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VOORWOORD

Weer een kerk gesloten
Mijn kerkelijk loopbaan begon toen ik mij met een vriendje na de Eerste Communie aanmeldde om misdienaar te worden. In die tijd werden één keer per jaar de kerkgangers geteld tijdens de vijf (!) weekendvieringen. In 1970 waren er 1600 kerkgangers en in 1984 nog 800. Veertig jaar later zijn er van de
vijf Beverwijkse parochiekerken nog maar twee in gebruik.
Toen ik begon als pastor, ik was een ‘jonkie’ met 23 jaren zoals ze in West-Friesland zeiden, was er de
hoop dat een jonge pastor de jongeren zou binden en vooral ook weer naar de kerk zou laten komen. Ik
doe nog steeds mijn best, maar daar ben ik dus niet ten volle in geslaagd. Je kunt daar erg ongelukkig
van worden. Maar christen zijn is nu eenmaal niet zo’n aantrekkelijke goede boodschap. Je moet nogal
wat aandacht hebben voor anderen. De grondlegger is op een uiterst onplezierige wijze aan zijn einde
gekomen. Je zou er iedere dag mee bezig moeten zijn én als je zegt dat je gelooft verklaren ze je voor
gek.
In de jaren tot de eeuwwisseling was in gesprekken ‘het niet meer naar de kerk gaan van hun kinderen’
en ‘niet meer gedoopt worden van hun kleinkinderen’ een terugkerend onderwerp. Ouders vertelden
over hun teleurstelling dat hun kinderen het geloof en de vormgeving daarvan met het naar de kerk
gaan niet meer deelden. Wat generaties lang vanzelfsprekend was hield op. De moderne tijd, de televisie,
de paus, de welvaart werden genoemd als eventuele oorzaken. ‘Maar’, werd er bijna altijd bij verteld,
‘het zijn goede mensen.’ En dat is toch het mooiste wat je van je kinderen kunt zeggen: dat je ze hebt
begeleid om mensen te worden op wie je trots op kunt zijn. Maar toch, dat stukje praktiserend geloven,
dat misten ze en dat doet zeer, zeker als je er zelf veel steun in ondervindt. Vaak waren het ook ouders
die zelf hun geloof met handen en voeten in praktijk brachten in zorg en aandacht.
In de jaren zeventig werd er in huize Bruijns een gesprek aangesneden door een broer die het in de kerk
ook niet altijd even boeiend vond. ‘Waarom moeten we iedere zondag naar de kerk?’ Onze vader begon
met een verhaal dat het wel meeviel, want in zijn tijd moesten ze iedere dag naar de kerk. Daar had hij
gelijk in, maar voor een kind is ‘vroeger’ lang geleden. Onze moeder vertelde dat we het samen ‘rijk’
hadden, dat er van alles voldoende was, dat we gezond waren. Dat het goed was om daar één keer in de
week bij stil te staan en dank je wel voor te zeggen en te bidden voor mensen die het moeilijk hebben.
Die woorden van mijn moeder raken mij nog steeds. Een moment om even rust te nemen en te overdenken. Mijn leven in contact brengen met mijn diepste oorsprong: God. En als ik eerlijk ben, thuis komt dat
er vaak niet van, in de kerk word je ‘vanzelf’ stil.
Inmiddels is de kerk van de Martelaren van Gorcum de vierde Zaanse kerkplek die verdwijnt,na de Pax
Christi, de Onze Lieve Vrouwe in Zaandam-Zuid en de O.L. Vrouwe Geboorte in Wormerveer en daarmee
gemeenschappen, gedragen door mensen die met hart en ziel hun geloof handen en voeten hadden gegeven en dat wilden doorgeven aan hun kinderen. En het maakt niet uit welke ‘kleur’ parochies hebben
‘progressief, behoudend’ diaconaal, sacramenteel, allemaal worden ze/we kleiner. In de beleving zitten
we vast aan de gebouwen die we de laatste 150 jaar hebben gebouwd als uitdrukking van dat geloven.
Stenen die we in deze tijd in een ‘ander verband zouden metselen. Niet voor niets zijn er in bijna alle
kerken plaatsen voor ontmoeting na de viering gerealiseerd.
Ik kan er geen mooi afgerond verhaal van maken. De pijn van het verlies, het rauwe van het afgebrokene,
de onmacht om de toekomst anders te doen zijn, dragen we met ons mee. En de verdere toekomst ziet
er zorgelijk uit. Het einde van het kleiner worden is nog niet in zicht. Het gevaar bestaat dat er steeds
grotere afstanden afgelegd moeten worden naar een plaats waar gemeenschap gevonden kan worden,
terwijl het juist één van de sterke punten van de kerk is dat zij overal aanwezig was.
Ons jaarthema Verlangen en Hoop hebben we hard nodig: corona is nog lang niet weg en de krimp van
het christelijk geloof in ons deel van de wereld is nog lang niet gestopt. En toch is er Verlangen en Hoop,
want hoe was het ook alweer? De apostel Paulus schrijft aan zijn tobbende, ruzie makende parochie van
Korinthe: ‘Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste.’

Matthé Bruijns, pastor
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R.K. Parochieverband Zaanstreek

Uit de bestuursvergadering van 6 juli 2021

Verkoop Martelaren
Na een lang traject is op 8 juli het verkoopcontract getekend. De koper is dezelfde partij die de
O.L.V. Geboorte in Wormerveer heeft gekocht en
er is alle vertrouwen dat ook dit gebouw met
respect wordt bejegend. De parochiegemeenschap gaat ruimte huren in het BWZ-gebouw
voor vieringen en andere activiteiten. De oplevering is half september. Samen met Floris Bunschoten en Matthé Bruijns wordt een afscheidsviering voorbereid. (Inmiddels is duidelijk dat
dat 12 september wordt.)
Website
Binnenkort wordt een nieuwe website gelanceerd. De webmasters van de parochies zijn
hierover geïnformeerd.
Verantwoording aan oud-parochianen Wormerveer
Op zondag 31 oktober is daarover een bijeenkomst in Krommenie.
Uit de parochies
Bonifatius: Dakherstel is klaar. Na het overlijden
van Pastoor Goedhart vangt kapelaan Nico Kerssens met name in het pastoraat veel op.

.

Namens het bestuur Corrie van Sijl

Odulphus: Bezoek van Arno Bruitsman en
Jeanne Douwes, deskundigen in zilverwerk, die
bezig zijn aan een fotoboek over Zaans kerkzilver. Anderen krijgen wellicht ook een verzoek
om medewerking.

Petrus: Er ligt een heel lijstje aan plannen om na
de coronabeperkingen van alles op te pakken,
o.a. een dienst in het Agathepark en de boekenmarkt. Verder aandacht gevraagd voor de bemensing van de IPCI: diverse bestuursleden
moeten vanwege hun leeftijd aftreden, maar zolang er geen vervangers zijn… Gevraagd: vrijwilligers jonger dan 75.

Maria Magdalena Wormer krabbelt aardig op
uit het coronadal, maar ventilatie van het Achterschip blijft een probleem, de ruimte is nodig
voor het oppakken van activiteiten voor parochie en dorp.
Maria Magdalena Kalf: Zorgen over dak lekkage
en problemen met fundering. Eigenlijk is er
groot onderhoud nodig. Conclusie: begin met inwinnen van deskundig advies voordat er offertes worden aangevraagd.
Jozef: Diverse plannen voor activiteiten in het
nieuwe seizoen.

Martelaren: Nu de lang verwachte verkoop een
feit wordt moet de parochie door een rouwproces. En er moet veel werk worden verzet om de
zaken goed af te wikkelen
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BERICHTEN

Gedachtenissen pastoor Goedhart †
10 september is de dag waarop pastoor Andreas F.M. Goedhart, zaliger gedachtenis, tot priester werd
gewijd. Op 26 november zal het een jaar geleden zijn dat hij naar het vaderhuis werd geroepen. Op deze
dagen vragen wij bijzonder uw gebed voor een trouwe dienaar die altijd voor zijn parochianen en voor
iedereen klaar stond.
Wij blijven met hem en met onze dierbare overledenen verbonden.

Monumentendag voor onze kerken
Op 11 september is het in de provincie Noord-Holland Open Monumentendag.
Op die dag zullen de monumentale kerken van ons parochieverband, de St. Bonifatiuskerk
te Zaandam, de H. Maria Magdalenakerk op ’t Kalf en de H. Odulphuskerk te Assendelft hun
deuren openen voor geïnteresseerden. De kerkgebouwen zijn die zaterdag te bezoeken van 11.00u. tot
16.00u. Er is documentatie voorhanden en eventuele uitleg/rondleiding door een medewerker.

Met weemoed
Op 8 juli 2021, een dag vóór het jaarlijkse feest der HH. Martelaren van Gorcum, hebben de secretaris en ik de overeenkomst ondertekend waarmee het
kerkgebouw, toegewijd aan de bovengenoemde negentien heiligen, aan een
nieuwe eigenaar verkocht werd.
In de dappere, kleiner wordende geloofsgemeenschap waar ik veel respect
voor heb wordt nu alles op alles gezet om het lieve kerkje aan de Provinciale
Weg op tijd te kunnen verlaten omdat we verwachten dat in oktober de sleuteloverdracht zal volgen. De laatste jaren is het proces van afstoting van het
gebouw intensief begeleid geweest door Matthé Bruijns en Ko Schuurmans
die ook het pastoraat voor de parochie behartigden.
Voor de komende tijd is het mogelijk gebleken tijdelijk nog een kleine zaal te
huren van een instelling in een gebouw aan Pinkstraat 14, op loopafstand van
de kerk. Het toeval wil overigens dat op die locatie voorheen R.K. Kleuterschool ‘Marcellino’ gevestigd
was. De eerste steen, door de pastoor gelegd, herinnert eraan. Het biedt nog even een plek om voorlopig
te kunnen blijven samenkomen.
Het is een verlies dat wij nu toch weer -na eerder al de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk- een beeldbepalende kerk moeten verlaten. Al is het een verantwoord besluit dat juist de parochianen zelf ook steunen, toch is ook de ‘Martelaren’ een plek waar levensverhalen mee verbonden zijn, waar lief en leed
werd gedeeld en waar God Zijn huis onder de mensen heeft gehad.
Iets over dit gebouw. In 1931-1932 werd de kerk gebouwd, architect was Nicolaas Molenaar jr (18501930). Een nieuwe parochie was nodig en werd gesticht als dochterkerk vanuit de H. Maria Magdalenaparochie op 't Kalf. Molenaar ontwierp een driebeukig gebouw met breed middenschip, twee korte
transepten, een verhoogd priesterkoor en op de voorgevel links haar toren met naaldspits. Bij de kerk
behoorden een pastorie en een school. De pastorie werd in het verleden reeds verkocht.
Op zondag 12 september kunnen kerkgangers ’s morgens of ’s middags een laatste viering meemaken.
In verbondenheid wensen alle katholieken van de regio en ikzelf de gelovigen van deze Martelaren-vanGorcumparochie sterkte toe voor de komende tijd.
deken F. Bunschoten

BOEKENMARKT ST. PETRUS

Op zaterdag 11 september 2021 is er weer een grote boeken- en platenmarkt in de St. Petruskerk,
Snuiverstraat 2, Krommenie. U bent van harte welkom van 10.00u tot 16.00u.
Na de Parkdienst in het Agathepark op zondag 12 september is de boeken/platenmarkt ook open van
12.00u tot 14.00u. Kom vroeg, dan heeft u de beste keus! Want weg is weg.
De opbrengst is voor de Vastenactie 2022.
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SLUITING KERK MARTELAREN VAN GORKUM

In juli is, na jaren van onzekerheid, eindelijk een handtekening gezet onder het voorlopig koopcontract
van de parochiekerk van de Martelaren van Gorcum.
Sinds de kerk twee jaar geleden in de verkoop kwam heeft het lang geduurd, omdat de eerste bieder
uiteindelijk afhaakte, en de coronacrisis voor verdere vertraging zorgde.

De verkoop is het gevolg van een door de jaren heen teruglopend kerkbezoek, stijgende kosten en een kleiner wordende vrijwilligersgroep. De parochie heeft gekeken naar
een ruimte om als parochie op zondag samen te blijven komen en heeft deze gevonden en paar honderd meter verder in de Boschjesstraat – hoek Museumlaan-Pinkstraat in
de vroegere R.K. Marcellino kleuterschool.
Daar kunnen ruimtes worden gehuurd van de BWZ, een
Belangenvereniging Uitkeringsgerechtigden Zaanstreek.
Daar kan worden vergaderd, gerepeteerd met het koor
(indien dat weer mogelijk is) en gevierd in een voormalig
klaslokaal.

De beoogde afsluitende viering zal op 12 september zijn.
Bijna 90 jaar is deze kerk het thuis geweest van de parochie.
En op zolders, kelders en in kasten staan heel wat spullen opgeslagen die opgeruimd of een andere bestemming krijgen
Op zaterdag 11 september is van 10 – 15 uur geopend om nog eens door de kerk en de bijruimten te
lopen, herinneringen op te halen en afscheid te nemen.

Op zondag 12 september is er om 10 uur een slotviering. ’s Middags zal de laatste dienst gehouden
worden waarbij de kerk aan de eredienst wordt onttrokken en het sacrament, paaskaars, parochieboeken, de bijbel de kerk zal worden uitgedragen. Het ligt in het voornemen om deze viering via
livestream uit te zenden om 14 uur via de website www.goedespoor.nl .
Indien u belangstelling hebt om de afscheidsviering van 10 uur mee te maken kunt u reserveren via de
aanmeldknop op de website.
Vanwege de corona maatregelen kunnen er maar een beperkt aantal kerkgangers zijn.
Bij overtekening is er voorzien in een extra viering op zaterdagavond.
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LICHTJESAVOND KROMMENIE

Op 5 november 2021 organiseert de Raad van Kerken wederom een Lichtjesavond om diegenen te herdenken die we verloren zijn. We starten gezamenlijk op het schoolplein van Basisschool de Hoeksteen
aan de Serooskerkestraat te Krommenie. U wordt welkom geheten door muziek van de heren van Basic
Matters.
Na woorden van inleiding en troost noemen we de namen van onze dierbare overledenen.
Nieuw dit jaar is een korte stille lichtjestocht naar de begraafplaats, waarbij iedereen een grafkaars (met deksel) meedraagt.
Op de begraafplaats mag iedereen zelf een plek kiezen voor deze kaarsen. We richten sfeervolle
herdenkingsplekken in maar ook op een eigen familiegraf of bij de urnenwand kunnen deze
geplaatst worden.
Inclusief samenleven

VREDESWEEK 2021

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat
ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze
uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven' als thema van de Vredesweek die gehouden wordt van 18 tot met 25 september.

Amanda Gorman, die indrukwekkend sprak op de inauguratie
van Amerikaans president Joe Biden, dicht vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw, waarin velen zich herkennen. Where can we find light in this neverending shade?
Deze oneindige schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is het
voor mensen die keer op keer worden afgewezen voor een
baan vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school nog
steeds de dupe van hardnekkige sociale en klassenverschillen. Het PAX-programma 'Het verhaal van mijn vlucht' zag
vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden en
zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar ze blijven 'de
vluchteling', hoe graag ze dat etiket ook achter zich zouden willen laten. In de steden neemt het aantal
mensen toe dat van de voedselbank gebruik moet maken. Ook hier zitten mensen die zich niet gehoord
voelen en een gebrek aan perspectief ervaren. Al deze vormen van uitsluiting zetten de samenleving
onder druk.
Wat doe jij in Vredesnaam?
De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het
herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf be‘Uitsluiting zet
trokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en
hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX
samenleving
zich inzetten voor vrijheid, waarheid en recht, zodat alle mensen in liefde
kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar
onder druk’
het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.
(Bron: Pax Magazine)
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UITLEG OVER ALLERZIELEN

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf,

wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Op Allerzielen -2 november- herdenkt de Kerk alle overleden gelovigen.
De traditie stamt, voor zover bekend uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt
Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk.
Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan en nog niet
voor altijd bij de Heer zijn. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een traditie die tot op
de dag van vandaag op vele plaatsen wordt voortgezet. Tijdens de eredienst (de Kerk heeft een
eigen liturgie voor de overledenen) worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar
genoemd.
Het bidden voor de overledenen werd reeds in de 2de eeuw voor Christus gedaan (zie 2
Makk.12,43-45). Men geloofde dat de overledenen hierdoor van hun zonde zouden worden vrijgesproken.
Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd de geloofsleer vastgelegd dat er een
vagevuur is en dat de overleden gelovigen daar door de gelovigen op aarde kunnen worden geholpen.
Door de vaststelling van de gedenkdag op 2 november wordt de band van deze herdenking met
Allerheiligen beklemtoond. Zo wordt benadrukt dat Gods volk, zowel zij die reeds in Gods aangezicht leven als zij die nog onderweg zijn naar de eeuwige zaligheid, één gemeenschap vormt.
(Bron: Interkerk)
Vieren
We ‘vieren’ Allerzielen. ‘Vieren’ lijkt hierin een beetje een vreemd woord, maar wij katholieken vieren het leven maar ook de daarop onvermijdelijke dood. Immers wij geloven dat ná de
dood we een nieuw en mooier leven tegemoet gaan in de nabijheid van God onze Vader!
Allerzielen in de parochiekerken

Op of rond 2 november is er in alle kerken
een viering waarvoor de nabestaanden
van de in het afgelopen jaar overleden parochianen worden uitgenodigd aanwezig
te zijn. Natuurlijk zijn daarbij de parochianen ook van harte uitgenodigd!
De gedachteniskruisjes met namen van de
overledenen en, per overledene een lichtje, staan in de Allerzielenviering centraal
vòòr in de kerk. De namen van de overleden worden nog eenmaal genoemd en na
afloop kunnen de nabestaanden het
kruisje met een daarbij horend lichtje en
een gedachteniskaartje, waarop de namen van álle het afgelopen jaar overleden parochianen, mee
naar huis nemen.
Gebed
God, Gij hebt Uw eniggeboren Zoon,
in zijn overwinning op de dood,
uw koninkrijk doen binnengaan.
Laat uw gestorven dienaren

delen in zijn overwinning
en voor eeuwig U aanschouwen
die hun Schepper zijt en Verlosser.
Door onze Heer Jezus Christus. Amen.
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WERELDDAG VOOR MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

‘Naar een steeds groter wij’ – bijeenkomst in Amsterdam, op zaterdag 25 september 2021
De katholieke kerk viert elk jaar op de laatste zondag van september de Werelddag voor Migranten en
Vluchtelingen. Naar aanleiding van deze dag organiseren het Bisdom Haarlem-Amsterdam, Cordaid,
Sant’Egidio en de Vastenactie op zaterdag 25 september 2021 een bijzondere bijeenkomst in de Mozes
en Aäronkerk in hartje Amsterdam.

Dit event staat in het teken van het thema ‘Naar een steeds groter wij’, dat paus Franciscus heeft gekozen
voor de 107e editie van deze Werelddag. Hiermee roept de paus op tot verbondenheid en broederschap,
als één familie. Niet ‘wij en zij’, of ‘ons en de anderen’, maar een uitnodiging aan iedereen om ons in te
zetten voor werkelijke ontmoeting en het herstel van onze menselijke familie. Dat doen we door migranten en vluchtelingen gastvrij te verwelkomen, beschermen, ondersteunen en te helpen participeren
en integreren in onze samenleving.
Op zaterdag 25 september vieren we de gastvrijheid met een uniek inhoudelijk programma door over
hoe we dit in de dagelijkse praktijk brengen, afgewisseld met muzikale bijdragen. Het programma wordt
uitgevoerd in samenwerking met vluchtelingen en andere nieuwkomers in onze samenleving. De ontmoeting staat centraal, ook in een gezamenlijke lunch waarmee de bijeenkomst wordt afgesloten.

Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Fratelli Tutti: “Na de gezondheidscrisis zou de slechtste reactie
zijn om verder weg te zinken in een consumentenkoorts en in nieuwe vormen van zelfbehoud. Moge de
hemel ons helpen dat er geen opdeling ontstaat tussen ‘de anderen’ en ‘wij’, maar dat wij allen samen
één ‘wij’ worden!”

Mgr. Jan Hendriks van Bisdom Haarlem-Amsterdam zal deze speciale bijeenkomst openen. Hij pleit al
jaren voor een grotere inzet voor een meer rechtvaardige wereld. ”Voor hen die door oorlog en honger,
natuurgeweld en geloofsvervolgingen van huis en haard verdreven zijn: dat Gods Geest hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van velen een nieuw thuis en een nieuwe toekomst mogen vinden.”

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam, Vastenactie, Sant‘Egidio en Cordaid nodigen u van harte uit om hierbij
aanwezig te zijn!
Datum:
zaterdag 25 september 2021
Tijd:
10.00 – 13.30 uur
Locatie:
Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207, Amsterdam
Deelname:
gratis
Informatie en Aanmelding via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Zie ook www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

NAAR EEN STEEDS GROTER ‘WIJ’
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VOOR JONG EN VOOR OUD(ER)

Wie niet wordt als kinderen
Er was eens een zeer rijk man. Hij bezat alles
wat een mens kan bedenken en toch was hij niet
gelukkig. Op een dag kwam hij langs zijn ouderlijk huis. Hij rook de bloeiende planten in de tuin
en hoorde het carillon uit de kerktoren vlakbij.
Hij herinnerde zich de jaren van zijn jeugd en
begon te huilen.
Dat zag een oude priester, die nu in het huis
woonde. Hij ging naar buiten en zei: ‘Vertel mij
je verdriet, misschien kan ik je helpen.’ ‘Het is
geen verdriet', antwoordde de rijke man, ‘maar
vreugde, omdat ik heb teruggevonden wat ik
niet meer wist: het geluk van mijn kinderjaren.
Verkoop mij het huis. Ik zal u betalen wat u maar
vraagt.’ De priester dacht even na. ‘Ik kan ook
ergens anders gelukkig zijn. Want het geluk zit
niet in het huis, maar in het hart. Trek erin. Je
mag ermee doen wat je wilt. Maar één ding, laat
de spreuk boven mijn bed hangen. Want er was
een heel leven nodig om er de waarheid van in
te zien.’
Dit beloofde de rijke man. En hij trok in het oude
huis. Hij zag de spreuk boven het bed: 'Het geluk
ligt in ons.' Hij wandelde over de zolder waar hij
als kind had gespeeld. Hij dwaalde door de gangen waar hij als jongen had gehold. Hij zag het
allemaal en de tranen stonden hem in de ogen.
Maar de derde dag verveelde hij zich al.
‘Hoe gaat het?' vroeg de oude priester. `Gaat
wel', antwoordde de rijke man, `maar het is niet
als vroeger. Ik mis de knecht van mijn vader, en
het kindermeisje. ‘Dat is spoedig verholpen,
want zij beiden leven nog. Ik zal ze halen.’ En de
beide oude mensen trokken in het huis en bedienden zoals zij vroeger hadden gedaan.
'Hoe gaat het u nu?’, vroeg de priester na een
tijdje. ‘Redelijk', antwoordde de rijke man,
‘maar het is niet meer als vroeger. Alles is veel
kleiner geworden. Vroeger moest ik op mijn tenen staan om uit het raam te kijken. Ik herinner
mij ook dat ik werd geholpen als ik op een stoel
'

wilde klimmen. ‘Daar is wat aan te doen’,
meende de oude priester, ‘laat het huis en alles
wat erin staat opnieuw bouwen, maar dan tweemaal zo groot.’
Het huis werd gesloopt en tweemaal zo groot
weer opgebouwd. De ramen waren tweemaal zo
hoog en ook de stoelen hadden tweemaal de
grootte van vroeger. De rijke man moest zich nu
rekken, wilde hij uit het venster de tuin in kijken
en hij werd geholpen als hij aan tafel ging zitten.
Zelfs de spreuk boven het bed werd aangepast
en in reusachtige letters herschreven.
‘Hoe gaat het?’, vroeg de priester, ‘is alles naar
uw zin?’ ‘Gaat wel’, antwoordde de rijke man,
'maar het is toch niet meer als vroeger. De
knecht en de meid zijn te klein geworden. Vroeger kwam ik tot aan hun middel. En nu moeten
zij elkaar optillen om bij de knop van de kamerdeur te komen. Dat was vroeger anders. Ik vind
het jammer.’ ‘Dat is spoedig verholpen’, meende
de oude priester, ‘er wonen, niet ver van deze
stad, twee reuzen. Zal ik ze sturen? Jij bent immers rijk genoeg.’ En de twee reuzen kwamen.
Zij hielpen hem als hij over de drempel stapte en
tilden hem in zijn stoel. Maar de tweede dag nadat zij waren gekomen verveelde hij zich weer.
Maar de oude priester kwam niet meer langs om
te vragen hoe het ging. Toen ging hij zelf naar
hem toe en vond hem, lezend in zijn Bijbel. ‘Wat
lees je?’ ‘Ik lees’, antwoordde de oude priester,
‘als je niet wordt als deze kleinen, zal jij het rijk
der hemelen niet binnengaan.’
‘Maar ik heb ik alles gedaan om in de hemel te
komen.’
`Jij hebt niets gedaan', antwoordde de oude
man, `je hebt alleen maar jouw omgeving vergroot. Je moet zelf klein worden. Het geluk is
niet buiten ons. Het ligt hier, in jou. Ik heb dat
boven je bed geschreven. En ik wenste dat ik het
later boven jouw graf zou kunnen schrijven.

AFBEELDINGEN OP COMMUNIEBANKEN

Bijbelse afbeeldingen op (voormalige) communiebanken
De laatste weken van juli en de eerste weken van augustus hebben we op zondag uit het zesde hoofdstuk
van het evangelie van Johannes gelezen. Een verhaal dat begint met de broodvermenigvuldiging en dat
overgaat in de ‘broodrede’ van Jezus, over de betekenis van het Levende Brood.
Enkele zondagen achter elkaar horen we over de diepere betekenis van het brood. Wat begint met voedsel voor de maag, het tastbare brood; eindigt met het voedsel voor de geest, het eeuwige brood. Ook
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hebben we deze periode andere Bijbelverhalen uit het Oude Testament gelezen die gaan over brood en
over (hemels) voedsel krijgen.

Enkele van deze broodverhalen zijn afgebeeld op de communiebanken in de parochieregio. In de Bonifatiuskerk en Maria Magdalenakerk (’t Kalf) zijn de communiebanken nog aanwezig. In de Odulphuskerk
zijn de communiebanken weggehaald, maar twee afbeeldingen zijn bewaard gebleven. Ze hangen nu aan
weerszijden van de deur van de dagkapel.
Op die communiebanken zijn niet zomaar Bijbelverhalen afgebeeld: al die verhalen verwijzen naar de
diepere betekenis van het Brood, het voedsel dat we ontvangen. Het verwijst naar de diepere betekenis
van de Heilige Communie.

Welke verhalen zijn afgebeeld?
In volgorde van de Bijbel zijn de volgende Bijbelverhalen afgebeeld:
1. De viering van het eerste Paasfeest (Exodus 12) (Bonifatius). De Joden die onderdrukt worden in
Egypte krijgen de opdracht om een lam te slachten, het klaar te maken en snel te eten. Het bloed van het
lam wordt over deurstijl gesmeerd. Het is de laatste nacht in Egypte, hierna volgt de uittocht.
2. Het manna in de woestijn (Exodus 15) (Maria Magdalena en Odulphus). Elke morgen, behalve op sabbat, vinden de Joden korrels in de woestijn waarvan ze koeken bakken. Telkens weer moeten ze hun
eten verzamelen en op de dag voor de sabbat twee keer zo veel. Later zullen ze zeggen: wie veel nodig
had, had nooit te weinig; wie weinig nodig had, had nooit te veel. Zo is het ook met de Communie: wat
we ontvangen is nooit te kort. Gods liefde is altijd genoeg.
3. Elia krijgt voedsel uit de Hemel (I Koningen 19) (Bonifatius en Odulphus). Uitgeput van een reis ligt
de profeet Elia op de grond: hij is aan het einde van zijn krachten. Dan reikt een engel hem voedsel aan.
Elia krijgt nieuwe krachten om 40 dagen verder te reizen, op weg naar zijn nieuwe opdracht. De Communie die we ontvangen is ook voor ons voedsel op onze levensweg. We ontvangen kracht om verder te
kunnen op onze levensweg.
4. Het Laatste Avondmaal (Matteüs 26) (Bonifatius en Maria Magdalena op het hoogaltaar). Jezus neemt
het brood: dit is Mijn Lichaam. Hij neemt de wijn: dit is Mijn Bloed. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Telkens als we de H. Mis vieren en de Communie ontvangen, blijven we dit herhalen om Hem te gedenken.
5. De Emmaüsgangers (Lucas 24) (Maria Magdalena en Bonifatius). Na Pasen, na de ontdekking van het
lege graf, lopen twee leerlingen naar Emmaüs. Onderweg loopt Jezus mee, zonder dat ze Hem herkennen. Als ze op hun bestemming zijn zeggen ze: “Blijf bij ons, want het wordt al avond”. Ze herkennen
hem aan het breken van het brood. In de Communie mogen we Jezus herkennen die soms onherkenbaar
met ons meeloopt. We vragen of Hij ook bij ons wil blijven als we in de avond van het leven zijn. In de
Communie willen we Hem herkennen in het Brood dat wordt gebroken.
Al deze afbeeldingen verwijzen dus op een of andere manier naar de diepere betekenis van de Heilige
Communie. Toen de communiebanken werden gebruikt, werden de gelovigen door deze afbeeldingen
herinnerd aan de Bijbelverhalen. Ook al gebruiken we de communiebanken niet zo veel meer. Met deze verhalen in gedachte
mogen we naar voren komen, om het voedsel op onze levensweg te ontvangen; om te weten dat Gods goedheid altijd genoeg is; om te vragen of Hij bij ons blijft; om Hem te herkennen
die in het verborgene met ons mee gaat; om Hem te herkennen
in het brood van de Communie.
Loop op een zondag eens langs de communiebanken, om te kijken naar de afbeeldingen. Het zijn stuk voor stuk mooie kunstwerkjes met een diepe boodschap.
kapelaan Nico Kerssens
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VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK

23e zondag
Za. 4 sept.
Zo. 5 sept.
24e zondag
Za. 11 sept.
Zo. 12 sept.
25e zondag
Za. 18 sept.
Zo. 19 sept.

26e zondag
Za. 25 sept.
Zo. 26 sept.

27e zondag
Za. 2 okt.
Zo. 3 okt.

28e zondag
Za. 9 okt.
Zo. 10 okt.

29e zondag
Za. 16 okt.
Zo. 17 okt.

Wereldmissiedag
Za. 23 okt.
Zo. 24 okt.

31e zondag
Za. 30 okt.
Zo. 31 okt.

H. Bonifatius
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Schouten
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Schouten
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
N. Beemster
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
N. Kerssens

H. Magdalena
11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
-

11.00 u.
N. Kerssens
11.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u.
Eucharistie
N. Beemster
11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
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H. Odulphus
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
N. Beemster
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

Allerheiligen
Ma. 1 nov.
Allerzielen
Di. 2 nov.

H. Willibrord
Za. 6 nov.
Zo. 7 nov.

33e zondag
Za. 13 nov.
Zo. 14 nov.

Christus Koning
Za. 21 nov.
Zo. 22 nov.

19.00 u.
Allerzielendienst
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u.
Requiem
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u.
Eucharistie
F. Schouten

-

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Requiem, waarna
kerkhofgang
N. Kerssens
11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

HH. Martelaren

23e zondag
Za. 4 sept.
Zo. 5 sept.

24e zondag
Zo. 12 sept.
25e zondag
Za. 18 sept.

Zo. 19 sept.

26e zondag
Zo. 26 sept.
27e zondag
Za. 2 okt.
Zo. 3 okt.
28e zondag
Za. 9 okt.

H. Petrus
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
10.00 u.
Eucharistie
Woord en Communie
G. Noom
M. Bruijns
10.00 u. en 14.00 u.
10.00 u.
Afscheidsdiensten
Oecumenische dienst
Agathepark
n.b., gemeenschap viert 19.00 u.
komende tijd aan Pink- Woord en Communie
M. Bruijns
straat 14 !
10.00 u.
10.00 u.
Woord en Communie Woord en Communie
M. Bruijns
S. Baars
10.00 u.
10.00 u.
Woord en Communie Woord en Communie
K. Schuurmans
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
10.00 u.
Woord en Communie Woord en Communie
A Dijkers
T. Molenaar
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
-
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19.00 u.
Allerzielendienst,
Kerkhofgang
19.30 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Requiem, waarna kerkhofgang
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

H. Magdalena

H. Jozef

10.00 u.
Woord en gebed
Parochianen
10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans

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

10.00 u.
Woord en gebed
Parochianen
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom

10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u.
Woord en gebed
Parochianen

-

-

Zo. 10 okt.

10.00 u.
Eucharistie
G. Noom

Zo. 17 okt.

10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

Zo. 24 okt.

10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans

29e zondag
Za. 16 okt.
30e zondag
Za. 23 okt.
31e zondag
Za. 30 okt.
Zo. 31 okt.

Allerzielen
Di. 2 nov.

H. Willibrord
Za. 6 nov.
Zo. 7 nov.
33e zondag
Za. 13 nov.
Zo. 14 nov.
Christus Koning
Za. 21 nov.
Zo. 22 nov.

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

10.00 u.
Eucharistie
M. Bruijns
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
T. Molenaar
19.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Allerzielendienst
M. Bruijns
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
S. Baars
19.00 u.
Woord en Communie
10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom

10.00 u.
10.00 u.
Oecumenische dienst Woord en Communie
W. Waardijk
10.00 u.
Woord en gebed
Parochianen

10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Eucharistie
G. Noom

10.00 u.
Woord en Communie
K. Schuurmans
19.00 u.
Allerzielendienst
R. Casalod

10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk

10.00 u.
Woord en gebed
Parochianen

10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra

10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk

10.00 u.
Woord en gebed
Parochianen

Vaste mistijden doordeweeks
H. Bonifatius, Oostzijde 12
Rozenkrans en Communieviering: wo. 19.00 u.;
vanaf 1 okt. weekdagmissen als volgt:
gelezen H. Mis ma., di. en do. 9.00 u., wo. en vr. 19.00 u.;
biechtgelegenheid is er voor en na elke Mis weekend en door de week
H. Maria Magdalena, Kalf 160
gelezen H. Mis alle donderdagen 19.00 u.;
biechtgelegenheid is er voor en na elke Mis weekend en door de week
H. Odulphus, Dorpsstraat 570
gelezen H. Mis: ma. t./m. vr. 19.00 u.; aanbidding ma. t./m. vr. 19.30-20.00 u.;
biechtgelegenheid is er voor en na elke Mis weekend en door de week
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10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

BERICHTEN VAN DE EIGEN PAROCHIE
INTENTIES

5 september
Cynthia de Mie-Koeman, Cilia en Rie Duijn en Henk Duijn, overleden ouders Duijn-van Diepen,
Arie Stuijt en familie, Nico de Jong en familie, Familie Doodeman-Pelk, Henk Meester,
Bart Meulenkamp en familie en Gods zegen over de gezinnen en hun werk, Arie Dijkers,
Nettie Meulman-Groenendaal, Paul van Oerle.

12 september
Cynthia de Mie-Koeman, Theo Peersman, Johan Finke, Tini Brinkkemper-Looze, Ineke Arnold-Klaarhamer,
Cees Way, Anna en Dirk Kuijl, George Lambért
19 september
Wim Duijn en zegen over onze gezinnen, Ina Groot-Schleeper, Piet en Mien Mandjes-Goudriaan,
overleden familie Scheffer-Binken, uit dankbaarheid.

26 september
Johan Finke, Rie van der Eng-Spillekom, Tini Brinkkemper-Looze, overleden families Steemers en Spillekom,
Ineke Arnold-Klaarhamer, Adriaan Baars, Paul van Oerle.

3 oktober
Cilia en Rie Duijn en Henk Duijn, overleden ouders Duijn-van Diepen, Jaap, Rie en Cora de Boer,
Arie Stuijt en familie, Henk Meester, overleden familie Bosma, Bart Meulenkamp en zegen over de gezinnen
en hun werk, Wen de Jong, familie Nibbering en familie de Jong, Nettie Meulman-Groenendaal.

10 oktober
Theo Peersman, Johan Finke, Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, overleden families de Saegher en Heijne,
Ineke Arnold-Klaarhamer en Boudewijn Arnold, Adriaan Baars, Ingmar Smit, George Lambért.

17 oktober
Wim Duijn en zegen over onze gezinnen,
Tini Brinkkemper-Looze,
Cilia en Rie Duijn en Henk Duijn,
Paul Stook, Henk Meester, overleden familie Bosma,
overleden familie Kerkhoven-van Opstal, Cees Way,
Rinus Purvis en Zus Purvis-v/d Hoeven.

24 oktober
Johan Finke, overleden families Finke en Raap,
Rie van der Eng-Spillekom, Ineke Arnold-Klaarhamer
en Boudewijn Arnold, voor de overledenen van de
families Arnold en Klaarhamer, Paul van Oerle,
Nico Mandjes.

31 oktober
Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Cilia en Rie Duijn en
Henk Duijn, overleden families Steemers en Spillekom,
Paul Stook, Nico de Jong en familie, Dirk de Boer en
Marie de Boer-Blank, Adriaan Baars

2 november
Voor de ingeschrevenen in de eeuwige memorie, Jan de Saegher, overleden families de Saegher en Heijne,
Paul Stook, Ineke Arnold-Klaarhamer, Jaap, Rie en Cora de Boer, Bart Meulenkamp en familie en zegen over
de gezinnen en hun werk, Nico Mandjes, Henny Kuipers, Cees Way, Paul van Oerle, Ingmar Smit,
Nettie Meulman-Groenendaal, Rinus Purvis en Zus Purvis-v/d Hoeven,
Familie v/d Meijden-Spillekom en René, Paul van Oerle, Boudewijn Arnold, Henk Duijn, levende en
overleden leden Begrafenis vereniging Barbara Zaandam.
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INTENTIES

7 november
Cilia en Rie Duijn en Henk Duijn, overleden ouders Duijn-van Diepen, Ineke Arnold-Klaarhamer en
Boudewijn Arnold, Arie Stuijt en familie, Henk Meester, Nico Mandjes, Wen de Jong, John Robinson.
14 november
Wim Duijn en zegen over onze gezinnen, Theo Peersman, Johan Finke, Tini Brinkkemper-Looze,
Bart Meulenkamp en Gods zegen over de gezinnen en hun werk, George Lambért.
21 november
Ineke Arnold-Klaarhamer en Boudewijn, Nico Mandjes.

VANUIT DE PAROCHIE
Uitnodiging parochielunch op 26 september
Na en tijd met allerlei beperkingen, is het goed om bij elkaar te komen en bij te praten.
Op zondag 26 september wordt u na de H. Mis van 11:00 een lunch aangeboden in de tuin
van de pastorie. Het is een goed moment om elkaar te ontmoeten, bij te praten en om
hoopvol vooruit te kijken naar de komende tijd.

Vanwege de organisatie en inkoop, wordt u verzocht om zich van te voren in te schrijven.
Begin september liggen achter in de kerk intekenlijsten voor de parochielunch.
Opgeven kan telefonisch bij kapelaan Nico Kerssens (telefoonnummer staat in de colofon).
Opgeven kan tot en met zondag 19 september.
U bent van harte welkom op zondag 26 september!

Nachtelijk urenslaan torenklok Magdalenakerk
Veel omwonenden van onze Kalver kerk -kerkelijke maar zeker ook nietkerkelijke buurtgenoten- hebben
Gemeente Zaanstad laten weten zich er niet bij neer te leggen dat een gemeentelijk medewerker naar aanleiding van de klacht van een bewoner het slaan van de uren en halve uren door onze torenklok ‘s nachts
zomaar heeft stilgelegd. Men mist nu het mooie, warme, vertrouwde, rustgevende geluid dat er toch bij hoort
als je vlakbij een historische kerk hoort. Op Facebook en in het Noord-Hollands Dagblad laten actievoerders
van zich horen. Als kerkbestuur en parochieraad staan wij wat buiten de discussie en dat is ook prima. We
voelen ons uiteraard gesterkt door mensen die het niet prettig vinden wanneer een normaal klokritme het
zwijgen wordt opgelegd door de overheid. Het loslaten van goede oude plaatselijke tradities doet niet zelden
meer kwaad dan goed. Wordt vervolgd. Wij staan open voor gesprek met iedereen.
deken F. Bunschoten, kapelaan N. Kerssens, parochieraad

De oktobermaand is Rozenkransmaand!
De maand oktober is door paus Leo XIII toegewijd aan het Rozenkransgebed. Een
heerlijk gebed, dat zo'n rust en blijdschap geeft dat je het iedereen wel gunt. Het bidden van de Rozenkrans is niet moeilijk en kan altijd en overal. Wat iemand doet die
de Rozenkrans bidt, is direct eer brengen aan God (door het overdenken van de blijde, lichtende, droevige en glorievolle geheimen, de 'Onze-Vaders' en de 'Eer-aan-deVaders'); maar ook langs de weg van Maria (door de 'Wees-gegroeten').

Op alle dinsdagavonden van de oktobermaand wordt in de H. Maria Magdalenakerk aan 't Kalf om 19.00 u.
gezamenlijk de Rozenkrans gebeden, en op de laatste dinsdagavond van oktober (26 okt.) wordt om 19.00 u.
ter afsluiting van de Rozenkransmaand een kort Marialof gehouden. Bidden voor de vrede en voor alles wat
belangrijk is. Dat is wat wij allen op de eerste plaats zouden moeten doen, toch?!
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Allerheiligen en Allerzielen
Ook in onze kerken wordt dit jaar weer Allerheiligen en Allerzielen gehouden. Het Hoogfeest van
Allerheiligen is een van de grootste feesten van het jaar. We vieren die dag als een zondag, ter ere van alle personen die op aarde geleefd hebben en van God hebben gehouden. Nu zijn ze voor altijd thuis in de hemel. Sommigen van hen zijn officieel heilig of
zalig verklaard, maar de meeste niet. Het is een menigte die niemand tellen kan (lees
Apok. 7). Niet alleen zijn zij zelf volkomen gelukkig en verzadigd van Gods licht: ze zijn
ook onze vrienden en bidden voor ons, die nog strijden voor de lauwerkrans!

En dan Allerzielen. Op die dag komen we samen, om ook te bidden voor onze eigen
overledenen. Mensen, die misschien wel heel dicht bij ons geleefd hebben. Hun zielen
zijn misschien al wel, misschien nog niet thuis in de hemel. Misschien is het voor hen nog maar een héél klein
stukje naar huis, maar misschien ook hebben sommigen nog een flink eind te gaan. Menselijke termen... omdat we een geestelijke realiteit eigenlijk niet goed anders kunnen uitdrukken... Maar wat kunnen wij daarmee? Welnu wij als levende gelovigen kunnen de overleden gelovigen te hulp schieten. Gebed, heilige Missen
en andere goede werken kunnen wij voor hen opdragen. Wijwater kunnen wij op het graf van een dierbare
sprenkelen. Ook kunnen wij - via de sleutelmacht van de Kerk - een heel speciale kwijtschelding voor onze
dierbare overledenen verwerven. De zogenaamde 'Toties quoties'-aflaat kan ieder jaar van 1 t./m. 8 november onder de gewone voorwaarden bekomen worden op dagen dat men een kerkhof bezoekt om er te bidden. (Die welbekende 'gewone voorwaarden' houden in: dat wij te biecht en communie geweest zijn en gebeden hebben voor een intentie van de paus.) Kijkt u op het liturgisch rooster
in deze Zaancirkel of op onze website www.katholiekzaanstreekzuid.nl om
meer informatie te vinden over Allerheiligen en Allerzielen, en de bijbehorende tijdstippen in de kerken. Dierbaren van overledenen worden speciaal
uitgenodigd om hun geliefde, die in het afgelopen jaar of langer geleden is
heengegaan, met een liefdevol gebed te gedenken, door de avondplechtigheid
bij te wonen. We wensen allen op die dag veel sterkte toe.
het pastorale team

Als je als pastoor vriendelijk bent,
noemen ze je slap
Als je zakelijk bent, ben je een dictator
Als je ernstig bent, ben je een zuurpruim
Als je hard werkt, ben je een uitslover

ALS JE PASTOOR BENT

Als je uit je eigen stad komt,
dan ben je een eigenheimer
Als je van buiten komt,
ben je een vreemdeling die verdwaald is zeker
Als je jong bent, heb je geen ervaring
Als je oud bent, weet je het altijd beter
Als je met iedereen een praatje maakt,
ben je een kletsmajoor
Als je niet praat, ben je verwaand.
Bron; Augustinus Nieuws

als je parochianen bij je werk betrekt,
ben je te lui om het zelf te doen
Als je het zelf doet,
ben je een baantjesjager
Kortom:

Een pastoor moet wijs zijn als Salomo
zo geduldig als Job
zo dikhuidig als een olifant
zo buigzaam als een rietje
zo gevoelig als een kruidje-roer-me-niet

Als pastoor moet je kunnen praten als Brugman
zwijgen als het graf en al die jaren
werken als een paard
Een heerlijke roeping om pastoor te zijn!
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In memoriam Henk Duijn

IN MEMORIAM

Op vrijdag 9 juli j.l. hebben we Henk Duijn naar zijn laatste rustplaats achter onze kerk gedragen. Hij
is bijgezet in het graf bij zijn 2 zussen en naast het graf van zijn ouders. Henk had de gezegende leeftijd van
92 jaar bereikt en zijn leven was voltooid.
Henk is geboren op 31 augustus 1928 en woonde tot 1962 op de boerderij, want toen verhuisde hij met het
gezin naar een “burger woning” op het erf naast de boerderij. Hij deelde zijn leven samen met zijn zussen
Cecilia en Marie. Cecilia overleed in maart 2016 en Marie in oktober 2018, waarna hij dus alleen over bleef.
Henk wilde niet van zijn plaats wijken en wenste, ook al voelde hij zich vaak alleen, op zijn vaste stekkie, op
zijn eigen plekkie, in zijn eigen stoel te blijven zitten, totdat……
In zijn werkzame leven heeft hij een aantal mooie, z.g. agrarische reizen
naar het buitenland gemaakt, waarvan hij erg genoten heeft en die reizen
waren tevens zijn vakantie.
Hij kwam weliswaar steeds minder op de boerderij waar zijn neef Peter
het bedrijf leidde, maar zijn belangstelling voor het boerenleven bleef sterk
en hij volgde de werkzaamheden nauwlettend. Hij kreeg meer tijd om zijn
geliefde bridge te spelen met de familie, vrienden en dorpsgenoten in “het
Posthuis”.

Hij werd met goede zorg door zijn familie en door zorg -instanties omringd, maar Henk werd zwakker en een
ziekenhuis opname was onvermijdelijk. Toen hij daar was uitbehandeld werd het toch uiteindelijk opname
in het verzorgingshuis “Nova Where ”, waar hij nog ruim 2 weken liefdevol werd verzorgd.
Uiteindelijk is Henk rustig in zijn slaap overleden; dat hij moge rusten in vrede.
Jan en Marian Duijn

UITNODIGING

In de maanden september, oktober en november a.s. wil ik voor
geïnteresseerden powerpoint presentaties gaan verzorgen,
(een presentatie die met dia-beelden wordt ondersteund) te weten op:
maandagmiddag 13 september:
over de Franciscaanse Derde Orde (OFS) in het algemeen en Claragroep in het bijzonder.

maandagmiddag 11 oktober:
over de levensvorm van Clara van Assisi:
1.ARMOEDE, NEDERIGHEID EN LIEFDE van Jezus Christus en zijn moeder
als kern van evangelische modellen
2.het leven van Franciscus en Clara en haar zusters.

maandagmiddag 15 november:
een ‘virtuele meditatieve voettocht’ door Thüringen en Hessen waarbij wij het leven
en denken van de Heilige Elisabeth zowel in verleden als heden beschouwen.

Om 13.00 uur wordt u welkom geheten in de parochiezaal van de H. Maria
Magdalenakerk in het Kalf met koffie of thee en om 13.15 u. beginnen we.
De presentaties zullen gemiddeld 2 uur duren.

Van harte welkom
Hen Holthuizen o.f.s.
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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. Weinigen 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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CLARA VAN ASSISI

Beschouwing: Clara, het ‘stekje’ van Franciscus van Assisi (1)
De bedoeling van mijn schrijven is de aandacht te vestigen op Clara van Assisi, die in haar tijd en op HAAR
wijze aan menselijke en evangelische waarden gestalte wist te geven en om te laten zien dat zij ook nu nog
een gids en leidsvrouwe kan zijn op ONZE weg door het leven.

Regelmatig wordt mij gevraagd: jij bent nu franciscaan maar wat is nu je doel, wat ga je ermee doen?
Alsof ik daar direct een pasklaar antwoord op kan geven, zoiets van: deelname bij de voedselbank, helpen in
een buurthuis of actievoeren voor vluchtelingen?

Zoals ik al eerder heb verteld, ben ik min of meer al mijn hele leven geïnspireerd door het levensdoel van
Franciscus van Assisi. Niet verwonderlijk want reeds vanaf mijn bestaan woonde ik achter “de Boom” (de
paterskerk van de Franciscanen in Amsterdam-Sloterdijk) en heb ik het dus eigenlijk met de paplepel ingegoten gekregen. Pas veel later is mij duidelijker geworden dat ook ‘de symboliek van de boom’ een veel grotere rol in mijn leven zou gaan spelen.

In 2013, na een reis met een franciscaanse gemeenschap naar Assisi, ben ik
meer met Clara, het ‘plantje’ van Franciscus, in aanraking gekomen en lijkt
het voor mij alsof zij nu samen bezit van mijn leven hebben genomen. Ik zie
het als een buiten- en binnenleven. (Ollie B Bommel zou dit verwoorden: als
je begrijpt wat ik bedoel).

De tijd die ik heb doorgebracht was voor mij ten eerste een mogelijkheid tot
geloofsverdieping en bezig zijn met vragen, die ten nauwste met je leven,
met je mens-zijn en met je menszijn-naast-anderen te maken hebben.
Ten tweede heeft het mij geleid tot een op weg gaan. naar een ‘volkomen’
mens-zijn, in het besef dat we altijd mens-naast-andere mensen zijn en dat
ieder mens ons een stukje van Christus toont…..soms duidelijk, soms diep
begraven, maar altijd aanwezig.
Het is een voorbereidingsweg geweest, die mij op het spoor heeft gezet
waarop ik probeer te ontdekken wie ikzelf ben, dat je je geliefd mag weten
door God, zonder voorbehoud en zonder eisen.

Tijdens mijn zoektocht en verblijven bij de Clarissen in Megen en Turnhout trof het mij bv. heel bijzonder,
dat Clara altijd spreekt in de ‘wij-vorm’ en ‘onze-leefwijze’.
Het is de leefwijze die zij samen met haar zusters heeft opgebouwd.
Juist in onze westerse wereld met zijn grote nadruk op de waarde van de persoon en zijn ver doorgevoerd
individualisme, groeit de behoefte aan beleving van de waarachtige verbondenheid, van ware gemeenschap.
Juist nu vraag ik mij af: waar is deze gebleven, want ik merk er weinig van. Hebben wij nog oog voor elkaar?

Als wij als broeder/zusterschap bij elkaar komen. gaat het niet primair om de groep, maar allereerst om een
wederkerige uitwisseling en om de personen die eraan deelnemen iets te geven van wat wij allen zoeken aan
spiritualiteit en bezieling, aan verdieping van de eigen levensweg, van de bron: Christus zelf. Je mag helemaal
jezelf zijn, met al je mankementen, met elkaars vreugde en verdriet, waarbij je elkaars zorgen deelt.
Het is de bedoeling dat je datgene daarna ook uitdraagt aan de mensen die je verder ontmoet, een grotere
betrokkenheid toont bij de gewone dingen van elke dag in je eigen omgeving.
Het verhaal gaat verder.
Hen Holthuizen ofs.
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HET OOR VAN GOD

God ziet ons. Ja, natuurlijk wel. Maar bovenal hoort hij ons.
U kent ze wel, die oude afbeeldingen met het oog van God in een driehoek, met daaronder de tekst
‘God ziet mij, hier vloekt men niet’. Inmiddels zijn ze retro en dus hip, maar mij hebben ze zo nooit een
centimeter dichter bij God gebracht.
Als ik een lichaamsdeel zou mogen kiezen dat mij aan God doet denken,
hoef ik niet lang na te denken:
God is voor mij een en al oor.
Alle verzuchtingen van meer dan zeven miljard mensen in de wereld, alle verlangens en pijn – misschien nog
niet eens voor zichzelf uitgesproken – bereiken zijn grote oren. Hij hoort het allemaal en hij luistert ernaar
zoals alleen God dat kan: zonder te oordelen, zonder te onderbreken, zonder bijsturing naar links of naar
rechts. Hij stuurt enkel de echo en liefde van zijn hart. Dat moet genoeg zijn om verder te leven. Dat heeft ook
gevolgen voor ons, die met vallen en opstaan proberen ‘beeld van God’ te zijn.

In deze coronatijden denk ik weleens dat wij mensen niet zozeer de handen van God zijn, maar vooral zijn
oren. Want ook al mogen we niet dichter dan anderhalve meter bij elkaar komen, mensen blijven staan als ze
iemand ontmoeten die ze kennen. Ze blijven vertellen wat hen bezighoudt, wat hen aangrijpt, waar ze mee
worstelen.
Zelfs als we voor elkaar als gesprekspartners achter mondmaskers verstopt blijven, willen we vertellen en
gehoord worden.

In mijn hoofd zit inmiddels de gedachte aan de (weinige) bankjes in het Kalf en de Jagersplas,
plek ver genoeg maar niet te ver van elkaar. Ideaal voor een gesprek met wie er ook even neerstrijkt. Over
koetjes en kalfjes, zoals dat heet. In werkelijkheid gaat het bijna altijd over kinderen en kleinkinderen, over
verdriet en hoop, over kleine en grote zorgen en gelukjes. We hebben een grote behoefte om te delen en
gehoord te worden.

De herfst is in aantocht en daarna komt de winter. Waarschijnlijk is het binnenkort te koud of te nat voor de
bankjes buiten. Ik weet dat er wel zeven kerken staan in onze omgeving, soms hoog en leeg, maar vol met
banken of stoelen. Ze zijn de hele week behalve op zondagmorgen stevig op slot.
Vaak vragen wij christenen ons af wat we kunnen betekenen in de samenleving.
Misschien moeten we het niet te ver zoeken. We kunnen plekken aanbieden waar mensen even kunnen
neerstrijken en naar elkaar kunnen luisteren, al is het maar ‘een uurtje’ in de week.
Ik hoop dat de mensen met de sleutels het horen.

Hen Holthuizen ofs
Bron: Kerknet.be
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NAAR EEN BETERE TOEKOMST
Sant’Egidio: ‘Alleen kan je het niet redden!’
In een bericht naar aanleiding van de dag van nationale rouw en de nationale feestdag in België legt
Sant’Egidio een link tussen de coronapandemie, de overstromingsramp en vluchtelingen en de polemiek
over een eventuele regularisatie van mensen zonder papieren. Hoe verschillend ook, deze uitdagingen
waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt, vertonen een gelijkaardig patroon, stelt de SintEgidiusgemeenschap vast. Alle hebben een grensoverschrijdend karakter; alle treffen ze potentieel iedereen,
maar de meest kwetsbaren het eerst; en het antwoord op alle drie is te vinden in solidariteit en creatieve
innovatie.
De watersnood maakte niet alleen in ons land vele slachtoffers, maar ook buurlanden als Duitsland en
Nederland.

Sant’Egidio heeft opgemerkt hoe snel massale
solidariteit op gang kwam en verheugt zich
daarover. Maar de christelijke lekenbeweging stelt
ook vast dat al die grensoverschrijdende problemen
telkens in de eerste plaats de meest kwetsbare
burgers treffen. Het zijn zij die in slechte huizen
wonen en geen reserves hebben. De
coronapandemie trof iedereen, maar het meest de
ouderen, de mensen met een handicap en de
bewoners van collectieve voorzieningen, waar de
dood en het isolement hard hebben toegeslagen.
En elk migratieverhaal is anders, maar dat van de
meest kwetsbaren is het meest tragische. De
wanhoopsactie van de mensen zonder papieren in
Brussel vestigt de aandacht op de moeilijke situatie
van wie geen toekomst mag opbouwen in ons land
en geen gehoor vindt.
Het antwoord op al deze uitdagingen kan alleen
liggen in meer solidariteit. Sant’Egidio.

Traditie van solidariteit actualiseren
België een land is waar het goed leven is voor velen, weet Sant’Egidio, en dat heeft niet alleen te maken met
de collectieve rijkdom en vrijheden die we hier genieten, maar ook met de sterke solidariteitsnetwerken die
we hebben opgebouwd en die ervoor zorgen dat we niemand achterlaten. Het is deze traditie van open staan
in de wereld en van solidariteit en creatieve innovatie die we opnieuw moeten actualiseren: in de aanpassing
aan de veranderende klimatologische omstandigheden, in nieuwe vormen van ouderenzorg, en ook in
nieuwe wegen voor legale migraties.
Wat migratie betreft pleit Sant’Egidio al jaren niet alleen voor hervestigingsprogramma’s maar ook voor
bijkomende legale migratieroutes zoals humanitaire corridors, maar ook voor een circulaire
arbeidsmigratie. Daarnaast hebben ook regularisaties van geïntegreerde mensen zonder papieren een rol te
spelen. Sant’Egidio. Je kunt het niet alleen redden

De ecologische crisis, de gezondheidscrisis en de migratiecrisis tonen aan: jezelf kun je nooit alleen redden,
besluit de Sint-Egidiusgemeenschap.
Een betere toekomst moeten we allen samen bouwen, waarbij we niemand uit het oog verliezen, de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen, en waarbij we de zwaksten onder ons het meest ondersteunen.

Gepubliceerd op dinsdag 20 juli 2021
Kerknet.be
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MISDIENAARS EN JEUGD
Wat fijn dat de misdienaars en acolieten de missen weer ondersteunen.
Het nieuwe rooster voor de komende periode wordt nog gemaakt dus
het blijft nog even een verrassing wie er wanneer op het altaar staat.
Sint Maarten-lampion

Beste meisjes en jongens,
Loop jij ook op Sint-Maartensavond langs de huizen?
Hier in de Zaanstreek is dat een mooi gebruik.
En heel spannend natuurlijk wat dan gebeurt.
Je belt aan en...zal de deur opengaan?
Daarbij zing je een lied als de deur opengaat.
Een lied over Sint Maarten.
Zing jouw lied langzaam en mooi: anders klinkt het onverstaanbaar!
En de mevrouw of meneer kan dan, als hij het mooi vond, een lekkernij aan jou
geven (fruit of snoepgoed).
Omdat het 's avonds donker is, draag je een klein licht bij je.
Misschien ga je je lampion wel zelf maken!
En we denken aan de H. Maarten, die stoere soldaat.
Toen hij een bedelaar zag die kou leed,
hakte hij met zijn zwaard een stuk van zijn warme mantel.
Met dat stuk mantel bekleedde hij de arme.
Sint Maarten heeft toen in een droom van Jezus gedroomd.
Jezus was blij dat Maarten de arme geholpen had.
Door een vriend van je naaste te zijn, ben je ook Jezus' vriend.
Op zaterdag 11 november wensen we jullie allemaal een goed Sint Maartensfeest!

Volgende uitgave: Advent en Kerstmis
Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer:
Publicatiedatum volgende blad:
Email voor insturen kopij:

-21-

8 november 2021
22 november 2021
zaancirkel@gmail.com

