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Voorwoord

VOORWOORD

Vooruitblik uit het venster op een nieuwe tijd.

In dit parochieblad nodigen we u uit alvast vooruit te kijken. Want deze
Zaancirkel overspant nu echt een flinke periode van enige maanden. We beginnen nog in november, volop herfst, steeds donkerder. Het blad omvat het
Sint Nicolaasfeest en de Adventsweken waarin ook 8 december valt. En dat
is, u mogelijk bekend, Hoogfeest van Maria, Onbevlekt Ontvangen, het valt
immers precies negen maanden voor het Feest van Maria Geboorte namelijk
8 september.
De Advent bereidt ons vervolgens op het geboortefeest van Jezus. Wij kunnen misschien ook thuis een mooie Adventskrans plaatsen; de creatieve
mensen onder ons maken ‘m zelf! Dan volgen aansluitend aan de stille heilige Kerstnacht de weken van de kersttijd. Maria en Jozef staan met een klein
Hummeltje aan het begin van een nieuw tijdperk van hoop. Want God legde
Zijn Zoon in hun handen. In deze Kersttijd hopen wij weer een nieuw jaar,
het ‘Annus 2022’, binnen te stappen en aan onze jaartelling weer een
streepje toe te voegen.

De januaridagen brengen ons de wijsgeren of hooggeplaatsten die Christus
kwamen opzoeken vanuit het Morgenland. Gedurende de lange reis die ze
maakten was een heel speciale ster hun wegwijzer en zo trokken zij langs de straten en huizen. Daaruit
komt voort dat rond Driekoningen het gebruik is gegroeid woningen te laten zegenen door de priester,
of een gedrukte kaart uit te delen waarom de letters ‘C+M+B’ (Christus Mansionem Benedicat!); Christus
zegene dit huis!) te lezen staan. Goud, wierook en mirre waren de giften die zij schonken. Vandaaruit is
een lijn te trekken naar Actie Kerkbalans, die in Nederland onmisbaar is om parochies te helpen met een
gift. Doet u mee?

Als de dagen alweer langer en lichter worden en de eerste sneeuwklokjes hun kopjes boven de donkere
aarde uitsteken valt op 2 februari Maria Lichtmis. Dan is het Kind veertig dagen oud en wordt Het door
Sint Jozef en Moeder Maria opgedragen in de tempel van Jeruzalem. In het weekend dat dicht bij 3 februari valt ontvangen we de Blasiuszegen met twee gewijde kaarsen, als bescherming voor de keel en
luchtwegen. In tijden zeker niet misplaatst, als u het mij vraagt. En zelfs al zou deze zegen van achter
een kuchscherm moeten worden gegeven, dan nog is het goed deze te komen halen. Mis dus zeker de
viering in uw kerk niet in weekend 5-6 februari.
Alleen Aswoensdag… die dag valt niet meer binnen de termijn van deze Zaancirkel. Want dan hebt u de
voorjaarseditie inmiddels al in uw brievenbus.

Ik wens iedereen een blijde tijd toe vol innerlijk licht, liefde en verbondenheid. Speciaal zijn de gedachten van mij en van mijn collega’s in het pastoraat bij de zieken en de mensen die zich extra alleen voelen.
Het valt niet altijd mee om toch maar weer moed te vatten en door te gaan. Wie het wel eens druk heeft
(eigenlijk té druk!) raad ik aan: probeer voor geest en lichaam eens wat te ontstressen, gun je zelf eens
de tijd om plaats te nemen in je gemakkelijke stoel, zet je beeldschermen uit, steek een kaars aan, zet
wat mooie muziek aan, drink een warme kop thee, pak een boek, of ga gewoon eens buiten wat lopen,
of bezoek eens een doordeweekse avondmis. Extra weerstand opbouwen doe je door gezond te leven,
en daar hoort ook spiritualiteit, je band met God, bij. Naar Hem hebben we allemaal een diep verlangen,
dat we bewust of onbewust in ons dragen. En mocht u iets bijzonders te vieren hebben: vergeet niet
even dankjewel te zeggen naar Boven!
Terug naar Driekoningen. Christus zegene ook uw huis! En dat u zich in dit af te ronden jaar en vooral
in de tijd die wij tegemoet-leven, door deze Christus en Zijn Moeder Maria beschermd mag weten.

deken / pastoor F.J. Bunschoten
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NIEUWS VANUIT HET KERKBESTUUR

R.K. Parochieverband Zaanstreek
St.-Bonifatius – St. Jozef – H. Maria Magdalena (Zd) – H. Maria Magdalena (W)
– HH. Martelaren van Gorcum – H. Odulphus – O.L.V. Geboorte – St. Petrus
Contactadres: Dorpstraat 570 1566 BZ Assendelft
E-mail: kerkbestuur.pvz@gamil.com
Uit de bestuursvergadering van 7 september
2021.

Pastoraat
Veel aandacht voor de aanstaande sluiting van de
Martelaren. Op zondagmiddag 12 september
wordt de kerk officieel aan de eredienst onttrokken.
In de Jozef, de Bonifatius en de Petrus zijn doopsels
toegediend.
Op vrijdag 10 september hebben de pastores een
bijeenkomst met de bisschop, o.a. om kennis te maken met de tentoonstelling Geloven in geluk.

Website
Bestuursleden krijgen deze week een link toegestuurd, een en ander kan dan in de parochieraden
worden afgestemd. In eerste instantie vormen pastoor Floris Bunschoten en diaken Jeroen Hoekstra
de webredactie.

Mogelijke verdere fusies
Er liggen geen concrete plannen, maar we weten
allemaal dat het openhouden van dure gebouwen
voor slinkende parochies en met een steeds krapper wordende pastorale bediening niet eeuwig is
vol te houden. In het overleg tussen bisdom en pastores is dat een voortdurend agendapunt.
Bijeenkomst met parochieraden
In overleg met de parochieraden, ook over de
agenda, moet er een gezamenlijke bijeenkomst
worden gepland.

Katholiek Zaanstreek

Uit de parochies
 Bonifatius
Kapelaan Nico Kerssens heeft de (tijdelijke)
waarneming van pastoor Floris Bunschoten
overgenomen. Hij verhuist naar Zaandam.
De provincie draagt met een subsidie bij aan de
renovatie van het dak.
 Odulphus
Na de sluiting van ‘Het Wapen van Assendelft’
zijn condoleancebijeenkomsten na uitvaarten
mogelijk in ‘De Dorpstaveerne’. Dit jaar is er tijdens de kermisweek weer de traditionele kerkveiling. De opbrengst is voor de renovatie van
het priestergraf en herstel van de bliksemafleiding van de kerk.
 Petrus
Zaterdag 11 september is de (uitgestelde) boekenmarkt voor de Vastenactie. Zondag 12 september oecumenische viering in het Agathepark.
 Maria Magdalena Wormer
Er is enige haast bij het aanbrengen van goede
ventilatie in het Achterschip nu de winter nadert. Van belang voor de parochie én het dorp.
 Maria Magdalena Kalf
Op 26 september is er een parochielunch.
De klok slaat weer. De gemeente heeft de wijziging in het computerprogramma dat de klok
aanstuurt betaald.
 Jozef
Er wordt na de viering weer gezamenlijk koffiegedronken.
 Martelaren
Na de sluiting van het kerkgebouw op zondag
12 september is er op zaterdag 18 september
een barbecue op het schoolplein van het BWZgebouw en op zondag 19 september is de startviering binnen.
Namens het bestuur Corrie van Sijl
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Deken gevraagd voor nieuwe taken

Commissaris van Congregatie
Onlangs vroeg de bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr. J. Hendriks aan deken F. Bunschoten de benoeming tot ‘commissaris’ (algemeen administrator) van de Congregatie van de Zusters van de H. Juliana van Falconieri te aanvaarden. Deze Julianazusters, beter bekend als ‘De Juliaantjes’, gesticht door
een jezuiet, waren in de bloeitijd van hun Congregatie beschikbaar als verzorgenden bij gezinnen thuis.
Vooral kraamgezinnen en gezinnen die het moeilijk hadden kwamen in aanmerking voor deze geweldige vorm van thuiszorg. Vanuit hun klooster –ze hadden in Nederland diverse kloosters, het moederhuis bevond zich te Heiloo– reisden de zusters naar de gezinnen die ze hielpen en gingen aan het eind
van de dag weer terug. Momenteel zijn er nog vier Julianazusters Ze hebben allen een eerbiedwaardige
leeftijd en zijn woonachtig te Heemstede en Limmen. De Congregatie moet er garant voor staan dat het
de zusters aan niets ontbreekt. Nu de Congregatie niet meer door een Moeder Overste bestuurd wordt
en omdat het een religieus instituut betreft die onder de bisschop van Haarlem-Amsterdam ressorteert
(een zgn. ‘diocesane congregatie’) vragen de constituties en de Romeinse richtlijnen dat de verantwoordelijk bisschop een bestuurder aanwijst zodat de betrokkenen altijd bij iemand terecht kunnen. Deken
Bunschoten heeft bij zijn kennismaking met de zusters grote bewondering opgevat voor al het goede
dat de Juliaantjes in hun dienstbaar leven voor anderen hebben gedaan.

Parochiegebied IJmond-noord
Vanwege het vertrek van pastoor Kaleab Maresha Shifferaw is deken Bunschoten door de bisschop voor
een periode die duurt tot 12 december 2021 benoemd tot administrator van de parochies van Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord. Dit, om de komst van de nieuwe
pastoor voor te bereiden.

Overige
De deken wordt geacht bovengenoemde taken uit te oefenen naast het dekenschap over het gebied
Zaanstreek-IJmond en het pastoorschap van de zeven parochies van de Zaanstreek.
Verder is de hij recent tot voorzitter van het Ziekenapostolaat in Nederland benoemd en brengt het indult dat aan hem verleend is om de Mis in de oude ritus op te dragen (traditionele vorm van Eucharistievieren volgens de vòòr én tijdens het tweede Vaticaanse Concilie algemeen geldende, maar ook nu
nog gepraktiseerde liturgie) ook een opdracht met zich mee om regelmatig zo’n viering aan te bieden
want daar is vraag naar. Vandaar op maandagavond altijd een ‘oude Mis’ in het Latijn in de H. Odulphuskerk te Assendelft.
Wij vinden het belangrijk dat u over dit alles geïnformeerd bent. En we wensen alle lezers van de Zaancirkel een gezegende Kersttijd.
Bestuur van uw kerken van Parochieverband Zaanstreek

Vaste mistijden door-de-week

 St.-Bonifatius, Oostzijde 12, Zaandam

Rozenkransgebed gevolgd door Woord & Communieviering: wo. 19.00 u.;
gelezen H. Mis ma., di. en do. 9.00 u., wo. en vr. 19.00 u.;
biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week

 H. Maria Magdalena, Kalf 160, Zaandam

gelezen H. Mis alle donderdagen 19.00 u.;
biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week

 H. Odulphus, Dorpsstraat 570, Assendelft

gelezen H. Mis: ma. t./m. vr. 19.00 u.; aanbidding ma. t./m. vr. 19.30-20.00 u.;
biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week
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Het goede nieuws doorgeven

‘Ook jongeren hebben behoefte aan
een katholiek geluid’

Door: Belinde van Dijk-Kroesbergen

Geloof is voor jongere generaties minder vanzelfsprekend. Voor het lezen van een (papieren)
krant geldt hetzelfde. Een dubbele uitdaging voor Katholiek Nieuwsblad. Maar mede dankzij uw
steun aan Arnulfus Stichting, kan KN die uitdaging met vertrouwen aangaan. “Als je het goede
nieuws wilt delen, ook met een volgende generatie, dan moet je missionair zijn en de deuren
opengooien.”
Als moeder van twee pubers
begrijpt Marjolijne du Maine
(46) het maar al te goed: de
mening van haar kinderen
wordt voor een groot deel bepaald door de ontmoeting met
leeftijdsgenoten en de berichtgeving in de media. Maar
de kans dat daar tegenwoordig een katholiek geluid te horen is, is erg klein. Ze vindt het
soms lastig, vertelt de contactpersoon voor Arnulfus
Stichting openhartig. Ze is
zelf overtuigd katholiek en
Ook jongeren van nu zoeken naar bezinning, verdieping, ontmoeting.
wil geen zondagse Mis over| Foto: Helena Lopes – unsplash.com
slaan. “Bij mijn kinderen van
19 en 17 is dat anders. Ze willen lang niet altijd mee naar de kerk en spreken hardop hun twijfels uit.
Het voelt dan alsof ik als geloofsopvoeder tekortschiet.”

HET GOEDE NIEUWS DELEN
Wanneer jongeren niet meer (zo vaak) naar de kerk gaan en ook minder katholieke leeftijdsgenoten
ontmoeten, zullen er andere wegen bewandeld moeten worden. Het katholieke geluid moet vertegenwoordigd zijn op plekken waar jongeren wél komen en elkaar ontmoeten, in de taal die zij spreken. Du
Maine, medewerker marketing en communicatie bij Katholiek Nieuwsblad, vertelt over deze belangrijke
taak die KN op zich heeft genomen, als enige katholieke medium in zijn soort in Nederland. “Als je het
goede nieuws wilt delen, ook met een volgende generatie, dan moet je missionair zijn en de deuren
opengooien. En er ook zelf op uit gaan om mensen te ontmoeten. De Kerk kan niet gaan afwachten tot
de jongeren naar haar toe komen, en dat geldt voor ons als katholiek medium evengoed. Zeker voor de
generatie van zogeheten digital natives, mensen die zijn opgegroeid met het internet, verloopt het eerste
contact vaak online. Daarom ontwikkelen we onze website kn.nl voortdurend, en zijn we ook present
op bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter. Via sociale media worden onze artikelen steeds vaker
gelezen en gedeeld, en blijven mensen in contact komen met dit katholieke geluid.”
Waarom is die ontmoeting zo belangrijk?
“In ontmoeting vind je creativiteit en herbron je doordat je elkaar inspireert. Op zo’n moment kan je
soms wel eens de Heilige Geest gewaar worden, en dat is juist zo mooi. Die vreugde hopen wij in de
artikelen van KN zichtbaar te maken. Dat is interessant voor katholieken, maar ook voor niet-katholie4
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ken, omdat ze iets zien van de authentieke vreugde die in ons leeft. Mensen zijn altijd op zoek naar verbondenheid, liefde en vreugde. Ook voor meningsvorming zijn onze nieuwsberichten, achtergrond artikelen en analyses van belang. Lezers ontmoeten hier allerlei verschillende katholieke meningen en dat
is goed. Ik geloof dat de waarheid in het woord ligt. Ook in het woord tussen mensen. Zonder ontmoeting
en zonder dialoog is er geen groei tot waarheid.”

Slaan de inspanningen bij de jongere generatie aan?
“In het najaar van 2020 hebben we verschillende filmpjes gemaakt die we via de sociale media bij zoveel
mogelijk verschillende mensen hebben gepromoot, ook buiten katholieke kring. De filmpjes illustreren
onze missie dat geloof, hoop en liefde nog steeds bestaan. Ze waren bedoeld om abonnees te werven en
te groeien in naamsbekendheid. We zien dat onze online community groeit, evenals het aantal websitebezoeken. Ook het aantal abonnees nam toe door de campagne, en tot onze vreugde zaten daar ook
jongere lezers bij. Maar eerlijk gezegd hadden we op meer nieuwe aanwas gehoopt. We blijven doorgaan
met gerichte acties om nieuwe lezers te bereiken. Maar we moeten ook erkennen: de vanzelfsprekendheid van een abonnement op een papieren krant is nagenoeg verdwenen bij jongere generaties. Zij vinden hun nieuws, duiding en opinievorming vooral online. Vandaar dat we ook daar aanwezig willen zijn
met een goed katholiek geluid, zelfs al levert dat in economische zin nog weinig op. Het online platform
KN Jong (kn.nl/jong) met katholieke berichtgeving door en voor jongeren, is daar een goed voorbeeld
van. Ook dat slaat aan, de artikelen worden steeds beter gelezen en gedeeld via sociale media. De nieuwe
rubriek ‘Geloofsvragen’ op KN Jong is een groot succes, jongeren zitten kennelijk toch echt met levensvragen waarbij ze benieuwd zijn wat de katholieke Kerk erover leert. Ook bij jongeren bestaat een behoefte aan een katholiek geluid. Op deze manier hopen we in alle bescheidenheid wat zaadjes uit te
strooien, die later wellicht ontkiemen. We geven jongeren de kans het geloof te ontdekken en hierin te
groeien, dat is toch de missie van KN. Ik zie het om me heen gebeuren. En als ik iets geleerd heb, is het
dat je geloof niet kan afdwingen. Je mag vertrouwen en meebewegen, maar forceren helpt niet. We moeten het aan de Heilige Geest overlaten.”
Hoe zie jij de toekomst?
“Dat veel mensen, en vooral ook jongeren, niet meer naar de kerk gaan, betekent niet dat ze niet openstaan voor het geloof. Dingen mogen ook groeien. KN kan blijven bijdragen aan dat groeiproces door
hen te prikkelen met de artikelen die we schrijven. Op deze manier kunnen we helpen bij het maken van
goede keuzes. Het idee dat geloof ‘niet meer van deze tijd is’, vind ik echt onzin. Kijk naar de problemen
van onze tijd: armoede, onrecht, milieuvervuiling, ga zo maar door.
Over al die dingen heeft de Kerk goed nagedacht en biedt de katholieke
sociale leer hele concrete handvatten. Alleen lees je daar in andere media zo weinig over. Daarom blijft het noodzakelijk dat KN – zowel in de
fysieke krant als online – kan blijven schrijven over katholieke perspectieven op bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk, naastenzorg of over
hoe je met geld en winst om kunt gaan. Het gaat er niet in de eerste
plaats om te overtuigen, maar om te getuigen van de goedheid, waarheid en schoonheid van onze geloofstraditie. Vervolgens kun je slechts
Marjolijne du Maine:
hopen en bidden dat mensen geïnspireerd raken om keuzes te maken
“We geven jongeren de kans
die tot werkelijk geluk leiden, het geluk dat belichaamd wordt door
het geloof te ontwikkelen en
Jezus Christus. Volgens mij is een katholiek medium nog nooit zo behierin te groeien.” | Foto: KN
langrijk geweest.”

Meer interessante artikelen lezen?
Ga naar www.kn-digitaal.nl en/of
neem een abonnement op Katholiek Nieuwsblad!
Contact: Postbus 1270, 5200 BH ’s Hertogenbosch
 073 612 34 80

info@kn.nl; Zie ook: kn.nl/abonnementen
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 Volkskerstzang 2021

ACTIVITEITEN IN DE REGIO

Alle genoemde data en tijden
zijn onder voorbehoud i.v.m.
mogelijk veranderende maatregelen rondom het Corona virus. Raadpleeg de website en
let op de mededelingen na afloop van de weekendvieringen.

Wilt u ook in kerstsfeer komen? Een kerstviering meemaken in eigentijdse sfeer, om even stil te staan bij de essentie van Kerst en een moment voor jezelf. Om even los te komen van het drukke bestaan. Kom
dan naar de Volkskerstzang 2021! Deze wordt voor de 44e keer gehouden.
Bart Niek van de Zedde zal spreken over het thema ‘In levende lijve?
Real-life!’
Muzikale medewerking wordt verleend door Gospelkoor Revival uit Koog aan de Zaan en Soli Deo Gloria
uit Zaandam. Het orgel wordt bespeeld door Dick van Bezooijen.
De Volkskerstzang wordt gehouden op zaterdag 11 december aanvang 20.00 uur in de Oostzijderkerk te Zaandam. De kerk is geopend vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte bij de
uitgang.
We heten u van harte welkom!

 Lichtjesdag

Elke jaar, op de tweede zondag van december (dit jaar 12/12, red.),
is het ‘WereldLichtjesdag’.
Over de hele wereld staan mensen stil bij alle kinderen, die op
welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Op deze
manier hopen zij een lichtpuntje te bieden in donkere dagen.
• Ontstaan van Wereld Lichtjes Dag
World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika,
door The Compassionate Friends. Inmiddels worden er wereldwijd,
op de 2e zondag van december om 19.00 uur lokale tijd, kaarsen gebrand voor overleden kinderen. Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag, ieder uur ergens op de wereld, kaarsen
worden aangestoken voor overleden kinderen. Op diverse locaties in Nederland worden herdenkingsbijeenkomsten gehouden.
• WereldLichtjesdag Zaanstreek
Onder andere in Zaandam wordt er aandacht aan deze bijzonder dag besteed, dat is op:
o zondag 12/12 in de Noorderkerk aan de Heijermansstraat 127 in Zaandam
o inloop van af: 18.00 uur
o kaarsjes aansteken: tussen 18.15 - 18.45 uur
o aanvang: 19.00 uur
Een afvaardiging van Koor Con Amore o.l.v. Alexandre Pavloff, dirigent (Sint-Bonifatiuskerk, ZaandamCentrum) zal muzikale medewerking verlenen aan deze avond.
Na afloop zal er een collecte worden gehouden om ook in 2022 weer een lichtjesavond te kunnen organiseren.
• Namen noemen
Wilt u de naam van een overleden kind genoemd hebben? Geef, tot en met vrijdag 3 december a.s., via
het volgende e-mailadres de naam en achternaam van het overleden kind door:
wereldlichtjesdag-zaanstreek@outlook.com / Kijk voor meer informatie op: voorjewijkje.nl !

 Groot Zaans Kerstconcert

Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor (ZIM) geeft op donderdag 16 december a.s. Haar jaarlijks kerstconcert deze keer niet zoals gebruikelijk in het Zaantheater maar door de coronaperikelen in het Cultureel Centrum de Bullekerk Westzijde 75 Zaandam dat volledig voldoet aan de eisen van luchtcirculatie
die worden gesteld door het RIVM.
Het koor staat sinds 1 januari 2019 onder leiding van de jonge zeer bevlogen dirigent Hugo van der Meij
uit Katwijk. Verder wordt medewerking verleent door een aantal bekende en talentvolle solisten:
6
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Hendrik van Veen vleugel; Arjan Wouters orgel; Pascal van der Velde trompet; Willem Nijhof bariton
Zang en Solozang.
o Aanvang van het concert is 20.15 uur
o Toegangsprijs is €17.00 inclusief een pauzedrankje, donateurs betalen €15.00 max 2 personen
o In de Bullekerk kunnen minder mensen dan in het Zaantheater dus wees er snel bij want vol is
vol. Bij de ingang is wel een QR code check of geldige inentingspapieren.
Kaarten zijn verkrijgbaar:
o Website ZIM: www.zimmk.nl
o Aad Wijnands Veeringstraat 33 Zaandam
o Jaap Dral Waterput 60 Oostzaan.
o Bij de leden van het koor
o Op de woensdagavonden van 19.00 uur tot 19.30 uur voorafgaande aan de repetities in de
Bullekerk.
Zet de datum alvast in uw agenda!

 Kerstconcert ‘Kerst met Aladdin en Spaanse klanken’

Na een jaartje afwezigheid vanwege de coronacrisis is er dit jaar gelukkig weer een kerstconcert van
Harmoniecorps Tuindorp (HCT) in de Maria Magdalenakerk in Zaandam, op vrijdagavond 17 december.
Onder leiding van dirigent Bert Willemsen brengt HCT een afwisselend programma. Uiteraard
is de nodige kerstmuziek te horen, waaronder muziek uit de kerstfilm Home Alone. Verder onder andere
het voor harmonieorkest geschreven Eldorado van de Franse componist Thierry Deleruyelle, de
Spaanse klanken van twee delen uit de Suite Española van Isaac Albeniz en muziek uit de populaire
musical Aladdin.
Dit jaar is er nog geen kerstsamenzang opgenomen, vanuit veiligheidsoverwegingen,
de gezondheid van het publiek is belangrijk voor ons.

Meer Nieuws uit de Regio op de volgende pagina.
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Kerstconcert Harmoniecorps Tuindorp,
vrijdag 17 december, Maria Magdalenakerk, Kalf 162, Zaandam. Aanvang
20.00 uur, kerk open 19.30 uur. Toegang
gratis. Vooraf en in de pauze wordt koffie
en thee verkocht. Toegang wordt verleend
volgens de richtlijnen die dan van toepassing zijn. Mogelijk is een check van de QR
code hier dan een onderdeel van.

Stille Omgang
Zou het kunnen ! !

STILLE OMGANG 2022

Het is een wens die we door twee jaar Corona niet hebben kunnen vervullen: het lopen van de Stille Omgang in Amsterdam.
Zelfs in het jubileumjaar 2020, met het bestaan van 675 jaar Mirakel van
Amsterdam, was het niet mogelijk om met veel mensen dit jubileum lopend te gedenken. Maar mogelijk kan het in 2022 wel..
Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang heeft besloten tijdens de vergadering van 9 oktober jl. om de pelgrimage, de Stille Omgang
2022, te gaan organiseren. Als de (Corona) omstandigheden het toelaten zal
de Omgang plaats vinden in het weekend van 19/20 maart 2022.
In samenwerking met RK Purmerend wil het zustergezelschap Zaandam
gaarne aan dit initiatief van pelgrimeren meewerken.
Daarom roepen wij u allen op om u bij voorbaat op te geven, zodat we kunnen rekenen op een volle bus;
om op weg te kunnen gaan naar de Stille Omgang.
Tijdens de Stille Omgang en dan specifiek in de bus wordt het Rozenkrans gebeden. Zo mogen we in
onze gebeden al onze dierbaren in herinnering brengen: we denken in het bijzonder aan pastoor André
Goedhart, pater Jacob Sijm en diaken John Versteeg. Maar ongetwijfeld heeft u ook intenties waar gebeden voor moet worden. Wilt u, dat we dat met elkaar doen, dan moet u deze vroegtijdig opgeven.
Reden genoeg om mee te gaan. Laat zien dat we een gemeenschap zijn: samen de schouders er onder,
tot eer van God en zijn volk.
Opgave voor Purmerend:
Opgave voor Zaandam:

Diaken Marcel Kaaijk
 m.kaaijk@chello.nl /  06 20 97 39 92
Mevrouw Marleen van de Wardt
 vanderwardtm@gmail.com /  06 40 51 12 10

Kerstklanken in de Sint-Bonifatiuskerk

Op zaterdag 18 december a.s. zal van 15.30 tot 16.30 uur de bekende Zaanse organist Dub de Vries het
prachtige Mittereither orgel brespelen en samen met Esther Meulmeester op panfluit en Piet Meester,
zang een mini kerstconcert in de Bonifatiuskerk, Zaandam Centrum verzorgen.
Toegang gratis, wel zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Vier Kerstmis

Met de landelijke campagne VierKerstmis.nl
willen de gezamenlijke
Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van)
de kerstvieringen in de
parochies te komen, ook in uw parochie. De website VierKerstmis.nl werd in 2020 voor het eerst gelanceerd om in de coronatijd iedereen op te roepen om toch Kerstmis te vieren, ook als er geen plek was in
de eigen kerk.
VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het samen vieren van Kerstmis, maar wil in 2021 mensen
ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster
kijken waar en wanneer de vieringen zijn en of er eventueel nog beperkingen of maatregelen gelden om
aanwezig te kunnen zijn. VierKerstmis is daarmee behalve een landelijke campagne ook een campagne
voor en door de parochies.
VierKerstmis.nl ook dit jaar online:
kijk waar en wanneer u in onze parochies Kerstmis kunt vieren
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Advent

IKOON BESPROKEN

De Moeder Gods van het Teken

door Clara Bruins

Vol verlangen zingen gelovigen in de Adventsperiode het bekende lied O kom, o kom Immanuël. De naam
Immanuël gaat terug op de profetie van Jesaja (7,14) waarin een redder aangekondigd wordt: 'Daarom
zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon ter wereld brengen en hem Immanuël noemen'. Deze naam betekent 'God met ons'. In het Nieuwe Testament (Mat. 1,2223) wordt de tekst van Jesaja toegepast op de geboorte van Jezus uit de maagd Maria. In Jezus komt God
ons nabij.

Christus-Immanuël: een hoopvol teken
De profetie van Jesaja, waarin de komst van Immanuël aangekondigd wordt, vormt de basis van een
ikoontype met de naam Moeder Gods van het Teken, in het Russisch Znamenje. Deze ikoon toont Maria
ten voeten uit of als halffiguur met de handen biddend opgeheven, de orante-houding (zie afbeelding).
In een medaillon voor haar borst is de nog niet geboren Christus afgebeeld als Immanuël, jeugdig maar
tegelijkertijd volwassen. Met goddelijke waardigheid maak t Hij een zegengebaar met de rechterhand,
terwijl Hij in de linkerhand een schriftrol vasthoudt. De voorstelling visualiseert het in Maria mensgeworden Woord van God, dat er was voor alle tijden. Als in een visioen verschijnt Christus-Immanuël,
teken van hoop en redding, tussen de armen van
zijn moeder. Op de ikoon zijn links- en rechtsboven
Griekse afkortingen te zien van de woorden Meter
Theou (Moeder Gods). Het hoofd en de schouders
van Maria worden bedekt door een purperrode
sluier waarop drie sterren zijn aangebracht. Deze
verwijzen naar de Drie-eenheid, maar staan ook
symbool voor de drievoudige maagdelijkheid van
Maria: voor, tijdens en na de geboorte van Christus.

Wijder dan de hemelen
Het ikoontype Moeder Gods van het Teken wordt
ook met de Griekse naam Platytera (groter dan)
aangeduid. Het is een eretitel voor Maria die teruggaat op een citaat uit een vroeg-christelijke hymne
ter ere van de Moeder Gods: 'Uw schoot maakte
God tot een troon en uw lichaam maakte hij wijder
dan de hemelen'. Deze woorden verwijzen naar
het onbegrijpelijke mysterie van de majesteitelijke
God, schepper van hemel en aarde, die ruimte
vond in het lichaam van een vrouw. De voorstelling
van Maria met het nog niet geboren Christuskind
voor de borst herinnert aan dit mysterie: ‘Hem die
de hemelen niet konden omvatten heeft Maria in
haar schoot gedragen’.

O kom, o kom, Immanuël
De ikoon van de Moeder Gods met Immanuël in haar schoot past bijzonder goed bij de Adventsperiode.
Met Maria zien gelovigen verlangend uit naar de komst van Christus-Immanuël, die ons reeds zegent. In
hem komt Gods koninkrijk van vrede en gerechtigheid naderbij. Hij is het teken van verlossing en bevrijding. Daarom zingen gelovigen in de tijd naar Kerstmis toe vol vreugde: O kom, o kom Immanuël!
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De Kerk

DE KERK IS FANTASTISCH

‘De kerk is fantastisch!’

... roep je op een dag. ‘Ben je helemaal van lotje
getikt? Het is een aftandse achterhaalde bende!’,
reageert je zwager die altijd op de kerk scheldt
om jou te jennen. Al is hij er de laatste veertig
jaar nooit meer geweest. ‘Nou, nou, is dat niet
wat overdreven?’, reageert een ander, die net als
jij actief is in de parochie. Ze zingt in het koor,
schenkt koffie, bezoekt zieken en zet zich in voor
de Vastenactie. ‘Zo mooi en goed is het nu ook
weer niet hoor!’, gaat ze verder. ‘En de
KBO/PCOB begint aardig samen te vallen met
wie er nog komen!’, vervolgt ze.
De uitspraak: ‘de kerk is fantastisch!’ is niet van
mij of van een andere kerkelijk vrijwilliger/ster.
Het is de titel van een vorig jaar verschenen boek
van de Vlaamse theoloog en kerkjurist Rik Torfs.
Is hij zo'n kerkelijke prelaat die misschien tegen
beter weten in de kerk altijd wil ophemelen en
verdedigen? Nee, zo' n figuur is Torfs niet. Hoewel zeer geleerd is hij echt iemand van onderen,
die bovendien altijd open en vrijmoedig zijn mening naar voren brengt. Ook altijd vol humor en
zelfspot, wat zo kenmerkend is voor veel Vlamingen. Hij schrijft: voor veel mensen heeft de kerk
afgedaan. Voor anderen staat ze onomstotelijk
overeind als een rots in de branding. Hoe je er
ook persoonlijk over denkt, de meeste conclusies
zijn nooit helemaal definitief, de meeste discussies niet afgesloten. Zeker niet wanneer iemand
beweert dat het wel zo is. Zolang er gezegd wordt
dat het met de kerk gedaan is, blijft ze in leven.
Zolang iemand afkondigt dat de discussie over de
priesterwijding van de vrouw is afgesloten, gaat
ze verder. Dat is een goede zaak! Misschien wel
omdat christenen, geïnspireerd door het evangelie, wel van schijnbare tegenstellingen houden,
maar niet van het definitieve einde. Rik Torfs wil
niks goed praten. Er schuilt naast veel goeds ook
veel kwaads in de kerk. Ze is geen bastion van
morele perfectie. Mensen verwerpen de kerk
omdat ze gouden bergen van haar verwachten.
Ze geloven er niet te weinig in, maar te veel!
Ze verlangen van haar een zuiverheid, die ze niet
kan bieden, omdat ze uit mensen bestaat. Torfs
beweert niet dat de kerk goed is, maar ze is wel
fantastisch en hij adviseert: Leg je er gewoon bij

neer dat ze soms
een beetje slecht
is, zonder je pogingen om haar te
verbeteren op te
geven natuurlijk!
Want daar roept
de bijbel keer op
keer toe op. En
waar horen we
die woorden? In
de
kerk
en
daarom moet je er
met regelmaat naar toe!
Rik Torfs vindt paus Franciscus aan zijn zijde.
Ook die stelt voortdurend dat de kerk vol van
zondaars is en niet alleen bedoeld is voor heiligen. De eucharistie is niet bedoeld alleen voor
hen aan wie geen smetje kleeft, maar bovenal
voor al die mensen die vergeving en barmhartigheid behoeven. Zijn we dat niet allemaal op een
enkeling na? Daarom pleit onze paus in zijn encycliek Fratelli tutti - Alle zusters en broeders!
voor meer broeder- en zusterschap en meer sociale vriendschap. Hij schrijft: de wereld is er
voor iedereen, omdat we allemaal met dezelfde
waardigheid op deze aarde geboren zijn. Als de
ruziënde politici in den Haag dit geschrift gelezen hadden, was er allang een nieuw kabinet dat
volop bezig was om van Nederland weer een sociaal en rechtvaardig land te maken. Dan werden
we niet meer moedeloos van politieke leiders,
die fout beleggen of geen actief geheugen hebben
en de slachtoffers van de toeslagenaffaire zou allang recht zijn gedaan. Het woord fantastisch betekent: buitengewoon mooi, goed, leuk, maar
ook door fantasie voortgebracht. Fantasie wil
dan zeggen: niet berustend op de werkelijkheid.
Maar is dat nu juist niet een kenmerk van ons geloof, dat we bezig zijn om te doen wat ondenkbaar is? Zoals lopen over het water, vrede op
aarde, nergens meer oorlog, iedereen een dak
boven het hoofd en voldoende te eten? Om van
opstaan uit de dood – welke dan ook – nog maar
te zwijgen! En is dat niet fantastisch?

Ko Schuurmans, pastor
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Engelen

Hemelse helpers

HEMELSE HELPERS

Hans Schoorlemmer
Een hemels koor dat het uitzingt van vreugde. Een nachtelijke boodschapper die aanspoort te vluchten. Een nabije in de eenzame nacht:
op cruciale momenten in en rond Jezus’ leven spelen engelen een rol.
Een geliefd lied in onze katholieke traditie is het 'In Paradisum'. Het wordt
gezongen op het eind van de uitvaartliturgie, wanneer de overledene de kerkruimte wordt uitgedragen: In paradisum deducant te angeli ... Het lied gaat verder,
maar het is vooral die eerste regel die blijft hangen. Die tedere, ijle gregoriaanse melodie en de tekst.
Vertaald: 'Dat de engelen je mogen begeleiden naar het paradijs.' Je ziet de dragers - niet zelden familieleden en vrienden - hun geliefde dragen. Ze worden omgeven door een dragende, troostende melodie,
die hun verlangen vertolkt en dat van de aanwezige gemeenschap. Op de grens van leven en dood wordt
verbeeld wat we beleven, of verlangen te beleven: dat er engelen zijn die ons helpen onze geliefden te
begeleiden naar wat we hun gunnen: eeuwig licht en eeuwige vrede.
Rond Jezus' geboorte
Ook op scharniermomenten in het leven van Jezus spelen engelen een rol. Om te beginnen rond de geboorte. De engel Gabriël brengt Maria de boodschap dat ze zwanger is van de heilige Geest. Wees niet
bang Maria. Durf 'ja' te zeggen op wat er in jou groeit. Jozef, Maria's verloofde, overweegt van haar te
scheiden als ze zwanger blijkt van een hem onbekende verwekker. Een zeer menselijke overweging,
Maria heeft een kind van een ander. Dat Jozef wat in Maria's schoot groeit, toch kan vertrouwen, heeft
hij ervaren als hulp van Godswege. Er moest een engel aan te pas komen, in een droom is hij verschenen.
Het zijn ook weer engelen (goddelijke intuïtie) die de herders als eerste kraamvisite naar de kribbe leiden. Daar aangekomen is het hart van de herders te klein om de vreugde om het in doeken gewikkelde
kind te bevatten. Engelen vormen het koor dat hun blijdschap uitzingt. Heel de hemel, heel de aarde
moet het horen.
Na de geboorte van Jezus moet de familie vluchten. Koning Herodes is bang van zijn troon te worden
gestoten door de nieuwe koning en stelt alles in het werk om hem te doden. Het is een engel die Jozef
ingeeft te vluchten. Dat mensen zo wreed kunnen zijn is haast niet te geloven. Ook hier moet een engel
aan te pas komen om Jozef over de streep te halen. Door de hemelse bode neemt Jozef de bedreiging
serieus en vlucht met moeder en kind naar Egypte. Als de kust in Israël veilig is, krijgt Jozef een teken,
een boodschap. Wederom van een engel.
Door een engel gesterkt
Een kernmoment in Jezus' leven is ook de avond voor zijn lijden, in de hof van Getsemane. Als ergens
Jezus' menselijke kant zichtbaar wordt, is het hier. Het is Gerard Reve, die deze scène in 'Moeder en
Zoon' (1980) als geen ander heeft beschreven. ‘Wie was het dan, Die aan de vooravond, in de hof van
Getsemane, bang was ... Die aarzelde ... Die twijfelde ... Die de Dood aan het kruis vreesde ...
Ik bedoel: Wie was het dan, Die daar; in Zijn doodsangst ... door een engel gesterkt moest worden? …' Ik
haalde diep adem. Wie anders was dat... dan God Zelf, Die wanhoopte en Die aan Zichzelf twijfelde? …’
Dit fragment behoort volgens kenners tot het mooiste dat Reve geschreven heeft. Hoogtepunt in dit stuk
is wat mij betreft de zin over de engel. Die tekent de diepte van het drama, van het verdriet, waarbij de
troost van een mens tekortschiet. Het is een engel die laat weten dat God nabij is.
Krachtig
Ten slotte komen we op paasmorgen engelen tegen. De evangelist Mattheüs vertelt hoe een engel als
een bliksemschicht naar beneden daalt en de steen voor het graf wegrolt. De bewakers, ingehuurd om
de dood - het laatste machtsmiddel van de overheden in Jeruzalem - te bewaken, zien zijn witte kleed,
schrikken en slaan op de vlucht. Dat Jezus over de dood heen lééft, is menselijkerwijs niet te geloven,
niet te bevatten. Ook hier biedt een krachtige bode van Godswege als een bliksemschicht hulp. Hij is het
ook die de rouwende vrouwen bij het graf overtuigt. Als deze de weggerolde steen zien, denken ze aan
grafschennis. Hebben ze hun geliefde meester vermoord, gunnen ze hem zelfs in het graf geen rust? Dat
Jezus niet dood is, maar leeft en al onderweg is naar Galilea, hun geboortestreek, ervaren ze als door
God gegeven. Hemelse bodes zijn het die dit blijde nieuws brengen.
(Bron: Open Deur)
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Vieringen
Za. 27 nov.
1e Advent
Zo. 28 nov.
Za. 4 dec.
2e Advent
Zo. 5 dec.

Za. 11 dec.
3e Advent

Zo. 12 dec.
Za. 18 dec.
4e Advent

Zo. 19 dec.
Vr. 24 dec.
Kerstavond
Za. 25 dec.
Eerste Kerstdag
Zo. 26 dec.

Tweede Kerstdag /
Feest H. Familie

Vr. 31 dec.

Maria, Moeder Gods

Za. 1 jan.
Nieuwjaarsdag
Zo. 2 jan.
Driekoningen
Za. 8 jan.
Doop van de Heer
Zo. 9 jan.

Za. 15 jan.
2e zondag
Zo. 16 jan.

Za. 22 jan.
3e zondag
Zo. 23 jan.

Za. 29 jan.
4e zondag

VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK

St. Bonifatius
Oostzijde 12, Zaandam
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

-

H. Odulphus
Dorpsstraat 570, Assendelft
19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

-

19.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

9.30 u. Eucharistie
N. Beemster
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. Schouten

H. Maria Magdalena
Kalf 160, Zaandam

11.00 u. Eucharistie
N. Beemster
11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
-

11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
-

11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 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

Kerstmis, hoogfeest van de Geboorte van Onze Heer

- 19.00 u. Gezinsviering
F. Punt
- 22.00 u. Kerstnachtmis
N. Kerssens
9.30 u. Hoogmis
F. Bunschoten
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens

19.30 u. Kerstavondmis
N. Kerssens
11.00 u. Hoogmis
F. Bunschoten
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

- 19.00 u. Kerstavondmis
F. Bunschoten
- 21.30 u. Kerstnachtmis
F. Bunschoten
10.00 u Eucharistie
I. Osterhaus
10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens

11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

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

9.30 u. Eucharistie
F. Bunschoten

11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 u. Eucharistie
F. Schouten

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
9.30 Eucharistie
N. Beemster

19.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

-

-

11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
-

11.00 u. Eucharistie
N. Beemster
-
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19.00 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

Zo. 30 jan.

Za. 5 febr.
5e zondag
Zo. 6 febr.

Za. 12 febr.
6e zondag

Zo. 13 febr.
Za. 19 febr.
7e zondag

Zo. 20 febr.

9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens

11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

9.30 u. Eucharistie
N. Kerssens

11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten

19.00 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

-

-

11.00 u. Eucharistie
F. Bunschoten
-

11.00 u. Eucharistie
N. Kerssens

19.00 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
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Vieringen
Za. 27 nov.
1e Advent

Zo. 28 nov.
Za. 4 dec.
2e Advent
Zo. 5 dec.

Za. 11 dec.
3e Advent

Zo. 12 dec.
Za. 18 dec.
4e Advent

Zo. 19 dec.
Vr. 24 dec.
Kerstavond
Za. 25 dec.
Eerste Kerstdag
Zo. 26 dec.
Tweede Kerstdag /
Feest H. Familie
Vr. 31 dec.
Maria, Moeder Gods
Za. 1 jan.
Nieuwjaarsdag

VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK

St. Petrus
Snuiverstraat 2, Krommenie

H. Maria Magdalena
Dorpsstraat 353, Wormer

St. Jozef
Veldbloemenweg 2, Zaandam

19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns

-

-

19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns

-

-

10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
T. Molenaar
19.00 u. Eucharistie
G. Noom

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

10.00 u. Wo & Comm.
S. Baars

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie
-

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod
-

10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie
10.00 u. Wo & Comm.
J. Hoekstra
-

10.00 u. Wo & Comm.
W. Waardijk
-

10.00 u. Wo & Comm.
N. Smit

Kerstmis, hoogfeest van de Geboorte van Onze Heer
Kerstavondviering
G. Noom
Kerstnachtviering
M. Bruijns
Kerstdagviering
M. Bruijns
10.00 u. Wo & Comm.
S. Baars
Eindejaarsdienst
M. Bruijns
10.00 u. Eucharistie
G. Noom

Kerstavondviering
K. Schuurmans
Kerstnachtviering
R. Casalod
Kerstdagviering
10.00 u N. Kerssens

Eindejaarsdienst
Werkgroep Liturgie
-
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Kerstavondviering
J. Hoekstra
Kerstdagviering
W. Waardijk
-

Zo. 2 jan.
Driekoningen
Za. 8 jan.
Doop van de Heer
Zo. 9 jan.
Za. 15 jan.
2e zondag
Zo. 16 jan.
Za. 22 jan.
3e zondag
Zo. 23 jan.
Za. 29 jan.
4e zondag
Zo. 30 jan.
Za. 5 febr.
5e zondag
Zo. 6 febr.

Za. 12 febr.
6e zondag
Zo. 13 febr.
Za. 19 febr.
7e zondag

Zo. 20 febr.

10.00 u. Wo & Comm.
T. Molenaar
19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

10.00 u. Eucharistie
G. Noom

-

10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
-

10.00 u. Wo & Comm.
J. Hoekstra

10.00 u. Wo & Comm.
S. Baars
10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
19.00 u. Eucharistie
G. Noom
10.00 u. Eucharistie
G. Noom
19.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod
19.00 u. Eucharistie
G. Noom

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

10.00 u. Wo & Comm.
S. Baars

-

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod
-

10.00 u. Eucharistie
N. Kerssens
-

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie
-

10.00 u. Wo & Comm.
T. Molenaar
-

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod
-

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie

Wo. & Comm.: Woord en Communieviering
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-

10.00 u. Wo & Comm.
W. Waardijk
-

10.00 u. Woord en Gebed
Werkgroep Liturgie
-

10.00 u. Wo & Comm.
M. Bruijns
-

10.00 u. Wo & Comm.
W. Waardijk
-

10.00 u. Wo & Comm.
J. Hoekstra
-

10.00 u. Wo & Comm.
R. Casalod

Jeugd

Verwachting – Advent

JEUGDPAGINA

Half november is Sint Nicolaas in ons land met de stoomboot
aangekomen en begon de tijd van "vol verwachting klopt ons
hart" – maar liefst drie weken voor zijn verjaardag!
En voor Kerstmis, de verjaardag van Jezus hebben wij zelfs vier
weken van verwachting: de Advent. Maria was nog veel langer
‘in verwachting’, of zoals we meestal zeggen: zij was zwanger.

Eigenlijk vieren we dus het feest al wekenlang vooraf. Waarom
vinden we dat fijn? Daarover gaat het volgende adventsverhaal.

Drie meneertjes in de winter

Er waren eens drie meneertjes. De eerste heette Subiet. De
tweede heette Vanplan. De derde heette Advent. Ze woonden
naast elkaar in een gezellige straat. Meneer Subiet was buschauffeur, meneer Vanplan was verzekeringsagent en meneer
Advent was tuinman. ‘s Morgens, als ze naar hun werk gingen,
groetten ze elkaar. ‘s Avonds dronken ze een kopje thee om de
beurt bij een van hen thuis.

Op een koude avond zei meneer Subiet: "De mensen in de bus waren zo somber vandaag. Volgens mij
voelen ze dat de winter eraan komt."
"Gouden tijden voor mij!" zei meneer Vanplan handenwrijvend. "Ik verkoop de laatste tijd extra veel
verzekeringen. Mensen dekken zich in tegen vorst en kou, inbraak en ziekte."
"In mijn vak is het opruimtijd," zei meneer Advent. "Ik veeg bladeren, haal dode planten weg en ik stop
bollen onder de grond. Dan klagen de mensen over hun kale tuin."
"Maar wij zijn toch niet somber?" zeiden ze. "Nee, wij niet. Wij komen samen gezellig de winter door."
Ze namen nog een koekje.

Ineens zei meneer Subiet: "Laten we een feest houden. Een winterfeest voor alle mensen tegen de somberheid!" Dat was een prachtidee.
Meneer Subiet stelde voor posters op te hangen met: "Komt Allen naar het Winterfeest Aanstaande Zaterdag om 8 uur in het Busstation. Iedereen Welkom!"
"En hoe wou je dat dan voor elkaar krijgen, Subiet?" zei meneer Vanplan. "Je moet toch eten en drinken
kopen, versiering aanbrengen, muziek regelen voor de jongeren en vervoer voor de ouderen en niet te
vergeten een verzekering tegen brand en ongeluk zo’n feest moet je plannen, dat kan op zijn vroegst
vólgend jaar." De meneertjes werden ineens zelf somber. Zo lang wachten.

Toen zei meneer Advent: "Vrienden, wat helpt tegen de somberheid?
Niet zomaar een feest, maar de voorpret, de verwachting. Ik zeg: het
feest is over vier weken. Iedereen moet meehelpen!" En zo gebeurde
het. Meneer Subiet maakte posters. Meneer Vanplan ging mensen regelen die mee wilden helpen. En meneer Advent? Die maakte een
grote groene krans met vier kaarsen. Voor elke week een.
(Marjet de Jong – www.geloventhuis.nl)

Iedere zondag steken we het volgende kaarsje aan, zodat het steeds
lichter wordt in deze donkere dagen!
En helemaal als je de plaatjes met felle kleuren versiert.
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BERICHTEN VAN DE EIGEN PAROCHIE
INTENTIES

28 november
Theo Peersman, Johan Finke, Piet en Mien Mandjes, Tini Brinkkemper-Looze, overl. families Steemers en
Spillekom, Paul Stook, Paul van Oerle, Pastoor van Beek.

5 december
Cilia en Rie Duijn en Henk Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen, Jan de Saegher, Jaap, Rie en Cora de Boer,
Arie Stuijt en familie, Henk Meester, Bart Meulenkamp en familie en Gods zegen over de gezinnen en hun
werk, Arie Dijkers, Nettie Meulman- Groenendaal, Hennie Kuipers, Pastoor van Beek.
12 december
Wim Duijn en zegen over onze gezinnen, Theo Peersman, Johan Finke, Ineke Arnold- Klaarhamer en
Boudewijn Arnold, George Lambért, Henk Pronk, Pastoor van Beek.
19 december
Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Tini Brinkkemper-Looze, Nico de Jong en familie, Cees Way.

24 en 25 december
Bart Meulenkamp en familie en Gods zegen over de gezinnen en hun werk, overl. familie Scheffer-Binken,
Henk en Lenie Voskuilen-Hohenstein, Bep en Marie Nugter-de Goede, Pastoor van Beek, Johan Finke,
overl. families Finke en Raap.

Paul Stook, Ineke Arnold-Klaarhamer en Boudewijn, Jaap, Rie en Cora de Boer, overl. families Steemers en
Spillekom, Jan de Saegher, Arie Stuijt en familie, Harry Duijn en zegen over ons gezin, Adriaan Baars,
Ingmar Smit, overl. families Elzenga en Kerkhoven, Rinus Purvis en Zus Purvis v/d Hoeven,
Familie de Jong en Familie Nibbering, Fam. v.d Meijden-Spillekom en René, Nico Mandjes, Paul van Oerle,
Gra Kamp-Grammer, John Robinson en Oswald Kerkhof.
26 december
Henk Meester en Lenie Voskuilen-Hohenstein.

2 januari
Voor de ingeschrevenen in de eeuwige memorie, Cilia, Rie en Henk Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen,
Arie Stuijt en familie.
9 januari
Theo Peersman, Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, overl. families de Saegher en Heijne.

16 januari
Wim Duijn en zegen over de gezinnen, Johan Finke, Henk Pronk, Dirk en Marie de Boer-Blank.
23 januari
Overl. families Finke en Raap, Harry Duijn en zegen over ons gezin.

30 januari
Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, overl. families Steemers en Spillekom, Nico Mandjes.

6 februari
Cilia, Rie en Henk Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen, Arie Stuijt en familie.

13 februari
Wim Duijn en zegen over de gezinnen, Theo Peersman, Johan Finke, Henk Pronk, Jan de Saegher.
20 februari
Piet en Mien Mandjes-Goudriaan.

27 februari
Overl. families Steemers en Spillekom, overl. familie Kerkhoven-van Opstal.
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VANUIT DE PAROCHIERAAD

Nieuws vanuit de parochieraad.
Onze kerk wordt wel omschreven als een oude dame. De kerk is gebouwd in
1887 en is nu 137 jaar oud. Ouderdom komt met gebreken en daar ontkomt
onze kerk ook niet aan. De bouwkundige klachten hebben de aandacht van
de parochieraad en in samenwerking met het kerkbestuur proberen en willen wij het probleem aanpakken. Zo is het dak een punt van zorg, dat moet
snel en ook goed aangepakt worden. Vraag is alleen hoe. Doen we aan symptoombestrijding of pakken we het goed aan? Tussen het één en het ander
zitten een paar nullen. Sommige plekken behoeven een acute aanpak. Die
kunnen niet wachten om gerepareerd te worden.

Als dit geschreven wordt, is het net Allerzielen geweest, de dag dat wij onze
gestorven dierbaren herdenken. Tussen hen mensen die met ziel en zaligheid
hebben gewerkt aan het onderhouden van de kerk en de tuin, maar die nu in
Gods akker vertoeven. Werk is er genoeg, maar er zijn te weinig mensen die
de zaken goed kunnen oppakken. Daarbij zijn er veel vrijwilligers op leeftijd.
De parochieraad is hen dankbaar voor wat zij allemaal voor de kerk doen.
Jong bloed is zeer welkom. Mocht er onder u mensen met twee rechterhanden zijn of u wilt de parochie een helpende hand toesteken, dan is de parochie u dankbaar als u uw talenten wilt inzetten.

Op 29 september 2021 was er een ietwat uitgestelde openingsviering. Met het optuigen van deze dag was
het even de vraag wat de weergoden in petto hadden, mooi weer of toch de Hollandse regen? Het werd het
eerste en zo zaten na de viering ongeveer 40 mensen na de kerkdienst gemoedelijk in het zonnetje in de tuin,
onder het genot van koffie, soep en een broodje. Elders in dit blad kunt u enige foto’s vinden van deze dag.
Onze oude dame mag dan wel op leeftijd zijn, ze is nog heel levendig. De Kalverparochie is een betrokken
parochie en daarvoor mogen we iedereen dankbaar zijn. Ook in Coronatijd weten de mensen de weg naar de
kerk te vinden. Wat de toekomst ons brengt, dat weten we niet. Ik wens u mede namens de parochieraad een
vredige tijd toe.
Maarten Vermeulen
WONING TE HUUR (TIJDELIJK)
Voor onze pastorie woning zijn wij op zoek naar een tijdelijke huurder of huurders.

Wij verhuren de woning voor maximale 1 jaar + 1 optie jaar. Daarna is geen verlenging
mogelijk i.v.m. huurbescherming.
Voor meer informatie over de voorwaarden
kunt u contact opnemen met ZaanStijl Makelaardij, Phaedra Pereira-La Reine RM,
Tel: 075 700 9230
MISSAAL-APP

Tegenwoordig is een telefoon veel meer als een apparaat om me te bellen en gebeld te worden. Je kunt er
zoveel meer mee doen. Sommigen spelen graag een spelletje op de telefoon of kijken er filmpjes mee.
Je kunt de telefoon ook gebruiken om mee te bidden.

En paar maanden geleden is de Missaal-app gepresenteerd. In deze app kunt u de teksten van de Heilige Mis
terugvinden. Wat handig aan deze app is, is dat ook de Bijbellezingen voor elke dag erin staan. Voor diegenen die graag thuis de Bijbellezingen van de dag willen lezen.
De missaal-app is, het zoals de app van het getijdengebed (brevier) te downloaden op de website van het
seminarie: www.tiltenberg.org
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Allerzielen

ALLERZIELEN

Op zondag 31 oktober was dit jaar de Allerzielenplechtigheid. In een gebedsdienst, waarbij de zang verzorgd
werd door het St. Caeciliakoor, werden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Jaap Koeman had
weer voor mooi versierde kaarsen met de namen van de overledenen gezorgd.
In de kerk werden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd. Omdat we op Allerzielen
allemaal aan onze lieve doden denken, was er voor iedereen gelegenheid om een kaarsje op te steken.
Aansluitend aan de plechtigheid in de kerk, werd op de begraafplaats een gebed uitgesproken en de graven
gezegend.
Helaas regende het tot even voor aanvang van de gebedsdienst, waardoor het niet meer mogelijk was om
alle kaarsjes bij de graven aan te steken.

Op Allerzielen worden de namen van de overledenen genoemd. Het zijn niet zomaar namen van mensen. Het
zijn namen van een vader en moeder, een broer en zus, een opa en oma. Het zijn namen van geliefden, van
iemand die een inspiratie voor je is, iemand waaraan je nog veel denkt, iemand die je mist. Door al die namen
te noemen, hou je samen de herinnering aan al deze mensen levend. Iedere naam is als een aanbeveling aan
de God van het leven: Heer, herinner U de namen.
Tussen 1 november 2020 en 1 november 2021, hebben we als parochianen en families afscheid genomen
van:
Nico Mandjes

7 november

85 jaar

Cees Waij

3 januari

94 jaar

Hennie Kuipers

7 december

74 jaar

Nettie Meulman – Groenendaal

5 januari

85 jaar

Pauline de Goede – Hooijschuur

11 maart

58 jaar

Frans Meulman

28 maart

85 jaar

Paul van Oerle
Jos Komen

Boudewijn Arnold
Nick Mooij

Henk Duijn

Henk Pronk

6 maart

21 maart
4 mei

24 mei
3 juli

21 augustus

86 jaar
60 jaar

85 jaar

37 jaar

92 jaar

82 jaar

Moge zij allen rusten in vrede
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DE PAROCHIE LUNCH

Terugblik op de parochielunch
Zondag 26 september was een feestelijke dag in de Maria Magdalenakerk. De beide koren, zowel
het Liturgiekoor als het St.-Caeciliakoor, hebben samen de zang verzorgd. Voor het liturgiekoor was het voor
het eerst in anderhalf jaar dat zij weer in de kerk hebben gezongen.

Na de H. Mis stond buiten in de zon de koffie klaar. Reinhold Brillert had voor rijkgevulde soep gezorgd. Het
was fijn om op deze manier samen te komen en gezellig te eten. Wie weet voor herhaling vatbaar.
Kapelaan Nico Kerssens
Het was even spannend: gaat het regenen of wordt het
mooi weer? Wat te doen als het zou regenen, zou het
meubilair dan naar binnen moeten? Maar naar zeggen
had kapelaan Nico een woordje met de weergoden
gesproken en dat bleef niet zonder gevolg: het was
een mooie en warme dag. Zo kon het dus dat er na de
viering ongeveer 40 mensen gezamenlijk bij elkaar
zaten onder een blauwe hemel, onder het genot van
een kopje koffie of thee, een kom soep en broodjes.
Hieronder vindt u enige impressiefoto’s.
Maarten Vermeulen
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IN MEMORIAM

Pater Huub van Beek C.S.Sp. (Paters van de heilige Geest)
Oud Pastoor van de H. Maria Magdalenakerk Zaandam-Kalf (1976-1978)
*Eindhoven 26 januari 1921

-

+Gennep 2 november 2021

Afkomstig uit een zeer rooms gezin met 6 kinderen, droeg pater Huub al waarschijnlijk vanaf zijn geboorte
de roeping tot het priesterambt in zich. Niet zo verwonderlijk, want het was de tijd van het ‘Rijke Roomse
Leven’, waarin veel kinderen zich vaak onbewust aangetrokken voelden tot religiositeit en muzikaliteit. Na
de lagere school vertrokken dan ook velen naar het kleinseminarie (6 jaar) waar naast Grieks en Latijn ook
wiskunde en algemene ontwikkeling werden gevolgd. Het verschil met een gymnasium zat hem erin dat het
leven doordrenkt was van een geestelijke atmosfeer: gebed, meditatie en discipline. Zo groeide hij van puber
naar volwassene en raakte steeds meer van de wereld vervreemd.
Daarna kwam hij op een kruispunt te staan. De eerste beslissing moest worden genomen.
Wilde en mocht je verder dan stond het noviciaat te wachten: totale afzondering, geen vakanties, geen
familiebezoek, maar een jaar lang retraite, ascese (streven naar of het beoefenen van een reine levenswandel
door de eigen hartstochten en begeerten te beteugelen en zelftucht toe te passen) en nadenken over je
bijzondere toekomst. Voor sommigen was dit te veel, gingen ‘de wereld’ weer in en specialiseerden zich in
bepaalde beroepen. Anderen wilden wel verder. Maar nu?
In die tijd wemelde het in Gods Kerk van orden en congregaties. Je had ‘wereldheren’ en ‘paters’. De meesten
hiervan waren contemplatief (naar binnen) gericht, meer op eigen heiliging en volmaaktheid. Congregaties
waren wat meer op de wereld gericht. Naast eigen geestelijke verrijking was het vooral gericht op geestelijk
en sociaal welzijn van anderen. Hieronder vielen ook de missiecongregaties in de ontwikkelingslanden.

Hoewel pater Huub begonnen was bij de paters van het Heilig Hart, stapte hij over naar de paters van de
Heilige Geest, want hij wilde per sé naar de missie of zoals het ook wel genoemd werd: naar de ‘negertjes’. En
zo stapte pater Huub in 1943, midden in oorlogstijd, op 22-jarige leeftijd het grootseminarie van de Paters
Spiritijnen op het Kasteel in Gemert binnen, gericht op het missionarisleven van later.
Na de priesterwijding in 1949 vertrok pater Huub naar zijn aangewezen missiegebied: Tanganyika. (in 1964
gewijzigd in Tanzania). Aangekomen op de plaats van bestemming zag hij zijn droom werkelijkheid worden,
maar ook een diepe verlatenheid overviel hem.
Daar hoorde hij de eerste klanken van het Swahili, dat later zijn tweede moedertaal zou worden.

Over zijn leven in dit Afrikaanse land heeft Huub een mooi en zeer indrukwekkend verslag geschreven met
als titel: ‘de grens bereikt’.
Gedurende de 21 jaar dat pater Huub in dit land heeft gewerkt heeft hij vele missieposten bediend,
indrukwekkende ontmoetingen met de plaatselijke bevolking gehad, diepzinnige gesprekken met
dorpsoudsten gevoerd en later na de realisatie van de onafhankelijkheid de kennismaking met de ‘politiek’.
Nauwelijks voorbereid, maar vol goede moed begonnen aan een hachelijk avontuur, het ongewisse sobere en
soms monotone bestaan levend, heeft hij toch vele projecten, waaronder een school voor onderwijzers,
gerealiseerd zien worden, totdat het noodlot in 1970 genadeloos toesloeg.
De vicaris van de bisschop overhandigde hem een brief die hij met stijgende verbazing las. Een brief die
gericht was aan de corrupte regering met opruiende woorden aan het adres van sommige kopstukken.
De brief bleek ondertekend met de naam van Pater Huub. Zo werd hij in de val gelokt en het enige wat er
overbleef was zo snel mogelijk vluchten en terugkeren naar Nederland, maar dat bleek verre van eenvoudig,
want hij moest zeer onveilige gebieden door zien te komen. Niet terug naar de paters in Dar es Salaam, maar
rechtstreeks naar de vertegenwoordiger van de KLM, die een goede vriend van de missie was en alles direct
regelde voor een snelle terugreis naar Nederland. Het prachtige avontuur eindigde zo heel abrupt. Vaarwel
Tanzania.
Na een tijd in Koog aan de Zaan te hebben geassisteerd, kwam door overlijden van pastoor Visser een
pastoorsplek vrij in Zaandam-Kalf, waar pater Huub van 1976 tot 1978 heeft gewerkt. (zijn opvolger werd
pater Hogema Cssp.) Daarna werd hij o.a. ziekenhuispastor in Heemskerk. Sedert 2020 verhuisde hij met de
Spiritijnen van Gemert naar een nieuw onderkomen in Gennep. Zijn lichamelijke gezondheid ging toen al
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jaren achteruit, maar geestelijk bleef hij 200% actief en
kon zich tot het laatste ogenblik nog altijd alles feilloos
herinneren

Vanwege zijn lichamelijke ongemakken moest hij opgenomen
worden in het tegenover het klooster gelegen zorgcentrum
Libermannhof, waar men hem zeer liefdevol heeft verzorgd,
zittend in een aangepaste rolstoel en stokdoof. Hier trof hij ook
een hulp aan die uit het gebied van de Masaai afkomstig was en
waar hij heel veel in de landstaal met haar kon delen.

Op 26 januari 2021 werd uitgebreid in de pers aandacht
besteed, waarbij de burgemeester wel met een bosje bloemen,
maar vanwege coronapandemie enkele familieleden hem alleen
buiten voor het raam, deze eerste Spiritijn en oudste inwoner
van Gennep met zijn 100e verjaardag konden feliciteren. Nu hij
de 100 had behaald, wilde pater Huub de grens weer oprekken
naar de 101.

In de laatste weken van oktober is pater Huub ondanks de vaccinaties toch besmet geworden met het
corona-virus en afgelopen 2 november 2021 (de dag van Allerzielen) heeft hij de grens van zijn aardse leven
bereikt en is rustig en vredig heengegaan naar zijn Schepper.
Ik zal hem blijven herinneren als een altijd uiterst tevreden, blijmoedig en zeer dankbaar mens.
Dat hij nu ruste in vrede.
Hen Holthuizen ofs.

WAT WAS DE STER VAN BETHLEHEM

De ster van Bethlehem als een conjunctie van sterren en planeten heeft oude papieren. Is een samenstand
van bijvoorbeeld Jupiter en Saturnus een logische verklaring van de Ster van Bethlehem? De Bijbel verstrekt
een aantal feiten die daarop zouden kunnen wijzen. De Wijzen uit het Oosten –Perzische magiërs, zoroastrische priesters en deskundige astrologen– gingen op reis naar het westen, naar Jeruzalem, nadat ze een heldere ster hadden gezien. Ze hebben wellicht via Daniël, die eeuwen daarvoor tot hun kring behoorde, kennis
gekregen aan de voorzegging van Bileam in Numeri 24:17. “Er zal een ster voortgaan uit Jakob, er zal een
scepter uit Israël opkomen.” Ook betoogt de Romeinse historicus Tacitus (56-117) dat er rond het begin van
de jaartelling in oosterse landen een algemene verwachting bestond dat er een groot en machtig vorst zou
verschijnen, „voortkomend uit Judea.”

Wat zagen de Wijzen uit het Oosten?
Daarover zijn tal van ideeën geopperd, die variëren van een bolbliksem, een meteoor of vallende ster, tot een
komeet, een exploderende ster en een samenstand van planeten.

Welke ideeën lijken logisch?
De reis van de Wijzen moet maanden hebben geduurd. Als de Ster een astronomische oorzaak heeft, moet
deze over een langere periode of vaker dan eenmaal zichtbaar zijn geweest. Ook moet de Ster bijzonder genoeg zijn geweest om die lange reis te ondernemen. Een vallende ster en een bolbliksem vallen dus af.

Was het een komeet?
Een komeet bestaat uit stof, ijs en gas en draait in een baan om de zon. Wanneer zo’n dwaalster dicht bij de
zon komt, laat hij zijn lange stofstaart duidelijk zien als een lichtgevende streep aan de nachtelijke hemel.
Colin R. Nicholl, voormalig hoogleraar Nieuwe Testament in de VS verdedigt de visie dat de ster een komeet
is geweest; de kern en de staart daarvan zouden zich als een scepter aan de hemel vertonen.
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Een komeet is echter eeuwenlang beschouwd als onheilsbrenger. De kans dat de wijzen een komeet als symbool
voor de geboorte van de nieuwe koning zagen, is daarom erg klein, menen astrofysicus Peter Barthel en nieuwtestamenticus Geurt van Kooten in hun boek ”The Star of Bethlehem and the Magi” (2015).
Een ontploffende ster dan?
Een ontploffend ster, een nova of supernova, is soms zo helder dat deze overdag zichtbaar is. Toch is ook een
(super)nova minder waarschijnlijk. Perzische magiërs zullen een (super)nova hebben opgevat als een verstoring van het zogeheten ‘heilige evenwicht’ tussen de sterren. De geboorte van een koning zullen ze daaruit niet hebben afgeleid. Er is bovendien geen enkele heldere supernova bekend rond het begin van de christelijke jaartelling.

Is een samenstand waarschijnlijk?
Volgens de Amerikaanse astronoom Michael Molnar wel. Hij beweert in ”The Star of Bethlehem” (1999) dat
de maan op 20 maart en 17 april van het jaar 6 voor Christus voor de planeet Jupiter schoof, in het sterrenbeeld Ram. Volgens Molnar was Ram het astrologische teken van Judea. Tegen Molnars opvatting pleit dat
deze samenstand te vroeg heeft plaatsgehad. Christus is kort voor de dood van Herodes de Grote geboren.
Deze overleed in het jaar 4 of 1 voor Christus. Maar er zijn meer opvallende samenstanden van planeten geweest rond het begin van de jaartelling. In het jaar 7 voor Christus was er een drievoudige conjunctie van
Jupiter en Saturnus in sterrenbeeld Vissen (het astrologische symbool voor Israël en de Joden): op 29 mei,
29 september en 5 december van dat jaar. Voor de wijzen zou Jupiter het symbool van de nieuwe koning zijn
geweest terwijl Saturnus de oude vertegenwoordigde. De
conjunctie symboliseerde zogezegd een wisseling van machthebbers. Deze samenstand was echter niet bijzonder genoeg,
omdat beide planeten optisch niet dichter bij elkaar kwamen
dan de minimale afstand van twee volle manen. Jupiter komt
nog een keer voor in een horoscoopfiguratie. Op 17 juni in 2
voor Christus leken Jupiter en Saturnus samen te smelten tot
één zeer heldere lichtbron in sterrenbeeld Leeuw. Venus als
de godin van vruchtbaarheid, Jupiter als koning van de planeten, en de Leeuw als het symbool van de Koning van Juda. Op
het oog een ideale kandidaat.

Maar is zo’n samenstand dan wel een logische verklaring?
Niet echt. Dergelijke samenstanden zijn niet uniek. Perzische wijzen konden die gewoon voorspellen. Maar
de Ster van Betlehem was een onverwacht en buitengewoon verschijnsel, verklaart Donald DeYoung, hoogleraar natuurkunde aan Grace College in Winona Lake (VS). Het zou een bovennatuurlijk licht kunnen zijn
geweest. In die richting zoekt Stuart Burgess, hoogleraar engineering design aan de universiteit van Bristol,
het ook. In Mattheüs 2:9 staat immers: „En zie, de Ster die zij in het Oosten gezien hadden, ging hun voor,
totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het Kind was.” Een natuurlijke ster kan mensen niet geleiden
vanuit Jeruzalem en staan boven een specifiek huis. De Wijzen moeten de Ster hebben beschouwd als meer
dan een natuurlijk fenomeen; ze noemden die ‘Zijn ster’.

Wat is die Ster dan geweest?
Het valt astronoom Danny Faulkner op dat in de Bijbel engelen ook ‘sterren’ worden genoemd. „Zodoende
hebben velen geconcludeerd dat de kerstster een verschijning van engelen is geweest.” Anderen menen dat
deze Ster een vertoning was van de Sjechina, de heerlijkheid van God; „God wordt immers de ‘Vader der lichten’ genoemd.” Maar deze ‘rustte’ in de tempel te Jeruzalem (1 Kon. 9:3). Faulkner laat in het midden wat de
Ster werkelijk is geweest. „Hoe dan ook, het is ontzettend lastig om de beschrijving die Mattheüs geeft van de
Ster te combineren met één of ander astronomisch verschijnsel. Maar er bestaat geen enkele reden waarom
christenen bang zouden moeten zijn voor een bovennatuurlijke verklaring.” Kortom, deze ster blijft na eeuwen studeren één een van de grootste mysteries uit de Bijbel en de astronomie.
Bron: Reformatorisch Dagblad, Bart van den Dikkenberg
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UITNODIGING

Na een voorspoedig verlopen reis van vier weken
zijn wij nu aangekomen in BETHLEHEM
en kunnen wij je vol trots laten weten
dat ons een Zoon is geboren.
Een stil moment om erg dankbaar te zijn
want Hij is zo teder, lief en o zo klein
Hem werd de naam gegeven: JEZUS
de trotse ouders: Maria en Jozef

Wil je je handen vouwen om dit Kindje heen
en ons daarmee verzekeren: ik laat Hem nooit alleen
kom Hem dan bewonderen in onze stal
de Koning van ’t heelal.
Je bent welkom van 26 december t/m 2 januari a.s.
En in het weekend van 8 / 9 januari 2022
telkens tussen 13 en 16 uur
op ons tijdelijk adres:
RK Kerk van de H. Maria Magdalena
(Kalverkerk), Kalf 162 te Zaandam-Kalf

voor een meditatief moment of zomaar een kaarsje.

ADVENTSACTIE

Het doel van dit project is een gezonde start voor moeder en kind.
In deze periode is de aandacht vooral gericht op goede en bereikbare zorg. rondom de zwangerschap, de
bevalling en de periode erna.
•

•
•
•

In SOMALIË steunen we een gezondheidscentrum dat aanstaande moeders professionele geboortezorg en begeleiding biedt.
In EL SALVADOR steunen we een ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen
kunnen zorgen.
In GAZA steunen we een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische post
te ver weg. is.
In ZIMBABWE steunen we een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun
echtgenoot ruim op tijd voor de bevalling naar de kliniek kunnen komen en daar veilig de bevalling
kunnen afwachten.

In onze Maria Magdalenakerk (Kalverkerk) zal daartoe wederom een uitgebreide ‘KERST’VERKOOP plaatsvinden.
na de vieringen op de zondagen: 12 en 19 dec. incl. kerststukken
tijdens de ‘open kerk’ van 26 dec. t/m 2 jan. iedere dag van 13 - 16 uur
en tenslotte op 8 en 9 januari eveneens van 13 - 16 uur.
Wij hopen van harte dat u de Adventsactie actief wilt ondersteunen.
MOV ’t Kalf-Zaandam
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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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KERSTLICHTJESTOCHT
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MISDIENAARS EN JEUGD
Wat fijn dat de misdienaars en acolieten de missen weer ondersteunen.
Het rooster voor de december maand wordt nog gemaakt maar voor
november is dat als volgt:

Datum
14 november
21 november
28 november
5 december

Acoliet
Esmiralda
Tony
Tony

Misdienaar
Celeste en Geertje-Marie
Tessa
Trevant en Pierre
Lucas

Kerstconcert Harmoniecorps Tuindorp, vrijdag 17 december,
aanvang 20.00, kerk open om 19.30, toegang gratis
Nadere informatie over het programma vind u in het algemene deel, op pagina 7. We kijken er enorm naar
uit en hopen dat we dit concert mogen geven. Uiteraard doen wij dit met inachtneming van alle richtlijnen.
Ik hoop u allen daar te zien, u bent van harte welkom!
Ingrid Mandjes
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7 februari 2022
21 februari 2022
zaancirkel@gmail.com

