Schema voor kerkelijk nieuws ”de St. Jacobsschelp”
Kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” uiterlijk woensdag 28
januari 2015 te zenden naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com;
Misintenties uiterlijk vrijdag 23 januari 2015 door te geven aan het
secretariaat.
Het volgende parochieboekje is gepland voor bezorging in de week van
dinsdag 3 t/m zaterdag 7 februari 2015.
U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:
Opgeven van misintenties (kan ook per e-mail of met een briefje in de
brievenbus)
Informatie over vieringen
Opvragen van uittreksel doopregister
Opvragen van uittreksel huwelijksregister
Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’
Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie
Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 1 tot 3 uur
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com

Tarieven
Stipendium (H. Mis)
Doopviering
Huwelijksviering
Jubileumviering
Jubileumviering combi
Uitvaart
Avondwake

10,00
25,00
195,00
195,00
125,00
195,00
125,00

IBAN - Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363201092
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
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Dorpsstraat 39
MH17
Een heftig jaar; ook de moord op 298 passagiers van de MH17. Voor de
nabestaanden vreselijk. Ik vind dat onze regering veel krachtiger had
moeten optreden. Voor het bergen van de lichamen hadden ze een paar
honderd soldaten moeten meenemen. Aan Poetin, de rebellen en de
Oekraïne had Nederland moeten laten weten dat er met scherp geschoten
zou worden als Nederland niet de kans zou krijgen eer te betonen aan de
slachtoffers. Die zestig vierkante kilometer zou even Nederlands
grondgebied zijn for the time being. Het valt dit jaar ook op dat Poetin weer
een groot Russisch rijk terug wil. Hij is begonnen in de Krim, de Oekraïne
volgt. Ik durf er gif op in te nemen dat als hij verder gaat met Letland en
Estland, de Navo niks doet. Misschien wat bombardementen, maar vooral
geen oorlog met de aanvaller. Liever overleg en compromissen. Het Westen
maakt in de wereld niet meer de dienst uit. Andere landen nemen nu het
initiatief over. De laatste zestig jaar hebben we in het westen wel in een
paradijs geleefd, de defensie is bijna verdwenen…, maar ja oorlog voeren
hoort bij mensen. We
worden weer wakker
geschud. Niet dat ik pleit
voor oorlog, maar wel dat
we allemaal tegelijk onze
ogen open doen om recht
en gerechtigheid te laten
zegevieren.
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Jeruzalem
Er gebeurde natuurlijk veel meer:
de oorlog in de Gazastreek.
Eerlijk gezegd durf ik niet meer
zo goed met een groep naar Israël
te gaan. Vorige week onlusten in
Jeruzalem op de Tempelberg. Op
de televisie zien we vaak de
tempel. Het is de plaats waar de
Joodse tempel stond. De eerste
tempel die daar gebouwd werd
was in 950 voor Christus door
koning Salomo. Die tempel werd
verwoest door de Babyloniërs in
578 voor Christus. Daarna werd
de tweede tempel gebouwd,
mooier en groter dan de eerste. Deze werd verwoest in 70 na Christus door
de Romeinen. De tempel kende drie afdelingen: het Voorhof, het Heilige en
Heilige der Heiligen. In het Voorhof mocht iedereen komen. In het Heilige,
alleen de gelovigen en daar werden offers gebracht en in het Heilige der
Heiligen woonde de God van Israël. Eens per jaar bracht de hogepriester
van dienst in het Heilige der Heiligen een wierookoffer.
Het Heilige der Heiligen stond vlak bij wat nu genoemd wordt de
Klaagmuur of de westelijke muur. Voor de Joodse mensen woont God daar
nog ook al is de tempel verwoest.
Na de verwoesting in het jaar 70 bleef het tempelplein braak liggen. De
tempel werd niet herbouwd en de christenen hadden geen belangstelling
voor het tempelplein.
Toen Mohammed Jeruzalem bezocht werd hij getroffen door het feit dat
voor zowel Joden als christenen Jeruzalem een heilige stad was. Mohammed
wilde dat de Islam ook daar een plek zou krijgen. Hij heeft toen een verhaal
uit de Koran gelokaliseerd in Jeruzalem, op het tempelplein. In de koran
staat het verhaal dat Mohammed op een nacht op een wit paard naar de
hemel is vervoerd vanaf het tempelplein. Rond een stuk rots is daar een
herinnering gebouwd en gesierd met de gouden rotskoepel. Na Mekka is dit
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de tweede heilige plaats voor de moslims. Verder staat er nog op het
tempelplein de Al-Aqsa moskee. Voor de Joden is nu de Klaagmuur de
meest heilige plaats van Israël.
Pastoor Jan Berkhout

Allerzielenviering
“Dat ik je mis”.
Op zaterdag 1 november 2014 mochten Helmine
Bruin en ik de Allerzielenviering organiseren en
deze voorgaan. De voorbereidingen verliepen
prima. Alle enthousiaste hulp van het kerkbestuur,
het Mannenkoor, Groene handjes, Pastoor,
Liesbeth, Wilma Blankendaal, de koffiezetsters en
de vuurbrigade.
Tijdens de viering zijn we blij verrast met de grote belangstelling. Het koor
zingt, vervolgens de CD van Maaike Ouboter. “ Dat ik je mis”, en dan al
die mensen die naar voren gaan om een kaars voor hun overledene op het
altaar te zetten. De herdenking van de overledenen heeft alle aandacht en
eerbied. Tenslotte steekt Helmine de kaarsen aan van het lithurgisch
bloemwerk. De kaarsen vertegenwoordigen hen die al eerder van ons zijn
heen gegaan.
Pastoor heeft als Evangelie: het meer van Galilea uitgezocht en daarbij past
het lied van Herman van Veen Suzanne. Prachtig gezongen door het
Mannenkoor.
Na afloop gaan we naar het verlichte kerkhof, gelukkig hebben we goed
weer. Daar verzamelen we ons bij het priestergraf, alwaar een gedicht en
een lied. Begeleidt door Jan van Straaten op de trekharmonica. Een
ingetogen, serene sfeer, heel warm.
Vervolgens gaan we uit elkaar. De een blijft nog even op het kerkhof, de
andere gaat naar de kerk om onder het genot van een kopje koffie nog even
na te praten.
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Dit gedicht komt uit de Allerzielenviering 1 november 2014
Je luisterend aanwezig zijn zal mijn dag anders maken
Je denkt misschien dat je wat moet zeggen
Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken
Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten
Je denkt misschien dat je moet troosten en adviseren
Wat ik vraag is dit:
Wil je nog eens
En nog eens
Luisteren naar mijn verhaal
Naar wat ik voel en denk
Je hoeft alleen maar stil te zijn
Mij aan te kijken
Mij tijd te geven
Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen
Maar als het kan
Slechts te aanvaarden
Zoals het voor mij voelt
Je luisterend aanwezig zijn
Zal mijn dag anders maken
Marinus van de Berg

Alle nabestaanden wensen wij veel sterkte.
Speciale dank aan alle aanwezigen en aan alle vrijwilligers.

De teksten van de viering komen op: www.parochietuitjenhorn.nl
Avondwakegroep Tuitjenhorn
Helmine Bruin en Elma Beemsterboer
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Familieberichten
In Memoriam
mevrouw Stoffels

die op haar 100ste verjaardag
is overleden.
Onze moeder en oma heeft een
harde, liefdeloze jeugd gehad
met een vaak bedlegerige moeder en een vader die er bijna nooit was.
Zij moest op de veel te jonge leeftijd van 13 jaar in een dienstje voor dag en
nacht, en als ze thuis was in het weekend al het voorkomende
huishoudelijke werk doen omdat haar broer en zuster al jong uit huis waren.
Ze mocht de middelbare school niet doorlopen wat ze graag wilde en ze is
eigenlijk nooit kind geweest, zoals het hoort.
Ze leerde onze vader kennen op de operetteclub toen ze 15 jaar was en haar
neef haar daarmee naartoe had genomen.
Ze is al op 19 jarige leeftijd getrouwd en heeft een hoop meegemaakt in de
2e wereldoorlog.
Dit alles weerhield haar niet om zich ten volle in te zetten voor de
opvoeding van Henk en mij en met heel veel liefde.
Geweldig voor iemand die zelf zo’n nare jeugd heeft gehad.
Onze moeder was een fijngevoelige, zeer bescheiden vrouw die hield van
opera, ballet en klassieke muziek.
Ik herinner me nog met genoegen de zondagochtend concerten in het
Concertgebouw in Amsterdam, waar ik als tiener met haar naartoe ging.
Toen zowel Henk als ik getrouwd waren en een gezin hadden zijn onze
ouders in Tuitjenhorn gaan wonen waar het rustiger was dan in Amsterdam.
Ze hebben hier heel veel gefietst en gewandeld en hadden er een plezierige
levensavond. Na het overlijden van onze vader is ze altijd in haar
aanleunwoninkje blijven wonen, waar ze zich erg thuis voelde. Ze was dol
op de kleinkinderen en achterkleinkinderen die ze regelmatig zag.
Ze was tot op zeer hoge leeftijd haast nooit ziek en helder van geest.
Speciaal wil ik mijn broer Henk bedanken voor zijn niet aflatende zorg voor
onze moeder.
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Helaas kon ik daarbij niet altijd helpen omdat ik te ver weg woon,
maar ik probeerde wel er bijna ieder week voor haar te zijn.
Lieve mamma, je was een geweldige moeder voor ons, wat zullen we je
missen.
Bedankt voor alles.

In Memoriam Brian Clever
Maandag 24 november werd het dorp opgeschrikt door
het trieste nieuws dat Brian Johannes Alexander Clever,
geboren 9 januari 1990 op die morgen een einde aan zijn
leven heeft gemaakt.
Toen de politie aan de deur kwam bij zijn moeder, wist
ze het al, voordat zijn naam genoemd werd. Het is Brian.
Op de rouwcirculaire staat:
Hij heeft zijn strijd gestreden. Zijn wereld werd steeds kleiner om hem heen.
Hoe hij in stilte heeft geleden, weet niemand. Hij alleen. Brian, de jongen
met idealen, die advocaat wilde worden, een huis voor zijn vader zou kopen.
Een grote fan van Ajax en Real Madrid. Maar hij was ook een binnenvetter,
weinig sociale contacten, probeerde alles zelf op te lossen, geen werk,
uitzichtloos….. en het uitzichtloze heeft hij op deze manier, alleen zelf
opgelost.
De dood van Brian heeft bij ons veel pijn en grote vragen opgeroepen.
Het antwoord daarop zullen we nooit weten.
We vertrouwen erop dat over zijn lijden heen Brian is overgegaan naar het
licht.
Het had nooit mogen gebeuren
Het had nooit mogen gebeuren
En toch gebeurde het
Het is om te huilen
En je huilt dan ook
Hartverscheurend
Tranen zijn je enige expressiemogelijkheid
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Maar vervolgens doe je er iets mee
Geef je verdriet een functie
Maak het productief
Laat het ergens goed voor zijn
Verdriet
Je kunt er innerlijk door groeien
Er wijzer van worden, menselijker, gevoeliger
Ook voor andermans verdriet
En wie weet,
Inspireert het je tot protest tegen alles
Wat verdriet veroorzaakt.
Zondag 30 november was de Avondwake/uitvaart en samen met de
aanwezigen hebben we een waardig afscheid mogen nemen van Brian.
Elma Beemsterboer

Van harte gefeliciteerd!
Op 25 december viert mevrouw G.C. Buter-Nannes
haar 90ste verjaardag.
Op 27 december viert mevrouw T.P. Peijsel-Geels haar 93ste verjaardag.
Op 12 januari 2015 viert mevrouw M. Mul-Meester haar 91ste verjaardag.
Op 15 januari 2015 viert mevrouw A.A. Boekel-Tervoort haar 92ste
verjaardag.
Op 2 februari 2015 viert mevrouw A.M. Pronk haar 96ste verjaardag.
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Als de Messias wordt geboren…
Een jongen stormt de studeerkamer van zijn vader binnen en roept: de
Messias is geboren, de Messias is geboren... Zijn vader kijkt op vanuit zijn
studieboek en kijkt naar buiten en zegt: De Messias is nog niet gekomen,
want alles is nog hetzelfde… Deze vader geloofde in wat de profeet Jesaja
had gezegd: Als de Messias is geboren zal alles op de wereld anders zijn:
De wolf en het lam wonen samen,
De panter vlijt zich neer naast het bokje,
Het kalf en de leeuw weiden samen:
Een kleine jongen kan ze hoeden.
De koe en de berin sluiten vriendschap,
Hun jongen liggen bijeen.
De leeuw eet haksel als het rund,
de zuigeling speelt bij het hol van de adder,
het kind steekt zijn hand uit naar het nest van de slang.
Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk
Op heel mijn heilige berg, want de kennis van de Heer
vervult het hele land, zoals het heel de bodem van de zee bedekt.
Was het maar waar dat deze profetie in vervulling zal gaan met kerstmis, als
wij de komst van Messias Jezus vieren. We zouden dan kunnen zeggen: de
volkeren sluiten vrede met elkaar, het christendom en de Islam, worden
samen met het Jodendom het uitverkoren volk van God.
Zij verspreiden recht en gerechtigheid. De Isis
zal geen mensen meer onthoofden en grote
groepen mensen neerknallen. In de katholieke
kerk en in andere kerken zal seksueel misbruik
tot het verleden horen. Arm en rijk delen
samen de welvaart. Ziektes bestaan niet meer
en ziekenhuizen worden afgebroken. Ebola en
andere dodelijke ziektes zijn overwonnen. Van de Messias zal gezegd
worden:
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De Geest van de Heer rust op Hem
Een Geest van wijsheid en inzicht
Een Geest van beleid en sterkte
Een Geest van kennis en ontzag voor de Heer.
Deze tekst wordt altijd gesproken over jongeren als zij het sacrament van
het Vormsel ontvangen. Dat laat zien waarom de aarde nog niet veranderd
is. Wij worden bestempeld met die Geest opdat wij messiaanse mensen
zullen worden. De opdracht is aan ons gegeven om de wereld om te vormen
tot een paradijs. Daarom is Hij naar de aarde gekomen. Dat er een sfeer op
de aarde komt van welwillendheid, van liefde, van broederschap. De sfeer
die wij met kerstmis scheppen zal niet meer alleen voor de kerstdagen zijn
maar voor altijd en God zal dan wonen in ons midden.
Zalig Kerstmis
Pastoor Jan Berkhout

Het zetduiveltje
Per abuis is in het vorige nummer van de St. Jacobsschelp de verjaardag van
onderstaand persoon vergeten.

Nog van harte gefeliciteerd.
Op 27 november vierde mevrouw E.D. Blokdijk-Ligthart haar 90ste
verjaardag.
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Het Neva Ensemble
Het Neva Ensemble uit St. Petersburg zal
een concert verzorgen in de H. Jacobus de
Meerdere kerk op zaterdag 27 december
2014.
Voor het 22e seizoen komt het bij velen
bekende ensemble wederom naar ons land
voor een groot aantal concerten.
Een muzikale belevenis met voor de pauze
Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek en
beroemde kerstliederen, na de pauze Russische volksmuziek. Zoals de
Twaalf rovers, Katoesha, Kalinka, gevolgd door aria’s, duetten, romances en
trio’s van bekende Russische componisten.
Het beloofd een bijzonder optreden te worden, een lust voor het oor als ook
voor het oog. De Telegraaf noemde deze topsolisten eens “de muzikale
tovenaars uit Rusland”.
Graag nodigen wij u uit te komen luisteren op zaterdag 27 december,
aanvang 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur.
De toegang is gratis, maar de leden van het ensemble staan na afloop bij de
uitgang om uw mondelinge en/of geldelijke waarderingen in ontvangst te
nemen.

Het gemengd koor St. Caecilia.
Zondag 14 december, 3e zondag van de advent zingen wij de viering.
Deze zondag wordt ook wel “zondag Gaudete” genoemd.
Dat betekent: Verheugt U! Gaudete is ook een kerstgezang.
Voor de kerstavondviering werken wij aan mooie nummers o.a. Cantique de
Jean Racine.
Het St. Caecilia Koor wenst u fijne feestdagen en een gelukkig 2015.
Marianne Hoogenboom
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Het Jeugdkoor
Misschien heeft u het gemerkt,
wellicht ook niet, maar dit jaar
hadden we even geen Jeugdkoor
meer. Na de grote vakantie waren er nog slechts 4 kinderen die wilden
zingen in ons koor en dat is natuurlijk veel te weinig.
Na een viering zonder koor in oktober, lukte het in november 12 kinderen te
laten zingen tijdens de gezinsviering vlak voor Sint Maarten en nu zijn er
zelfs al 14 kinderen.
Marianne , Mariska en ikzelf zijn hier heel erg blij mee. Want wat is nu een
kerk zonder Jeugdkoor.
Iedere dinsdagmiddag vanaf 15.15 uur zingen we op het toneel in de Hoge
Akker en natuurlijk mag iedereen die van zingen houdt zich aansluiten.

Herdertjesviering
Woensdagavond 24 december om 18.00 uur is
de Herdertjesviering, de kerstviering die
speciaal bedoeld is voor kinderen.
Dit jaar is extra speciaal, omdat niet alleen het
Jeugdkoor zal zingen, maar ook fanfare
Hildegardis de viering zal omlijsten met
prachtige kerstmuziek.
Het thema dit jaar is: Lichtjes in de nacht.
Alle kinderen van de St.Barbaraschool ontvangen een uitnodiging met een
knutselkaars.
Als deze in elkaar geknutseld is, en er een St. Maartenlampje in brandt, mag
je meedoen met de lichtjesoptocht aan het begin van de viering.
Dus, knutsel en doe mee, dat maakt de viering nog specialer.
Uiteraard is ook iedereen zonder knutselkaars van harte welkom.
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Kerstspel
Op donderdag 25 december om 14.00 uur
wordt zoals al vele jaren gebruikelijk is het
Kerstspel, ook wel het Kindje wiegen
georganiseerd. De leden van het Jeugdkoor,
de misdienaars en vele andere kinderen van
de St. Barbaraschool spelen, zingen en
dansen rond het kerstkind. Het prachtige
verhaal wordt door de kinderen nagespeeld
en zo een levend verhaal.
Er zal weer een “echt” levend kerstkindje zijn en de herders, engelen,
koningen, Jozef, Maria, de herbergier en vrouw, de heraut en de inwoners
van Bethlehem zullen gekleed gaan in kleding die soms al 60 jaar of ouder
is. Na afloop kan iedereen het kindje bewonderen en is er voor ieder kind
een mandarijn en een kaarsje.
U komt toch ook, om deze traditie in ere te houden en aan uw kinderen te
laten zien dat dit verhaal voor ons de basis van Kerstmis is?

Koffiedrinken
Eenmaal in de maand is er gelegenheid om na de
viering een kopje koffie drinken. Het is een mooie
gelegenheid om op een ongedwongen manier samen
wat na te praten over de viering, maar ook over het wel
en wee van onze parochie. De voorganger(s) en enkele bestuursleden zijn
ook wel aanwezig, zodat u ook met hen van gedachten kunt wisselen. De
eerstvolgende keren dat wij weer koffie schenken zal zijn op 26 december,
2de kerstdag en na de oecumenische viering op zondag 18 januari 2015.
Wij wensen u allen Fijne feestdagen en een gelukkig 2015 en hopen u ook
dan weer te mogen begroeten.
Namens de KD-groep Marja Buur
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Adventswandeling
Zaterdag 13 december vanaf 11 uur: de jaarlijkse, inspirerende
Adventswandeling in de Schoorlse Duinen
(H. Joannes de Doperkerk – Heereweg 173 in Schoorl)
Al wandelend zie je meer van je omgeving, sta je
makkelijker stil bij de dingen en wordt je geest
helderder. Doorbreek voor even het hoge tempo
waarin het leven zich afspeelt; maak ruimte
tijdens de Adventstijd voor uzelf, uw kinderen en
eventueel kleinkinderen en geniet met elkaar van
ontspanning, inspiratie en een stukje bezinning
temidden van alle december-hectiek.
Zaterdag 13 december staat om 11 uur de
koffie/thee voor u klaar in de H. Joannes de
Doperkerk in Schoorl, samen met heerlijk vers
gemaakt gebak.
U loopt daarna het eerste deel van de
Adventswandeling met onderweg verrassende ontmoetingen...
Tussendoor krijgt u een warm onthaal met soep, brood én een mooi verhaal.
Dan gaat u nogmaals op pad in de prachtige Schoorlse Duinen voor het
tweede deel van de wandeling. Na afloop wordt u opnieuw warm ontvangen
met sfeervolle, levende muziek, een lekker glas glühwein of warme
chocolademelk. Samen sluiten we de middag af met een moment van
bezinning op de Advent, waarna iedereen verwarmd, geïnspireerd en op
verhaal gekomen weer huiswaarts gaat.
Komt u (weer) gezellig meelopen?
De kosten zijn € 10,00 per persoon. Kinderen t/m 15 jaar gratis.
Aanmelden is noodzakelijk: karinblaauw@hetnet.nl (bij erg slecht weer
worden de wandelingen vervangen door een mooi, alternatief programma).
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Begrafenisvereniging Sint Barbara.
Het is voor een vereniging van belang dat de ledenadministratie goed wordt
bijgehouden.
Ook begrafenisvereniging Sint Barbara houdt daarom een inventarisatie.
Alle leden ontvangen een schrijven met hierin de bij ons bekende gegevens.
Wilt u deze gegevens controleren en bij onjuistheden contact opnemen met:
Margo Tiebie – de Nijs
Praam 14, 1747 TK Tuitjenhorn.
Email: margo.denijs@hotmail.com,
Telefoon: 0226 – 393271
Ook verzoeken wij onze leden om hun email adres aan ons door te mailen.
Bent u nog geen lid en wilt u ook lid worden van de begrafenisvereniging?
Dan kan dat nu met een voordelig instaptarief.
Informatie hierover kunt u krijgen bij:
Linda Blommaart
Email: p.blommaart@quicknet.nl
Telefoon: 0226 - 393922

Jezus
Vrede zij met U
zó kwam Hij binnen
een diepe betekenis
een simpele taal
Vrede zij met U
dat zijn van die zinnen
die klinken heel anders dan:
dag allemaal
uit: fluiten naar de overkant van Toon Hermans (overl. 22-04-2000)
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Zondag van de oecumene: Dorst
Op zondag 18 januari 2015 wordt de jaarlijkse
oecumenische dienst gehouden, georganiseerd door de
Raad van kerken in Harenkarspel, om 10.00 uur in de
Rooms-Katholieke kerk ‘St. Jacobus de Meerdere’ in Tuitjenhorn.
Het thema voor dit jaar is Dorst. Centraal staat het
verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:7).
Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus
over levend water.
Water is van levensbelang voor de mens. Het water dat
door de Samaritaanse vrouw wordt geput als een
dagelijks terugkerende taak: dat is het water dat de
dorst lest en de woestijn tot bloei brengt.
Daarnaast is er het water dat Hijzelf geeft, opborrelend
tot eeuwig leven. Het water dat Jezus geeft, is het
water dat door de Geest van God werd bevrucht, het levende water waarin
wij werden gedoopt. Dit water lest de dorst van ons geestelijk leven.
Tijdens de dienst zal er worden gecollecteerd voor en door jongeren uit de
regio. Zij gaan op pad naar Moldavië om daar aan het werk te gaan. Zij
zullen dit initiatief tijdens de dienst toelichten.
Voorgangers zijn pastoor Jan Berkhout van Tuitjenhorn, ds. Agnes Hana
van Warmenhuizen, ds. Yvonne van Benthem van Dirkshorn en pastor
Marion Bleeker van Waarland. Mariosé Huits uit Tuitjenhorn verzorgt het
verhaal voor de kinderen en de kindernevendienst. Muzikale medewerking
wordt verleend door het Kinderkoor uit Waarland en Enjoy uit Dirkshorn.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee
te drinken.
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Over je grens, op weg naar Moldavië
U hebt er vast al wel van gehoord. Het project van een werkvakantie, 4 juli
2015, naar Moldavië. We hebben ons project genoemd: over je grens, omdat
we letterlijk heel wat grenzen zullen passeren, maar ook uit onze
comfortzone gaan, onze grenzen over zullen gaan om contact te maken met
mensen die heel anders leven als wij. We hebben ons als groep voorgesteld
tijdens de startzondag in de Geref. Kerk van Dirkshorn en een deel heeft
zich ook voorgesteld in de dienst op 9 november in Krabbendam. We zullen
ook als groep aanwezig zijn bij de oecumenische dienst in Tuitjenhorn op
18 januari, er gaan tenslotte 4 jongeren uit Tuitjenhorn mee. Wie zijn al die
jongeren: Lisette Knijn 20, Tijs Hofmann 20, Lisette de Geus, 17, Ilse
Vriesema 20, Kaylee Dekker 19, Nikee Dekker 18, Noemie Piersma 17,
Suzanne Vermue 15, Rianne Holtes 16. Als reisleiders gaan mee René en
Laura Sytsma.
9 jongeren die er ontzettend veel zin in hebben en al flink in de weer zijn om
het benodigde geld bij elkaar te vergaren. Naast de eigen financiële bijdrage
van iedereen streven we naar een bedrag van minimaal 8000 euro om de
kosten te dekken, (waarvan ook een deel voor het project en de activiteiten
is) en het zou mooi zijn als we nog een extra bijdrage kunnen geven voor de
verbouw en opvangactiviteiten, die ook doorgaan als we weg zijn. Er wordt
ons wel eens gevraagd hoe dat zit met de kosten. Uiteraard kost de vliegreis
geld, een deel gaat naar de gastgezinnen waar we eten en slapen, een deel
gaat naar de activiteiten met de kinderen en de bouwwerkzaamheden en we
krijgen daar begeleiding en ook vooraf bereiden de beroepskrachten van
Livingstone ons tijdens trainingsdagen voor op de reis. We hebben er
bewust voor gekozen om bij een organisatie aan te sluiten, omdat het ook
voor ons nieuw project is. Livingstone is een erkende charitatieve instelling
met een ANBI-status die vooral jongeren wil betrekken bij kinderen en
volwassenen voor wie een beetje aandacht een wereld van verschil maakt.
En we zijn al goed op weg met ons streefbedrag, ook dankzij giften van
gemeenteleden, kerken, collectes, of een fonds, waarvoor alvast onze
hartelijke dank. Verder worden er heel wat appeltaarten gebakken voor het
goede doel, auto’s gewassen, zijn de Zwarte Pieten in touw en worden er
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allerlei andere
klusjes gedaan.
Alle kleine
beetjes helpen.
We hebben ook
op een
zaterdagmorgen
260 euro
opgehaald met
een grote
autowas-actie
bij transportbedrijf De Kraker. Een groot succes, op korte termijn georganiseerd, en
mocht u het hebben gemist, we willen dit in het voorjaar nog een keer doen.
Verder hebben de jongeren 15 november een feest georganiseerd in Los
Amaguitos, en ook dat was een hele goede avond, flinke opbrengst en een
gezellig feest. De volgende activiteit is onze aanwezigheid op de kerstmarkt,
zaterdag 13 december in Krabbendam. Daar zullen wij ook zijn met een
kraampje om spullen te verkopen. Daarnaast zullen enkele jongeren helpen
bij de Kerstinn van Krabbendam.
Een grote activiteit die op stapel staat is ETEN OVER JE GRENS… op
zaterdag 7 februari 18.00 uur in het Centrum, Stroet 80. Voor 17,50 euro per
persoon krijgt u daar een heerlijke maaltijd voorgeschoteld met wellicht een
Moldavisch tintje. Afgelopen jaar heeft de Providerjeugd van Dirkshorn ook
zoiets georganiseerd, en we hopen dat dit weer zo’n succes wordt. Opgeven
kan bij Laura Sytsma laurasytsma@gmail.com of telefonisch 0226-423087.
Werkvakanties in de media.
Onlangs is er op tv en in de media aandacht besteed aan vrijwilligerswerk
door jongeren in het buitenland. O.a. Unicef sprak over plekken waar
kinderen een toeristische attractie zijn, waar meer vrijwilligers komen dan
dat er weeskinderen zijn, en wat voor de nodige problemen zorgt. We
hebben Livingstone hierover ook benaderd en Livingstone heeft al een
reactie gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad, te vinden op :
www.livingstonereizen.nl/nieuws/703. Zeker de moeite van het lezen waard.
Livingstone erkent dat er wel misstanden zijn, maar dat dit niet voor alle
18

organisaties geldt. Bij de projecten van Livingstone komen geen hordes
vrijwilligers en we werken ook niet met zwaar beschadigde kinderen. De
kinderen zien altijd uit naar de komst van de vrijwilligers omdat onze
manier van aandacht geven anders is, ze groeien doordat ze gezien worden.
Dat is ons cadeau aan hun. We gaan daar niet alleen even kijken, we
bereiden ons er het hele jaar op voor.
Tot zover ons nieuws tot nu toe. U kunt ons ook volgen via Facebook: over
je grens, werkvakantie Moldavië 2015.
Namens de werkgroep Laura Sytsma

Ritmisch Koor D`Cymo
De laatste keren van het jaar zingen alweer. Op 21 december zingen we om
10.00 uur . Daarna gaan de meeste koorleden voor een kerst/broodmaaltijd
naar AHOJ. We zijn er altijd van harte welkom dus dat gaat zeker lukken.
En daarna op het Blanckendaell park aan. Nou is de broodmaaltijd in AHOJ
alleen voor de koorleden maar in de kerk en op het Blanckendaell park is
iedereen natuurlijk van harte welkom!
En dan Kerstmis, wij zingen op Eerste Kerstdag om 10.00 uur, Past.
Berkhout zal voor gaan.
We hopen op veel mensen in de kerk die op deze manier de Eerste Kerstdag
willen beginnen. De kerk is vast prachtig versierd, zo kom je, samen met
onze kerstzang, echt in de stemming.
Namens iedereen bij D`cymo wens ik jullie een warme, gezellige kerst en
dat het dagen worden waar iedereen straks tevreden op terugkijkt.
In 2015 zingen we voor het eerst in de kerk op 25 januari om 10.00 uur, met
Past. Berkhout als voorganger.
De volgende Schelp komt in februari 2015 uit, dus bij deze wensen we jullie
ook alvast een mooi en muziekrijk 2015 !
Gr. Connie Bakker
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Aanmelding eerste communie.
Het lijkt nog ver weg, maar over klein half jaar, op zondag 19 april 2015
is de viering van de 1e Heilige Communie.
Op zondag 8 februari 2015 begint de voorbereiding van de kinderen met een
presentatieviering.
Op de St. Barbara school in Tuitjenhorn wordt gedurende 13-15 weken
samen met de kinderen van groep 4 een project behandeld, dit vindt plaats
op de dinsdag- of donderdagmiddag van 14.15 tot 15.15 uur, vanaf begin
januari 2015.
De uitnodigingen voor de eerste communie zijn inmiddels via de
verschillende scholen in Harenkarspel verspreid. Mocht uw kind geen
uitnodiging hebben ontvangen, minimaal in groep 4 zitten, en wel willen
deelnemen aan de eerste communie, dan kunt u uiteraard ook rechtstreeks
contact opnemen met de werkgroep eerste communie voor de aanmelding
van uw kind.
De kinderen die hun eerste communie willen doen moeten wel het heilig
Doopsel hebben ontvangen. Mocht dit nog niet het geval zijn dan kunt u dit
via de pastorie nog regelen.
De bijdrage in de kosten van de 1e communie is € 15. Dit bedrag kunt u op
de eerste ouderavond (wanneer en hoe laat hoort u nog) aan de werkgroep
betalen.
U kunt mailen naar
Madeleine Goudsblom: enernieledam@quicknet.nl
Werkgroep Eerste Communie:
Dorien Dapper, Margret Terra,
Esther Dekker en Madeleine Goudsblom
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Vormsel
Beste ouders en kinderen,
In het voorjaar van 2015 zullen er uit onze parochie weer kinderen van
groep 8 gevormd worden. Het vormsel zal dit jaar plaatsvinden in onze
eigen Parochie H. Jacobus de Meerdere. Vanzelfsprekend zal dit weer een
feestelijke gebeurtenis worden.
Het Vormsel zal echter nog zinvoller worden door er met elkaar aan te
werken: Kerk, school, en ouders. Bij de voorbereiding spelen de ouders een
belangrijke rol. De kerk en de school zijn uiteraard bereid de ouders bij deze
taak te ondersteunen.
Dit jaar gaat juf Mariosé Huits samen met de kinderen aan het
vormselproject ‘In Vuur en Vlam’ werken. Dit is een project wat goed
aansluit op de belevingswereld van de kinderen, echt van deze tijd.
We hebben er alle vertrouwen in dat zij dit geweldig gaat doen met de
kinderen.
De eerste ouderavond zullen we met elkaar praten over het vormen, de
inhoud en werkwijze van het project en de praktische zaken rondom de
Vormselviering. Dit vindt plaats op dinsdag 13 januari a.s. om 19.30 uur op
de St. Barbaraschool. Op deze datum zal ook de definitieve datum van de
vormselviering bekend worden gemaakt.
De bijdrage voor het vormsel is € 20,00 per kind.
Als u uw kind wilt laten vormen, kunt u het onderstaande strookje invullen
en dit aan uw zoon/dochter meegeven. Zij kunnen dit vervolgens aan de
juf/meester geven.
Daar de eerste ouderavond al snel plaatsvindt ontvangen wij het ingevulde
strookje graag uiterlijk vrijdag 12 december 2014.
Als u nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Vriendelijke groeten, Werkgroep Vormsel.
Sandra Kaandorp, tel. 0226-395812, E: tomass@hetnet.nl
Annaly Buter, tel. 0226-391819, E: annaly.buter@quicknet.nl
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Naam: ………………………………………………………………………
Adres: …………………………………..………
Postcode: ………………….…
Woonplaats: …………………………….............
Tel.nr.: …………………….…
E-mail ……………………………...……...@ …………………………...
Handtekening ouder: ……………………………………..……………….

Respect, tolerantie, naastenliefde, opoffering en
vergeving!
Het zal wel aan de maand december liggen, de maand waarin de
winterstemming aan het nadenken zet... Op de nadering van de geboorte van
Jezus Christus denken wij aan de bijzondere mens die Hij is geweest en
vooral aan Zijn consequente goedheid naar alle mensen toe die respect,
tolerantie, naastenliefde, opoffering en vergeving verdienen.
Ook in onze tijd vinden wij deze normen en waarden van grote betekenis
voor gezond maatschappelijk functioneren.
Daar waar respect voor elkaars eigen inbreng, tolerantie met de aard van die
inbreng, naastenliefde als uiting van welgemeende collegialiteit, opoffering
als blijk van ruiterlijke erkenning van andermans toegevoegde waarde en
vergeving voor fouten uit het verleden aantoonbaar is, daar voelen wij ons
in goed vaarwater.
André JC Hagemeijer, parochiaan
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Stichting Vrienden van Joseph
p/a Bladstraat 5
1747 HJ Tuitjenhorn
Tel: 0226 391403
Bank: NL 28 RABO 0155 9930 11
RSIN/Fiscaalnr. 816035386
Emailadres: liesblommaart@quicknet.nl
ANBI keurmerk per 01-01-2008
Beste Mensen,
Al is het nu zomer in Kenia, de mensen merken er weinig van, want het
regent nog steeds elke dag, dat schreef Father Folkert vandaag nog. Het
weer is ook in Kenia van slag. De laatste keer dat we er waren had het ook
flink geregend stonden we dwars op de weg vanwege de gladheid. De
laatste zondag konden we niet naar Kaplamai voor de Eucharistieviering die
een extra tintje had omdat Father Joseph voor zou gaan, met wat extra zang
en dans vanwege de gasten uit Nederland. De pastoor van de parochie
Father Bonefas belde ons dat het niet verantwoord was omdat we na de
viering door moesten naar Nairobi.
Jammer ik had Pietjan graag laten zien, hoe het in de vieringen in Kenia
eraan toe gaat.
Op de terugweg nog even naar Sammy. Een gehandicapte jongen die nu op
een college is waar hij leert voor computerdeskundige.
Hij had nog wat problemen met z’n stageadres en de
money. Sammy wordt gesponsord door mensen uit
Tuitjenhorn, die het beste voor hem willen. Deze
jongen is tevoorschijn gekomen toen zijn moeder
overleed. Hij zat in huis waar Mary Wekesa hem vond.
Zij heeft hem naar een small home gebracht waar hij
liefdevol opgevangen is en naar school kon. Vanaf het
voortgezet onderwijs wordt hij al gesponsord en we
hopen over 3 jaar dat Sammy een goede baan kan vinden.
Hij is helemaal alleen, soms helpt Mary Wekesa hem, maar zij heeft ook
nog de zorg voor meer gehandicapten. Zo heeft Naomi ook haar Secundary
school helemaal afgerond en wacht nu op een sponsor om door te leren. Zij
is ook gehandicapt aan haar voeten, ze loopt redelijk goed maar wel met
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speciale schoenen. Ik weet niet precies wat ze verder wil gaan doen, maar
Father Joseph vroeg wel of we een sponsor voor haar wisten. Misschien
denkt U in deze Kersttijd dat is wel iets voor mij, om zo’n gehandicapt
meisje een goede toekomst te geven. Voor meer inlichtingen over haar kunt
u bij ons terecht.
We wensen u liefdevolle en gezellige Kerstdagen en een heel goed en vooral
gezond 2015.
Stichting Vrienden van Joseph.

Geschiedenis van Oud en Nieuw
‘Oud en Nieuw’ werd in de
loop van de geschiedenis
wisselend gevierd. Het werd
gevierd bij het begin van de
lente, op Sint Maarten, bij het
begin van de advent en op 21
december, de zonnewende.
Julius Caesar stelde
nieuwjaarsdag op 1 januari, maar niet iedereen hield zich aan die datum tot
uiteindelijk de Spaanse landvoogd weer teruggreep op de oude datum, 1
januari.
De Germanen vierden oud en nieuw in de winter en het heette toen
Joelfeest. Dat begon op 25 december en eindigde op 6 januari. In die
periode van 12 dagen stond de tijd stil. Vanaf die datum gaan de dagen weer
lengen en worden de nachten korter. Men vreesde de geest die in de
duisternis aanwezig was en ook de duisternis zelf. De geesten werden
verdreven met grote vuren, met knallen en lawaai. Het vuurwerk dat wij
kennen vindt daarin zijn oorsprong.
Rond oud en nieuw bestonden vele gebruiken. De Babyloniërs brachten
rond 2600 voor Christus een koningsoffer. Zij meenden dat de koning op
nieuwjaarsdag het mikpunt zou zijn van de goden. De koning werd dan
tijdelijk vervangen door een slaaf of een ter dood veroordeelde. Zij reden
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hem rond als een koning en tenslotte werd hij geofferd om de goden gunstig
te stemmen. Zo werd het kwaad voor een jaar afgewend.
Wie meer wil weten over de tradities rond oud en nieuw verwijs ik graag
naar het internet.
Pastoor Jan Berkhout

Kerst bij de Abdij van Egmond
Expositie kerststallen Vrienden van de Kerstgroep.
Van zaterdag 22 november tot en met zondag 4 januari exposeert de
Stichting Vrienden van de Kerstgroep bij Benedictushof.
Te zien zijn kerstgroepen uit alle windstreken, uit allerlei materialen.
Leden van de Vrienden van de Kerstgroep zijn aanwezig om de verhalen
over de kerstgroepen te vertellen.
De Vrienden van de Kerstgroep organiseren in deze periode de volgende
kinderworkshops en film (klankbeeld). Deze activiteiten zijn gratis.
Workshop kerststukjes maken.
Met deze workshop van de Vrienden van de Kerstgroep maakt u uw eigen
kerststukje. Voor jong en oud.
Datum: woensdag 17 december
Tijd: van 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Expositieruimte Vrienden van Kerstgroep
Workshop kersthanger maken.
Met deze workshop van de Vrienden van de Kerstgroep kunnen kinderen
een kersthanger van hout en papier maken.
Datum: woensdag 24 december
Tijd: van 10.00 - 16.00 uur
Locatie: Expositieruimte Vrienden van Kerstgroep
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Kaarsje dompelen of kaarsenstandaard draaien in de kerstvakantie.
Gedurende de gehele kerstvakantie (alleen niet in de weekenden) kunnen
kinderen een unieke regenboogkaars in de kaarsenmakerij maken, of een
kaarsenstandaard draaien in de pottenbakkerij.
Data: door de week, in overleg via 072 - 5062786.
Dan kunnen wij kijken of er plek is.
Kosten: € 3,- (kaars dompelen), €5,- (kaarsenstandaard)

Film over Driekoningen.
De Vrienden van de Kerstgroep draaien
deze zondag voor Driekoningen een film
ofwel een klankbeeld over de viering van
Driekoningen in de hele wereld.
Datum: zondag 4 januari
Tijd: van 11.00 tot 17.00 uur
Locatie: Egbert van Trierzaal

Gewijzigde openingstijden Benedictushof kerstperiode
- Van 16 november 2014 tot en met zondag 4 januari 2015 is Benedictushof
ook op zondag open.
- Op woensdag 24 december sluiten we om 16.00 uur.
- Op Eerste Kerstdag is Benedictushof gesloten.
- Op Tweede Kerstdag is Benedictushof geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
- Op woensdag 31 december sluiten we om 15.00 uur.
- Op donderdag 1 januari is Benedictushof gesloten.
Benedictushof, Vennewatersweg 27a
1935 AR Egmond-Binnen 072-5062786
abdij@abdijkaarsen.nl
www.benedictushof.nl
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Vastenestafette 2015
Inleiding
De Vastenestafettes van de afgelopen jaren zijn zeer positief ervaren. De
kaars, die als een estafettestokje werd doorgeven, brandde op vele plaatsen
in ons bisdom Haarlem-Amsterdam. In 2014 zelfs tijdens de Pelgrimstocht
vanuit Schoorl! Uit reacties blijkt dat de kaars verbondenheid en licht
gebracht heeft over parochie- en regiogrenzen heen. De kaars werd
vergezeld door een gebed en een dagboek.
Vastenaktie 2015
Het thema van de Vastenaktie is ‘Grenzeloos samen leven’. Dat laat de
Vastenaktie dit jaar zien in campagneland Sri Lanka, waar etnische en
religieuze scheidslijnen diepe kloven hebben gevormd in de samenleving.
Meedoen
Wij vragen uw hulp om tijdig een goede agenda te maken en een passende
route uit te stippelen voor een grenzeloze reis van de Vastenestafette kaars
door het bisdom.
Daarom willen wij u nu al informeren en u vragen of ook uw parochie
tijdens de 40-dagen tijd deel uit kan maken van de Vastenestafette en de
kaars te laten branden bij een of meer activiteiten. Het is de
verantwoordelijkheid van de MOV-groep om er voor te zorgen, dat een lid
van de werkgroep of een andere parochiaan aanwezig is bij (minimaal) het
laatste uur van de Vastenestafette-activiteit voorafgaand aan de eigen dag.
Aan het eind van die activiteit krijgt men dan de kaars en het boek
overhandigd en neemt men die mee naar de eigen parochie.
Tijdschema
Voor deelname aan de Vastenestafette ontvangen wij graag vóór 10 januari
2015 uw aanmelding.
Vervolgens kunnen wij de route van de kaars vaststellen, daarvan krijgt u
bericht. Op basis van het aanbod zullen we een zo logisch mogelijke route
uitzetten, wat mogelijk betekent dat niet alle activiteiten kunnen worden
opgenomen. We zullen echter ons uiterste best doen zoveel mogelijk
verbindingen te zoeken. De Vastenestafette start op Aswoensdag 18 februari
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op het bisdom en wordt afgesloten op woensdag 1 april met de chrisma mis
in de kathedraal.
Aanmelden
U kunt uw aanmelding mailen naar de coördinator van de Vastenestafette:
Anneke Donkers, jmcdonkers@gmail.com
Suggesties voor activiteiten, verhalen, gebeden en foto’s van de
Vastenestafettes in de afgelopen jaren kunt u vinden op;
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=vastenestafette

Berichten van de Lourdesgroep
Alkmaar
Reizen 2014
Het bedevaartseizoen 2014 zit er weer op. In dit
jaar heeft de Lourdesgroep Alkmaar zich weer
tweemaal aangesloten bij de Vereniging
Nederlandse bedevaarten (VNB).
In mei zijn 33 pelgrims en begeleiders naar Lourdes gegaan met de hoge
snelheidstrein. Hoewel het weer beter kon, hebben alle deelnemers met volle
teugen genoten.
In september reisden 34 pelgrims en begeleiders naar Lourdes met het
vliegtuig. Dit keer scheen de zon volop. Dit maakte mede dat ook deze reis
succesvol kon worden afgesloten.
Tijdens de reünie van beide reizen werd er gezellig nagebabbeld. Ook nu
kon worden geconcludeerd dat alle pelgrims en begeleiders tevreden op de
reizen terug keken.
Reizen 2015
In het komende jaar hebben we wederom ingeschreven op een tweetal
reizen:
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Treinreis: van zaterdag 2 mei t/m zaterdag 9 mei 2015
Vliegreis: van maandag 28 september t/m zaterdag 3 oktober 2015
De inschrijving voor deze reizen is vanaf nu geopend. Heeft u belangstelling
of wilt u eerst nog nadere informatie dan kunt u terecht bij:
Mevrouw Ans Captijn – van den Berg: telefoon 06 28 87 69 04
De heer Fred van den Berg: telefoon 072 – 515 00 38
Minder te besteden?
De inschrijving staat met name ook open voor mensen die financieel minder
draagkrachtig zijn. De Lourdesgroep Alkmaar gaat voor de reizen in 2015
een aantal fondsen aanboren. Met de binnenkomende gelden kunnen we dan
mensen extra financieel ondersteunen zodat ook zij een mooie reis naar
Lourdes kunnen maken.
Zorg nodig?
Binnen de begeleidingsgroep is professionele verpleegkundige zorg
voorhanden. Dus ook mensen met een zorgvraag kunnen zich inschrijven.
Indien nodig ontvangt u gedurende de hele reis (rolstoel)begeleiding.
Blote poppen gevraagd
De Lourdesgroep Alkmaar is op zoek naar blote poppen, maar aangekleed
mag ook. De poppen worden in de gebreide kleren gestoken door mevrouw
Riet Woldhuis-Tamis en vervolgens weer verkocht in het winkeltje van de
Lourdesgroep. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van de
stichting. De grootte van de poppen is ongeveer 30 tot 40 centimeter.
Heeft u nog poppen op zolder waar u eigenlijk toch niets meer mee doet,
dan kunt u deze inleveren bij:
Roos van den Berg – Ceresstraat 70 te Oudorp. Telefoon( 072) 515 00 38
Nella Groot – Mercuriusstraat 4 te Oudorp. Telefoon (072) 515 43 20
Winkeltje
Nu we het toch over het winkeltje hebben………… U kunt bij de dames
(zie hierboven) ook terecht voor allerlei cadeautjes, gemaakt van
handdoeken, theedoeken, dweiltjes, gastendoekjes, spuugdoekjes,
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zakdoekjes etc. Je kunt het zo gek niet bedenken. Om de prijs hoeft u het
niet te laten. Kijk voor het assortiment op de website
www.lourdesactiealkmaar.nl
Bonnen, zegels en waardepunten
De Lourdesgroep is nog steeds tuk op allerlei bonnen, zegels en
waardepunten. Van Douwe Egberts, bakkerij ’t Stoepje, de kaasboer krijgen
we er graag erg veel. Alles wordt ingewisseld voor materialen voor het
winkeltje en voor prijzen ten behoeve van de loterij.
Oud papier
U kunt uw oud papier ook nog steeds bij ons kwijt. Elke laatste vrijdag en
zaterdag (tot 12.00 uur) van de maand staat er een grote container bij het
Murmellius college aan de Westerweg in Alkmaar. Hier kunt u uw oud
papier in kwijt. Ook deze opbrengst komt weer ten goede aan onze
activiteiten.
Informatie
Voor alle informatie over de activiteiten van de Lourdesgroep Alkmaar kunt
u terecht bij:
Ans Captijn – van den Berg: telefoon 06 28 87 69 04
Fred en Roos van den Berg: telefoon (072) 515 00 38
Nella en Wilbert Groot: telefoon (072) 515 43 20
Kijk ook gerust eens op onze website: www.lourdesactiealkmaar.nl. Op de
website staat tal van informatie. Tevens kunt u hier online een donatie doen.
Op deze manier is uw gift fiscaal aftrekbaar (ANBI status).

Jong Bisdom Haarlem
Zondag 11 januari organiseert Jong bisdom Haarlem de tienerdag voor
tieners uit bisdom Haarlem-Amsterdam. Tieners vanuit het hele bisdom van
12 t/m 17 jaar zijn uitgenodigd om dit spektakel mee te maken. Heb jij zin
in een flink portie plezier en lol en ontmoet je graag andere tieners uit ons
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bisdom? We hebben speciaal voor jou een aantal leuke dingen op een rij
gezet die je niet wilt missen.
Lachen, rollen en rennen met Bubbelvoetbal!
Om de boel even lekker los te gooien gaan we bubbelvoetbal spelen. Je kent
het spelletje voetbal wel, maar dan net even iets anders. Iedereen propt zijn
bovenlijf in een luchtbubbel en loopt met deze bubbel door de zaal. We
spelen met twee teams tegen elkaar. Lekker rennen, rollen, vallen en weer
opstaan. Het wordt een hilarische middag en als je goed kunt voetballen heb
je daar helemaal niks aan.
Kijk hier even hoe Bubbelvoetbal gaat:
https://www.youtube.com/watch?v=zhuYEoHTr_w
Aan het einde van de dag zullen we de eucharistie vieren bij de bisschop
thuis in de huiskapel. De hulpbisschop zal er bij aanwezig zijn en voorgaan
in de viering.

Bedevaart 2015
Sommige van jullie hebben zich al opgegeven voor de bedevaart naar Rome
die we met ons bisdom in mei 2015 gaan maken. Ook voor tieners hebben
we een programma vol verhalen, avontuur en andere ontdekkingen. Wil je
meer weten over deze reis dan is het handig als je naar de tienerdag komt,
daar hoor je meer. Deze dag kun je al je vragen stellen.
Meld je aan!
Voor verschillende activiteiten tijdens de tienerdag moeten we weten met
hoeveel we zijn. Dus zorg dat jij of jullie groep er bij is en meld je aan via
de website http://www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/tieners/tienerdagbubbelvoetbal-de-bedevaart-en-heel-veel-lol-kom-ook/ Aanmelden kan tot
maandag 4 januari 2015.
Praktische informatie
Wanneer: 11 januari 2015
Tijd: 11:00 - 17:30
Waar: Haarlem Kruisweg 63
Entree: Gratis!
Heb je vragen neem contact op met Matthijs via mjansen@bisdomhaarlemamsterdam.nl of bel 023- 5112606. We zien je of jullie daar!
Tot dan.
Team tienerprogramma Bisdom Bedevaart
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Kerstgedicht

Jozef en Maria zijn op reis gegaan.
Maria zit op het ezeltje en Jozef loopt vooraan.
Ze komen laat in Bethlehem.
De mensen slapen al.
Nergens is een plekje meer, alleen nog een stal.
In het veld zijn herders.
Zij houden in de nacht, over hun schapen,
bij het vuur de wacht.
Opeens komt er een engel.
Die zegt tegen hen;
"Jezus is geboren, ga vlug naar Bethlehem!"
De herders zeggen; "Kom, we gaan het Kindje zoeken.
Het is geboren in een stal, gewikkeld in wat doeken.
"Drie mannen zien een grote ster.
Die mannen zijn heel wijs.
Ze willen naar het Koningskind en dus gaan ze op reis.
Zo komen ze in Bethlehem, daar zoeken ze een poos.
Ze vinden Jezus in de stal en geven Hem cadeaus.
De herders knielen neer voor Jezus.
Eerbiedig zeggen zij: "Jezus is onze Koning,
Hij maakt de mensen blij."
Alle mensen, groot en klein, krijgen het te horen,
dat vannacht in Bethlehem Jezus is geboren!
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Vieringen en Intenties van 14 december t/m 15 februari 2015
Intenties in het verleden opgegeven voor de zaterdag gaan over naar de
zondag, tenzij er bij uitzondering op een zaterdagavond een viering is
gepland.
Zondag 14 december 2014 10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: Mw. Beemsterboer
Misdienaars: Juul en Maud
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Uit
dankbaarheid voor Jan en Ans en voor overleden familie Bleeker-Koning
Woensdag 17 december 2014 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Kruyer-Baas, Mw. Entes-Karsten, Mw. Broersen-Kruijer, Mw.
Pronk-Tesselaar. Stofzuigen: Cor Kruijer.
Woensdag 17 december 2014 (derde woensdag van de maand)
voor ouders die hun kindje willen laten dopen.
Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot
15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com.
Woensdag 17 december 2014 17.00 uur Gezinsviering
►Kerstviering Sint Barbaraschool◄
Voorgangers: onderwijzers
Vrijdag 19 december 2014 9.20 uur Eucharistieviering in het St.
Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Pronk
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 21 december 2014 10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
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Misdienaars: koster
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, dochter Kitty en levende en overleden familie ● Jan
Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Johannes Oudhuis en
Cornelia Oudhuis-Groen
Woensdag 24 december 2014 15.00 uur Eucharistieviering in het St.
Jozefpark
►Kerstmis◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Entes
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Familie Dekker-Bommer ● Herman Poland ● Kees Broersen en zijn
zoon Ron ● Toon Driesse en overleden familie Stoop-Kramer
Woensdag 24 december 2014 18.00 uur Gezinsviering
►Herdertjesviering◄
Voorganger: Gezinswerkgroep m.m.v. Jeugdkoor
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Dark Tesselaar en overleden familie ● Johannes Pronk, Maria PronkBommer en de kinderen
Woensdag 24 december 2014 21.00 uur Eucharistieviering
►Kerstnacht◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Huits
Misdienaars: Meike en Jessica
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ●
Andries Zomerdijk en overleden familie Zomerdijk-Ligthart ● Cees
Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer ● Cornelis Entes, levende en
overleden familie Entes-Ligthart ● Dirk Veldboer en overleden familie
Veldboer-Bommer ● Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne
Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Karsten en zijn gezin ●
Johannes Groot en Maria Groot-Vlugt ● Nellie Entes ● Overleden familie
Mooy-Strooper ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Berkhout
en Clasina Nibbering en overleden familie ● Petrus Blom en Maria Blom35

Groot, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Ris en Edith Strooper en
familie ● Sjaak Tiebie, Jelle Tiebie en overleden familie ● Sjoerd Nota,
Petronella Nota-Burger en zoon George ● Theodorus Schotten en
Wilhelmina Schotten-Klaver en kleindochter Elske ● Wilhelmus Kaandorp
en Catharina Kaandorp-Groot, kinderen en kleinkinderen ● Wilhelmus
Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en dochter Truus
Donderdag 25 december 2014 10.00 uur Eucharistieviering
►Eerste Kerstdag◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Misdienaars: Rens en Bart
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Annet Korver-Mooij ● Cees Limmen, Catharina Limmen-Spaans,
Cor de Horde en Agie de Horde-Overman ● Cornelis Dekker, Aaltje
Dekker-Buter, Henk, Tinus en Ina ● Cornelis Groot, Elisabeth GrootButer en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Doris BleekerSmit ● Henk Blokdijk, zoon Jacob en overleden familie ● Jaap
Schilder ● Krijn de Ruiter en overleden familie ● Maarten Burger en
Alida Burger-Tesselaar, Truus Burger-Groot, Ise Burger, Joop Kamp
en Trudy Kamp-Bakkum ● Maarten Blankendaal, Veronica
Blankendaal-Blom en overleden kinderen ● Mevrouw WallrothMulder ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Paul Bruin, familie
Bruin-Appelman en familie Ligthart ● Petrus Berkhout en Clasina
Nibbering en overleden familie ● Riet Hoogeboom-Bes ● Toon
Driesse en overleden familie Stoop-Kramer ● Wim Pancras en
overleden familie Pancras-Ligthart ● Wim Strooper en zijn familie
Donderdag 25 december 2014 14.00 uur Gezinsviering
►Kerstspel/kindje wiegen◄
Voorganger: Gezinswerkgroep m.m.v. Jeugdkoor
Vrijdag 26 december 2014 10.00 uur Eucharistieviering
►Tweede Kerstdag◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Entes
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Misdienaars: Juul en Maud
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Herman Poland ● Jan de Wit ● Levende en overleden familie
Besteman-Schilder ● Nel Spaansen-Boekel ● Toon Hof en dochter
Yvonne

Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!
Zaterdag 27 december 2014 20.00 uur
Neva optreden
Zondag 28 december 2014 10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Meike en Jessica
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cor Buter, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria
Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra TesselaarBlankendaal ● Hubert Wilhelm van Brederode en Sybilla van BrederodeGreweldinger ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Dekker,
Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan van Straaten en Cornelia van
Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en
Dieuw Zutt-Spaans ● Nellie Entes ● Overleden familie van Schagen-Bruin,
Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Toos Karsten-Wit ●
Voor een bijzondere intentie ● Willem Dekker en Truus DekkerBlankendaal en familie
Woensdag 31 december 2014 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Rietveld-Hoogeboom, Mw. Jorna-Vertelman, Mw. Bill – Oudhuis,
Mw. Rikky Verlaan. Stofzuigen: Gerard Entes
Woensdag 31 december 2014 19.00 uur Eucharistieviering
►Oudejaarsavond◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. Fanfare
Lector: mw. Bleeker
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Misdienaars: koster
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen
● Annet Korver-Mooij ● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer
● Dark Tesselaar en overleden familie ● Jaap Schilder ● Jan en Corrie
Stoop-Limmen ● Johannes Pronk, Maria Pronk-Bommer en de
kinderen ● Maarten Burger en Alida Burger-Tesselaar, Truus BurgerGroot, Ise Burger, Joop Kamp en Trudy Kamp-Bakkum ● Overleden
familie Entes-Tromp en uit dankbaarheid ● Pastoor Johannes Nicolaas
Timmer ● Petrus Berkhout en Clasina Nibbering en overleden familie
● Petrus Blom en Maria Blom-Groot, Ben Buter en zegen over zijn
gezin ● Ris en Edith Strooper en familie ● Sjoerd Nota, Petronella
Nota-Burger en zoon George ● Wilhelmus Kaandorp en Catharina
Kaandorp-Groot, kinderen en kleinkinderen ● Wim Strooper en zijn
familie
Vrijdag 2 januari 2015 09.20 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Bleeker
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Herman Poland
Zondag 4 januari 2015 10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. St. Caeciliakoor
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Familie Kruijer-Baas ● Guurtje Blankendaal ● Hubert Wilhelm van
Brederode en Sybilla van Brederode-Greweldinger ● Johannes Pronk,
Agatha Pronk-Blankendaal, Niek en Margriet ● Overleden familie
Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ●
Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus
Arnoldus Bekker en Catharina Elisabeth Bekker-Boon
Vrijdag 9 januari 2015 09.20 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Pronk
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Zondag 11 januari 2015 10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Rens en Bart
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Jan
Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Mattheus Pronk, Elisabeth PronkStrooper en overleden kinderen ● Mevrouw Wallroth-Mulder ●
Theodorus Schotten en Wilhelmina Schotten-Klaver en kleindochter
Elske
Woensdag 14 januari 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht
Mw. Pronk-Schotten, Mw. Bleeker-Groot, Mw. Thea Nota, Mw. GrootBaas. Stofzuigen: Cor Hoogeboom.
Vrijdag 16 januari 2015 9.20 uur Eucharistieviering in St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Entes
Zondag 18 januari 2015 10.00 uur Oecumenische viering
Voorgangers: Da. Hana, Ds. Monsma, Da van Benthem, Past. Bleeker,
Past. Berkhout m.m.v. Kinderkoor Waarland en Enjoy Dirkshorn
Lector: mw. Huits, kindernevendienst

Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!
Woensdag 21 januari 2015 (derde woensdag van de maand)
voor ouders die hun kindje willen laten dopen.
Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00
tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan
par.jacobus@outlook.com.
Vrijdag 23 januari 2015 9.20 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Bleeker
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Zondag 25 januari 2015 10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Misdienaars: Juul en Maud
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cor Buter, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en
Maria Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra
Tesselaar-Blankendaal ● Jaap Schilder ● Jan Dekker, Selma DekkerJonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten en zijn gezin ● Jan van Straaten
en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en
Truusje ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Kees
Broersen en zijn zoon Ron ● Nellie Entes ● Overleden familie van
Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ●
Riet Hoogeboom-Bes ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere
intentie ● Willem Dekker en Truus Dekker-Blankendaal en familie
Woensdag 28 januari 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw Tesselaar-Bleeker, Mw. Blokker-Bleeker, Mw. Bleeker- Broersen, Mw.
Groenland-Hof. Stofzuigen: Cor Kruijer Az.
Vrijdag 30 januari 2015 9.20 uur Eucharistieviering in het St.
Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Pronk
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 1 februari 2015 10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorgangers: dhr. Piket en mw. Beemsterboer m.m.v. Mannenkoor T
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Guurtje Blankendaal ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal,
Niek en Margriet ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus
Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en
Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Arnoldus Bekker en
Catharina Elisabeth Bekker-Boon
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Vrijdag 6 februari 2015 9.20 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Entes
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Herman Poland
Zondag 8 februari 2015 10.00 uur Gezinsviering
►Presentatieviering 1e communicantjes◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. Jeugdkoor
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Guurtje Blankendaal ● Hubert Wilhelm van Brederode en Sybilla
van Brederode-Greweldinger ● Mattheus Pronk, Elisabeth PronkStrooper en overleden kinderen ● Theodorus Schotten en Wilhelmina
Schotten-Klaver en kleindochter Elske
Woensdag 11 februari 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. den Das-Kramer, Mw. Broersen-Kruijer, Mw. Kaandorp-Pronk, Jan
Broersen, Stofzuigen: Piet Spaansen
Vrijdag 13 februari 2015 9.20 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Bleeker
Zondag 15 februari 2015 10.00 uur Eucharistieviering
►Presentatieviering vormelingen◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Misdienaars: Meike en Jessica
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Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E par.jacobus@outlook.com
W www.parochietuitjenhorn.nl
Rekeningnummer Rabobank 36 32 01 092
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
Bestuursleden
Klaas Bleeker, vicevoorzitter
Dorpsstraat 5
T 0226 391742
E klaas-greet@scarlet.nl
Vacature, secretaris
E par.jacobus@outlook.com
Mart Hof, penningmeester
Kalverdijk 44
T 0226 393368
M 06 53931087
E marthof@quicknet.nl
Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie
De Praam 21
T 0226 392852
M 06 20800243
E liesbruin@msn.com
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Contactadressen
Emeritus pastoor Jan Berkhout
Tethart Haagstraat 3
1816 KP Alkmaar
T 072 8449337
M 06 23040263
E jberkhout@zonnet.nl
Administrator Eduard Moltzer pr.
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
T 0224 212357
E don.eduard@planet.nl
Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Klaas en Greet Bleeker
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E par.jacobus@outlook.com
Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932
Ziekencomité
Mw. Nel Swaab-Blokdijk
T 0226 392932
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Colofon
Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een
oplage van 750 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het
parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.
Redactie ‘de St. Jacobsschelp’ en Website:
Emeritus pastoor Jan Berkhout, redacteur liturgie & pastoraat
Liesbeth Bruin, redactrice communicatie
Stefan Goselink, redacteur website (www.parochietuitjenhorn.nl)
Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking
E-mail redactie: par.jacobus@outlook.com
Bezorging: wijkcontactpersonen
Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke
toestemming van de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder
opgaaf van redenen.
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