag 14 mei 2020 Tijd: 20.00 uur
o Plaats: Pastorie Odulphus Dorpsstraat 570 Assendelft
o Inleider: Vera Schneijderberg

Door-de-weekse vieringen en biechtgelegenheid in Zaandam-Zuid
St. Bonifatiuskerk, Zaandam:

Eucharistie: wo. 19.00 u; eerste vr. v.d. maand. 9.30 u;
biechtgelegenheid: Goede Vrijdag ná de viering (± 16.00 uur),
Paaszaterdag 15.00 – 16.00 uur (alle andere dagen op afspraak)
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. maand. 10.00 u.; aanbidding: vr. 18.00 – 19.00 u;
eerste vr. v.d. maand. 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. maand 10.00 u;
Eucharistie: elke 4e wo. v.d. mnd. 10.00 u.
Zorgcentrum Festina Lente:
Protestantse kerkdienst: elke 1e di. v.d. maand. 14.30 u;
Eucharistie: elke 2e en 4e di. v.d. maand
-6-

Activiteiten
INTERKERKELIJKE ACTIVITEITEN IN DE REGIO
 Matthäus Passion, Joh.Seb. Bach COV Zaanstreek
Op zondag 5 april a.s. voert de Christelijke Oratorium Vereniging Zaanstreek volgens vierjaarlijkse
traditie de Matthäus Passion uit van J.S. Bach.
Dit werk raakt mensen diep. In een tijd van vervlakking maar ook van onzekerheid biedt dit wereldberoemde muziekstuk de mogelijkheid om in de Passietijd het geloof op een persoonlijke manier te beleven. In diepere zin vertolkt de passiemuziek de christelijke waarden en overtuigingen van heel veel
mensen waardoor zij geraakt en geïnspireerd worden. De landelijke populariteit van de klassieke Passionen en ook van de moderne Passion op TV, bevestigen dit. De boodschap van het lijdensverhaal:
liefde, vergeving en verdraagzaamheid is universeel en spreekt ook vandaag veel mensen aan bij de
actuele maatschappelijke vraagstukken
COV Zaanstreek wordt begeleid door het Promenade Orkest. Medewerking wordt verleend door professionele solisten en het Waterlands Jeugdkoor NHSK. Algehele leiding: Gerrit Maas.
o Plaats: Oostzijderkerk, Zuiddijk 1 Zaandam. Tijd: 14.00uur
o Entreeprijs: € 27,50, jongeren t/m 16 jaar CJP en ISIC € 15,-.
o Kaartverkoop: Zaandam: Bruna, Damstraat 11, Fluxus, Westzijde 148. Krommenie: CD-DVD
shop Erwin Vermast, Zuiderhoofdstraat 2. Via e-mail: info@covz.nl. en vóór aanvang.
 Micha, een zangstuk over onderdrukking, hoop en bevrijding
Op zondag 3 mei wordt in de Bonifatiuskerk het zangstuk Micha uitgevoerd door een projectkoor o.l.v. Jos Martens. Het stuk is door hem gecomponeerd op teksten van Bart Vijfwinkel die zich baseerde op het bijbelboek
Micha (8e eeuw v. Chr.). De profeet gaat hevig tekeer tegen onderdrukking
en machtsmisbruik, maar voorspelt ook een vrederijk waar zwaarden omgesmeed zullen worden tot ploegscharen. Zijn aanklacht tegen onrecht en
onmenselijkheid gaat over in het hoopvol uitzien naar de vrijheid en het
licht. De profetie van Micha is nog steeds actueel en sluit goed aan bij de 75jarige herdenking van bevrijding uit genadeloze onderdrukking op 4 en 5
mei.
Sint-Bonifatiuskerk, zondag 3 mei, aanvang 16.00 uur. Toegang vrij.
 Boekenmarkt St. Petruskerk – Krommenie
Op zaterdag 4 april is er weer een grote Boekenmarkt in de St. Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie. U bent van harte welkom van 10 uur tot 16 uur. De koffie staat klaar.
Tijdens deze Boekenmarkt verkopen we ook CD’s, DVD’s, LP’s en single’s.
Daarnaast ook legpuzzels vanaf € 1,00 per stuk.
De boeken gaan voor een zacht prijsje weg. Veel pockets van o.a. Simeon (Maigret), P.G.Woodhouse,
Ruth Rendell en
Francis Durbridge. Van Godfried Bomans tot Youp van ’t Hek, van Nicci French
tot Saskia Noort. Een zeer gevarieerd aanbod voor lage prijzen. Het goedkoopste
boek is € 1,00 en de duurste € 25,00. De CD-collectie bestaat uit veel
klassieke CD’s, ook hebben we veel LP’s in de verkoop, voor een zacht
prijsje.
Kom vroeg, dan heeft u de beste keus! want weg is weg.
De opbrengst is voor de jaarlijkse Vastenactie, dit jaar voor onderwijs
en vorming om jonge mensen een goede start voor hun leven te geven.
Op zaterdagavond 4 april en zondagochtend 5 april, na de kerkdienst,
is het vervolg van de Boekenmarkt.
 Levensboek Humanitas Zaanstreek
Heeft u ooit wel eens gedacht, daar kan ik wel een boek over schrijven, over mijn leven.
Levensboek is een project van Humanitas Zaanstreek. Geschoolde schrijvers maken samen met de
vertellers een boek over hun leven.
Age de Jong is één van de schrijvers, werkt al jaren voor dit project en heeft al aardig wat boeken geschreven.
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Activiteiten
INTERKERKELIJKE ACTIVITEITEN IN DE REGIO
Age, wat maakt het zinvol voor jou om je in te zetten voor dit project ? Weet je, zegt Age, je
komt als vrijwilliger bij iemand die je niet kent. In het begin is het aftasten of de
verteller zich wel open wil stellen om zijn hele leven aan een wildvreemde te vertellen. Mijn ervaring is, dat die angst snel is verdwenen en gunt de verteller mij
een kijkje in zijn of haar leven.
De schrijvers komen 10 tot 12 keer op bezoek om een interview af te
nemen gedurende anderhalf uur en binnen een jaar ligt het boek klaar.
De verteller betaalt alleen de kopieer- en drukkosten van het boek en de
ervaring leert, dat de prijs van het boek gemiddeld op 10 euro uitkomt.
Er volgt uiteindelijk een officiële uitreiking van het boek. Familie wordt uit
genodigd en soms halen we zelfs de krant.
Heb je interesse om je aan te sluiten bij dit project als verteller of als schrijver, neem dan contact op
met Annemieke Schoen, telefoon : 075-6874129
Frans Duivenvoorden
ZOMERKAMP, GEZINSWEEKEND, CELEBRATE
 Tiener zomerkamp ‘Break-out’
Wat geeft jou passie, waar krijg jij energie van? Hoe kom jij echt tot leven? In een tijd waarin er van alles van ons wordt gevraagd, is het zinvol om te kijken wie of wat jou echt
energie geeft. Tijdens Break-out 2020 gaan we ontdekken hoe we ten volle kunnen leven. Wat is
de rol van Jezus in dit geheel? Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, maar wat
betekent het dat Hij leven is? Ontdek dit in een week vol creativiteit, gebed, sport
en gezelligheid rond het thema ‘Alive’.
Na het succes van vorig jaar met de 16+ deelgroep, bieden we dit jaar voor de leeftijd 16-18 jaar een
apart programma aan. Natuurlijk zullen er overlappende onderdelen zijn met het programma van de
12-15 jarigen, zoals bijv. de Avond van Barmhartigheid.
o Waar:
Julianaklooster Heiloo
o Wie:
12 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar
o Wanneer:
6-10 juli
o Prijs:
€ 85, Katholiek Gezinsweekend
De Stichting Katholieke Gezinsweekenden organiseert van 24 t/m 26 april een weekend in groepsaccommodatie ‘De Hoof’ in Someren. De priesters P. Kuipers en L. Simons zorgen voor het geestelijke
gedeelte. Geïnteresseerd? Kijk verder op: www.katholiekegezinnen.nl.
 Celebrate Festival
Dit jaar van 25 april t/m 1 mei wordt in Voorthuizen weer de vakantieweek ‘Celebrate’ gehouden. En
tegelijkertijd op diezelfde locatie het eraan gekoppelde tienerfestival ‘Crossover’. Georganiseerd door
een enthousiaste katholieke groep die hier een heel goede formule voor ontwikkeld heeft. Interesse? Kijk verder op: www.celebratefestival.nl.

In verband met de corona-crisis
geldt voor al de eerdergenoemde items:
let op de informatievoorzieningen via Internet,
de dag- en weekbladen en uw eigen parochiebladen!
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Pastoraal
PASTORAAL WOORD UIT DE REGIO

Mensen in onze tijd willen vrij zijn en in vrijheid leven. Dat willen we dit
jaar speciaal onderstrepen, nu het 75 jaar geleden is dat we wereldoorlog II achter ons lieten en konden herademen in vrijheid. Mensen willen
zelf bepalen waar ze gaan of staan, wat ze te doen of te laten hebben.
Toch staat een mens niet los van alles en iedereen in het leven.
Alleen al wie deelneemt aan het verkeer op straat weet dat er
regels nodig zijn over de voorrang, om botsingen en ongelukken
met anderen te voorkomen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het
intermenselijk verkeer, in relaties, vriendschappen en op het werk.
Ook daar beseft iedereen dat er regels en afspraken zijn van hoe je
met elkaar omgaat, om beledigingen, discriminaties en ruzies te
voorkomen. Maar al te vaak hoor je hoe verkeerde bejegeningen
kunnen uitpakken.
Al in het Oude Testament hoor je hoe Mozes namens God regels en wetten kreeg voorgeschreven om
met zijn allen in de woestijn te kunnen overleven. Je hoeft jezelf natuurlijk niet klakkeloos aan dé wetten en regels te houden. De opdracht is om ze met hart en ziel te volbrengen. Alles is bedoeld om mensen op weg te helpen om goed met elkaar te kunnen samenleven. In het begin zijn ze een grote hulp
om je aan alles te houden en op de duur maak je die voorschriften ‘eigen’ en dan valt het ook niet
zwaar je er aan te houden.
Maar dat valt niet mee, gezien onze vrijheidsdrang. Wie schrijft mij eigenlijk de wet voor? Wie bepaalt
hoe ik mij te gedragen heb met anderen? Maar al te vaak hoor je zeggen: “ik vind”en dan houd je je
mond maar.
In deze Veertigdagentijd ontmoeten we heel direct Jezus, die in vaak sterke uitspraken oude regels van
een nieuw jasje voorziet. Hij schuift ze niet terzijde maar geeft er een andere ‘kleur’ aan. Er stond: ”Gij
zult uw naasten beminnen en uw vijand haten” maar Jezus maakt er iets totaal anders van. “Gij zult uw
naasten beminnen en uw vijand beminnen“. Dat is dus een opdracht voor ons. “Begin er maar aan”,
zult u zeggen. De toestand in de wereld roept eerder wraak gevoelens op en menig slachtoffer zit in de
rechtzaal te hopen op de zwaarste straf. “Bid voor degenen die u vervolgen”. Ook de vijand is een naaste! Hier naar te handelen is een uitdaging. Daarom is het goed om bij de herdenking van de bevrijding
ook Duitsers uit te nodigen. Elkaar op een ‘hoger plan’ helpen bevordert de VREDE.
Met Pasen voor de deur mogen we ons aan Jezus vastklampen. Hij vergaf zijn beulen en reikte de hand
aan de moordenaar die naast hem hing. Op de Paasmorgen was alles nieuw. Het leven overwon de
dood en al het dodende…
Goed voorbeeld doet goed volgen, maar je moet het durven en het niet uit de weg gaan. Zo kunnen we
echt ‘Kinderen van God’ genoemd worden en het wereldgebeuren een andere loop gaan geven. Innerlijk vrij zijn helpt je om beter te kunnen aanvaarden en te verwerken wat het leven met zich meebrengt. Moge het Paasfeest je díe houding aanreiken en je daardoor echt een vríj mens maken.
A.F.M. Goedhart, pastoor
Sint-Bonifatiusparochie, Zaandam-Centrum
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Vrijheid
75 JAAR VRIJHEID
DE 'ST. BONIFATIUS' IN DONKERE DAGEN

door Clara Bruins

De 'St. Bonifatius' in donkere dagen is de titel van een boekje dat in 1995 werd uitgegeven t.g.v. 50 jaar
herdenking bevrijding van Nederland. Hierin wordt in grote lijnen de oorlogsgeschiedenis geschetst
van de 'St. Bonifatius' als centrum van katholiek verzet in Zaandam. In het kader van 75 jaar bevrijding
schenkt de Bonifatiuskerk aandacht aan dit verzet op zaterdag 2 en zondag 3 mei.
Monumenten spreken
Centraal staat een film uit de reeks Monumenten Spreken n.a.v. het Christus Koning Monument dat na
de oorlog is opgericht uit dankbaarheid dat de kerk gespaard is gebleven. In deze documentaire komen verschillende getuigen aan het woord over het verzet in en rond de 'Bonifatius'. Eén van hen is de
overleden parochiaan Gerard Bart die op jeugdige leeftijd koerier was voor kapelaan Groot. Hij bracht
brieven voor hem over, verstopt in zijn plusfour.
Kapelaan Gerrit Groot, leider van het katholieke verzet
Kapelaan Gerrit Groot (1918-1981) leidde een verzetsgroep die onderduikers hielp en hij was medeoprichter van de katholieke verzetskrant de Typhoon. Door zijn werk in de jeugdbeweging van de Bonifatius (verkennerij) kwam hij in het verzet terecht. Hij stichtte de Rooms Katholieke Centrale (RKC)
die onderduikadressen regelde voor jongens en mannen die een oproep voor tewerkstelling in Duitsland kregen. Ze werden ondergebracht in en rond Veghel (N-Br) waar de kapelaan geholpen werd
door een familielid in een klooster.

Enkele leden van de RKC., v.l.n.r. Tijmen Kuijt, Martin de Rooij, kapelaan Gerrit Groot, Jan Vos,
Cees Kruidenberg, Gerrit Bouwmeester, Piet Hagendoorn en Jan van 't Padje
Bonifatiuskerk: trefpunt van verzet
Door kapelaan Groot werd de 'Bonifatius' steeds meer een verzetscentrum waar ook wapens en distributiebonnen werden opgeslagen. Behalve de kerk en pastorie was ook het katholieke Verenigingsgebouw erbij betrokken. Groot kreeg van pastoor Van der Marck, die fel anti-Duits was, alle ruimte. Door
de samenwerking met andere verzetsgroepen kwamen er veel vreemden over de vloer van de pastorie. Vanaf eind 1944 was ook Johan Wastenecker, overste van de Binnenlandse Strijdkrachten in
Noord Holland, welkom. Hij ging door voor een oom van kapelaan Groot.
- 10 -

Vrijheid
75 JAAR VRIJHEID
De Typhoon en Strijd
Op 12 oktober 1944 werd de Typhoon, ontstaan in de 'Bonifatius', voor het eerst uitgegeven. De gestencilde editie werd in december vervangen door een gedrukte versie. Het stencillen, drukken en
zetten vond plaats in de pastorie, het Verenigingsgebouw, de katholieke bibliotheek en bij drukkerij
Vos tegenover de kerk. In oktober 1944 verscheen ook een dagelijks nieuwsbulletin 'Strijd' van de
gezamenlijke verzetsgroepen. Het verspreiden hiervan werd één van de parochianen, Jan Bouwmeester, fataal. Hij werd gearresteerd en stierf op 3 januari 1945 in kamp Neuengamme op de leeftijd van
32 jaar.

Ondergrondse ruimte onder het priesterkoor

Gewelfgang boven één van de zijbeuken

Schuilplaatsen
De Bonifatiuskerk had genoeg plekken om zich te verschuilen voor een inval van de Duitsers. Zo had
de verzetsgroep van kapelaan Groot een schuilplaats onder de preekstoel. Toen er op 6 februari 1945
een razzia was in de buurt van het katholieke gebied kon de kapelaan met andere mannen op tijd onder de grond verdwijnen. In de voormalige stookruimte onder het priesterkoor is achter een (vernieuwde) deur de toegang te zien naar de ondergrondse schuilplaatsen. Vluchtwegen en plekken voor
illegale activiteiten waren er ook in de gewelven boven de zijbeuken. Deze gewelfgangen zijn aan
weerszijden van de koorzolder te zien. In één van de gangen had Wastenecker een seinpost.
Wilt u meer weten over de oorlogsgeschiedenis van de Bonifatiusparochie?
Op 2 en 3 mei bent u van harte welkom in de Bonifatiuskerk. Onze vrijwilligers zullen u graag de weg
wijzen en uitleg geven.
Zaterdag 2 mei van 10.00 tot 16.30 uur en Zondag 3 mei van 12.00 tot 16.00 uur:
doorlopende vertoning van een film over het verzet rond de 'Bonifatius' in de pastoriezaal
expositie met foto's, documenten en correspondentie uit de jaren 40-45 in de kerk
bezichtiging van schuilplekken (boven in de kerk onder begeleiding)
heruitgave van het boekje De 'St. Bonifatius' in donkere dagen
Zondag 3 mei, aanvang 16.00 uur:
Uitvoering van Micha, een zangstuk over onderdrukking, hoop en bevrijding door een
projectkoor o.l.v. componist Jos Martens. Tekst Bart Vijfwinkel. Toegang vrij.
Lees meer op pagina 6
Vrijdag 15 mei 20.00 uur:
Bevrijdingsconcert met Marco Bakker, Melissa Venema, Dub de Vries, Erica Vogel, Double Four,
Ruud Luttikhuizen en Julian Koenen. Toegang vrij.
- 11 -

Vrijheid
VERBAZING OVER VRIJHEID

Liefde schept vrijheid
Vrijheid heeft met liefde te maken, ontdekt Trouw-columnist Marjolijn van Heemstra tot haar verbazing. Wie vertrouwd is met de christelijke traditie kijkt daar minder vreemd van op. Christelijke vrijheid, of verlossing is ondenkbaar zonder liefde. Het betekent je handen openen, in het besef dat God
van je hield vanaf het allereerste moment, nog voor je maar iets gedaan of gepresteerd had.
In de Trouwbijlage ‘Tijd’ van week 12 januari jl. schrijft Marjolijn van Heemstra dat ze op zoek naar de
oorsprong van het woord vrijheid stuitte op liefde: “Ik verwachtte een verwantschap met vleugels of
een oeroud synoniem voor Wanderlust, maar ik las dat het woord vrijheid van Freya komt, germaans
voor lief en dierbaar.” Vrijheid, zo schrijft ze verder, heeft niet veel meer met liefde te maken, wel met
ongebonden en onafhankelijk zijn.
Ik snap haar verbazing wel. Vrijheid is in ons huidige moderne levensgevoel iets wat je verwerft door
belemmeringen uit de weg te ruimen. Als je je hebt losgemaakt van ideologieën die je insnoeren, als je
je hebt bevrijd van wat je ouders en opvoeders vinden. De ultieme vrijheid is als je ook je werkgever
vaarwel kunt zeggen omdat je voldoende vermogen hebt om helemaal zelf te bepalen wat je doet.
Vrijheid is een van de meest belangrijke begrippen in ons modern maatschappelijk debat. Als vrijheid
wordt ingeperkt of niet gerespecteerd, dan is er iets ernstigs aan de hand. Vrijheid is heilig en onaantastbaar.
Ultieme vrijheid
Ik neem het Marjolijn van Heemstra niet kwalijk dat ze zich niet realiseert dat ze met haar inzicht over
de verbinding van vrijheid en liefde een centrale boodschap uit de christelijke traditie op het spoor is.
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen over de vrijheid van de kinderen Gods en de
basis daarvan is de liefde die God ons heeft betoond in Christus. De ultieme vrijheid is dat God van ons
houdt en het maakt niet uit wat we doen, wat we hebben, of van welk ras, geslacht of etniciteit we zijn.
Vrijheid in christelijke zin is dat je niets hoeft te doen of te bewijzen, er zijn geen voorwaarden vooraf.
In de christelijke traditie heet dat verlossing. Die verlossing is ondenkbaar zonder liefde.
Die verlossing is daarmee iets wat ons gegeven wordt. Het gaat er niet om dat we van alles uit de weg
moeten ruimen of invloeden van buiten af moeten afweren om onze vrijheid te realiseren. Verlossing
betekent je handen openen. Het is ook niet wat gerealiseerd wordt aan het eind van een lange weg, het
is de basis van het leven.
Allergie
De column van Marjolijn van Heemstra maakt mij nog eens duidelijk hoe weinig de christelijke traditie
bekend is en nog een rol speelt in het maatschappelijk debat. Sterker nog: het lijkt erop dat het verwijzen naar christelijke traditie al bij voorbaat verwijzen is naar onvrijheid, naar een kerk die beknot en
beperkt, die bezig is met wat niet mag en die met beroep op God controle wil houden. Kerk en geloof
zijn dan ongeveer synoniem met onvrijheid.
Is het erg dat men zich nauwelijks meer bewust is van de christelijke traditie? Ik begrijp de allergie
voor de christelijke traditie wel. We hebben geen al te fraaie geschiedenis. Maar het is jammer dat we
met het badwater ook het kind weggooien, dat we inzichten die in twee duizend jaar christelijk denken
en geloven zijn ontstaan, niet meer als waardevolle bijdrage beschouwen.
In de diversiteit van vandaag zijn we als christenen allang het alleenrecht op de waarheid kwijt geraakt. Maar dat we niet meer het alleenrecht hebben, betekent nog niet dat we niet een waardevolle
bijdrage kunnen leveren. En die bijdrage is niet alleen relevant voor gelovige mensen. Voor allen die
op hun dertigste al burn out raken door alles wat ze moeten presteren, voor diegenen die zich op hun
vijftigste vertwijfeld afvragen of positie en materiële welstand er eigenlijk wel toe doen, kan het een
bevrijdend inzicht zijn dat vrijheid niet zit in wat je doet en presteert en bereikt, maar in liefde en dat
er een God is die al vanaf het eerste moment, voordat je iets gedaan en gerealiseerd had, al van je hield.
We moeten de lamp van ons geloof niet onder de korenmaat zetten, maar haar op de standaard zetten
zodat ze licht geeft voor iedereen in huis.
(René Grotenhuis / Overgenomen uit ‘De Bezieling’)
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Woord
WOORD VAN DE PAUS

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

Broeder Jan Heuft m.afr.:

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

Za. 4 april
Palmzondag
Zo. 5 april
Do. 9 april
Witte
Donderdag
Vrij. 10 april
Goede Vrijdag

Za. 11 april
Paaszaterdag
Zo. 12 april
Paaszondag
Ma. 13 april
Paasmaandag

St. Bonifatius
Oostzijde 12
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
Palmpaasintocht / KWD
A. Goedhart
19.30 u. Eucharistie
A. Goedhart / S. Fieggen
na afloop:
waken bij rustaltaar
14.50 u. Kinderkruisweg
15.00 u. Kruisweg en
Plechtigheden
A. Goedhart

St. Jozef
Veldbloemenweg 2
-

H. Magdalena
Kalf 160
-

St. Odulphus
Dorpsstraat 570
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
10.00 u. Eucharistie 10.00 u. Eucharistie
Woord en Communie met kinderen
F. Bunschoten
W. Waardijk
N. Kerssens
19.30 u. Eucharistie
F. Bunschoten
na afloop:
waken bij rustaltaar
15.00 u. Kruisweg
15.00 u. Kruisweg
N. Kerssens
F. Bunschoten
19.00 u.
Kruisverering
W. Waardijk

19.00 u.
Kruisverering
F. Bunschoten
N. Kerssens

21.00 u. Paaswake
A. Goedhart / S. Fieggen
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart KWD
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart

21.00 u. Paaswake
G. Zaal
10.00 u. Wo & Comm.
J. Hoekstra
-

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
! Nieuw Groenland !
N. Kerssens

21.00 u. Paaswake
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie
B. Dijkman
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

WEEKENDVIERINGEN
Za. 18 april
Barmhartigheidszondag
Zo. 19 april

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

-

-

10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart / 1e Comm.
Za. 25 april
19.00 u. Eucharistie
3e Z. van Pasen N. Kerssens
Zo. 26 april
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart

10.00 u. Wo & Gebed
Liturgiegroep
-

Vrij. 1 mei
Eerste Vrijdag
Za. 2 mei
4e Z. van Pasen
Zo. 3 mei

-

10.00 u. Eucharistie 10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie 10.00 u. Eucharistie
N. Beemster /
F. Bunschoten
S. Fieggen
10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie 10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie 10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
F. Bunschoten
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u. Eucharistie 10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
F. Bunschoten

9.30 u. Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart
Za. 9 mei
19.00 u. Eucharistie
5e Z. van Pasen N. Kerssens
Zo. 10 mei
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart/S.Fieggen
Za. 16 mei
19.00 u. Eucharistie
6e Z. van Pasen N. Kerssens
Zo. 17 mei
10.00 u. Eucharistie
A. Goedhart

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod
10.00 u. Wo & Comm.
J. Hoekstra
10.00 u. Wo & Comm.
W. Waardijk

19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

Missen op door-de-weekse dagen in Zaandam-Zuid, biechtgelegenheid en andere locaties: zie pagina 6!
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Vieringen
GOEDE WEEK ZAANSTREEK NOORD
Martelaren van Gorcum
Boschjesstraat 115
Za. 4 april
Palmzondag
Zo. 5 april

10.00 u. Wo & Comm.
K. Schuurmans

St. Petrus
Snuiverstraat 2
19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns

H. Magdalena
Dorpsstraat 351
10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod

Do. 9 april
Witte
Donderdag

-

19.30 u. Eucharistie
G. Noom / M. Bruijns

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

Vr. 10 april
Goede Vrijdag

15.00 u. Kruisweg
Liturgiegroep

15.00 u. Kruisweg
M. Bruijns

15.00 u. Kruisweg
Liturgiegroep

19.30 u. Kruisverering
G. Noom
M. Bruijns

19.00 u. Kruisverering
Liturgiegroep

21.00 u. Paaswake
G. Noom / M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
-

20.00 u. Paaswake
N. Kerssens
10.00 u. Eucharistie
G. Noom
-

Za. 11 april
Paaszaterdag
Zo. 12 april
Paaszondag
Ma. 13 april
Paasmaandag

19.00 u. Paaswake: F. Bunschoten/ K. Schuurmans
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
-

WEEKENDVIERINGEN
Za. 18 april
Barmhartigheidszondag
Zo. 19 april
3e Z van Pasen
Za. 25 april
Zo. 26 april

Za. 2 mei
4e Z van Pasen
Zo. 3 mei
Za. 9 mei
5e Z van Pasen
Zo. 10 mei
Za. 16 mei
6e Z van Pasen
Zo. 17 mei

-

19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns

-

10.00 u. Eucharistie
G. Noom
-

10.00 u. Eucharistie
M. Bruijns
19.00 u. Wo & Comm.
G. Noom
10.00 u. Wo en Comm.
A. Dijkers

10.00 u. Wo & Gebed
Liturgiegroep
-

19.00 u. Wo en Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Oecumenische
kerkdienst
19.00 u. Wo en Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo en Comm.
S. Baars
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Wo en Comm.
R. Casalod

-

10.00 u. Wo en Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo en Comm.
A Dijkers
10.00 u. Wo en Comm.
K. Schuurmans
10.00 u. Wo en Comm.
M. Bruijns

-

10.00 u. Wo en Comm.
T. Molenaar
10.00 u. Wo en Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Gebed
Liturgiegroep

Wo & Comm. = Woord en Communie/Wo & Gebed = Woord en Gebed/KWD = Kinder-Woord-Dienst
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bouwbedrijfjmm.nl
“We doen het òf goed, òf niet”

Bouw- en Aannemingsbedrijf

JMM
Oostermeerweg 61
1184 TT Amstelveen
Telefoon 06 531 221 62

Zingen in een koor…….. dat kun jij ook!
Meldt je aan via de pastorie 075 61 64 807 of via het redactieadres:  redactieboni@live.nl

I
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Misintenties
LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES
Weekend 28/19 mrt

5e zondag 40-dagentijd
Titia Warmenhoven–Winkel, Corrie Zaal–Rietveld, Gerard Lindeman, Domenico Antonio Savastano, pastoor Henk van der Hulst, Jan Veerman, Fiep Scholten, Eeltje Jozef Sijbrandij, Theo Koopmeiners
Woensdag 1 april H. Grappus 19.00 uur
Vrijdag 3 april Eerste Vrijdag 9.30 uur (zaal) /
Dag van het Heilige Hart van Jezus
GOEDE WEEK
Weekend 5/6 april
•Palmzondag
Jos Bottinga, Han van Veen-de Backer, Jacobus van Veen en Jaapje, Gé en
Truus Lammers-Nooij, Hans Paijens, Manuel Nascimento Dias, Dini Schlesinger–Saryono, Maria Ramos–Pires, Coby Schut-van den Noort, Jos en Nelly
Sprangers-van Riel
Dinsdag
7 april • Boeteviering 19.30 uur, ter voorbereiding op het paasfeest
Woensdag 8 april
géén viering (oliewijding in de kathedraal)
Donderdag 9 april • Witte Donderdag viering van het laatste avondmaal, 19.30 uur
Vrijdag
10 april • Goede Vrijdag 14.45 uur Kinderkruisweg (zaal) / 15.00 uur Kruisweg (kerk)
Weekend 11/12 april •Paaszaterdag (21.00 uur) en Hoogfeest van Pasen (10.00 uur)
Overl. ouders Miltenburg-van Breemen, Ans Kaatee–Genefaas, Anna Oudejans Koghee, António Nascimento Lopes, Christina Potma–Bart, Jan van ’t Ent,
fam. Rijser-van Druten, overl. ouders Brink-Ooteman
Maandag 13 april
•Tweede Paasdag (10.00 uur) heilige Eucharistie met Paasliederen
Petronella Graas-Smit, Matteus Koopmeiners, Afra Klitsie-de Leeuw, Jaap
Kerssens, Leo den Teuling
Woensdag 15 april 19.00 uur (kerk)
Weekend 18/19 april 2e zondag van Pasen / Dag van de Eerste Heilige Communie
Suzan, Frans en Lucas van Velsen, Annie Bloetjes–Hooijschuur, Johan van der
Wardt, Herman Morianner, Hendrika van Baar–Hoek, Latri Delhaye-Manboensom
Woensdag 22 april géén viering
Vrijdag 24 april géén viering
Weekend 25/26 april 3e zondag van Pasen H.Marcus, Evangelist
Onorina Blokdijk–Toffoli, Sandra Marijke Blank, Manual Jose Fonseca, Fiep
Scholten
Woensdag 29 april / H. Catharina van
Vrijdag 1 mei Eerste vrijdag / H. Jozef, arbeider
Siena) 19.00 uur (kerk)
verjaardag van de pastoor 9.30 uur (kerk)
Weekend 2/3 mei
4e zondag van Pasen
Gé en Truus Lammers-Nooij, Titia Warmenhoven–Winkel, Corrie Zaal–Rietveld, Gerard Lindeman, Domenico Antonio Savastano, Manual Jose Fonseca,
Fam. Van Druten-Lechner
Woensdag 6 mei 19.00 uur (kerk)
Weekend 9/10 mei
5e zondag van Pasen
Hans Paijens, Manuel Nascimento Dias, Dini Schlesinger–Saryono, Maria Ramos–Pires, Coby Schut - van den Noort, Jan van ’t Ent, Jos Bottinga
Woensdag 13 mei H. Maria van Fatima 19.00 uur (kerk)
Weekend 16/17 mei 6e zondag van Pasen
Suzan, Frans en Lucas van Velsen, Ans Kaatee–Genefaas, Anna Oudejans Koghee, António Nascimento Lopes, Christina Potma–Bart, Jos en Nelly Sprangersvan Riel, Ria Klitsie-Goes
Donderdag 21 mei Hemelvaart van de Heer 10.00 uur
Weekend 23/24 mei 7e zondag van Pasen
Latri Delhaye-Manboensom, Petronella Graas-Smit, Matteus Koopmeiners,
Afra Klitsie-de Leeuw, Jaap Kerssens, Leo den Teuling, Fiep Scholten, Ria Klitsie-Goes
Woensdag 27 mei H. Augustinus van Centerbury, Bisschop
Zaterdagviering 19.00 uur, zondagsviering 10.00 uur in de Sint-Bonifatiuskerk.
Ná Pasen alle doordeweekse vieringen in de kerk!
Woensdagavond, 19.00 uur, Eerste Vrijdag van de maand 9.30 uur aan het Jozefaltaar.
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Nieuws
KORT NIEUWS
 WOORD VAN PASTOOR

Een pastoraal woord van pastoor Goedhart vindt u in het Algemene Deel van dit blad op pagina 9.
 PAROCHIEBLAD

Het volgende parochieblad de Zaancirkel verschijnt in het weekend van 17/18 mei.
Kopij – alleen digitaal – aanleveren kan tot uiterlijk 3 mei.
 VASTENACTIE 2020

De lopende vastenactie van dit jaar vraagt uw aandacht. De
opbrengst gaat dit jaar naar een project dat wordt ondersteund en begeleid door eigen parochianen. Hun dochter, Edna, werkt in Kumasi onder straatkinderen
als lekenmissionaris. In 2018 was de opbrengst van onze parochiële vastenactie ook voor dit zo heel
belangrijke werk. Nu is er een ander doel. U leest hier meer over in de bijgevoegde folder (in de vastenactie-envelop)! Deze envelop kunt u gebruiken om contant geld te doneren.
Geen envelop ingestoken? U vindt ze op de tafels, bij de misboekjes, in de kerk.
Wilt u geld overmaken? Dat kan ook! Op rekeningnummer NL 42 INGB 0000 1060 61 t.n.v. penningmeester Sint-Bonifatiusparochie, Zaandam. Vergeet niet hierbij te vermelden: Vastenactie 2020.

VASTENACTIE 2020 ‘EEN


VASTENMAALTIJD

TROTRO VOOR EDNA’

Pastoor Goedhart nodigt mensen uit voor een Vastenactiemaaltijd
t.b.v. de parochiële vastenactie!
 Datum:

i.v.m. het corona virus op een nog
nader te bepalen datum, let op de
mededelingen na afloop van vieringen!
 Waar:
zaal pastorie
 Hoe laat:
19.00 uur
 Kosten:
€ 15,-- (vòòruit betalen)
 Aanmelden vòòr 12 april: alléén via de aanmeldfolder
(vraag hiernaar bij onze medewerkers) !
Aan de tafel van pastoor is plaats 25 mensen ! Vol = vol !
Kom gezellig eten voor het goede doel!


PALMZONDAG

Op Palmzondag 5 april gaan we er – mét de kinderen – weer iets indrukwekkends van maken. De viering begint om 10.00 uur. De kinderen mogen hun – thuisgemaakte – palmpaasstokken meebrengen
en meelopen met de intocht en palm-paasprocessie. Daarna is er voor hen zoals gebruikelijk KinderWoord-Dienst. Wel een, thuis mooi versierde, palmpaasstok meenemen! Hoe? Kijk hiervoor op Internet, daar staan uitgebreide beschrijvingen.
In verband met de corona crisis is niet zeker of de Palmzondag viering doorgaat!


BOETEVIERING

Op dinsdag 7 april is er om 19.30 uur een ‘Boeteviering’
in onze Sint-Bonifatiuskerk, ter voorbereiding op het
Paasfeest dat dan heel dichtbij is. Je kunt Pasen pas echt
vieren als je hart vrij is van allerlei tekortkomingen en je
bereid bent om je te laten aanraken door de vergevende
liefde van God. Al ben je nog zo stoer, diep in jezelf weet
je best hoe het er in feite voorstaat. Kom daarom die
avond naar de kerk en vernieuw jezelf naar hart en geest. Wees welkom!
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Nieuws
KORT NIEUWS


PERSOONLIJKE BIECHT

Iedereen die graag persoonlijk een biechtgesprek wil hebben is welkom op Goede Vrijdag, 10 april,
vanaf 10.00 uur in de pastorie en ná afloop van de viering van de grote Kruisweg (± 16.00 uur) in de
sacristie. Ook op Paaszaterdag is daartoe gelegenheid tussen 15.00 en 16.00 uur in de pastorie.


GOEDE VRIJDAG

Op deze sterfdag (10 april) van onze Heer is de kerk vanaf 10.00 uur open en kan
men langs de kruiswegstaties lopen, mooie passiemuziek beluisteren en of in stilte mediteren.
Onze kinderen zijn om 14.50 uur welkom in de zaal van de pastorie (via de kerk!)
voor de Kinder-Kruisweg. Om 15.00 uur is de grote Kruisweg-viering met Kruisverering,
voorbeden en aansluitend de traditionele bloemenhulde (zie volgend bericht).


BLOEMENHULDE

De goede gewoonte om bloemen te brengen naar het Lijdenskruis hopen we ook
dit jaar weer voort te zetten.
Uit liefde voor ons heeft Jezus zijn leven opgeofferd en zo de weg vrijgemaakt,
voor ieder die in Hem gelooft, naar het Eeuwig Leven op zekere dag in je bestaan.
Van de door u aangeleverde, bloemenpracht gaan we weer een feestelijke ‘Paaskerk’ maken. Doet u ook mee om straks het grote opstandingfeest te gaan vieren?
Heel veel dank!


WATERWIJDING

Op Stille Zaterdag (11 april) zal om 12.00 uur water gewijd worden, wilt u dit meemaken zorg dat u op
tijd in de pastorie bent.


WIJDING PAASMANDJES

Steeds vaker wordt gevraagd, met name door parochianen afkomstig uit: Polen,
Zuid-Duitsland en Oostenrijk, om de wijding van Paasmandjes. In het Pools wordt
het 'Swieconka' genoemd, de wijding van de mandjes met voedsel voor het paasontbijt: eieren, brood en cake, een lam van boter of suiker, worst, mierikswortel, zout.
We maken graag tijd voor deze mooie traditie en doen dat op Stille Zaterdag (11 april),
van 12.00 tot 12.30 uur. Een ieder die dat wil is, met zijn of haar paasmand, welkom aan de pastorie.
In verband met de drukke paaswerkzaamheden vragen we u nadrukkelijke om op tijd te komen.


PAASVIERINGEN

De aanvangstijden van de paaswake en de vieringen op eerste- en tweede paasdag vindt u in de rubriek ‘Liturgische kalender en Misintenties’ en in de ‘Parochieagenda’.


EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op zondag 19 april zouden twaalf communicantjes voor het eerst mogen meegaan
aan de Tafel van de Heer. Dat gaat niet door. I.v.m. de corona crisis is de Eerste
Communie verschoven naar, onder voorbehoud, zondag 31 mei (Pinksteren).
We hopen het voor hen zo belangrijke feest met véél parochianen te kunnen vieren,
zodat zij zich écht opgenomen voelen in onze parochiegemeenschap! De namen van
deze kinderen vindt u in de rubriek ‘Mensen in het nieuws’ op pagina 24.


1 MEI

Op deze dag (vrijdag 1 mei, tevens eerste vrijdag van de maand) viert onze pastoor zijn
82e verjaardag. Er is op deze dag om 9.30 uur een H.Mis uit dankbaarheid. Daarna is er
in de zaal van de pastorie tot 12.00 uur ‘Open Huis’ en gelegenheid pastoor te feliciteren!
Wij wensen de pastoor een mooi nieuw levensjaar en een fijne feestdag toe.
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KORT NIEUWS


BEVRIJDING

Wist u dat …. onze parochiekerk in de tweede wereldoorlog een bolwerk van verzet
was?
Bij gelegenheid van 75 bevrijding kun u daar veel over zien op de tentoonstelling/expositie ‘De St. Bonifatius in donkere dagen’. Welke wordt gehouden op zaterdag 2 en zondag 3 mei a.s. in ons kerkgebouw. U leest daar uitgebreid over in het Algemeen Deel van
dit blad op de pagina’s 10 en 11.
Naast deze prachtige tentoonstelling is er als afsluiting van 75 jaar bevrijding een heel mooi concert op
vrijdag 15 mei a.s. Diverse artiesten geven hun medewerking aan dit concert, dat vrij toegankelijk is,
zie de aankondiging elders in dit blad.


MEIMAAND MARIAMAAND

Elke zondag in de maand mei (dit jaar dus vijf maal) bent u van harte welkom bij het lievelingsgebed
van Moeder Maria, het ROZENKRANSGEBED. Met zang, korte voorbeden en gebed omringen wij de
‘Moeder van de Kerk’ en bepraten we met haar onze grote- en kleine zorgen.
Als moeder van de Heer laat het haar niet onberoerd wat ieder van u haar zegt of vraagt. Kom op de
zondagavonden om 19.00 uur naar haar plekje in de kerk.
Waar het geloven in de Moeder van God verflauwt,
verdampt óók het geloven in de Zoon van God en God de Vader’.
Ludwig Feuerbach


MOEDERDAG

Zondag 10 mei is niet alleen de dag waarop kleine kinderen mooie tekeningen en wensen voor hun
moeder maken. Ook de ‘groten’ blijven een leven lang kind van hun moeder.
Moederdag geeft dé gelegenheid aan je moeder iets terug te geven voor de zorg en
de tijd die zij in je kinderjaren aan je heeft besteed.
Een fijne ‘moederdag’ voor alle moeders én voor hen die als een moeder voor anderen zorgen! De eucharistieviering op deze speciale zondag is tot intentie en om zegen
voor alle moeders! Verwen alle moeders, maar vergeet niet hen die als een moeder voor
anderen zorgen, ook zij verdienen onze aandacht!


DANK

In onze parochie is al sinds een aantal jaar de ‘voedselmand’ bekend. Naast de financiële collecte kunt
u een offergave doen in ‘natura’, in de vorm van verpakte, lang houdbare, voedingsmiddelen. Deze
worden verdeeld onder parochianen die dat nodig hebben omdat zij, bijvoorbeeld, net niet in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de ‘Voedselbank’. Er zijn perioden dat er meer ingezameld wordt
dan we in onze parochie verwerken kunnen, alleen maar goed natuurlijk! Als dat
het geval is schakelen wij het Leger des Heils in. Zij weten vaak nog mensen die
deze producten heel goed gebruiken kunnen. Deze bijdrage wordt besteed voor
mensen die in de samenleving vaak ‘tussen de wal en schip’ vallen. De luitenant
van het Leger des Heils is bijzonder dankbaar voor alles dat via onze parochie
aangeboden worden, hij zegt dank aan al de milde gevers!!!


MISINTENTIES

Misintenties (stipendia) kunt u opgeven via het ingestoken opgaveformulier. Hiermee geeft u de
parochiegemeenschap gelegenheid mee te bidden voor de door u opgegeven (overleden) personen of
intenties. Tevens draagt u hiermee bij aan de vaste lasten die elke parochie heeft. Misintenties kunnen
opgegeven worden voor de weekendvieringen maar ook voor de door-de-weekse vieringen.
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Mensen
MENSEN IN HET NIEUWS
H.Doopsel

* 14 maart Zuzanna Prorok
* 12 april
Nikola Bolinowska
Welkom in ons parochiegezin en moge het licht van Christus,
gesymboliseerd in de doopkaars, jullie tot gids zijn in het verdere leven.

Zieken

Wim Hendriks revalidatiecentrum
Chris Vermolen revalidatiecentrum
Mw. Kiel verpleeghuis
Enrico da Graça thuis
Mw. Spek – de Wit thuis
Goede moed en sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd
en een speciaal gebed voor hen in de paastijd!
Jong en oud, die jarig worden in de komende weken wensen
Wij een fijne feestdag en Gods Zegen in het nieuwe levensjaar.

Jarigen

- 31 mei Justin; Bianca; Julian; Felicia; Denilson; Chevennely;
(onder voorbehoud) Johnny Junior; Kaylee; Fabio; Sabrina; Jaydon; Jermain
Wij wensen deze kinderen en hun ouders een mooie dag en
hopen hen vaak aan de Tafel van de Heer te mogen ontmoeten.

Eerste Communie

In liefdevolle herinnering …
27 februari † Geertruida (Truus) Lammers-Nooij

Overledenen

(zie ook de rubriek ‘In Memoriam’ pagina 26)

Wij gedenken ál onze dierbare overledenen in liefde en dankbaarheid en wensen
hen die achterblijven veel kracht en sterkte bij het dragen van het verlies.

‘Achter iedere traan van verdriet schuilt een glimlach van herinnering’
Nieuwe parochianen

Diverse nieuwe parochianen in onze parochie roepen wij van harte
een warm welkom toe. In de hoop dat u zich ‘thuis’ mag voelen
en stevig mag ingroeien in ons midden.

Condoleren en samenkomst na een uitvaart
Wij willen u informeren over de mogelijkheden in de Sint-Bonifatiuskerk na afloop van een uitvaartdienst.
In het verleden hebben wij ervaren dat steeds vaker nabestaanden
van overledenen er voor kiezen om de begrafenis of crematieplechtigheid in besloten kring te laten plaatsvinden.
Vaak is er dan, na afloop van de uitvaartdienst, gelegenheid in een restaurant tot condoleren waarbij
koffie, thee of anders geschonken wordt al dan niet met de bekende cake of een broodje.
In de afgelopen twee jaren hebben wij nabestaanden kunnen aanbieden om dit na afloop van
de uitvaartdienst in de Sint-Bonifatiuskerk te laten plaatsvinden. Wij werken hiervoor, tot volle tevredenheid, samen met de firma Engel Catering (Bonekampstraat 13, 1501 XX Zaandam) die dit verzorgd.
Het gebeuren vindt plaats op het ‘Ontmoetingsplein’ achter in de kerk.
Tot nu toe hebben wij, over deze mogelijkheid, louter positieve reacties gehad van nabestaanden, hun familie en bekenden.
Wij willen aan de mogelijkheid, na afloop van een uitvaartdienst in de Sint-Bonifatiuskerk condoleren en of iets gebruiken, meer bekendheid geven. Bespreek uw wensen met familie en vrienden en
leg eventueel vast wat uzelf zou willen na afloop van úw uitvaart of die van uw partner .
Door middel van onder andere deze mogelijkheid kunnen wij ons prachtige kerkgebouw in
stand houden. Mogelijk wilt u ook van deze mogelijkheid gebruik maken.
Mochten er vragen zijn omtrent deze mogelijk laat het weten via  075 61 64 807.
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SRB
STICHTING RESTAURATIE BONIFATIUSKERK TE ZAANDAM

Nieuws van de Stichting Restauratie Bonifatiuskerk te Zaandam
Ook het aflopen jaar heeft de stichting niet stil gezeten. Niet al wat gedaan wordt aan het kerkgebouw
is zichtbaar! Maar wat voelbaar had kunnen zijn, is de verwarming. Er zijn namelijk convectoren geplaatst in de al eerder aangelegde convectorputten. Hiermee kan het kerkgebouw worden bijverwarmd als dat nodig mocht zijn bij extreem koud weer! Deze winter was dat niet nodig, gelukkig maar
dat scheelt kosten.
Wat op de planning staat is het dak van ons kerkgebouw. Waarschijnlijk heeft u er weinig van gemerkt
maar bij extreme regenval en wind vanuit een bepaalde hoek lekt het dak. Dat wordt opgevangen door
zeildoek over de banken te leggen dat voorafgaande aan vieringen wordt weggehaald. Het dak gaat dus
worden aangepakt. Zo ook zullen de afgeschreven gasbranders worden weggehaald, een flinke klus,
maar het gebouw zal er zeker mooier door worden!
Onderstaand een overzicht van de stand van zaken voor wat betreft de financiën van de stichting.
Balans per 31 december 2019
Kortlopende vorderingen
Kasgelden
ING zakelijke rekening
Spaarrekeningen
Totaal activa
Stichtingsvermogen
Kortlopende verplichtingen
Vermogen per 1 januari 2019
Onttrekkingen*
Resultaat boekjaar
Totaal vermogen
Totaal passiva
Resultatenrekening over 2019
Opbrengsten vriendenloterij
Opbrengsten acties**
Giften***
Vrienden van de Bonifatiuskerk****
Totale Baten
Overige kosten*****
Bankrente en -kosten Ontvangen rente spaarrekeningen
Totale bedrijfskosten

2019
1.332
0
6.270
66.600

1.919
99.131
-57.116
30.268

2.388
2.873
9.423
17.477
-1.478
-435
20

Resultaat boekjaar

74.202

74.202
74.202

32.161

-1.893
30.268

2018
572
0
759
97.800

0
33.740
17.135
48..256

2.614
1.828
15.420
31.674
-3.063
-239
22

99.131

99.131
99.131

51.536

- 3.280
48.256

Toelichting jaar 2019
Onttrekkingen*
Betaalde rekeningen voor vernieuwde en aanvullende verwarmingsapparatuur en vernieuwing elektrische bedrading.
Opbrengsten acties**
Vrijwillige bijdrage bij openstelling kerk en koffieschenken, paaskaars.
Giften***
Particulieren giften en bijdrage/opbrengst religieuze artikelen enz.
Vrienden van de Bonifatiuskerk****
Van de deelnemers met een 5-jarige overeenkomst van een periodieke gift in geld (2014-2018), heeft
slechts een klein gedeelte een nieuwe overeenkomst voor 5 jaar afgegeven., dat baart ons zorgen!
Overige kosten*****
Deelname Vriendenloterij, verzekering en diverse kleine uitgaven.
- 25 -

Memoriam
IN MEMORIAM

† Geertruida (Truus) Lammers-Nooij werd geboren op 13 februari 1942 in Haarlem en overleed op
27 februari 2020 in Zaandam. In een mooie afscheidsviering in haar zo vertrouwde Sint-Bonifatiuskerk hebben wij haar uitgeleide gedaan.
Zij werd geboren in een gezin van zes kinderen en was twee jaar toen vader overleed in de oorlogsjaren. Haar moeder heeft in die moeilijke jaren haar kinderen verzorgd en een winkel gedreven. Samen
met Grote Kit, de inwonende huisvriendin. Truus is dus - best bijzonder in die tijd - grootgebracht in
een twee vrouwen huishouden, door haar moeder en Grote Kit.
Als jonge vrouw was Truus heel betrokken bij de scouting. Jarenlang was zij Akela, leidster van een
meiden padvindersgroep. Op dansles bij Griffioen in Haarlem ontmoette zij de liefde van haar leven,
Ge, waarmee zij in 1964 in de Heilig Hartkerk te Haarlem in de echt is verbonden. Hun huwelijk heeft
55 jaren mogen duren, tot Ge in juli 2019 na een jarenlang ziekbed overleed.
In haar werkzame leven is zij decennia lang boekhouder geweest, een vak wat haar op het lijf was geschreven, Truus was zeer precies, consciëntieus en netjes. Zij had weinig op met de digitale vooruitgang maar werd zo gewaardeerd door haar werkgever dat het bedrijf, speciaal om Truus te behouden,
jarenlang een papieren boekhouding is blijven voeren (en de automatisering uitstelde).
Samen met Ge genoot zij van het campingleven in Vinkenveen en later Wekerom. Een prachtige stacaravan, de natuur, en op (zijn) tijd een versnapering. Prachtige vakanties samen met Ge naar Italië. Zelf
genoot ze zeer van Wenen, die stad heeft ze meer dan tien keer bezocht.
Haar man Ge, werd in de jaren 90 ziek, daardoor was zij aan huis gekluisterd en moest zij afzien van
activiteiten buitenshuis. Geen gemakkelijke jaren. Hoewel het een hele zware wissel op haar trok, en
haar gezondheid heeft gekost, is er nooit een klacht over haar lippen gekomen. ‘Niet klagen maar dragen’, is een uitdrukking die bij Truus paste, zij droeg haar lot met Noord Hollandse nuchterheid en
kracht.
Truus was altijd begaan met het lot van anderen en hen die door het leven met moeilijke omstandigheden werden geconfronteerd. Zij bood een schouder en verleende steun opdat voor de ander het leven dragelijker werd. Het betrokken zijn bij anderen, willen bijdragen en het leven voor die ander een
beetje lichter of minder zwaar maken was een rode draad in haar leven. Voor veel mensen heeft zij
betekenis gehad.
Ruim een week voor haar dood voelde zij zich niet goed. Op 25 februari werd duidelijk dat er geen
genezing zou volgen. Op 26 februari arriveerde zij thuis. De volgende dag is zij rustig heengegaan, omringd door mensen die van haar hielden. Voor Truus was de 27e een speciale datum: “rouwen en trouwen doen wij in de familie op de 27e ”, zei zij.
Truus was een religieuze, katholieke vrouw. Met weemoed kon zij spreken wanneer er weer een kerk
dicht ging. Dat raakte haar. Zelf zei ze altijd dat zij het “Nooij-en geloof” had. Dat was het compromis
van haar moeder die in de jaren 40 en 50 gezin en zaak draaiende moest houden en de tijd voor het
kerkbezoek op zondag niet kon missen: “Ik bid en eer de Heer elk moment dat ik werk, zorg en leef”.
Maar dan niet als makkelijke woorden, maar werkelijk. Truus beleefde haar geloof op die manier en
leefde ook naar het voorbeeld dat Jezus zijn leven toonde. ‘Denk en zie de ander, en weet dat wat je
voor de ander doet, je ook voor de Heer en voor jezelf doet’.
Deze samenvatting van de liefdevolle levensbeschrijving komt van Wendy Lindeman haar pleegdochter. Heel veel dank daar voor en bewaar de kostbare herinnering aan het leven van Truus.

Mogen wij u herinneren aan het overmaken van
de jaarlijkse bijdrage aan de Actie Kerkbalans?
Dat kan op NL06 INGB 0000 2137 00
o.v.v. Kerkbalans 2020
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Eucharistie
HONGERIG BLIJVEN

Hongerig blijven
Wanneer was ik voor het laatst echt hongerig? Ontbreek mij niet iets
in alle in alle overvloed? Hongerig naar leven, dorst naar gemeenschap. Gesymboliseerd in brood en wijn. Gebroken en gedeeld – zoals ooit Jezus deed met zijn leerlingen bij het Laatste Avondmaal. Dat
staat in het centrum van elke eucharistieviering. Eucharistie is herinnering en heden. Is plaats van gemeenschappelijke dankzegging,
verzameld rond een tafel. Is plaats van ommekeer voor de hongerigen en de oververzadigden. Vaak echter hoor ik de vertrouwde
woorden van het hooggebed niet meer. het blijft een bijzonder moment, als de hinger knaagt en ik me afvraag: Mysterie van het geloof, ontmoet ik je vandaag?
Miriam Leidinger
Bron: ‘Kerk wereldwijd’, tijdschrift voor missie en dialoog.

Lied van de vrijheid (gedicht)
Een Godsgeschenk, ons in handen gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven.
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is
geen wildernis
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.
Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als kind.
René van Loenen
Gedicht gebaseerd op de twee pijlers van vrijheid
in de ogen van Dietrich Bonhoeffer:
verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid.
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Parochieagenda
PAROCHIEAGENDA
MAART

zaterdag
zondag
dinsdag

28
29
31

13.00 - 16.30 u Kerk open
10.00 u H. Eucharistie tevens Kinder-Woord-Dienst
10.30 u Koffie-inloop in de zaal van de pastorie

APRIL

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
dinsdag

1
2
3
4
5
7

donderdag
vrijdag

9
10

zaterdag

11

zondag
maandag
dinsdag

12
13
14

zaterdag
zondag
dinsdag
donderdag
zaterdag
zondag
dinsdag

18
19
21
23
25
26
28

19.00 u
18.30 u
09.30 u
13.00 10.00 u
10.30 u
19.30 u
19.30 u
14.50 u
15.00 u
12.00 u
21.00 u
10.00 u
10.00 u
10.30 u
19.30 u
13.00 10.00 u
10.30 u
18.30 u
13.00 10.00 u
10.30 u
14.00 u

H. Grappus
Voorbereidingen op de 1e Communie
1e vrijdag van de maand. Dag van het Heilig Hart van Jezus
16.30 u Kerk open
Palmzondag H. Eucharistie met palmpaasintocht ? / tevens Kinder-Woord-Dienst ?
Koffie-inloop in de zaal van de pastorie
Boeteviering
Witte Donderdag/ Avondmaalsviering
Goede Vrijdag / Kinderkruisweg (in de zaal) ?
Kruisweg en Plechtigheden (kerk)
Paaszaterdag / Waterwijding
Paaswake
Hoogfeest van Pasen / Feestelijke Hoogmis tevens Kinder-Woord-Dienst
H. Eucharistie met Paasliederen
Koffie-inloop in de zaal van de pastorie
Verg. Parochieraad
16.30 u Kerk open
H. Eucharistie en Eerste Communie
Koffie-inloop in de zaal van de pastorie
Bijeenkomst eerste communicantjes
16.30 u Kerk open
H. Eucharistie tevens Kinder-Woord-Dienst
Koffie-inloop in de zaal van de pastorie
Pastores overleg

MEI

vrijdag

1

zaterdag
zondag

2
3

maandag
dinsdag
donderdag
zaterdag
Zondag
dinsdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
dinsdag
donderdag
zaterdag
zondag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zondag

4
5
7
9
10
12
14
15
16
19
21
23
24
26
27
28
29
31

9.30 u
10.00 u
13.00 12.00 u
16.00 u
10.30 u
18.30 u
13.00 10.00 u
10.30 u
18.30 u
20.00 u
13.00 10.30 u
10.00 u
13.00 10.00 u
10.30 u
18.30 u
18.30 u
18.30 u
10.00 u

Eerste Vrijdagviering
verjaardag pastoor / koffie-inloop
16.30 u Kerk open / ‘De St. Bonifatius in donkere dagen’, lees pag. 10/11 en 18
16.00 u Kerk open / ‘De St. Bonifatius in donkere dagen’, “
“
“ “ “
Zangstuk Micha, lees pag. 7
Dodenherdenking WO II
Koffie-inloop in de zaal van de pastorie
Bijeenkomst eerste communicantjes
16.30 u Kerk open
H. Eucharistie tevens Kinder-Woord-Dienst / Moederdag
Koffie-inloop in de zaal van de pastorie
Bijeenkomst eerste communicantjes
75 jaar Bevrijding Concert, lees pag. 17
16.30 u Kerk open
Koffie-inloop in de zaal van de pastorie
Hemelvaartsdag / Eucharistieviering
16.30 u Kerk open
H. Eucharistie tevens Kinder-Woord-Dienst
Koffie-inloop in de zaal van de pastorie
Oefenen Eerste Communie
Oefenen Eerste Communie
Oefenen Eerste Communie
H.Eucharistie en Eerste Communie

In verband met de corona-crisis geldt voor álle hierboven en eerder genoemde items:
let op de informatievoorzieningen via TV, Internet, de dag- en weekbladen.
Bij twijfel: bel de pastorie!
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Inhoud
IN DIT NUMMER

























Welkom aan nieuwe parochianen!
Leest u dit parochieblad voor het eerst
of bent u hier pas komen wonen:
de parochiegemeenschap, pastores,
parochieraad, medewerkers en vrijwilligers
heten u van harte welkom en wensen u veel
plezier in uw nieuwe omgeving!
In dit parochieblad vindt u onder andere
informatie over onze parochie en het RK
Parochieverband Zaanstreek als ook de
weekendvieringenschema’s van ZaandamZuid én Zaandam-Noord.
Meer informatie vindt u op
www.katholiekzaanstreekzuid.nl
Weet u welkom!
Wij zouden het zeer waarderen als u uw
gegevens (mutaties) aan onze ledenadministratie doorgeeft, zo kunnen wij een actuele
administratie bijhouden.
Wij verzoeken u vriendelijk om een aanmeldingsformulier in te vullen en
- zonder postzegel - op te sturen naar:
Sint-Bonifatiusparochie,
Antwoordnummer 1296,
1500 WC Zaandam
U kunt het formulier ook in de brievenbus,
van de pastorie, doen aan de Oostzijde 12
Zaandam (centrum).
Bij voorbaat onze dank,
ledenadministratie Sint-Bonifatiusparochie.
U vindt het aanmeldingsformulier achter in
de kerk. Geen formulier?
Vraag ernaar bij een van de medewerkers,
of geef uw gegevens door via:
 075 61 64 807
 redactieboni@live.nl
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Nieuws van het Kerkbestuur RKPZ
Stuurgroep Vorming & Toerusting
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MISINTENTIES

Het is een goed katholiek gebruik om H. Missen op
te dragen voor allerhande intenties o.a. voor levenden en overledenen. Dit kan óók voor door-deweekse vieringen. Indien u misintenties wilt opgeven dan kunt u gebruik maken van een opgaveformulier, deze vindt u ingestoken en in de kerk. Het
stipendium (richtbedrag = € 10,00) kunt u daarbij
insluiten, a.u.b. afgeven aan de pastorie.
Het stipendium kunt u ook via het volgend
rekeningnummer overmaken
o.v.v. ‘misintenties’:
NL42 INGB 0000 1060 61,
t.n.v. penningmeester
Sint-Bonifatiusparochie Zaandam
NL 23 INGB 0004 2092 12
STICHTING RESTAURATIE
BONIFATIUSKERK
TE ZAANDAM

- 30
29 -

Winkelcentrum Westerwatering, Langeweide 99
1507 NC Zaandam, telefoon 075 616 35 83

Winkelcentrum ‘De Saen’, Kaaikhof 25
1567 JP Assendelft, telefoon 075 657 38 08

Op deze plaats had úw

ADVERTENTIE
kunnen staan
en op meer dan 1000 adressen in
de brievenbus kunnen vallen!
Info:  075 616 48 07
 redactieboni@live.nl

Zingen in een koor……..
dat kun jij ook!

Jan Bonekampstraat 13,1501 XX, Zaandam
Bereikbaar:
 Maandag-Vrijdag 08:00 - 18:00 uur
 Zaterdag
10:00 - 18:00 uur
 Zondag
10:00 - 18:00 uur



06 21 83 12 91
info@catering-engel.nl
www.catering-engel.nl

Meldt je aan via de pastorie  075 61 64 807 of
via het redactieadres  redactieboni@live.nl

van Dalsem elektrotechniek b.v.
Oostzijde 397 b, 1508 ER Zaandam
telefoon 075 - 616 48 52

onderhoud, nieuw- en verbouw van
elektrotechnische installaties
advies en levering aan doe-het-zelvers
alarminstallaties

erkend elektrotechnisch waarborg installateur

Begrafenisvereniging
“BARBARA” – Zaandam
Voor een passende uitvaart/crematie
Uitvaartcentra o.a. te Zaandam,
Wormerveer,
Purmerend
Centraal telefoonnummer 0800-0375
Inlichtingen en administratie:
A. van Steen -Vet, Dr. Schaepmanstraat 38
1502 RT Zaandam, telefoon 075-616 82 10
www.barbarazaandam.nl

Oostzijde 17 / 15 1502 BB Zaandam / Tel. 075 616 49 36

Openingstijden
Maandag

: Gesloten

Dinsdag

: 09.00 – 18.00

Woensdag

: 09.00 – 18.00

Donderdag

: 09.00 – 21.00

Vrijdag

: 09.00 – 18.00

Zaterdag

: 08.30 – 16.30

Openingstijden
Maandag

: Gesloten

Dinsdag

: 09.00 – 18.00

Woensdag

: 09.00 – 18.00

Donderdag

: 09.00 – 21.00

Vrijdag

: 09.00 – 18.00

Zaterdag

: 08.30 – 16.30

23 maart 2020

