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Voorwoord 
VOORWOORD 

 

Het houten bed 
 
Een ziekenhuisbed voorzien van alle comfort: laag, hoog, verrijdbaar en omringd door vele helpende 
handen. Dat staat wel in schril contrast met wat je tegenkomt in hospitalen in ontwikkelingslanden. 
Daar moet je zelfs je eigen matras schoonhouden.  
En wat denk je bij het houten voederbak/bedje met een ruwe stroma-
trasje van het pasgeboren Kind Jezus. En de armzalige doeken om dit 
lieve kind te kleden. De helpende handen van moeder Maria waren 
liefdevol maar ook een beetje machteloos. Hoe krijg je alles op orde 
in zo’n stinkende entourage van een boerenstal?  

De kraamvisite bestond uit herders, ruwe mensen, die naar 
schapen ruiken (overigens het ideaalbeeld van paus Franciscus wan-
neer hij de priesters oproept de ‘geur’ van hun geloofsgemeenschap 
aan te nemen om zo hun warme verbondenheid met hen voelbaar te maken). 
De stoere herders, aangevuurd door engelen, zijn ná hun bezoek aan de stal zo enthousiast dat ze het 
overal gaan vertellen wat ze hebben meegemaakt in die wonderlijke nacht. Zo werden zij de eerste 
verkondigers van het grote nieuws (de Blijde Boodschap) van Gods liefde voor de mensen. 
Wat een gebeurtenis: de wereld werd omarmd door de liefdevolle zorg van God en er was een nieuwe 
toekomst aangebroken. “Een groot licht schijnt in de duisternis” (Jesaja ). De wereld was pikkedonker 
geen spatje licht. We kunnen ons dat best voorstellen. 
  Een meisje, een kind dat uit logeren was, lag alleen in haar slaapkamertje. Tante had wél de 
deur op een kier gelaten en midden in de nacht ging het meisje roepen, waardoor haar tante wakker 
werd. Het meisje riep: “tante zeg eens wat, het is hier zo donker.” Door iets te zeggen gaat het donker 
misschien een beetje weg. Er bestaat een soort duisternis, een soort nacht waar goed spreken iets kan 
oplossen. 
  In onze huidige coronatijd waarin alles donker lijkt te zijn hebben wij juist behoefte aan dát 
licht, het licht van God. Wat doen we daarmee?  
In dit coronatijdperk lijkt het alsof de mensen grotendeels niet zoveel ophebben met de diepe bedoe-
lingen van het leven. Dat is groeien naar je tweede geboorte: eens leven in Gods wereld! En dat doet 
velen pijn.  
Zomaar leven, het liefst dicht bij jezelf en de anderen op afstand houden is aantrekkelijk. Maar wat 
levert het op?  
Kerstmis nodigt iedereen uit om te laten zien dat ‘geloven’ (opvallend of juist minder opvallend) een 
hart onder de riem kan steken bij onze mede-wereldbewoners.  
De drie wijzen uit het Oosten, met hun geloof dat begeleid werd door een stralende ster, vertolken het 
wereldwijde verlangen naar licht en vrede. En al moesten zij een omweg maken om dat licht en die 
vrede te bewaren (denk aan de moordlustige koning Herodes) waarmee zij bewijzen dat liefde van 
God alle enge grenzen verbreekt en bestemd is voor iedereen van elke kleur en taal. Dat geeft vreugde 
tegen de huidige donkere verdrietige achtergrond, vreugde verovert op verdriet! Je kon eerst helemaal 
niet blij zijn met wat je mee moest maken, want we hadden zo gehoopt op een blíj kerstfeest.  
De kerstnacht echter geeft alles een goede wending je kunt er doorheen komen. Niet dankzij jou alléén, 
maar omdat er anderen om je heen zijn, want dát is de kern van veel vreugde. Het gevoel: je komt er 
samen doorheen! Nu kunnen mensen veel licht aan elkaar geven of weer wat vreugde in elkaars leven 
brengen. Gelukkig gebeurt dat regelmatig. 
Kerstmis vraagt aan mensen van goede wil: warmte en licht te geven aan wie in kou en donkerte zijn 
gezet en de deur van hun hart open te houden. De mensen van goede wil wordt gevraagd juist nú alle 
dagen een open oor te hebben voor Gods mensgeworden woord. Zo wordt het leven een heel stuk lich-
ter. Neem van het kind van Betlehem wat licht en vreugde mee naar huis in deze coronatijd. 
Voor u een goede advents- en kersttijd toegewenst, 

 
A.F.M. Goedhart, pastoor Sint-Bonifatiusparochie,  

Zaandam-Centrum 
Illustraties cover voor:  
Anton Pieck 
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Nieuws 

NIEUWS VANUIT HET PASTORESTEAM 

 

  Kerk in coronajaar  
In deze uitgave van de Zaancirkel hebben we al een beetje de richting ingeslagen en de pas versneld 
naar de afsluiting van dit veelbewogen jaar.  
 

Wie had het gedacht? Corona kwam, en daarmee de stilte van twee ‘lock-downs’. Van tevoren hadden 
we nog nooit van dat woord gehoord. Misschien heb ook jij/u afgelopen jaar zich weleens alleen ge-
voeld? Of bezorgd gemaakt, en gedacht: hoe gaat dit verder? Stijgen of dalen de coronacijfers? 
 

Ook in kerkelijk opzicht was het een raar jaar. Palmzondag, Pasen, de Goede Week, Allerzielen, waar 
bleven al die kerkdagen? Al waren kerken gelukkig opengesteld voor privégebed; kerkbanken, koor-
zolders en het altaar bleef leeg en paus Franciscus stond op een leeg plein te bidden tegenover een 
levensgrote Gekruisigde in de regen. Priesters vierden achter gesloten deuren hun Missen en ontsta-
ken in stilte de Paaskaars tijdens de wake. En nu volgt al spoedig het eind van het kerkelijk jaar (Feest 
van Christus Koning) waarna we de eerste van de vier kaarsen op de Adventskrans weer gaan ontste-
ken. 
  Ook wij, uw pastores-team in de zeven parochies van Zaanstreek hebben aan den lijve ervaren 
hoe beperkt wij waren. Ons bezoekwerk, de Eucharistie, zoveel andere uitingen van kerkelijk leven: 
het werd - en wordt nog - bemoeilijkt. Veel parochies werden creatief en probeerden het over een an-
dere boeg te gooien. Zij zonden bijvoorbeeld via livestream of videokanaal de viering uit en kerkgan-
gers keken naar het liturgisch zondagsmoment via de televisie of internet om zodoende toch de kerk 
binnen de huiskamer te ervaren. Maar er gaat natuurlijk niets boven het meemaken van een echte Mis 
in levende lijve. 
  Het kerkbestuur en de parochieraden hebben hun vergaderingen nu al verschillende keren 
opgeschort. Belangrijke lopende zaken worden via e-mail besproken en besloten. Penningmeesters 
maken zich zorgen over dalende inkomsten in deze economische dip. En natuurlijk is iedereen uitein-
delijk doende deze tijd veilig door te komen en ieders gezondheid voorop te stellen. Elkaar opbellen, 
mailen, appen en het sturen van leuke kaarten aan elkaar, dat is wel sterk toegenomen! Hoe vaak zeg-
gen we het tegen elkaar, meer dan vroeger: ‘Pas goed op jezelf.’ ‘Zie een beetje naar elkaar om.’ ‘Blijf 
gezond.’ En juist nu ervaar je hoe, terwijl het virus nog rondwaart, oog voor geestelijke gezondheid 
meer dan ooit van belang is. Ons geloof in God en het zorgen voor lichaam en ziel mag je daarbij als een 
steun ervaren. 
  Nu gaan we alweer op weg naar Betlehem en naar het jaar 2021. Wij als team van herders - 
zoals u weet bestaande uit pastoor Goedhart, kapelaan Kerssens, diaken Hoekstra, pastor Bruijns en 
ondergetekende - laten u allen weten dat wij u in gedachten en gebed nabij zijn. We steken een kaars 
voor u op in onze kerken. Hoe de kerstdagen eruit gaan zien weten we op dit moment nog niet precies. 
Bijeen te mogen komen in kerkgebouwen is weliswaar mooi, maar dan met maximaal dertig personen 
zoals nu de bepaling luidt maakt toch dat we veel belangstellende niet zullen kunnen toelaten tot bij-
voorbeeld een Nachtmis… Dat doet ons pijn. 
We zullen u langs een andere weg informeren hoe Kerstmis in uw parochies eruit gaat zien.  
  Maar vooral hopen wij dat de donkere dagen toch een licht in uw hart mogen ontsteken. Met 
het Kerstfeest vieren we toch dat het Licht van Jezus Christus ondanks alles in deze wereld begon te 
schijnen. Moeder Maria mocht Hem ontvangen en grootbrengen, Sint Jozef mocht Hem beschermen, 
opleiden en begeleiden bij het groter groeien zodat Hij later mensen de weg kon wijzen. Maar het klei-
ne begin zijn zij, het Gezin van Narareth, nooit vergeten. En wij ook niet.  

Daarom geven we in onze huiskamers - u ook? - en in de kerken de 
Kerstkribbe een plek en kijken naar Hem. Want Hij is het oriëntatiepunt als 
wij de richting gewoon even niet meer zien.  
 

Namens het team van mijn collega’s, het bestuur en de locatieraden wens 
ik u toe: Een Zalig Kerstmis, gezegende jaarwisseling en een voorspoedig 

en beschermd 2021! 
                     

    Deken F. Bunschoten, pastoor Zaanstreek 
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Nieuws 

NIEUWS VANUIT HET PASTORESTEAM 

 

Tiener die websites bouwde zalig verklaard  
Carlo Acutis was net 15 jaar toen hij overleed aan leukemie. Nu, 14 jaar na zijn 
overlijden, is deze heel gewone, eigentijdse jongen zalig verklaard. Dat gebeurde 
kortgeleden, op 10 oktober in Assisi. Daarmee is Carlo de eerste ‘millennial’ die 
zalig is verklaard en ook de jongste zalig verklaarde in ruim een eeuw. Wie is hij? 
Carlo werd in 1991 in Londen geboren en groeide op in Milaan. Zijn ouders zeg-
gen: ‘Wij waren eigenlijk niet eens zulke trouwe kerkgangers’. Maar na de Eerste 
Communie van Carlo nam zijn band met God een snelle en hoge vlucht. 
Carlo heeft zijn bijnaam 'de cyberapostel' te danken aan zijn activiteiten op inter-
net. Carlo was nauwelijks tien jaar toen hij programma’s schreef en websites ont-
wierp voor zijn school en voor parochies. Hij wist zo zijn twee passies bij elkaar te brengen en gebruik-
te informatica voor de verkondiging van het geloof. Zo begon hij op zijn elfde een website over Maria-
verschijningen en een website over eucharistische wonderen overal ter wereld. Ook hielp hij in zijn 
woonplaats Milaan als vrijwilliger eenzame bejaarden en arme kinderen. Op straat deelde hij slaap-
zakken uit en warme koffie bij daklozen. Carlo hield veel van de Mis. Het deelnemen daaraan, evenals 
het bidden van zijn rozenkrans, sloeg Carlo geen dag over. Bijzonder is dat ook het wekelijks ontvan-
gen van het Sacrament van de Biecht een vaste plek in zijn leven had en hij de H. Mis noemde ‘mijn 
snelweg naar de hemel’. 
Carlo was pas vijftien jaar toen hij op 12 oktober 2006 stierf aan leukemie. Hij werd op eigen verzoek 
in Assisi begraven. Al snel na zijn overlijden werd Carlo een rolmodel voor katholieke jongeren, onder 
meer doordat paus Franciscus hem meermaals als voorbeeld noemde in zijn toespraken. Door zijn 
manier van leven, zijn geloof en enthousiasme is hij een voorbeeld voor jongeren in onze tijd. Wij mo-
gen nu zeggen: zalige Carlo Acutis, bid voor ons! 
 

  Kapelaan Nico Kerssens jubilaris 
Op 17 mei 2008 kreeg Nico Kerssens uit handen van Mgr. 
Jozef Punt in de kathedrale kerk van ons bisdom het Sacra-
ment van de Priesterwijding toegediend. Dus heeft hij op dins-
dag 17 november zijn koperen jubileum mogen gedenken. Wij 
feliciteren de jubilaris van harte met dit feestelijke moment in zijn priesterleven. 
Geboren en getogen Wormerveerder, werkte Nico, na in het Groot-Seminarie 
zijn theologische en filosofische studies doorlopen te hebben achtereenvolgens 
te Haarlem (Oost en -Centrum), Beverwijk en omgeving, vervolgens opnieuw te 
Haarlem maar dan Schalkwijk en de kustplaatsen bij Bloemendaal, Overveen en 
Zandvoort. In 2018 deed kapelaan Kerssens zijn intrede in de Zaanstreek. We 
wensen hem in ons midden alle goeds en dat Gods aan zijn priesterlijk werk veel 

vreugde en zegen mag verbinden. Ad multos annos! 
 

  Van de redactie 
De coronacrisis roept, nog steeds, bij veel mensen maar ook bij de kerken allerlei vragen op rond de 
communicatie. Er komt gelukkig veel creativiteit los: kerkdiensten worden gestreamd 
en er wordt veel digitaal gecommuniceerd.  
Juist door de veelheid aan online informatie bestaat er bij parochianen ook een ster-
ke behoefte aan het ontvangen van het gedrukte parochieblad, als tastbaar teken 
van verbondenheid. De redactie heeft, voor de komende advent- en kerstperiode, 
zijn best gedaan voor u een blad samen te stellen dat het lezen, juist in deze moeilijke tijd, waard is.  
  Omdat we niet vooruit kunnen kijken vindt u in dit blad géén aankondigingen van ker-
kelijke aangelegenheden / bijeenkomsten of bijvoorbeeld de gebruikelijke misintenties (voor 
de M.Magdalena- en H.Odulphusparochie). Deze komen, net als mededelingen omtrent kerk-
opening en aankondigingen van vieringen en tijden, via papieren– of digitale nieuwsbrieven, de 
parochiewebsite: (www.katholiekzaanstreekzuid.nl) én, indien mogelijk, via de dag- weekbla-
den. 

http://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/
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Bisschopstaf  

BISSCHOPSTAF H. AARTSENGEL MICHAEL 

 
 De Staf van de Abt van Egmond, gebruikt bij de plechtige viering 
van de overdracht dracht van bisschop Punt naar bisschop Hendriks, is 
terug naar het Catharijne  Convent.                                                                                                                
 
Een andere mooie staf uit de St. Bavo is in gebruik genomen. In de ronde 
krul is de heilige aartsengel Michaël opgenomen. De staf is met emaille 
bekleed in de lazuur blauwe kleur van Maria. De heilige Michaël bekleed 
met twee vleugelen, lang engelengewaad en een speer in de hand om de 
strijd op de draak te beslechten. Ook hier de knop versierd met heiligen. 
Een bisschopsstaf is een herdersstaf, pastorale staf, doctorsstaf, krom-
staf, crossee of krootse. De bisschopsstaf is een teken voor de herderlijke 
zorg van de bisschop voor de gelovigen. Het gebruik van de bisschops- of 
herdersstaf is een verwijzing naar Christus als de Goede Herder, alsook 
naar de herderlijke taak die Christus aan St. Petrus gaf: "Simon, zoon van 
Johannes, bemint ge Mij? ... Jezus sprak tot hem: “Weid mijn schapen." 
(Johannes 21:15-17)  
De bisschopsstaf komt het eerst in de literatuur 
voor in 633 (4e Synode van Toledo) en om-

trent diezelfde tijd moet hij ook reeds in Gallië bekend zijn. Drie vormen 
waren bekend: de houten, bovenaan licht gebogen en onder in een punt ein-

digend (pedum); de scepter-
vormige, boven eindigend in 
een bal, waarop niet zelden 
een kruis (ferula of cambu-
ta); de T-vormige, waarvan 
dan de dwarsbalk dikwijls 
naar boven was omgekruld.  
In de 11e eeuw is de krom-
staf, de eigenlijke herders-
staf (virga pastoralis). Aan-
vankelijk is hij van hout of 
ijzer, later van edele meta-
len (niet zelden met email 
versierd) of van ivoor, 
waarbij het benedenstuk in 
een ijzeren punt eindigt. In 
de 11e en 12e eeuw loopt de kromming uit in een 
draak, waarboven een kruis is geplant; de bloemver-
sieringen zijn hoofdzakelijk aan varens ontleend. In 
de 13e eeuw komt in de kromming rijk beeldhouw-
werk voor vaak met voorstellingen van de Goede Her-
der, de Blijde Boodschap van de engel Gabriël, de Ma-
donna in een stralenkrans of de H. Michaël, die de 
draak overwint. In de laat-Gotiek en in de Renaissance 
wordt ook de nodus (knop op de steel van de staf) 
druk versierd met open gewerkt met heiligenbeel-
den): zoals op de staf van Egmond uit de 14e eeuw 
verguld zilveren staf met een dertigtal geëmailleerde 
apostel-, evangelisten- en andere heiligenfiguren.  
 
 

 

Twee bisschoppen 
 

De oude bisschop gaat, de jonge komt. 

God gaat met ons zijn Goddelijk gangen. 

De herdersstaf, zijn steun, zijn kerkkolom  

geeft hij met heimwee en vervuld verlangen  

aan wie de bisschopstroon nu zal betreden. 

Johannes is zijn naam. Hij ziet hem aan  

en vult zijn beide handen met gebeden, 

nu die de brug van hier naar daar zal slaan. 
 

Hoog in de kathedraal hoor ik het zingen  

van de afwezigen die hier toch zijn, 

van hen die kwamen en zijn  heengegaan, 
 

gemijterd, God gebonden door hun ringen,  

Al ging het van oase en woestijn, 

De vlam van Gods aanwezigheid blijft aan. 
 

Jan Duin (Bron: Samen Kerk) 
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Regio 
NIEUWS UIT DE REGIO 

 

▪ Kerstpost 
 

Meer dan ooit zijn we ons, in deze coronacrises, bewust van het belang contact te met 
anderen houden! Zeker als we denken aan het voor iedereen zo belangrijke fysiek con-
tact en hoe moeilijk dat nu is. Wel kunnen we daar anderen manieren voor bedenken. 
Eén daarvan is het aloude ‘post versturen’!  
De laatste jaren werd dat door de vele sociale media vervangen. Maar juist nu in deze 
tijd zie je het ouderwetse post versturen weer opbloeien! Wat is het, juist nu, fijn om 
een handgeschreven of zelfgemaakte kaart te krijgen! Daarom zijn we heel blij weer 
een serie prachtige kerst- en of nieuwjaarskaarten te kunnen aanbieden. 

 

Kaarten met religieuze afbeeldingen inclusief envelop te koop: 
• Sint-Bonifatiuskerk, Oostzijde 12, Zaandam-Centrum 
• elke zaterdagmiddag tussen 13.00 tot 16.30 uur 
• set van 4 verschillende kaarten: € 2,00 

 

▪ Volkskerstzang Zaandam gaat dit jaar niet door 
 

De traditionele Volkskerstzang, die jaarlijks plaats vindt in de Oostzijderkerk, zal 
dit jaar helaas geen doorgang vinden. 
Dit is voor de eerste keer dat dit gebeurd, nadat er 43 jaar lang ononderbroken 
een Volkskerstzang is geweest. Het programma voor dit jaar was op papier al 
kaar, ook waren de spreker en de muzikale medewerkers allemaal vastgelegd. 
Ondanks dat, heeft de interkerkelijke Commissie Volkskerstzang de zeer spijtige 
en teleurstellende beslissing genomen om de Volkskerstzang van dit jaar in ver-
band met de corona-pandemie af te gelasten. 

‘Wij weten dat veel mensen deze jaarlijkse gebeurtenis enorm zullen mis-
sen, maar kunnen in feite geen andere beslissing nemen’ is de commissie van 
mening. 
Bij de Volkskerstzang is met name het sámen zingen van bekende kerstliederen 
tot eer van God, over de komst en geboorte van Zijn zoon Jezus Christus op aarde 
héél belangrijk. Dat willen wij graag doen, met veel mensen en niet met een maar ten dele gevulde 
kerk omdat niet iedereen er in mag. Bovendien willen wij bezoekers niet het risico laten lopen op be-
smetting. 

Het is een heel moeilijke en pijnlijke beslissing geweest, maar wij hopen dat wij volgend jaar 
weer voluit kunnen zingen en dat u/jij er dan ook weer bij bent.  
 
 

Leid vriendelijk Licht 
 

Leid, vriendelijk Licht, te midden van 't duister dat me omringt. Leid Gij mij voort! 
De nacht is donker, en ik ben ver van huis - leid Gij mij voort! 

Richt Gij mijn voet, ik vraag niet om te zien 
de verre einder - één stap is mij genoeg. 

 

Ik was niet altijd zo, noch bad ik dat Gij mij voort zoudt leiden: 
ik verkoos mijn eigen weg te banen en te zien, maar nu leid Gij mij voort! 

Ik verkoos het felle daglicht en, alle vrees ten spijt, 
de hoogmoed beheerste mijn wil: herinner U niet voorbije jaren. 

 

Zo lang heeft uw macht mij gezegend, ze zal me zeker verder leiden! 
Door heide en ven en over rots en vloed, totdat de nacht is heengegaan: 

en met de morgen 't gelaat der engelen glimlacht 
die ik sinds lang heb liefgehad, en voor een tijd verloor. 
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Visitatie 
HET BEZOEK VAN MARIA 

 

  Het bezoek van Maria  aan  Elisabet  (visitatie) 
 

door Clara Bruins 
 
In de Adventsperiode zijn de gelovigen in 'hoopvolle verwachting' van het Kerstkind. Het verlangen 

naar dit kind, een teken van hoop en troost, is misschien in dit 'Coronajaar' groter dan ooit. 

 

Het thema hoop en troost staat centraal in een ontroerend verhaal van de evangelist Lucas over twee 

bijzondere zwangerschappen (Lucas 1: 5-56). Lucas vertelt dat de engel Gabriël door God uitgezonden 

werd om die zwangerschappen aan te kondigen. De eerste aankondiging is aan Zacharias. De engel 

deelt hem mee dat zijn vrouw Elisabet, die onvruchtbaar is, een zoon zal baren die hij Johannes moet 

noemen. Zes maanden later wordt de engel Gabriël naar de stad Nazareth gezonden om aan Maria te 

verkondigen dat zij Gods Zoon zal baren. Hij moet Jezus genoemd worden. Al haar twijfel wordt weg-

genomen als de engel haar meedeelt dat haar familielid Elisabet, ondanks haar hoge leeftijd, ook 

zwanger is: voor God is niets onmogelijk. Daarop geeft Maria haar 'jawoord'. Zij stelt zich in dienst van 

God. 

 

Kort daarop reist Maria naar een stad in Juda om Elisabet te bezoeken. Als ze het huis van Zacharias 

betreedt, wordt ze begroet door haar verwante. Lucas schrijft: Toen Elisabet de groet van Maria hoor-

de, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: “De meest 

gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!” Deze woorden klinken 

nog steeds na in het bekende Mariagebed: Wees Gegroet. Voor Elisabet is het opspringen van haar 

ongeboren kind een teken dat Maria de Zoon van God in zich draagt. Voor Maria betekenen de begroe-

tingswoorden van Elisabet een bevestiging van haar zwangerschap: de belofte van de engel Gabriël is 

vervuld. Uit dankbaarheid heft Maria een lofzang aan op God, bekend als het Magnificat. Zij prijst God 

omdat hij de nederigen verheft en de machtigen verstoot.  

 

De ontmoeting tussen Maria en Elisabet is door kunstenaars op verschillende manieren verbeeld. 

Een bijzonder type voorstelling, ontstaan in de Late Middeleeuwen, toont de ongeboren kinderen in de 

schoot of het bovenlichaam van beide vrouwen. Op de afbeelding bij dit artikel, een illustratie bij een 

tekst over de Visitatie in een gezangenboek voor nonnen, zijn de kinderen zichtbaar op het bovenli-

chaam. Maria is links afgebeeld en Elisabet rechts; de halsdoek duidt haar aan als oudere, gehuwde 

vrouw. Teder omarmen de vrouwen elkaar en zij pakken elkaars hand vast. Terwijl de aanstaande 

moeders elkaar vol vreugde begroeten, begroeten ook de kinderen in hun lichaam elkaar: een 'prena-

tale' ontmoeting. De kleine Johannes aanbidt zijn toekomstige Verlosser, van wie hij de voorbode is. 

Het Jezuskind, dat reeds een kruisnimbus draagt, zegent hem. Het is een originele verbeelding van het 

moment waarop Elisabet het kind voelt opspringen in haar schoot als Maria haar begroet. In stilte ho-

ren we de begroetingswoorden van Elisabet en de juichende lofzang van Maria op God omdat hij haar, 

een eenvoudig meisje, hoog verheven heeft: Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, 

mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Dit type voorstelling van de Visitatie 

was vooral geliefd in Zuid-Duitse vrouwenkloosters. Het hielp de zusters om het Christuskind, teken 

van hoop en troost, op 'geestelijke' wijze geboren te laten worden in hun hart. 
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Visitatie 
HET BEZOEK VAN MARIA 

 
                    
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bezoek van Maria aan Elisabet   (Visitatie) 
 

Gehistorieerde initiaal in een Graduale uit het cisterciënzerinnenklooster     
Wonnental in Breisgau, Zuid-Duitsland                                                                                                              
Dekverf op perkament, omstreeks 1340-1350                                                                                     
Codex U.H. 1, Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, fol. 176v                                                      
Uit: E. Beer, Beiträge zur oberrheinischen Buchmalerei in der ersten Hälfte           
des 14. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Initialornamentik,  
Bazel/Stuttgart 1959. 
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Plastic 

PLASTIC SOEP 

 

  Wij eten elke dag plastic 
 
Blauw-witte exoten die er voorheen niet waren. Als je erop let, zie je ze 
overal verschijnen. In het groen langs de rand van voet- en fietspaden, in 
bermen, tussen de struiken. Vooral gebieden waar veel mensen langskomen, 
bieden een vruchtbare voedingsbodem. Ze zijn er pas sinds ongeveer een jaar. 
Wellicht meegekomen met reizigers uit verre oorden. Sinds een paar maanden kom je ze echter overal 
tegen. 
Zwerfkapjes. Ze zijn sinds kort niet meer weg te denken. Hoe meer de wereldwijde productie op gang 
komt, hoe goedkoper ze aangeschaft kunnen worden. Vooral voor wegwerpversies geldt dat. In de 
zomer kostten ze in de plaatselijke supermarkt een euro per stuk. In september was dat al 40 cent en 
laatst kwam er een aanbieding van nog geen zes cent per stuk langs. Het nare van wegwerpmondkap-
jes is dat ze na het eerste gebruik direct hun waarde verliezen. Ze zijn besmet en niet meer schoon te 
maken. Als waardeloos vuil belanden ze in het afval of vallen ze op straat. Ik ben daar nog nooit een 
wasbaar mondkapje tegengekomen. Ze behouden hun waarde en dus worden ze bewaard. Na elke 
wasbeurt is er wel slijtage, maar toch gaan ze minstens twintig keer langer mee dan wegwerpexempla-
ren. En dat is belangrijk, want bij een wereldbevolking van acht miljard mensen, levend in een weg-
werpmaatschappij, is afval een zeer groot vraagstuk. 
Net als veel kleding tegenwoordig zijn de wegwerpkapjes gemaakt van plastic. Drie lagen van polypro-
pyleenvezels worden er per kapje gebruikt. Plastic is geen natuurlijk materiaal. Het is synthetisch en 
gemaakt uit aardolie. Het verteert niet als het in de natuur terechtkomt. Het wordt wel afgebroken tot 
steeds kleinere deeltjes, maar zonder voedingswaarde. Het maakt geen organisch deel uit van de na-
tuurlijke kringloop. 
De laatste tijd wordt dat steeds pijnlijker duidelijk. Sinds 1950 is er wereldwijd meer dan negen mil-
jard ton plastic geproduceerd. De helft(!) daarvan is op de vuilstort en in de natuur beland. Op dit mo-
ment is er voor elk mens op aarde 1000 kilo plastic aanwezig, waarvan 500 kilo ergens in de natuur 
rondzwerft. Aangezien de verwachte productie van plastic tot 2050 verdrievoudigt ten opzichte van 
nu laten de gevolgen zich raden. Momenteel is er voor elke kilo plastic vijf kilo vis in de oceanen. Zon-
der hard ingrijpen zal er in 2050 meer plastic dan vis in de oceanen zijn. De gevolgen voor de dieren-
wereld zijn schrijnend. Enorme aantallen zeedieren en vogels komen om door een volle maag zonder 
voedingswaarde of door verstikking. Alsof dat nog niet erg genoeg is, degradeert het plastic in de na-
tuur. Het valt uiteen in steeds kleinere deeltjes. Microplastics, die te klein zijn om door ons gezien te 
worden. Die worden over de hele wereld gevonden in rivieren, oceanen en landbouwgronden, tot in de 
diepste plekken van de oceaan. Veel van deze plastic deeltjes bevatten giftige stoffen, zoals weekma-
kers en brandvertragers, die langzaam vrijkomen en weglekken in onze leefomgeving. 
Omdat microplastics overal in de natuur voorkomen, zitten ze ook in ons voedsel. Recente studies 
hebben dit aangetoond voor onder andere zeezout, honing, bier en zeedieren. Met name bij de laatste 
worden ze veel aangetroffen. Kleine zeediertjes, veel vissen en vogels kunnen geen onderscheid maken 
tussen plastic en hun gewone voedsel. Zo belandt plastic in de voedselketen. Het is dan ook onont-
koombaar: we zijn plasticeters geworden. Of u nu wilt of niet. De gevolgen zijn nog onbekend. Bij vis-
sen is aangetoond dat de allerkleinste (nano)deeltjes plastic zich in de hersenen kunnen ophopen, met 
onnatuurlijk gedrag tot gevolg. Veel schadelijke stoffen uit plastics worden ook in het bloed van men-
sen gevonden. 
Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation roepen in een landelijke campagne op om mondkap-
jes weg te gooien bij het restafval in de prullenbak. Zet een stapje extra en doe de wegwerpkapjes in de 
ban. De coronamaatregelen leren dat verandering vooral afhankelijk is van ons gedrag. Zeker wanneer 
er niet direct technische oplossingen voorhanden zijn. 
 
Kundert de Wit, gelezen in Reformatorisch Dagblad 
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Mirakel 

MIRAKEL VAN AMSTERDAM 

 
 

675 jaar  
Mirakel van Amsterdam 

 
In het jaar 1345 vond in de Kalverstraat in Amsterdam het Mirakel van Sacrament van Amsterdam 
plaats, een eucharistisch wonder dat de opkomst van Amsterdam als pelgrimsen handelsstad inluidde. 
Sindsdien kwamen pelgrims van heinde en verre naar de kapel van de Heilige Stede, die in 1347 werd 
gebouwd op de plaats van het wonder. De pelgrims liepen over de Heiligeweg en andere pelgrimsrou-
tes naar Amsterdam. In de Mirakelstad volgden ze een processieroute die hen twee keer langs de Hei-
lige Stede leidde. Zelfs toen Amsterdam en de Heilige Stede in 1578 protestants werden, bleven de 
katholieke pelgrims komen.  

 
Nieuwe tijden braken aan toen in 1881 op initiatief van twee Amsterdammers de oude processieroute 
in ere werd hersteld. In stilte liepen zij vanaf het Spui via Kalverstraat, Dam, Haarlemmerstraat, War-
moessteeg en Nes terug naar de Begijnhofkapel aan het Spui. De Stille Omgang was geboren! 1 n moei-
lijke tijden, tijdens de Spaanse griep en rond de Tweede Wereldoorlog, liepen tienduizenden pelgrims 
mee. En nog steeds komen in de vastentijd jaarlijks duizenden pelgrims met bussen naar Amsterdam 
om er de Stille Omgang te lopen.  
 

Expositie en Mirakelroutes* 
 
Dit jaar wordt het jubileum van het Mirakel van Amsterdam vanaf 10 oktober herdacht met een ten-
toonstelling over 675 jaar Mirakel van Amsterdam in KoepelKathedraal Haarlem en de Stompe Toren 
Spaarnwoude. Voor die gelegenheid worden de Middeleeuwse Mirakelroutes naar Amsterdam her-
steld. Medio oktober worden langs de routes oude bouwfragmenten van de Heilige Stede geplaatst die 
de pelgrims de weg naar Amsterdam wijzen.  

  
* deze activiteiten worden georganiseerd door Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam en Stich-

ting Katholiek Erfgoed. Voor meer informatie: www.stichtingkatholiekerfgoed.nl /  
06 51 18 48 51 (Maurice Essers)  

http://informatie:%20www.stichtingkatholiekerfgoed.nl%20/
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Kerststal 
DE PAUS EN DE KERSTSTAL 

 

Paus  Franciscus en de kerststal 
 
                        Van kribbe naar kruis  

   De eenvoudige kerststal nodigt ons  uit dieper 
in te gaan op het geheim van God en van 

het leven. "Op een bepaalde manier, 
vanaf de tijd van zijn Franciscaanse 

oorsprong, heeft de kerststal ons 
uitgenodigd om de armoede die de 
Zoon van God in de menswording 
op zich nam, te 'voelen' en 'aan te 
raken'. Impliciet roept het ons op 
Hem te volgen langs het pad van 
nederigheid, armoede en zelfver-
loochening die van de kribbe van 
Bethlehem naar het kruis [van 
Jeruzalem] leidt", zo schrijft de 

paus.  
 

Een hele scène  
  Of de huiselijke geboortescène in een    

  grot is gesitueerd, in een huisje of om- 
geven door hele Italiaanse dorpen, aller- 

               lei figuren vinden er een plek Engelen en een    
                    ster wijzen naar de plaats als teken dat ook wij 
                             geroepen zijn om onze blik te richten op het Kind. 
Laat ons naar Bethlehem gaan! Herders krijgen als eerste de boodschap van redding te horen en te 
zien. Het zijn de nederigen, de armen, zij die aan de rand van de samenleving verblijven, die de gebeur-
tenis van de menswording van God als eerste mogen begroeten. De wijzen uit het Oosten met hun sym- 
bolische geschenken van goud, wierook en mirre laten ons  
zien dat Gods verlichtende boodschap een boodschap is  
voor de hele wereld.  
De wijzen leren ons ook dat mensen soms een  
lange weg moeten afleggen om Christus te ont-
moeten. Hun rijkdom weerhield hen er niet van 
om neer te knielen voor het Kind van de ar-
moede. Sterker, ze werden er door geraakt 
en "keerden langs een andere weg naar 
huis."  
 
Iedereen welkom  
"Kinderen - maar ook volwassenen! - voe-
gen vaak graag andere figuren toe aan de 
kerststal die geen duidelijk verband hebben 
met de evangelieverhalen", aldus paus Fran-
ciscus. "Toch laten deze fantasievolle  
toevoegingen elk op hun eigen manier zien  
dat in de nieuwe wereld die door Jezus is  
ingewijd, er ruimte is voor wat echt menselijk is  
en voor alle schepselen van God. 

Kerststal 

In onze kerken, huizen en scholen  

- maar waarom ook niet op onze  

kantoren? - zetten we naast een kerstboom 

ook een kerststalletje neer.” 

“Ik hoop dat dit gebruik nooit verloren zal 

gaan en dat het, waar het in onbruik is  

geraakt, opnieuw kan worden ontdekt  

en nieuw leven wordt ingeblazen", 

 aldus paus Franciscus in zijn brief Admirabile 

signum, die hij op 1 december 2019 in Greccio 

ondertekende. Greccio is de plaats waar de 

heilige Franciscus van Assisi met Kerstmis 

1223 met hulp van medepaters en de lokale 

bevolking een kerstgroep vormde.  

Zo werd ons kerststalletje geboren. 
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DE PAUS EN DE KERSTSTAL 

 
Van de herder tot de smid, van de bakker  
tot de muzikanten, van de vrouwen die kruiken water dragen tot de spe-
lende kinderen: dit alles spreekt van de dagelijkse heiligheid, de 
vreugde om gewone dingen op een buitengewone manier te doen."  
 
Vreugde en verwondering  
“Wanneer we met Kerstmis het beeldje van het Kindje Jezus in de  
    kribbe plaatsen, komt de kerststal 

plotseling tot leven. God verschijnt 
als een kind, voor ons om in onze 

armen te nemen. Onder zwakte en 
hulpeloosheid verbergt Hij zijn kracht  
die alle dingen creëert en transformeert. Het lijkt onmogelijk, 
maar het is waar: in Jezus was God een kind, en op deze manier 
wilde Hij de grootheid van zijn liefde onthullen: door te glimla-
chen en zijn armen voor iedereen te openen. De geboorte van 

een kind wekt vreugde en verwondering; het stelt ons het grote 
mysterie van het leven voor”, zo schrijft onze paus ons. 

 
 

 
 (Bron: Samen Kerk 12/2019)  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zij die aan de rand 

van de samenleving 

verblijven mogen 

de menswording 

van God als eerste 

begroeten 

De kerststal doet ons  
beseffen dat Gods liefde “ 

voor ons zo groot is,  
dat Hij een van ons werd,  
zodat wij op onze beurt 

één met Hem  
mogen worden." 

BLIJF GELOVEN 
 

Blijf geloven in een toekomst 

ook al lijkt de kans maar klein. 

Blijf geloven in een wereld 

die jouw wereld ook kan zijn. 

Blijf geloven in het leven 

in je denken en je doen. 

Blijf geloven in oprechtheid 

en in normen van fatsoen. 

Blijf geloven in de vrede 

in een simpel kort gebed. 

Blijf geloven in de mens 

die zich voor jou heeft ingezet. 

Blijf geloven in het wonder 

die jouw angsten overwint. 

Blijf geloven in de onschuld 

en de glimlach van een kind. 

Blijf geloven dat een ander 

ook voor jou wat over heeft 

Blijf geloven in de liefde 

alle dagen dat je leeft. 

Blijf geloven in de waarde 

en het doel van je bestaan. 

Blijf geloven dat de mensen 

eenmaal samen zullen gaan. 
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Jeugdpagina 
PAGINA VOOR JONG EN OUD 

 
Kerstmis 
Deze kleurplaat gaat over het Kerstverhaal. Je kent het vast wel. Het kindje Jezus is geboren in een stal, 
omdat er geen plaats was in de herberg. Ook al heeft het kindje geen rijke ouders en is het niet in een 
groot en mooi paleis geboren, toch is het een heel bijzonder kindje. Waarom zou dat zijn?  
 
Als er een kindje komt...  
Als er een baby'tje wordt geboren, is iedereen blij. Zo'n gloednieuw leven blijft bijzonder, vinden alle 
mensen.  
Misschien heb je zelf een klein broertje of zusje. Weet je nog wat er allemaal gebeurde toen die werden 
geboren? Felicitaties, kaartjes, beschuit met muisjes, visite die de baby graag wil zien en vasthouden ... 
Het eerste poosje komt er ook altijd een soort verpleegster om te helpen: kraamhulp heet dat. Mis-
schien helpen opa en oma ook mee, of bijvoorbeeld een oom of tante. Want het is veel werk om goed 
voor een pasgeboren baby te zorgen en ook nog veel visite te krijgen. En als er broertjes of zusjes zijn, 
mogen die natuurlijk niet vergeten worden.  
Jozef en Maria waren ver van huis toen hun kindje geboren werd. Ze hadden geen hulp en mochten 
zelfs nergens blijven logeren. Toch zijn zij heel blij met hun baby.  
 
Vragen bij deze tekening/kleurplaat  

• Jozef en Maria moesten op reis. Ze konden er niet voor kiezen om thuis te blijven.  
• Weet je waarom dat was?  
• Zijn er nu in onze wereld ook mensen die op reis moeten, ook al willen ze dat niet? Weet je waar-

om dat is?  
• Tijdens hun reis had niemand plaats voor hen, zelfs niet toen Maria het kindje kreeg. Wat vind je 

daar van?  
• Zijn er nu in onze wereld ook mensen waar wij geen plaats voor lijken te hebben? Wat vind je 

daar van?  
• Kijk nog eens naar de tekening. Ze mochten nergens blijven logeren en zitten in een stal, maar zijn 

ze verdrietig of juist blij? Waarom is dat, denk je?  
• Wat zie je nog meer? Wie zijn die andere mensen en waarom kijken ze zo blij?  
• Is Jezus een gewoon kindje, denk je? Of toch nóg bijzonderder dan andere kindjes? Waarom?  

 
Kleuren 
Er is heel veel te zien op deze kleurplaat. Daarom is het zo leuk om de plaat mooi in te kleuren! En het 
mooiste is nog dat je er iets mee kunt verdienen!  
Dus kleur de plaat in geef hem daarna af bij de administratie / het secretariaat van je parochie. Met, op 
de achterkant je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer en wie weet wordt jou plaat beloond!  
In de Sint-Bonifatiuskerk gaan we alle kleurplaten als kerstversiering op het informatiebord hangen. 
Van mooie kleurplaten worden veel mensen vast heel blij! Dat kunnen we in deze coronatijd goed ge-
bruiken. Doe je best en veel plezier! 
 

Gebed  
Goede God,  
zoals de herders en de wijzen Jezus herkenden,  
zo willen wij Jezus kennen in ons eigen leven.  
Help ons  
een plaatsje voor Hem vrij te maken in ons hart.  
Help ons ook  
om plaats te maken voor mensen,  
vooral die mensen waar geen plek voor lijkt te zijn,  
zodat wij echte vrienden worden van Jezus, uw Zoon.  
Amen.  
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Jeugdpagina 
PAGINA VOOR JONG EN OUD 
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Vieringen 
ZAANSTREEK  NOORD & ZUID 

 

 

Sint-Bonifatius 
Oostzijde 12 

H.Maria Magdalena 
Kalf 160 

H. Odulphus 
Dorpsstraat 570 

H. Petrus 
Snuiverstraat 2 

Za. 28 nov. 
1e Advent 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

Zo. 29 nov. 
  

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 
G. Bruggink 

10.00 u.  Wo. en Comm. 
T. Molenaar 

Za. 5 dec.  
2e Advent 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u.  
F. Bunschoten 

19.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

Zo. 6 dec.  
  

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 
G. Bruggink 

10.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

Za. 12 dec. 
3e Advent 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

Zo. 13 dec.  
  

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 
G. Bruggink 

19.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

Za. 19 dec.  
4e Advent 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

Zo. 20 dec.  
  

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 
G. Bruggink 

10.00 u. Wo. en Gebed 
Werkgroep liturgie 

KERSTVIERINGEN- nader bericht volgt -KERSTVIERINGEN- nader bericht volgt -KERSTVIERINGEN- 

Feest H. Familie 
Zo. 27 dec.  

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 
G. Bruggink 

10.00 u. Wo. en Comm. 
T. Molenaar 

Moeder Gods 
Do. 31 dec.  

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten - 

Vr. 1 jan.  
11.00 u Eucharistie 
F. Bunschoten - 

11.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - 

Za. 2 jan.  
Driekoningen  

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten - 

Zo. 3 jan.     LET OP: 
  

9.30 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

11.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Wo. en Comm. 
K. Schuurmans 

Feest Doop Heer 
Za. 9 jan. 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

Zo. 10 jan.  LET OP: 
  

9.30 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

11.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u.  Wo. en Comm. 
T. Molenaar 

Za. 16 jan.  
2e zondag 

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten - 

Zo. 17 jan.  LET OP: 

  

9.30 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

11.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Oecum. Dienst 
  

Za. 23 jan.  
3e zondag  

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

Zo. 24 jan.  LET OP: 
  

9.30 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

11.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 
N. Beemster 

10.00 u. Wo. en Comm. 
K. Schuurmans 

Za. 30 jan.  
4e zondag   

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

Zo. 31 jan.  LET OP: 
  

9.30 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

11.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

Za. 6 febr. 
5e zondag   

19.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens - 

19.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

19.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

Zo. 7 febr.   LET OP: 
  

9.30 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

11.00 u. Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

 

➢ LET OP: DE SINT-BONIFATIUSKERK EN M. MAGDALENAKERK HEBBEN VANAF ZONDAG 3 JANUARI 2021 

OP ZONDAG ANDERE AANVANGSTIJDEN! 

SINT-BONIFATIUSKERK: 9.30 UUR    /    M.MAGDALENAKERK: 11.00 UUR 
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Vieringen 
ZAANSTREEK  NOORD & ZUID 

 

 

HH. Martelaren 
Boschjesstraat 115 

H. Maria Magdalena 
Dorpsstraat 353 

H. Jozef 
Veldbloemenweg 2 

1e Advent 
   

Zo. 29 nov. 
  

10.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

10.00 u. Wo. en Comm. 
K. Schuurmans 

10.00 u. Wo. en Comm. 
J. Hoekstra 

2e Advent 
   

Zo. 6 dec.  
  

10.00 u. Wo. en Comm. 
T. Molenaar 

10.00 u. Wo. en Gebed  
Werkgroep liturgie 

10.00 u. Wo. en Comm. 
W. Waardijk 

3e Advent 
   

Zo. 13 dec. 
  

10.00 u. Wo. en Comm. 
K. Schuurmans 

10.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

10.00 u. Wo. en Comm. 
J. Hoekstra 

4e Advent 
   

Zo. 20 dec.  
  

10.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

10.00 u. Wo. en Comm. 
T. Molenaar 

10.00 u. Wo. en Gebed 
Werkgroep liturgie 

-KERSTVIERINGEN- -nader bericht volgt- -KERSTVIERINGEN- -nader bericht volgt- 

Feest H. Familie 
Zo. 27 dec.  

10.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

10.00 u. Wo. en Gebed  
Werkgroep liturgie 

10.00 u. Wo. en Comm. 
W. Waardijk 

    

    

Driekoningen 
   

Zo. 3 jan.  
  

10.00 u. Wo. en Comm. 
T. Molenaar 

10.00 u. Wo. en Comm. 
R. Casalod 

10.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

Feest Doop Heer 
   

Zo. 10 jan.  
  

10.00 u. Wo. en Gebed 
Werkgroep liturgie 

10.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

10.00 u. Wo. en Comm. 
R. Casalod 

2e zondag 
   

Zo. 17 jan.  
  

10.00 u. Eucharistie 
G. Noom 

10.00 u. Wo. en Gebed  
Werkgroep liturgie 

10.00 u. Wo. en Comm. 
W. Waardijk 

3e zondag 
   

Zo. 24 jan.  
  

10.00 u. Wo. en Comm. 
M. Bruijns 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. Wo. en Comm. 
J. Hoekstra 

4e zondag    
Zo. 31 jan.  
  

10.00 u. Wo. en Comm. 
T. Molenaar 

10.00 u. Wo. en Comm. 
R. Casalod 

10.00 u. Wo. en Gebed  
Werkgroep liturgie 

5e zondag 
   

Zo. 7 febr. 
  

10.00 u. Wo. en Comm. 
K. Schuurmans 

10.00 u. Wo. en Gebed  
Werkgroep liturgie 

10.00 u. Wo. en Comm. 
W. Waardijk 

 

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! 
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BERICHTEN VAN DE EIGEN PAROCHIE 

 
INTENTIES 

 

29 november 

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 

6 december 

Cilia en Rie Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen, Gré de Roeck-Groentjes, Jaap en Rie de Boer,  
Bart Meulenkamp en familie en zegen over de gezinnen en hun werk, Jan de Saegher, Henk Meester,  
Sjoerd Emmer, Arie Stuijt en familie, Martin Alberts, Nico Mandjes 

13 december 

Wim Duijn en zegen over onze gezinnen, Theo Peersman, Ina Groot-Schleeper, Ineke Arnold-Klaarhamer, 
Johan Finke, Tini Brinkkemper-Looze, Martin Alberts, Nico Mandjes 

20 december 

Nico de Jong en familie, Jeanie de Koning-van Ophem, Theo Smit, Rie van der Eng-Spillekom, Nico Mandjes 

24 december (eerste viering) 

Bart Meulenkamp en familie en zegen over de gezinnen en hun werk, Wen de Jong en familie, Ingmar Smit, 
overl. familie Scheffer-Binken 

24 december (tweede viering) 

Overl. families Finke en Raap, Paul Stook, Zus  Purvis v/d Hoeven en Rinus Purvis, Ineke Arnold-Klaarhamer, 
Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, overl. families Elzenga en Werkhoven, Johan Finke, Ingmar Smit,  
Sjoerd Emmer, overl. familie Huijsman-Klaver, Nico Mandjes 

 
25 december  

Ina Groot-Schleeper, Jaap en Rie de Boer, Harry Duijn en zegen over ons gezin, Adriaan Baars,  
Jan de Saegher, Ingmar Smit, Arie Stuijt en familie, Lenie Voskuilen-Hohensteijn, Cynthia de Mie-Koeman, 
Oswald Kerkhof, John Robinson, Nico Mandjes 

27 december 

Overl. families Steemers en Spillekom, Harry Duijn en zegen over ons gezin, Nico Mandjes 

1 januari 

Voor de ingeschrevenen in de eeuwige memorie 

3 januari 

Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Tiny Brinkkemper-Looze, Cilia en Rie Duijn,  
overl. ouders Duijn-van Diepen, Henk Meester, Arie Stuijt en familie 

10 januari 

Theo Peersman, Johan Finke, overl. families de Saegher en Heijne, Ineke Arnold-Klaarhamer 
Voor een gezond en mooi jaar voor grote en kleine mensen 

17 januari 

Cynthia de Mie-Koeman, Wim Duijn en zegen over onze gezinnen, Tiny Brinkkemper-Looze 
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INTENSIES 

 

24 januari 

Leni Voskuilen-Hohensteijn, Johan Finke, overledenen van de families Finke en Raap,  
Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Ineke Arnold-Klaarhamer, Harry Duijn en zegen over ons gezin,  
familie Doodeman-Pelk 

31 januari 

Overleden families Steemers en Spillekom, Jaap, Rie en Cora de Boer 

7 februari 

Tiny Brinkkemper-Looze, Cilia en Rie Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen, Ineke Arnold-Klaarhamer,  
Arie Stuijt en familie 

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 

21 februari 

Leni Voskuilen-Hohensteijn, Ina Groot-Schleeper, Ineke Arnold-Klaarhamer 
 

 
VANUIT DE PAROCHIE 

 
Kerkbezoek ten tijde van het coronavirus 
 
Opnieuw met 30 mensen naar de kerk 
Regelmatig veranderen de maatregelen ter voorkoming van het conrona virus. Bijna elke twee weken is er 
een persconferentie, waarna nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Elke keer is er weer wat nieuws te 
melden, of verandert er iets. 
 
Dat is niet altijd eenvoudig, want de eerste maatregel is amper toegepast, of de volgende wordt alweer afge-
kondigd. Wat de ene keer nog wel kan, mag een andere keer weer niet. 
Dat vraagt om veel incasseringsvermogen en geduld van ons, gelovigen. Het is niet altijd eenvoudig om te 
accepteren dat er weer iets wordt veranderd.  
Het vraagt ook veel van de parochieraad en van hen die alles moeten toepassen.  
 
In september begonnen we voorzichtig enthousiast met het gezamenlijk koffiedrinken. Maar na enkele we-
ken bleek dat dit toch niet meer mogelijk was. 
Samen zingen mag nog steeds niet. Veel dank is er voor Ernst Jacob Bakker die met enkele zangers van het 
St.-Caeciliakoor zorgt voor een mooi muzikaal programma. 
 
30 aanwezigen 
Op dit moment (8 november) geldt dat er 30 mensen in de kerk aanwezig mogen zijn. Dit geldt zowel voor 
de Heilige Mis als voor een uitvaart of huwelijk.  
Het zou goed kunnen dat als u dit leest het weer anders is… 
 
Het inschrijven, zowel via de website van ‘meevieren’ als met de intekenlijsten, loopt goed. We doen ons best 
om de beide lijsten op elkaar af te stemmen, zodat iedereen een plaats heeft.  
Ik waardeer uw geduld en acceptatie bij dit alles. 
 
De H. Mis op donderdagavond is vrij toegankelijk, u hoeft zich dan niet in te schrijven. Mocht het op zondag 
‘vol’ zijn, kunt u altijd op donderdag terecht. U mag dit zien als het vervullen van de zondagsplicht. 
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VANUIT DE PAROCHIE 
 
Kerst? 
Inmiddels liggen de winkels al vol met kerstspullen. Het lijkt erop als op men met kerst niet vroeg genoeg 
kan beginnen. Voor de parochie is nog veel onzeker. Het bisdom adviseert om niet te veel vooruit te plannen, 
zodat niet te veel op het laatste moment gewijzigd moet worden.  
Dit gaat wel in tegen de gewoonte om een belangrijk feest als Kerst wél goed vooruit te plannen. 
Voorlopig zullen we het met 30 mensen in de kerk kunnen vieren, tenzij… 
 
Nogmaals dank voor uw incasseringsvermogen en geduld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedoopt: Naomi Cecilia Maria Subrata 
Op zondag 17 oktober is Naomi gedoopt, de dochter van Gary en Samantha Subrata – Clemens. Naomi is op 3 
september geboren. Rondom haar geboorte leefden veel parochianen met de aanstaande ouders mee. Van 
velen hebben zij felicitaties ontvangen, waarvoor hartelijk dank. 
Bij het doopsel waren naast de families van de ouders, enkele vrienden uitgenodigd die de ouders kennen 
via het jongerenwerk van de parochie en het bisdom.  
 
Natuurlijk is bij het doopsel het verhaal gelezen van Naomi (uit het boek Ruth). Naomi die, getekend door 
het leven, op een dag terug keert naar de goede grond van het Beloofde Land en daar met 
haar schoondochter Ruth een nieuw bestaan opbouwt.  
Aan het einde van de plechtigheid sprak opa en peetvader Subrata over Naomi en haar 
ouders een zegenbede uit.  
 
Moge er veel zegen rusten op het leven van Naomi, Samantha en Gary.  
Kapelaan Nico Kerssens 
 
 
 
 
In memoriam Giuseppe Ciminera 
 
Op 5 oktober was de begrafenis van Giuseppe Ciminera. Guiseppe werd op 22 maart 1936 in Torella dei 
Lombari (Italië) geboren. In de jaren ’50 emigreerde zijn familie naar Argentinië. Hier leerde hij Teresa  
kennen, die ook met haar familie uit Italië naar Argentinië was geëmigreerd. 
In de jaren ’70 emigreerde het gezin Ciminera naar Nederland. Na enige tijd ging het gezin in Zaandam  
wonen en Giuseppe werkte bij Verkade. 
 
Giuseppe had een rustig karakter, hij was een behulpzaam man. Als hij anderen gelukkig kon maken maakte 
dit hemzelf gelukkig.  
Na een kort ziekbed is hij op 28 september op 84 jarige leeftijd overleden.  
Op 5 oktober was de uitvaartplechtigheid in de aula aan de Wibautstraat, waarna hij op de Algemene  
Begraafplaats is begraven bij zijn zoon Carmelo, die in 1999 plotseling overleed. 
Moge hij nu rusten in vrede bij de God van Liefde. 
Kapelaan Nico Kerssens 
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VANUIT DE PAROCHIE 

 
In memoriam Cynthia de Mie-Koeman 

Cynthia werd geboren op 10 september 1972, nu bijna 48 jaar geleden als tweede dochter van Jaap en Mia 
Koeman. Op 15 augustus 1997 trouwde ze met Jeroen de Mie. Ze kregen 2 dochters; Amber en Emma. 

Behalve met voetbal was haar leven ook  met de kerk verbonden. Lange tijd was Cyn-
thia lid van het kerkbestuur van de Maria Magdalenakerk en heel actief in het kin-
der- en jeugdwerk van onze parochie. Ook was ze vele jaren de drijvende kracht 
achter het parochieblad en actief op diverse andere fronten. 

In de tijd van het dekenaat Zaanstreek-Waterland was zij de secretarieel medewer-
ker van de dekenale organisatie en van Deken Ambro Bakker. Toen pater Bakker  
Deken van Amsterdam werd, verhuisde het kantoor van Cynthia met hem mee. Weer later nam het bisdom 
haar in dienst zodat zij in functie kon blijven en ook daar waren ze blij met haar. Ze heeft dat alles met kun-
digheid en toewijding gedaan.  
Na het vormen van het samenwerkingsverband ‘ Regio Zuid’  heeft Cynthia nog een periode zitting gehad in 
het toen nieuwe kerkbestuur in personele unie.  
Cynthia was een harde werkster in de wijngaard met mensenkennis, een wijs oordeel, een warm hart voor 
de goede zaak en met heel veel humor. 
Wij zijn haar erg dankbaar dat ze van zo onschatbare waarde is geweest voor de geloofsgemeenschap met 
haar enthousiaste voorbeeld. Deze kerk was ook haar thuis. 

Op donderdag 27 augustus is ze overleden, voorzien van het Sacrament van de Zieken en omringd door haar 
geliefden. Lang en dapper heeft ze tegen die vreselijke ziekte gevochten en ze deed velen versteld staan door 
haar wilskracht en positiviteit. Ze wilde zolang het kon nog genieten van het leven met de mensen die ze 
liefhad. En daar was ze dankbaar voor. 

We gaan je erg missen lieve Cynthia. Dan doen we nu al.  

Pastoor Lars Peetam 

In Memoriam: Nico Mandjes 
 
Kerken zijn markante gebouwen, met zorg ontworpen en opgebouwd. Een 
gebouw dat men vaak koestert. In kerken wordt gelachen en gehuild, men-
sen voelen zich verbonden met hun kerk. Maar kerken zijn ook menselijke 
gebouwen, het zijn de mensen die de kerk dragen en onderhouden, zich 
inzetten en de handen uit de mouwen steken, zodat er in het stenen gebouw 
eucharistie gevierd kan worden, er gelachen en gehuild kan worden en men 
zich verbonden weet aan zijn of haar parochie. Vandaag hoorden wij het 
droevige bericht dat een hardwerkende, betrokken kerkwerker is heenge-
gaan en aan zijn weg naar het Hemelse rijk is begonnen: Nico Mandjes.  
 
Nico was een kundig bouwploegvrijwilliger, een man die in één oogopslag zag wat er aan onze kerk gebeu-
ren moest. Hij was de voorman bij de bouwploeg. Hij heeft er mede voor gezorgd dat onze kerk niet onder-
uitging om ervoor te zorgen dat er aan de fundamenten werd gewerkt. Ook zijn er vele werkzaamheden aan 
de pastorie en de begraafplaats door zijn handen gegaan. Belangrijke werkzaamheden waarvoor wij hem 
zeer dankbaar zijn. Te veel werkzaamheden die niet allemaal benoemd kunnen worden. 
 
Daarnaast was hij al vele jaren koster. Vele jaren heeft hij de voorbereidingen van de vieringen verzorgd en 
de kerk aangepast aan de kerkelijke seizoenen. Vele uitvaarten heeft hij verzorgd. Nico was een man die op 
zijn plaats stond, hij was er wanneer hij nodig was. 
 
Mogelijk vergeet ik nog werkzaamheden omdat schrijver dezes later in deze parochie binnen is gelopen. 
Mocht dat zo zijn, dan mag u dit bij het bovenstaand verhaal toevoegen. 
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VANUIT DE PAROCHIE 
 
Nico’s gezondheid nam langzaam af en toch ging hij door waarmee hij bezig was. Totdat het echt niet meer 
ging. Zoals gezegd: vandaag moeten we hier afscheid van hem nemen. 
 
Nico, we zijn je heel dankbaar voor wat je voor de Kalverparochie betekent hebt, voor alles wat je voor onze 
parochie hebt gedaan. Jouw naam zal voor altijd aan deze parochie verbonden blijven. Rust in vrede en rust 
zacht. 
 
Namens de parochieraad, 
Maarten Vermeulen 
 
Dankwoordje  
Door de corona perikelen is het er niet van gekomen om een 
dankwoordje te schrijven. Dit jaar waren wij 60 jaar in de echt 
verbonden. Meestal een feest om groots te vieren. Maar niets 
daarvan want het corona virus overschaduwde alles. Op 28 
april l.l. waren wij 60 jaar voor de wet getrouwd en ontvingen 
de brief van de koning en een lekkere taart van de burgemees-
ter. Op 9 juli herdachten dat in de Kalver parochiekerk ons 
huwelijk werd verbonden. 
Wij hadden een boottocht met familie en vrienden vanuit 
Akersloot naar de Zaan georganiseerd en schitterend vooruit-
zicht, maar helaas moesten wij alles afblazen, vreselijk jammer 
maar het was niet anders. Wij zijn nog met de kinderen en 
kleinkinderen uit eten geweest in Havenrijk te Uitgeest daar 
zaten wij op 1½ meter van elkaar, het kan verkeren.  
Gelukkig had de Parochie  ons niet vergeten. Bij ons thuis werd 
een prachtig bloemstuk  bezorgd. 
Hartelijk dank nog. 
 
Ondanks alles kijken wij met grote dankbaarheid terug op ons diamanten feest. 
Rie en Dick Kerssens 
 

 
Jan Doodeman erelid van vereniging de Zaansche Molen 
 
Op 5 november, tijdens de ledenvergadering van vereniging de Zaansche Molen, 
is parochiaan Jan Doodeman benoemd tot erelid van de vereniging.  
Vanwege het vele vrijwilligerswerk dat Jan jarenlang heeft gedaan en nog steeds 
doet, vond men dit een passende onderscheiding.  
Jan is een bekend gezicht bij de Zaansche Molen en het is hem van harte gegund.  
 
Ook wij van de parochieraad, willen Jan Doodeman van harte feliciteren met zijn 

            onderscheiding.  
 

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  
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KAPELAAN NICO KERSSENS 12,5 JAAR PRIESTER 

 
12,5 jaar priesterschap kapelaan Nico Kerssens 
 
Nicolaas Cornelis Jacobus (Nico) Kerssens 
Geboren op 28 augustus 1979 in het Ziekenhuis de Heel te Zaandam 
Getogen in Wormerveer, alwaar zijn ouders nog wonen.  
Op 7 september 1979 ontving hij het H. Doopsel. 
 
Nico is de oudste van nog 3 broers en 1 zus. Nico was (en is) gek om met lego te 
spelen. Hij kon goed alleen spelen. Daarom wilde hij niet naar school, hij wilde 
spelen, maar eenmaal op school was alles weer goed. 
Al vanaf jongs aan wist hij dat hij priester wilde worden. Maar zijn moeder zei: 
“Nico hou dat maar even voor je, voor je het weet wil je wat anders worden”. 
 
Na de basisschool ging Nico naar de mavo. Met het mavodiploma op zak ging 
Nico naar het seminarie Sint Janscentrum te ’s-Hertogenbosch. 
Goed gedaan Nico gefeliciteerd, ga nu maar je havodiploma halen. 
Nico had het vak Frans in zijn mavo-eindexamen en wilde je Frans op de Havo 
hebben dan moest je naar Castricum. Dus Nico op de fiets vanuit Wormerveer 
naar Castricum. 
Met het havodiploma op zak ging Nico naar het seminarie te ’s-Hertogenbosch. 
Goed gedaan Nico gefeliciteerd, ga nu maar je vwo-diploma halen. Het was een grote teleurstelling voor Nico, 
hij dacht dat hij met het havodiploma op het seminarie mocht. Dus ging Nico doorleren op het VWO. 
Met het vwo-diploma op zak ging Nico naar het seminarie te ’s-Hertogenbosch. 
Goed gedaan Nico gefeliciteerd, maar waarom ga je niet naar het seminarie in Haarlem/Vogelenzang. 
 
Tijdens zijn opleiding aan het seminarie heeft Nico 1 jaar stage gelopen bij kapelaan L. Simons te Roermond 
om er zeker van te zijn dat het priesterschap zijn roeping was. 
Hij wil zich voor 100% geven en besefte heel goed waar hij aan begon.  
Daarnaast heeft Nico stage gelopen bij pastoor Niesten te Haarlem. 
 
Diakenwijding 8 december 2007 
Van de 7 gewijde diaken kwamen vlak voor kerst van dat jaar, 2 personen om bij 
een auto-ongeluk. 
Dit maakte zeer diepe indruk, medestudiegenoten waar je al die jaren mee bent 
opgetrokken zo vaak na je wijding te moeten verliezen. 
Op 17 mei 2008 volgende de Priesterwijding.  
Geheel volgens de traditie van het huwelijk, sliep Nico de nacht ervoor thuis bij 
zijn ouders, compleet met een vrijgezellenfeest. Ondertussen hield hij een dag-
boek bij voor het NRC-handelsblad. 
 
Vervolgens is Nico als priester begonnen: 
1e jaar in Haarlem, 2e jaar in Beverwijk, 3e jaar Pastoor van Ars kerk Haarlem en 4e jaar Aerdenhout 
Om na eerst nog in Krommenie gezeten te hebben, wegens de verbouwing van de pastorie in Wormer, is 
Nico neergestreken in Wormer met als parochiegebied de Zaanstreek. 
 
Naast het gewone priesterwerk doet kapelaan Nico doet veel met jongeren. De KiSi club, Lifeteen in Haarlem 
en Teen Spirit. En de jongeren Stille Omgang vanuit de Mozes en Aaron kerk te Amsterdam. 
Daarnaast is Kapelaan Nico geestelijk leider van de bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe te Banneux, België. 
 
En als u denkt: hé Ouders Wormerveer, Nico in Wormer dat is handig voor Nico moeders om de hoek, dan 
vergist u zich.  Nico kookt zelf eten, doet de was en maakt schoon. Hulp van moeders wordt vriendelijk doch 
dringend geweigerd. 
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Kapelaan Nico houdt van fietsen, voor rondje Beemster, 50 km daar draait Nico 
zonder problemen de pendalen voor rond. De duinen, Haarlem allemaal binnen 
fiets bereik. Daarnaast houdt Nico van winkelen en dan vooral snuffelen, op zoek naar 
dingen die Nico leuk vindt. Wandelen naar Santiago de Compostella.  Nee niet vanuit Ne-
derland. Samen met zijn broer Paul heeft hij maar een paar dagen gelo-
pen, zoals zijn vader dat mooi vertelde. 
 
Kapelaan Nico Kerssens hebben wij leren kennen als een gemakkelijk 
toegankelijk persoon, die zegt waar het op staat. Zonder poespas, niet 
hoger of lager dan het is. Maar altijd positief en enthousiast.  
Dat hij daarbij af en toe een gevoelige snaar raakt, dan praat hij zich daar 
wel weer uit, zo bedoelde ik het niet helemaal ………. 

 
Kapelaan Nico, wij wensen U nog vele gelukkige, wijze en gezegende jaren in het Priester-
schap. 
 
 

KINDERWOORDDIENST EN MISDIENAARS 

 
 Lieve kinderen, 
 
Wat missen wij jullie. Helaas mogen er door de maatregelen maar 30 mensen in de kerk en die moeten 
zich van tevoren inschrijven.  
Er is dus geen Kinderwoorddienst of Tienerkwartier maar we hebben wel een advent opdracht voor jullie. 
 
Weten jullie onze kerstkaarten actie nog? 
Wij willen jullie vragen om thuis zoveel mogelijk kerstkaarten te maken tijdens de advent periode.  
De kaarten kunnen afgegeven worden bij onze kerk t.a.v. KWD 
 
Zorgen jullie dat wij vóór 21 december alle kaarten hebben? 
Voor meer informatie kunnen je ouders bellen of een WhatsApp sturen naar 
0639863383. 
 
Wij hopen op heel veel mooie kaarten. 
 
Blijf gezond!  
 
Moeders van de kinderwoorddienst 
Vivian en Phaedra 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende uitgave: 40 dagentijd/kerkbalans 
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DE LONDENSE KERKKAT 

 
Dit artikel kregen wij toegezonden van mevr. Betty Kouwenhoven-Meerhoff.  
 
Tijdschrift ‘OVER DIEREN’ 32E JAARGANG NUMMER 129 - OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2020 

De Londense Kerkkat 

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde er in een Engelse kerk een bijzon-
der voorval. Het gaat over de kat Faith (Geloof). In 1936 kwam er een mager 
zwerfkatje de St. Augustinekerk in wandelen. Ze was op zoek naar een warm 
plekje en wat eten. De koster die haar vond, wilde geen katten in de kerk en 
zette haar weer op straat. Dat herhaalde zich een paar keer. 
Toch kwam ze weer binnen. De volgende ochtend werd ze weer betrapt, maar 
nu was pater Ross aanwezig en die zei tegen de koster dat ze mocht blijven. De 
koster protesteerde. 'Als we de kat eten geven, gaat ze nooit meer weg', sprak 
hij. 
Pater Ross kreeg toch zijn zin en de kat kreeg een eigen doosje om in te slapen 
en een paar schoteltjes eten. De volgende dag werd er een briefje op de kerk-

deur geprikt met de vraag wie de eigenaar van de kat was. Niemand meldde zich. Ross besloot dat de kat 
mocht blijven en omdat ze geloof in een goede afloop had werd ze Faith genoemd. Na een paar keer uit de 
kerk te zijn gezet, kwam ze immers vol geloof weer teug. 

Faith voelde zich al snel thuis in de kerk Ze ving muizen en woonde de kerkdiensten bij. Ze zat naast de kan-
sel als pater Ross preekte bij andere gelegenheden op de voorste bank van de kerk. Alle kerkgangers waren 
dol op Faith en Faith op hen. 

Op een dag zag men dat Faith wat dikker was dan anders. Ze trok zich wat meer terug en niet veel later vond 
pater Ross een klein katertje in haar mand. Faith was moeder geworden! Het kleintje werd Panda genoemd. 
Na een week waren Faith en Panda verdwenen. Ross zocht alles af en vond ze uiteindelijk in de kelder. Niet 
de beste plaats voor moeder en kind. Hij nam hen weer mee naar boven, maar de volgende dag waren ze 
weer verdwenen: naar de kelder. De procedure herhaalde zich een aantal malen, maar uiteindelijk gaf Ross 
het op en zette het mandje in de kelder. De volgende nacht waren er Duitse luchtaanvallen. Daardoor werd 
de kerk verwoest.  

De kans dat er overlevenden waren was praktisch nihil. Toch vond Ross, Faith en Panda levend en wel in de 
puinhopen. Ze hadden zich gered door in de kelder te blijven. Hadden ze het voorvoeld? Ze waren vies, maar 
gelukkig ongedeerd. 

De katten mochten zolang in het huis van de koster en zijn vrouw bivakkeren en Ross ging in een andere 
kerk preken. Na verloop van tijd kwam Faith weer bij hem naast de kansel liggen. 

Dit wonderlijke verhaal deed al snel de ronde en kwam in de pers. Als gevolg daarvan werd 
Faith voorgedragen voor de Dickin Medal (de hoogste Britse onderscheiding voor dieren). 
Aanvankelijk werd de voordracht geweigerd, omdat Faith geen kat in dienst van het leger of 
de bescherming burgerbevolking was geweest. Toen mevrouw Dickin, de bedenkster van de 
Dickin Medal het verhaal zelf hoorde, was ze zo onder de indruk dat Faith de Medal toch 
kreeg uitgereikt. Faith werd 'geridderd' door de aartsbisschop van Canterbury en mevrouw 
Dickin in haar 'eigen' kerk. Ze lag aan Ross voeten toen de medaille werd omgehangen en 
werd gadegeslagen door tweehonderd aanwezigen. Daarna kreeg iedereen een heerlijke 
lunch, inclusief Faith: een speciale visschotel. Op haar oorkonde staat onder andere te lezen:  

Voor standvastige moed in de Slag van Londen, 9 september 1940 

Het verhaal van Faith ging de hele wereld over en kwam zelfs in Amerikaanse kranten, 
waardoor zij een tweede prijs kreeg van de Humane Society Greenwich In New York. Faith overleed op de 
gezegende leeftijd van veertien jaar in 1948. Tijdens een kerkdienst met veel aanwezigen, werd Faith her-
dacht. Ook dit bericht werd opgenomen in kranten over de hele wereld. De kat die geloof in alles had, ligt in 
de buurt van de kerk begraven. 
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