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Voorwoord
VOORWOORD
Nabijheid in een tijd van afstand
Als ik dit schrijf zitten we nog steeds in een fase van lockdown. De coronacrisis kent een lichtpuntje in
de verte, maar we zitten nog steeds in de donkere tunnel. En niemand weet hoe lang die tunnel is…
Toch kijken we vooruit naar de tijd van straks, de tijd die komen gaat. Een mooi bijbels geven: hoop
hebben op betere tijden. Uitzien naar het beloofde land. En het vraagt van ons te leren van het nu: van
de crisis en haar problemen. Om te overdenken hoe dat beloofde land er straks uit komt te zien, als
afstanden weg mogen vallen en handen elkaar weer mogen raken.
Een zorg daarbij is: hoe komen we van de-ander-is-het-gevaar, de angst voor elkaars nabijheid, weer
naar de ander als bron van vreugde en betekenis voor ons leven? Immers, we worden onszelf in de
spiegel van de ander. We vinden onszelf in het delen van vreugde en verdriet. Na zo’n lange tijd op
afstand, zullen we heel bewust weer op zoek moeten naar elkaar. En dat zal een essentiële, maar moeilijke opgave zijn.
Een andere vraag die veel mensen zich in crisistijd stellen is: wat is echt belangrijk voor mij? Nu zovele
dingen zijn weggevallen, van ons favoriete uitje tot de wekelijkse activiteiten, gaan we ons afvragen
welke dingen voor ons echt van waarde zijn. Wat geeft ons plezier en vreugde en wat is ballast die we
straks na de crisis ook liever kwijt zijn?
Als kerkgemeenschap hopen we straks opnieuw aan de
kant te staan van dingen die van waarde zijn. Dat is geen
vanzelfsprekendheid. Dat vraagt inspanning van ieder van
ons. Onze kerkgemeenschappen zullen opnieuw open en
gastvrije plekken moeten worden, waar mensen die naar
ons toekomen zich thuis voelen. Een thuis vinden in ons
midden en bij de Heer.
Gemeenschap zijn is de schouder zijn, waarop wie vermoeid is kan rusten. Het is de arm zijn om de schouder van
wie eenzaam is. Het is de weerspiegeling van Gods liefde in
de traan die we laten om het verdriet van de ander. En
vooral ook de glimlach voor wie zijn plezier met ons wilt
delen.
Juist nu hebben we aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is om geloofsgemeenschap te zijn: mensen samen
verbonden in het geloof. Mensen die samen optrekken in
het voetspoor van onze Heer. En tegelijk zijn wij zo het visnet dat God gebruikt om wie verloren is te
vangen. Dat is het wonder van de gemeenschap en wat er zo waardevol aan is. Dat wij samen het
vangnet zijn, een thuis, een plek om jezelf te zijn, een plek waarin de zoekende gedragen wordt. Meer
dan ooit ervaren we dat gemis nu en de uitdaging om straks weer te bouwen aan deze warme en uitnodigende gemeenschappen. Want God schenkt ons aan elkaar.
Moge wij dan, door God aan elkaar gegeven, opnieuw dat thuis worden. Moge wij blijven bouwen, met
vernieuwde inzet en zegen, aan onze gemeenschappen. Om vriendschap en liefde te voelen voor elkaar
en voor ieder die door de deur onze gemeenschappen binnenwandelt. Voor al wie door God naar een
thuis bij ons wordt geroepen.
Dat is het beloofde land die we zien aan het einde van de tunnel. Dat is de weg die wij reeds nu kunnen
gaan. Moge de Heer ons de kracht geven en inspireren op deze weg!
Diaken Jeroen Hoekstra
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Veertigdagentijd en Askruisje
Ook dit jaar vieren we weer Aswoensdag en wel op 17 februari. Daarmee openen we dan de veertigdaagse Vastentijd, ter voorbereiding op het Paasfeest. Die 40 dagen vormen de periode waarin wij
staan voor uitdagingen om waar nodig, onszelf te overwinnen, en meer van Jezus te worden. De routekaart is eeuwenoud. De Kerk reikt ‘m ons aan. Het is een route die bestaat uit drie wegen: aalmoes,
gebed, vasten. Een beetje extra goed zijn voor je naaste, eventueel een Vastenaktie
van een parochie steunen (elders in deze Zaancirkel meer over wat dat inhoudt), wat
tijd voor bezinning nemen, proberen jouw gebed dieper te maken en echt met de
Heer te zijn in je stille tijd die je daarvoor dagelijks kunt nemen. En… jezelf iets ontzeggen. Deze ingrediënten maken de Veertigdagentijd tot een waardevolle tijd. We
krijgen meer grip op ons leven. Je creëert in je ziel ruimte voor God, en voor de goederen die niet voorbijgaan.
Door corona zal ook de oplegging van het askruisje tijdens de Aswoensdagplechtigheid dit jaar iets anders verlopen dan we gewend zijn. Kardinaal Robert Sarah, vanuit Rome verantwoordelijk voor de liturgie, heeft dit aan alle priesters laten weten. Hoe gaat het ‘coronaveiligaskruisje-ontvangen’ in zijn werk? Voordat de bedienaar de asoplegging zal geven spreekt hij eerst de
bekende woorden uit ‘Bedenk wel, stof zijt en tot stof zult gij wederkeren’ (Gen.3,19). Hij desinfecteert
zijn handen. Dan doet hij een mondkapje voor. De woorden worden bij het opleggen van de as op uw
hoofd dus niet bij ieder afzonderlijk gezegd door de bedienaar. Er wordt een beetje as op uw hoofd
gestrooid maar uw voorhoofd wordt niet aangeraakt. Meer hierover staat te lezen op de website
www.rkliturgie.nl.
Ik kan iedereen alleen maar een heel gezegende Veertigdagentijd toewensen!
En ik doe dit, mede namens mijn collega’s,
kapelaan N. Kerssens, diaken J. Hoekstra en pastoraal werker M. Bruijns,
deken F. Bunschoten
Vanuit het bestuur
Bericht van overlijden
Met groot verdriet heeft het kerkbestuur kennis genomen van de ziekte en het overlijden van pastoor
André F.M. Goedhart. Hij is 82 jaar geworden. Als een van de dragende pastorale krachten in onze
Zaanse katholieke gemeenschap nam hij nog altijd - tot corona haar intrede deed - actief deel aan de
bestuursvergaderingen als nestor en vormde daarin een rustpunt, iemand die met humor of een kritische vraag een bespreking extra kruidig wist te maken en daarmee bijdroeg aan het samenkomen van
onze parochies onder de ene paraplu van ons bestuur. Vaak wist pastoor Goedhart met een mooie
openingsgedachte de toon te zetten. Binnen ons bestuur genoot hij groot respect. Wij zullen hem missen en zijn dankbaar voor wie hij was met zijn speciale charisma en ervaring.
Moge hij rusten in vrede.
Voortgang
De coronacrisis heeft ver strekkende gevolgen, ook voor het houden van vergaderingen en dus voor
ons gezamenlijk bestuurlijk werd. Lopende zaken wordt veelal via e-mail in behandeling genomen.
Maar binnenkort zal voor het eerst sinds lange tijd dan toch weer een vergadering van het parochiebestuur van Samenwerkingsverband Zaanstreek worden gehouden en wel 23 februari. Hierbij zal het
bestuur gebruik maken van een van de vele online vergadermogelijkheden.
De december- en januariweken werden gekenmerkt door veel stilte, vanwege de lockdown. Toch is het
kerkelijk leven in de zeven parochies zo goed en zo kwaad als dat kon doorgegaan. Uw pastores bleven
actief en hadden hun contacten met parochianen voor wier geestelijke verzorging zij zich graag blijven inzetten, corona of geen corona.
Een Kerstfeest zonder Nachtmis is natuurlijk nog nooit in de geschiedenis vertoond…
Bijzonder denkt het kerkbestuur aan alle vrijwilligers die zij wil danken voor de trouwe dienst en hulp
die ze in hun parochies - ook rond Kerkbalans - hier in de Zaanstreek geven. Jullie zijn super.
Ook willen de pastores graag hun emeritus collegae danken die op zondagen in verschillende van onze
kerklocaties bereid waren en zijn voor te gaan. Fijn dat wij op jullie steeds weer mochten en mogen
rekenen!
deken F. Bunschoten, pastoraal team & kerkbestuurieuws
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In memoriam Andreas Franciscus Maria Goedhart

1 mei 1938

26 november 2020

In de Zaanstreek was pastoor A.F.M. Goedhart lange tijd
voor velen een bekend gezicht. Logisch, hij was sinds 1985
al pastoor in de Zaandammer Bonifatiusparochie. Na een
ziekteperiode van enkele weken is hij op 82-jarige leeftijd
van zijn mensen heengegaan. Hij heeft tot het laatst toe
actief zielzorg uitgeoefend binnen het team van pastores
van de Zaanse parochies.
André werd geboren in Alkmaar en groeide op in Medemblik als jongste van vier zonen van de familie Goedhart-van
Stijn. In de Martinuskerk was hij misdienaar en als jongeman na het gymnasium korte tijd in Amsterdam werkzaam
als bankmedewerker. Toch was een verlangen in zijn hart
om missionaris te worden sterker. En daartoe volgde hij
een instroomroute voor late roepingen
- toen nog wat ongebruikelijk - die de paters van de Congregatie van de Heilige Geest (c.s.sp.) destijds in Hattem
verzorgden. Na opleiding in Gemert werd hij aldaar in de
seminariekapel door mgr. J. Bluyssen priester gewijd op 10
september 1967. Pater Goedhart was reeds Portugees aan
het leren voor uitzending naar Angola. Die droom ging niet
in vervulling. Een wat chaotische tijd brak aan waarin uittredingen uit het ambt aan de orde van de
dag waren en congregaties vervreemdden van hun oorspronkelijk charisma. André vroeg incardinatie
aan in het bisdom Haarlem en klopte aan bij mgr. Th. Zwartkruis. Deze deur ging open, hij werd ‘pateraf’ en er volgde een lang kapelaanschap bij en samenwerking met de Friese pastoor Wil Cornel in de
Haarlemse H. Pastoor van Ars-parochie (wijk ‘Parkwijk’). Hier heeft hij met veel plezier gewerkt, de
jeugd trok graag met hem op veel parochianen kennen hem daar nog. Dat geldt ook voor de parochianen van de O.L.V. Geboorteparochie te Burgerbrug. Hier was hij actief van 1977 tot zijn aankomst te
Zaandam.
Toen André aan de Oostzijde arriveerde was de parochie niet al te sprankelend, het kerkgebouw een
tochtgat en de penningmeester droeg zijn zaken over in een sigarenkistje. Maar op de fiets ging de
nieuwe pastoor de wijken in, zijn mensen opzoeken en wist van lieverlede de warmte van het geloof
weer meer tot leven te wekken in de harten en de omgeving. Veel mensen heeft hij begeleid naar belangrijke momenten in het leven, of dat nu Doopsel, Eerste Communie, Huwelijk of Ziekenzalving was.
Gemeenschapsbinding vond hij belangrijk – de jaarlijkse tochten op ‘Derde Pinksterdag’ werden befaamd – maar pastoor André Goedhart hechtte ook veel waarde aan goed contact met collega’s in de
Zaanstreek en daarbuiten. Ook is hij vele jaren moderator geweest van het Ziekenapostolaat Nederland, waarvoor hij maandelijks een pastorale brief schreef. Toen hij 66 jaar was kreeg hij gedurende
tien jaar ook het pastoorschap van de St.-Vincentiusparochie te Volendam ‘erbij’ nadat pastoor Jan
Berkhout zich met een burn-out had moeten terugtrekken. Kerstmis 2012 werd noodlottig. De toegang
tot de Bonifatiuskerk werd ontzegd op risico van vloerinstorting. Pastoor Goedhart verviel niet in klagen en treuren, maar huurde de protestantse Oostzijderkerk aan de Klauwershoek af om daar enige
spannende jaren (kon de kerk wel of niet behouden worden?) te overbruggen en een plek te hebben
voor liturgieviering en verbondenheid. In september 2016 mocht de kerk met een eerste Eucharistieviering feestelijk heropend worden. Intussen waren alle parochies van de Zaanstreek bestuurlijk met
elkaar verbonden.
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Medio oktober 2020 werd pastoor Goedhart opgenomen in het OLVG-West ziekenhuis waar een nieraandoening niet behandelbaar bleek. Verdrietig dat dit de situatie was maar ook dankbaar voor zijn
mooie priesterleven accepteerde hij dit. Op het feest van Christus Koning zat hij op een onopvallend
plekje voor het laatst in de Bonifatiuskerk en nam op corona-afstand afscheid van de kerkgangers.
Kort daarna overleed hij in alle rust thuis en mocht hij zijn Heer ontmoeten. De uitvaartmis, bijgewoond door de twee nog in leven zijnde broers, werd op 3 december voorgegaan door zijn bisschop
mgr. J. Hendriks. De dagen ervoor had zijn lichaam opgebaard in de kerk gerust en was er gelegenheid
tot afscheid nemen waarvan velen binnen de geldende maatregelen gebruik maakten.
We bidden dat de hemelse Vader Zijn dienaar opneemt in vrede en geluk na een dienstbaar leven als
herder voor anderen. Gebeden, betuigingen van deelneming en reacties waaruit waardering sprak
hebben wij uit heel wat hoeken - ook oecumenisch - ontvangen waarvoor hartelijk dank.
Voor mij was pastoor Goedhart een onvergetelijke medebroeder. Als wijdingskandidaat kwam ik in
2004 bij hem in de pastorie wonen. Het werd een echt thuis. In een periode van vier jaar die volgde
voordat ik naar Assendelft verhuisde, mocht ik tijdens mijn werk in Zaanse parochies een goede mentor in hem vinden. Ook na die mooie tijd zijn we altijd collega’s en vrienden gebleven. Dank je wel, André, voor je goede zorgen en grote gastvrijheid, altijd weer.
Namens het pastorale team van de r.-k. parochies van de Zaanstreek
pastoor Floris Bunschoten, deken van dekenaat Zaanstreek-IJmond

JongKatholiek lanceert vier nieuwe online catecheseseries!
In 2020 organiseerde JongKatholiek, de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland,
met succes diverse online catecheseseries die allemaal snel waren volgeboekt, sommige hadden zelfs
wachtlijsten. Na dit introductiesucces heeft JongKatholiek besloten dit eerste kwartaal van 2021 vier
nieuwe catechesesessies te lanceren.
JongKatholiek heeft vier onderwerpen, te beginnen met “De harmonie tussen geloof en rede”, over
Godsbewijzen van Augustinus en Anselmus. Tweede onderwerp is “(over)leven als Christen”. Jongeren
gaan hier in op onderwerpen als lijden, naastenliefde en zo meer aan de hand van Augustinus boek
Belijdenissen. Derde onderwerp is “Liefde en seksualiteit”. Aan de hand van de Theologie van Paus
Johannes Paulus II gaan jongeren in gesprek over liefde, relaties en seksualiteit. Met het vierde onderwerp gaan de deelnemers in twaalf avonden kennismaken met het denken van Thomas van Aquino.
Elk onderwerp is verdeeld over diverse online sessies. De sessies vinden plaats op doordeweekse
avonden en de deelname is gratis. Meer informatie over de online catechese en aanmelding is te vinden op de website www.jongkatholiek.nl
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Kerkbalans
ACTIE KERKBALANS
Iedereen kan zelf invullen wat een kerk voor je betekent.
Wat vindt u van belang?
In de kerk
• wordt de vlam van geloof brandend gehouden
• waait de Heilige Geest
• worden sacramenten ontvangen
• kom je medepelgrims tegen
• kunnen gezinnen ‘bijtanken’
• zeggen mensen ‘ja’ tegen elkaar en tegen Christus
• is vergeving te vinden en word je innerlijk gevoed
• worden jongeren geraakt door het sacrale
• vindt wie zich alleen voelt of zoekend is weer ruimte en een weg
• brengen we de laatste groet aan een dierbare
• wordt het Kerstmis en Pasen
• wordt omgezien naar wie het niet voor de wind gaat
• is gewijde zang uit een eeuwenoude traditie
• hebben we oog voor schoonheid, liefde en andere niet-tijdelijke zaken
• wordt over God gesproken, met Hem omgegaan
• groei je als mens en word je herinnerd aan wat wezenlijk is
• steek je een kaarsje aan voor je intenties
• of ben je gewoon even stil
Kerken zijn geroepen de helpende hand van God te zijn. Iedereen moet er kunnen aankloppen.
Dat ze zelf soms in zwaar weer verkeren, merkt meestal niemand.
Toch moeten kerken het bijna uitsluitend van vrijwillige bijdragen hebben.
Wie zich met een kerk verbonden weet, beseft dat het onderhouden van de activiteiten, de geestelijke
en het bedehuis niet vanzelf gaat. Vele vrijwilligers zijn vaak bijzonder betrokken.
Gebed, inzet van tallozen, verbondenheid èn financiële steun doen uw kerk deze moeilijke tijd overbruggen.
Vind u kerken in het Zaanse landschap belangrijk?
Bid vandaag voor de Kerk van morgen.
Geef nu voor de kerk van straks.
Bankrekeningnummers (IBAN-nummers)
St.-Bonifatius, Zaandam:
NL06INGB0000213700
St.-Odulphus, Assendelft:
NL80RABO0103501398
Maria Magdalena, Zaandam: NL41INGB0004068141
St.-Petrus, Krommenie:
NL42INGB0001975736
Maria Magdalena, Wormer:
NL68INGB0001975365
Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan: NL95INGB0000423946
St.-Jozef, Zaandam:
NL32INGB0002244800
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Jozefjaar
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Paus kondigt bijzonder Jozefjaar af

Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele Kerk,
heeft paus Franciscus op 8 december een Jozefjaar afgekondigd.
Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen in. Het wordt op 8 december 2021
weer afgesloten. In de apostolische brief Patris Corde (‘Met een vaderhart’) schreef de paus dat gelovigen in de vaak onopgemerkte St.-Jozef “een voorspreker, steun en gids in moeilijke tijden” kunnen
vinden. “St.-Jozef herinnert ons eraan dat degenen die in de schaduw lijken te staan, een ongeëvenaarde rol in de heilsgeschiedenis kunnen spelen”, schreef Franciscus.
Als Maria’s man en beschermer van Gods Zoon veranderde St.-Jozef “zijn menselijke roeping tot huiselijke liefde in een bovenmenselijke zelfgave van zijn hart en zijn vaardigheden; een liefde ten dienste
van de Messias die opgroeide in zijn huis”. “In elke situatie sprak Jozef zijn eigen ‘fiat’ uit, zoals Maria
dat deed bij de aankondiging door Gabriël en Jezus in de Tuin van Getsemane”, aldus Franciscus. “Dit
alles maakt duidelijk dat Jozef door God geroepen was om de persoon en de missie van Jezus te dienen
door de uitoefening van zijn vaderschap.” Op die manier werkte hij mee “aan het grote mysterie van de
verlossing en hij is waarlijk een dienaar van de verlossing”.
Voorbeeld voor alle mannen
Door Jozefs onvoorwaardelijke aanvaarding van Maria en zijn beslissing om “haar goede naam, haar
waardigheid en haar leven” te beschermen, is hij ook een voorbeeld voor alle mannen, voegde de paus
toe. “In onze wereld waar psychologisch, verbaal en fysiek geweld tegen vrouwen vandaag de dag zo
duidelijk aanwezig is, is Jozef een voorbeeld van een respectvolle en gevoelige man.”
Concrete problemen
Franciscus onderstreepte ook Jozefs “creatieve moed”; niet alleen door een stal te vinden en die tot
een “thuis te maken voor Gods Zoon die in de wereld kwam”, maar ook door Christus te beschermen
tegen de dreiging van koning Herodes. “De Heilige Familie had te maken met concrete problemen, zoals elke andere familie, zoals zo veel gevluchte broeders en zusters die vandaag hun leven riskeren om
aan pech en honger te ontkomen. In dat opzicht beschouw ik St.-Jozef als de bijzondere patroonheilige
van iedereen die door oorlog, haat, vervolging en armoede gedwongen is zijn vaderland te verlaten.”
Als een timmerman die “eerlijk zijn brood verdiende om voor zijn gezin te zorgen” is de aardse beschermer van Christus ook een voorbeeld voor arbeiders en degenen die zoeken naar werk en het
recht op een waardig leven voor zichzelf en hun gezin.
Volle aflaat
De Apostolische Penitentiarie, een Vaticaans tribunaal dat zich bezighoudt met het verlenen van aflaten en het verlenen van dispensatie bij gewetenskwesties, kwam dinsdag bovendien met een decreet.
Daarin staat dat katholieken in het Jozefjaar een volle aflaat kunnen verdienen; niet alleen door gebed
en boetedoening, maar ook door daden van rechtvaardigheid, naastenliefde en godsvrucht die
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opgedragen zijn aan de heilige Jozef. Daarnaast gelden de normale voorwaarden voor een volle aflaat:
zo snel mogelijk biechten, de communie ontvangen en bidden voor de intenties van de paus.
Werken van barmhartigheid
In het decreet staan verschillende manieren om tijdens het Jozefjaar een volle aflaat te verdienen, zoals “dertig minuten het Onzevader overwegen of deelname aan een geestelijke retraite van minstens
een dag met een overweging gewijd aan St.-Jozef”. Degenen die het voorbeeld van Jozef, een “rechtvaardig man”, volgen “en een lichamelijk of geestelijk werk van barmhartigheid doen, zullen ook een
volle aflaat verkrijgen”, staat er verder. Volle aflaten kunnen ook verdiend worden door gezinnen en
verloofde stellen die samen de rozenkrans bidden en daarmee “hetzelfde klimaat van eenheid, liefde
en gebed van de Heilige Familie” naleven.
Godvruchtige daad
Een godvruchtige daad is bijvoorbeeld het toevertrouwen van je dagelijkse activiteiten en je gebed om
waardig werk aan St.-Jozef, door de litanie of elk ander “goedgekeurd” gebed tot hem te bidden. De
Penitentiarie bepaalde bovendien dat tijdens deze coronacrisis ouderen, zieken en “iedereen die vanwege legitieme redenen zijn huis niet kan verlaten” een aflaat kunnen verdienen door middel van “een
godvruchtige daad ter ere van St.-Jozef”. Zij moeten daarnaast zo snel mogelijk aan de andere normaal
geldende voorwaarden voldoen.

Bisdom
VANUIT HET BISDOM

STILLE OMGANG 2021
Vanuit het hele land zijn er diverse alternatieven voorgesteld om, ook dit jaar ondank de narigheid rondom
het corona virus, toch een invulling te geven aan deze
jaarlijkse traditie. Deze variëren van het lopen van de
Stille Omgang in de eigen regio tot afvaardiging van
een kleine groep namens de lokale zustergezelschappen. Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam zal de komende periode bij alle
zusterorganisaties inventariseren op welke manier ze
invulling willen geven aan de Stille Omgang. In ieder
geval zal er in de nacht van de Stille Omgang vanuit
Amsterdam een heilige Mis worden georganiseerd die
voor iedereen via het internet te volgen zal zijn. Zowel
de mis (openbaar) als de jaarvergadering (besloten)
zijn op 10 oktober (2020) live via het internet uitgezonden. Dit is uitstekend verlopen en zal in de komende nacht van de Stille Omgang navolging krijgen. Indien de meeste beperkingen ruim
voor 20 maart 2021 zijn opgeheven, zal er in ieder geval ook in Amsterdam door de
organisatie weer een Stille Omgang in de nacht van 20 op 21 maart worden georganiseerd. Maar dat is niet zeker! Nagekomen bericht; deze gaat niet door.
Vooralsnog hanteert de organisatie de vier scenario’s als richtsnoer. Deze vier
scenario’s vind u op de website van de Stille Omgang: www.stille-omgang.nl .
Indien relevant zal nadere berichtgeving op de website van de SO verschijnen.
Vragen over het deelnemen aan de Stille Omgang 2021 kunt u stellen door het zenden
van een e-mail aan: info@stille-omgang.nl of door contact op te nemen met Jeroen Brenninkmeijer (06
31 96 88 44) of Onno Baneke (06 21 21 76 79).
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Dank
DANKBETUIGING

Afscheid nemen
Afscheid nemen is oogsten
wat jij gezaaid hebt in jouw leven
aan liefde en goedheid
die je anderen hebt gegeven.
Afscheid nemen is verzamelen
de kostbare schatten van jouw wezen;
dit is wat jij ons nalaat, jouw testament;
hiertoe ben jij gekomen, hiertoe was jij bestemd:
om deze mens te worden,
door ons gezocht en gekend,
uniek, bijzonder, enig in wie je bent.
Wij geven jou uit handen,
leggen je in Gods omarmende barmhartigheid;
dat je hier mag rusten in vrede,
tot voltooiing gebracht en bevrijd.
Uit een gedicht van Sabine Nijland

A.F.M. (André) Goedhart
 1 mei 1938
Een laatste handreiking
en een dankbare blik in mijn ogen
voor het vele goede
wat ik uit de handen van de Schepper
en van jullie lieve mensen
heb mogen ontvangen, mijn hartelijke dank.

† 26 november 2020

†
Een warmer en mooier afscheid
van onze broer en pastoor

Met vallen en opstaan, met strijd en vergeving
maar met behoud van het geloof in Hem
verlaat ik de kerk die ik liefhad en uw allen,
vaarwel.

A.F.M. (André) Goedhart
hadden we ons niet kunnen wensen.
We willen u hartelijk danken
voor alle blijken van belangstelling
die we kregen voorafgaande en na zijn overlijden.
Uw warme reacties zijn niet alleen
voor ons een grote steun,
maar laten ook zien hoe belangrijk hij
voor anderen was.

Het geloof heb ik bewaard,
het anker van de hoop gaf mij rust en liefde
gaf mij glans en vreugde
in dankbaarheid aan mijn God.
Tot ziens, want de tijd is gekomen
voor de bruiloft van het Lam Gods.
André Goedhart, pastoor
Sint-Bonifatiusparochie Zaandam - Centrum
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Mede namens de broers Jozef Goedhart
en Wil Goedhart
Floris Bunschoten, deken

Boeken
DE KUNST VAN VALLEN EN OPSTAAN
Met vallen en opstaan
Veel ontdekkingen en uitvindingen zijn per ongeluk gedaan. Iemand maakte een foutje, wat leidde tot
de oplossing van een vraagstuk. Een ongelukje kan voor een uitvinder de aanleiding zijn om iets te
ontwikkelen.
Met vallen en opstaan hebben wij als kind leren lopen en fietsen. Na de eerste val konden we onmogelijk op de grond blijven liggen. Je blijft proberen tot het op een dag lukt.
Wie in het leven vooruit wil komen, zal fouten maken, maar niet te lang treuren en het opnieuw proberen.
Dit geldt ook voor ons innerlijk leven. We maken fouten, we zondigen. Ook die fouten kan je gebruiken
om vooruit te komen, om te groeien.
Aan het begin van dit jaar heb ik het boekje “De kust van vallen en opstaan” van Joseph Tissot herlezen. De originele Franse titel is: “L’art d’utiliser ses fautes d’après Saint François de
Sales” (De kunst om onze fouten te benutten volgens St. Franciscus van Sales).
Joseph Tissot zet aan de hand van boeken en brieven van
Franciscus zijn gedachtes uiteen over hoe je van je fouten kunt
leren. Het boekje heb ik meer dan tien jaar geleden voor het
eerst gelezen, en het aan mensen aangeraden om het ook eens
te lezen.
Allereerst vertrouwen op Gods barmhartigheid. Wie fouten
maakt, is niet meteen verloren. God vergeeft en geeft ons de
kracht om het een andere keer beter te doen.
Vervolgens gaat het over dat we niet bang moeten zijn om
fouten te maken. Wie niet probeert, zal nooit vooruit komen.
En mocht je eens een fout hebben gemaakt: sta op, herpak je
en ga vastberaden verder.
Van onze fouten kunnen we leren, omdat ze wijzen op waar de
zwakke plekken zijn. En wie weet waar de valkuil is, zal een
volgende keer een andere route nemen.
Het erkennen dat je fouten maakt, is niet altijd gemakkelijk. Soms schaam je je voor je fouten. Franciscus daagt uit om je fouten te benutten. Om vol goede moed op te staan en op de goede weg verder te
gaan.
Binnenkort begint de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en van vergeving vragen over onze fouten. Op Goede Vrijdag zien we Jezus, die viel onder het kruis én weer opstond.
Wees niet bang om fouten te maken, want iets wat per ongeluk gebeurt, kan leiden tot verbetering.
Voor wie het boekje wil lezen: De kunst van vallen en opstaan van Joseph Tissot is onder andere te
koop via www.deboog.nl
Kapelaan Nico Kerssens
Bron:
https://deboog-uitgeverij.nl/wpcontent/uploads/freshizer/9fac31e29445a03d0f1c1d582325c6b1_0-36-768-c-72.jpg
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Boeken
DE BIJBEL LITERAIR
¨Begrijpen van de Bijbel is niet zo eenvoudig als het lijkt¨
Geen boek ter wereld is zoveel om te doen geweest als de Bijbel. Daardoor is het Boek het meest uitgegeven boek ooit. Binnen het Christendom neemt de Bijbel een belangrijke plaats in, gezien de geschriften een getuigenis geven van hoe de Heilige Geest via de profeten, apostelen en andere getuigen sprak
- en vooral wat men probeerde duidelijk te maken.
De Bijbel is echter geen eenvoudige instructie handleiding of streekroman, het is zoals auteur Jan
Fokkelman - in zijn inleiding van het boek De Bijbel Literair - zegt; ¨Het boek is een bibliotheekje van
geschriften die over een periode van meer dan duizend jaar zijn ontstaan 1.
In onze postmoderne tijd - van 2001 tot nu - is de Bijbel opnieuw ontdekt als een hoogtepunt binnen
de wereldliteratuur. De mensen hebben sinds de uitvinding van ¨de tijd¨ 2 altijd naar antwoorden gezocht op levensvragen. Veel mensen vinden deze antwoorden in interpretatie van de Bijbel.
De Bijbel gebruiken als leidraad voor het leven is mooi en kan veel
stabiliteit geven, echter is het ook erg gevaarlijk. Want hoe moet je de
Bijbelteksten precies lezen en hoe weet je dat je niet de verkeerde
boodschap leest?
In het boek De Bijbel Literair gaan de schrijvers Jan Fokkelman en
Wim Weren in op hoe je de Bijbelteksten moet lezen. Wim Weren co-auteur van De Bijbel Literair - geeft in zijn inleiding ook aan dat
literair lezen van de Bijbel inhoud dat de lezer oog heeft voor de poetische functie van de taal .3
Met de Bijbel Literair in de hand kun je meer te weten komen over de
verschillende Bijbelteksten en wat de literaire contexten daarvan
zijn. Maar door de Bijbel Literair te lezen kom je ook meer te weten
over de onderlinge tekstuele verbanden tussen de verschillende Bijbelteksten. In het boek wordt ook nog ingegaan op de historische of
situationele context waarbinnen de tekst ontstaan is of gefunctioneerd heeft. 4
Kortom het boek de Bijbel Literair is van toegevoegde waarde voor iedere parochie gemeenschap. Het
is eveneens een goed boek voor catechese.
Sander Blaauboer
1
2
3
4

De Bijbel Literair, ISBN 97789021140551, Inleiding Jan Fokkelman op pagina 11, regel 1 en 2.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdmeting
De Bijbel Literair, ISBN 97789021140551, Inleiding Wim Weren op pagina 7, regel 5
De Bijbel Literair, ISBN 97789021140551, Inleiding Wim Weren op pagina 9, regel 4 tot 8
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Wetenswaardigheden
Belgische priester ontdekker van Big-Bang theorie
Wetenschap en geloof gaan prima samen!
In de media zie je vaak een tegenstelling tussen het Geloof en wetenschapsbeoefening. Regelmatig
stellen journalisten dat de natuurwetenschap het Geloof overbodig maakt. Maar wat ze vaak vergeten
is dat geloof en natuurwetenschap JUIST samen gaan. Door de geschiedenis heen hebben religieuzen
en leken dit bewezen. Vele wetenschapsvelden en universiteiten komen immers voort uit de Katholieke Traditie. Hier mogen we trots op zijn! Een Belgische wetenschapper en priester bewees als geen
ander dat Geloof en Natuurwetenschap prima samengaan.
Georges Henri Joseph Edouard Lemaître werd in
het jaar 1894 te Charleroi. Hij begon op zijn tiende aan het jezuïetencollege te Charleroi. Lemaître
volgde toen vanaf 1911 zijn studie door een voorbereidend jaar te volgen in wis- en natuurkunde.
Op 25 juli 1913 werd hij kandidaat in de ingenieurswetenschappen. Zijn eerste doctoraat rondde
hij af op 21 juli 1914. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, zag Lemaître zich echter gedwongen
om zijn studies te onderbreken . Hij nam vrijwillig
legerdienst en werd adjudant bij de artillerie. Na
de oorlog, in april 1919, nam de jongeman de
draad van zijn studies terug op, maar schreef zich ook
in voor de kandidatuursopleiding in de wis- en natuurkunde. Op 27 november 1919 behaalde hij zijn
baccalaureaat in de thomistische wijsbegeerte. Op 31 juli 1920 promoveerde hij ten slotte ook tot doctor in de wis- en natuurkunde. Zijn promotor was Charles-Jean de La Vallée Poussin. In oktober van
datzelfde jaar trad Lemaître in in het seminarie van Mechelen. Op 22 september 1923 ontving hij zijn
priesterwijding.

Theorie van de Belgische priester
Samenvattend komt het neer op het volgende: Oerknal of big bang is de populaire benaming van de
kosmologische theorie die op basis van de algemene relativiteitstheorie aannemelijk maakt dat 13,8
miljard jaar geleden het heelal ontstond uit een enorm heet punt, met een bijna oneindig grote dichtheid, ofwel een singulariteit. Het gaat te ver om de gehele natuurkundige theorie uit te leggen, maar er
zijn vele websites en boeken aan deze belangrijke theorie gewijd.
Al met al kunnen we dus met vertrouwen zeggen dat wetenschap en geloof prima samen gaan. Sterker
nog het kan elkaar versterken en prachtige dingen opleveren. Laten we trots zijn op wie we zijn en wat
er allemaal als gemeenschap kunnen bereiken, individueel en gemeenschappelijk. Maar geen enkele
wetenschapper of geestelijke kan zonder mensen die praktisch geschoold zijn. Al met al is en blijft de
Kerk een lichaam. Alle onderdelen moeten meehelpen! Laten we het komende jaar aangrijpen om ervoor elkaar te zijn en elkaar te ondersteunen waar kan.
Laten we er een geweldig jaar van maken!
Sander Blaauboer
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Wetenswaardigheden
VATICAANSTAD
In deze rubriek behandelen van iedere keer een kleine wetenswaardigheid over Vaticaanstad, de zetel
van de Rooms Katholieke Kerk. De focus komt vooral te liggen op de activiteiten die het Vaticaan allemaal ontplooid ten behoeve van het Geloof, maar ook andere maatschappelijke zaken.
Deze keer zullen we het gaan hebben over de Sterrenwacht van het Vaticaan 1.
Paus Gregorius XIII heeft in 1582 de sterrenwacht laten oprichten nadat hij de Gregoriaanse kalender
had ingevoerd(Deze kalender gebruiken wij in onze tijd ook nog).
De Vaticaanse Sterrenwacht is een instelling van de Romeinse Curie belast met onderwijs en onderzoek naar astronomie - of te wel sterrenkunde- 2 .
De instelling heeft in totaal 2 belangrijke instellingen in de wereld, welke beide zeer grote
bijdragen leveren aan de wetenschap. - Een
van die bijdragen is bijvoorbeeld van theorie
van de Oerknal, deze is bedacht door de priester en astronoom Georges Lemaître - 3.De eerste vestiging staat in het Italiaanse Castel
Gandolfo, de stad waar de paus ook zijn zomerverblijf heeft, en in de Amerikaanse staat
Arizona.
Eeuwen na de oprichting bleef de Vaticaanse
Sterrenwacht een prominente plaats innemen
in de internationale astronomie en het waren
de jezuïeten die zich met name toelegden op
deze wetenschap.
In een interview met het Nederlands Dagblad zegt de directeur van de Sterrenwacht dan ook dat het
bestaansrecht van de Sterrenwacht gestoeld is op het feit dat de Kerk erg van wetenschap houd. Jezuiet Guy Consolmagno pleit dan ook voor een gezonde discussie tussen geloof en wetenschap 4. Het is
een misvatting dat de Kerk niet van wetenschap zou houden. We vinden het juist erg belangrijk!
Sander Blaauboer

1. https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/v/vaticaanse-sterrenwacht
2. http://www.vaticanobservatory.va/content/specolavaticana/en/summer-schools--voss/voss2020.html
3. http://www.katholiekforum.net/2017/05/16/het-vaticaan-viert-de-oerknaltheorie-en-decomplementariteit-tussen-geloof-en-wetenschap/
4. https://www.nd.nl/geloof/geloof/602601/directeur-vaticaanse-sterrenwacht-wij-bestaanomdat-de-kerk-van-wetenschap-houdt
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Jeugdpagina
PAGINA VOOR JONG EN OUD
Jezus in ‘quarantaine’
De laatste maanden hoor je vaak dat mensen in quarantaine moeten omdat zij met het coronavirus
besmet zijn. Misschien heb je daar zelf mee te maken gehad? Wat betekent eigenlijk ‘quarantaine’?
Als je een besmettelijke ziekte hebt, dan moet je wegblijven van andere mensen tot je weer beter bent
om anderen niet ziek te maken. Vroeger kon je niet testen of iemand nog besmettelijk was, dus moest
je voor de zekerheid ongeveer 40 dagen wachten voordat je weer andere mensen mocht tegenkomen.
En ‘ongeveer 40’, dat heet in het Frans: ‘quarantaine’.
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd lezen wij in het Marcus-Evangelie:
“In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door,
terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten.”
Dit klinkt niet erg leuk… in de woestijn is weinig water en te eten en je komt niemand tegen, 40 dagen
lang: wat een quarantaine! Maar het was geen verplichting, Jezus was niet ziek: Hij voelde zich gedreven door de Heilige Geest, en dan werd hij op de proef gesteld... wat moeten we ons daar allemaal bij
voorstellen?
Misschien wou Jezus nadenken over zijn leven en zocht hij een rustige plek waar niemand hem zou
afleiden… Of misschien wou hij zichzelf eens testen en kijken of hij niet bang werd, daar zo alleen… Of
misschien wist hij dat hij een heel ander leven zou gaan leiden dan zijn ouders voor hem in gedachten
hadden, en wou hij wat tijd om daarover na te denken… Of misschien dacht hij dat wanneer hij
40 dagen lang alleen in de woestijn kon blijven, hij vast ook sterk genoeg zou zijn om te vertellen wat
hij zelf dacht en geloofde, ook aan de bazen van het land, ook aan de mensen die iets anders dachten.
Op een dag kreeg Jezus enorme honger, en het was alsof er een stemmetje in hem fluisterde: ‘Ga toch
eten halen. Je komt vast makkelijk aan brood.’ Maar Jezus hield vol. Hij dacht: ‘Er is toch meer dan
brood alleen! Ik wil deze rust die ik
vanbinnen voel niet opgeven.’
En dan leek het soms wel of er een
donker stemmetje in Jezus fluisterde:
‘Wat doe ik hier? Misschien ben ik
wel onoverwinnelijk… Als ik echt in
God geloof, waarom zou God me dan
niet redden? Wat kan mij nu overkomen?’ Maar uiteindelijk vond Jezus
weer rust.
Toch bleven de donkere gedachten
komen. Op een keer stond Jezus naar
de stad te kijken vanuit de woestijn.
Hij zat nu al zo lang alleen… Hij wou
graag terug. Als hij nu eens terugging
en de baas zou worden van iedereen?
Hij kon het makkelijk uitleggen, het
leek wel een duivels stemmetje…
Nee, hij zou niet luisteren naar die
donkere stem.
In hem was ook een andere stem… Een stem van licht, een stem van liefde. Hij wou naar deze stem
luisteren! Deze stem zei hem: ‘Je bent krachtig. En je bent een en al liefde.’ Daar voelde Jezus zich dicht
bij God. Hij werd rustig. De nare gedachten gingen weg. Hij voelde zich vanbinnen sterk. Hij wou er
voor de andere mensen zijn… Voor altijd!
(vrij naar Mt 4, 1-12 / bron: kerknet.be)
Of misschien was het toch heel anders? Vul maar in wat Jezus volgens jou dacht in de woestijn.
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Vieringen
ZAANSTREEK NOORD & ZUID

Rooster Bonifatius-Magdalena-Odulphus-Petrus
H. Bonifatius
Maria Magdalena
Oostzijde 12
Kalf 160
19.00 u.
Eucharistie
6e zondag
Za. 13 februari
N. Kerssens
9.30 u.
11.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
Zo. 14 februari
N. Kerssens
N. Kerssens
19.00 u.
9.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
Aswoensdag
Wo. 17 februari N. Kerssens
N. Kerssens
19.00 u.
1e Vastenzondag Eucharistie
Za. 20 februari
N. Kerssens
9.30 u.
11.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
Zo. 21 februari
F. Schouten
N. Kerssens
19.00 u.
2e Vastenzondag Eucharistie
Za. 27 februari
N. Kerssens
9.30 u.
11.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
Zo. 28 febr.
N. Beemster
F. Bunschoten
19.00 u.
3e Vastenzondag Eucharistie
Za. 6 maart
N. Kerssens
9.30 u.
11.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
Zo. 7 maart
N. Kerssens
N. Kerssens
19.00 u.
4e Vastenzondag Eucharistie
Za. 13 maart
N. Kerssens
9.30 u.
11.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
Zo. 14 maart
F. Bunschoten
F. Bunschoten
19.00 u.
5e Vastenzondag Eucharistie
Za. 20 mrt.
N. Kerssens
9.30 u.
11.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
Zo. 21 mrt.
F. Schouten
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
Palmzondag
Za. 27 maart
N. Kerssens
9.30 u.
11.00 u.
Eucharistie
Eucharistie
Zo. 28 maart
F. Bunschoten
F. Bunschoten
Vieringen door de week in deze kerken:

H. Odulphus
Dorpsstraat 570
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
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
N. Kerssens
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
N. Beemster

H. Petrus
Snuiverstraat 2
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
19.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord & Communie
K. Schuurmans
19.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord & Communie
T. Molenaar
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord & gebed
Liturgiegroep
19.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns

H. Bonifatiuskerk, Zaandam: Woord & Communieviering elke wo. 19.00 u
H. Maria Magdalenakerk ’t Kalf: Eucharistieviering elke do. 19.00 u; biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en
door de week.
H. Odulphuskerk, Assendelft: Eucharistievieringen 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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Vieringen
ZAANSTREEK NOORD & ZUID

Rooster Martelaren-Jozef-Magdalena
6e zondag
Za. 13 februari

Zo. 14 februari
Aswoensdag
Wo. 17 februari
1e Vastenzondag
Za. 20 februari

Zo. 21 februari
2e Vastenzondag
Za. 27 februari

Zo. 28 febr.
3e Vastenzondag
Za. 6 maart

Zo. 7 maart
4e Vastenzondag
Za. 13 maart

Zo. 14 maart
5e Vastenzondag
Za. 20 mrt.

Zo. 21 mrt.
Palmzondag
Za. 27 maart

Zo. 28 maart

HH. Martelaren
Boschjesstraat 115

Maria Magdalena
Dorpsstraat 353

H. Jozef
Veldbloemenweg 2

10.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Woord & Communie
K. Schuurmans

geen viering
wegens corona

10.00 u.
Woord & Communie
J. Hoekstra

geen viering
wegens corona

-

10.00 u.
Woord & Communie geen viering
T. Molenaar
wegens corona

10.00 u.
Woord & Communie
R. Casalod

10.00 u.
Woord & gebed
Liturgiegroep

geen viering
wegens corona

10.00 u.
Woord & Communie
W. Waardijk

10.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns

10.00 u.
Woord & gebed
Liturgiegroep

10.00 u.
Woord & Communie
J. Hoekstra

10.00 u.
Woord & Communie
K. Schuurmans

10.00 u.
Woord & Communie
M. Bruijns

10.00 u.
Woord & Communie
R. Casalod

10.00 u.
Woord & gebed
Liturgiegroep

10.00 u.
Woord & Communie
T. Molenaar

10.00 u.
Woord & Communie
W. Waardijk

10.00 u.
Eucharistie
G. Noom

10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens

10.00 u.
Woord & Communie
J. Hoekstra

Denk a.u.b. niet: “Ik ga maar niet naar de kerk, dan kan een ander”.
Want zo komt er natuurlijk niemand meer naar de kerk!

Jeugdpagina
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BERICHTEN VAN DE EIGEN PAROCHIE
INTENTIES
14 februari
Cynthia de Mie-Koeman, Wim Duijn en zegen over onze gezinnen, Theo Peersman, Johan Finke,
Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Jan de Saegher, Paul Stook, Harry Duijn en zegen over ons gezin,
Hennie Kuipers, Cees Way.
21 februari
Leni Voskuilen-Hohensteijn, Ina Groot-Schleeper, Ineke Arnold-Klaarhamer, Hennie Kuipers,
voor de jarigen in deze maand.
28 februari
Johan Finke, overl. families Steemers en Spillekom, Marlou en Karlijn Koole,
overl. familie Kerkhoven-van Opstal.
7 maart
Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Cilia en Rie Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen, Arie Stuijt en familie,
Nico Mandjes, Henk Meester, Bart Meulenkamp en familie en zegen over de gezinnen en hun werk,
overl. families Elzenga-van Hemme.
14 maart
Cynthia de Mie-Koeman, Wim Duijn en zegen over onze gezinnen, Theo Peersman, Johan Finke,
Tini Brinkkemper-Looze, Paul Stook, Ineke Arnold-Klaarhamer.
21 maart
Harry Duijn en zegen over ons gezin en voor alle kinderen groot en klein.
Overl. families Steemers en Spillekom, Theo Peersman, Joop de Koning en Jeanie de Koning-van Ophem,
Paul Stook, Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Martin Alberts, Nico Mandjes
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VANUIT DE PAROCHIE

Hoe gaat het in de kerk?
Elke editie van het parochieblad wordt u bijgepraat over hoe het gaat in de kerk. Over hoe we met alle beperkingen ons best doen om op een goede manier samen te vieren.
Allereerst wil ik u danken voor uw geduld en acceptatie. Het is niet altijd eenvoudig om te accepteren dat
alles anders gaat dan we gewend zijn.
Het inschrijven, zowel met de lijsten achter in de kerk, als via de website gaat goed. De aanmeldingen via de
website worden zo snel mogelijk op de lijsten bijgeschreven, zodat duidelijk is wanneer de kerk ‘vol’ is.
Voor de kerstavond was een plan gemaakt met toegangskaarten. Zo hoopten we zo veel mogelijk mensen de
kans te geven om het kerstfeest mee te vieren. Helaas mochten de nachtmissen niet doorgaan en werden
velen teleurgesteld.
Rond om Kerst was de kerk wel open voor bezoek aan de kerststal. Velen hebben de weg naar de stal gevonden. Met dank aan Hen Holthuizen die dit heeft georganiseerd.
In goed overleg proberen we het maximaal haalbare (en verantwoorde) te doen in de parochiekerk. Samen
zingen mag nog steeds niet. Gelukkig zijn er altijd zangers en zangeressen van het koor die de zang verzorgen.
Vanaf januari geldt vanaf 21:00 een avondklok. Dit heeft geen gevolgen voor de H. Mis van donderdag
avond. De H. Mis eindigt voor 19:45, zodat u alle tijd heeft om rustig naar huis te gaan.
Nogmaals dank ik u voor uw geduld, acceptatie en aanpassingsvermogen.
Ook dank ik de leden van de parochieraad en pastoor Bunschoten met wie regelmatig overleg is als er weer
eens wat veranderd.
We blijven hopen op betere en gezonde tijden.
Kapelaan Nico Kerssens

VANUIT DE PAROCHIE
Jarig
Aan allen die hun verjaardag hebben gevierd. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen in het nieuwe
levensjaar! Het zijn verjaardagen in kleine familiekring die toch heel waardevol mogen zijn.
Zieken
Het zijn bijzonder moeilijke tijden voor de zieken. Wij wensen hen veel beterschap toe, geduld en
moed om de tijd van herstel goed door te komen.
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In memoriam Nettie Meulman – Groenendaal
Op dinsdag 12 januari was de begrafenis van Nettie Meulman – Groenendaal op het parochiekerkhof. Zij
werd op 5 augustus 1935 in Schiedam geboren. Op 5 januari is zij in Nieuw Groenland overleden, waar zij en
haar man sinds enkele maanden woonden.
Kapelaan Nico Kerssens

In memoriam Cornelis Joseph (Cees) Waij
Op zondagmorgen 3 januari jl. ontving ik het bericht dat Cees Way
op 94-jarige leeftijd was overleden.
Cees werd geboren op 19 december 1926 in Krommenie en aldaar
ook in de Petrus gedoopt.
Hij leerde er zijn vrouw kennen Lyda Gordijn, waarmee hij in 1952
in het huwelijk trad en via zijn werkgever in Wormer kwamen te
wonen. (zij is de dochter van Jacques Gordijn die van 1945-1970
raadslid en wethouder namens de KVP was. De sporthal in Krommenie kreeg zijn naam).
In het huwelijk werden 1 dochter en 2 zoons geboren.
Zoals zovelen toen trokken ook zij later naar de nieuwbouwwijk
’t Kalf.
Cees was allereerst werkzaam bij van Gelder Papier in Wormer, maar daarna maakte hij de overstap als chef
technische dienst naar het voormalige Sint Jan ziekenhuis.
In de 80er jaren is hij ook vanuit deze functie direct betrokken geweest bij de nieuwbouw van het Julianaziekenhuis, in de volksmond: “de Heel”, wat er inmiddels ook al niet meer is.
Naast zijn beroep is hij eveneens vele jaren lid, voorzitter en erelid geweest van Operette Vereniging Czaar
Peter, waar onze wegen elkaar al sedert 1980 kruisten.
Vrijdag 8 januari hebben wij in een bescheiden, maar heel indrukwekkende viering afscheid van Cees genomen en hem te ruste gelegd op ons parochiekerkhof.
Opvallend detail was dat voordat we overgingen naar het aansteken van de kaarsen, er 3 generaties bij elkaar stonden die allen op dezelfde dag en maand (19 december) zijn geboren: opa Cees, kleinzoon Reinier en
achterkleinkind Merijn.
De liefde van onze dierbaren is niet te begraven, die dragen wij bij ons, waar onze wegen ook heen zullen
gaan. Dat Cees nu Gods aangezicht ten volle mag aanschouwen.
Hen Holthuizen o.f.s.

In memoriam Henricus Johannes Anthonius Maria Kuipers
17 september 1946

7 december 2020

Het was volgens zijn wens dat zijn dierbaren in de H. Maria Magdalenakerk afscheid namen van Hennie. Dit
deden wij op 14 december. Na de uitvaart hebben wij hem ter ruste gelegd op de begraafplaats te Zaandam.
Hennie werd te Amsterdam geboren en groeide in onze hoofdstad op. Hij was de jongste van vier broers. Bij
een dansgelegenheid voor de katholieke jeugd ontmoette hij een mooie jonge vrouw, Miriam Lourens. De
vonk sloeg over en in de H. Thomas van Aquinokerk gaven Hennie en Miriam elkaar in 1968 het jawoord van
hun liefde en trouw. Zij werden de ouders van twee dochters, Vanessa en Muriël. Ook zijn schoonzoons Stefan en Mario sloot Hennie in zijn hart en natuurlijk zijn kleinkinderen Priscilla, Mitchell, Nikita en Layla van
wie hij de trotse opa was. Een warm gezin met hem als dragende kracht. Een ander typisch kenmerk was dat
Hennie een echte ‘natuurmens’ was. Planten, bloemen, struiken, bomen, daarvan maakte hij zijn levenswerk.
Als harde werker in hovenierswerk in de plantsoenendienst was deze buitenmens altijd in de weer met
groen en het ontwerpen van perken met begroeiing in onze verstedelijkte regio. Onder anderen onze historische dierentuin Artis is een ontwerp van zijn hand. Ook voorzag Hennie het Amsterdamse stadhuis van
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bloemversiering op de grote dag van het prinselijk huwelijk. Hij heeft zijn sporen verdiend in het
groener maken van onze leefomgeving en daarna steunde hij Muriël bij het runnen van haar bloemenzaak.
De liefde en hartelijkheid van Hennie maakt dat zijn geliefden intens dankbaar voor hem zijn maar maakt
ook het verdriet en gemis zo voelbaar. Ook de vriendschap en contacten met velen maakten hem geliefd. De
moed en eerlijkheid waarmee hij binnen het bedrijf voor collega’s opkwam is memorabel en in elk geval
heeft dat tot een aantal verbeteringen in de werksituatie de aanzet gegeven. Niemand kon vermoeden dat
deze actieve en moedige echtgenoot en (groot)vader zieker was dan hij liet merken. Toch moest zijn gezin
hem loslaten. Het kruisje met zijn naam hebben we in de kerk gehangen. We bidden dat hij mag thuiskomen
in vrede bij Hem…
deken F. Bunschoten
FELICITATIE
Maria Magdalenakerk feliciteert 100 jarige.
Op dinsdag 26 januari wordt pater Huub van Beek, oud pastoor van onze kerk, 100 jaar.
De verjaardag zal die dag in Gennep in zeer kleine kring te midden van zijn medebroeders worden herdacht.
Al een tiental jaren begeef ik mij ook naar het klooster in Gennep. De laatste keren
dat ik pater Huub nog kon ontmoeten waren 18 september 2019 tijdens de viering
van het 70e jubileum van zijn priesterwijding en op 26 januari 2020 op zijn 99e
verjaardag. Daarna waren helaas geen bezoeken meer mogelijk vanwege de
pandemie-uitbraak, maar werd ik wel regelmatig op de hoogte gehouden.
Tijdens zijn jeugdjaren rijpte al het idee tot roeping in het priesterambt, maar tja, er
waren in die rijke Roomse jaren wel heel veel orden en congregaties waarbij je terecht kon.
Huub wilde per se naar de missie, naar de ‘negertjes’, dus spraken de paters van de heilige Geest (de
Spiritijnen, ‘pleitbezorgers, helpers en verdedigers van zwakken en kleinen’) hem het meeste aan en stapte
hij in 1942 op 21-jarige leeftijd het noviciaat binnen.
Na de priesterwijding in 1949 speelt zijn levensverhaal gedurende de jaren 50/70 zich hoofdzakelijk af in
het hete Afrika (Tanganyika tussen de Masaï later genaamd Tanzania) de hoogtijdagen van de katholieke
missie, waarover hij een fascinerend relaas heeft geschreven in het enig uitgegeven boek ‘de grens bereikt’,
hetgeen slechts in 40 exemplaren in 2011 werd uitgegeven. Het is veel meer dan een aangrijpend levensverhaal, een persoonlijk relaas van een missionaris, die, nauwelijks voorbereid maar vol goede moed aan een
hachelijk avontuur begon.
Na zijn terugkeer in Nederland kwam hij o.a. als assistent terecht in de kerk van de HH. Martelaren in Koog
aan de Zaan, totdat op 1 augustus 1976 een benoeming tot pastoor van de Maria Magdalena in Zaandam-Kalf
volgde. Ik ken Huub al uit deze periode en het is verrassend te noemen dat ik bij de Franciscaanse Orde in
2014 een medezuster heb ontmoet die hem ook al vanaf begin 1979 in Heemskerk heeft meegemaakt.
Op dit moment wordt pater Huub liefdevol verpleegd in het tegenover het kloosterverzorgingshuis gelegen
‘Libermannhof’ in Gennep. Zijn lichaam is geheel ‘op’ en kan hij niets meer uit zichzelf, behalve zijn geest,
want die werkt nog voor de volle 100% en het is ongelooflijk hoe hij zich nog vele namen en herinneringen
uit zijn Zaanse periode naar voren kan halen. Hij straalt een zeer tevreden mens uit en de lach is nooit van
zijn gezicht.
Hij heeft de laatste jaren erg naar dit eeuwfeest toegeleefd. Ik zou hem a.s. woensdag ook weer gaan bezoeken, mits dit werd toegestaan. Helaas is dat niet het geval en het is nu zo triest dat hij via zijn huiskamerraam
alleen nog maar met de ‘buitenwereld’ kan/mag communiceren en niemand meer fysiek ontmoet.
Vanaf zijn geboorte riep de Heer hem al om in Zijn wijngaard te werken.
Nu wacht hij tot de Heer hem bij zich roept.
Hen Holthuizen o.f.s.
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Wist u dat?

Ingenieur H.J.A.M. Engeler op 4 februari 1926 het elektrische verlichtingsontwerp voor de H. Maria
Magdalenakerk heeft goedgekeurd. Na 39 jaar was het over met de kaarsenverlichting.
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Bomen in de tuin
De bomen in de tuin hebben een goede snoeibeurt gehad.
De kastanjeboom rechts van de kerk hoofdingang liet van de zomer diverse dode takken zien. Volgens de
gemeente was dit kastanjebloedingsziekte. Hopelijk zal een drastische snoeibeurt helpen, anders is de boom
binnen 10 jaar dood.
De boomchirurg had een iets andere mening, de boom heeft last van zwammen.
Mocht dit niet helpen dan gaat de boom de
volgende keer om.
Daarnaast zijn er diverse andere bomen
aangepakt.
De boomchirurg heeft de hoge gedeeltes
aangepakt en onze tuinploeg de lage gedeelte. Dit alles leverde een mooie berg zaagsel
op.
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KINDERWOORDDIENST EN MISDIENAARS
Misdienaars
Sinds december zijn de misdienaars ook weer bij de kerkdienst aanwezig. Dat is erg fijn.
Er is een nieuwe acoliet bij gekomen, Robin heeft aangegeven ook weer mee te willen draaien.
Enthousiast is iedereen weer begonnen!
DATUM

ACOLIET

MISDIENAAR

31 januari

Tony

Trevant en Lucas

7 februari
14 februari
21 februari
28 februari

Esmiralda
Robin
Tony
Robin

Celeste en Geertje-Marie
Pierre
Tessa en Lucas
Pierre en Trevant

KLEDINGACTIE
De inzamelingsactie van kleding voor Sam’s kledingsactie in november heeft een flinke stapel opgeleverd.
In totaal is er bij onze kerk 380 kg opgehaald.
Dank aan iedereen die heeft ingeleverd en vooral aan de organisatie!
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