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Schema voor kerkelijk nieuws ”de St. Jacobsschelp”
Kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” uiterlijk woensdag
18 maart 2015 te zenden naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com
Misintenties uiterlijk vrijdag 13 maart 2015 door te geven aan het
secretariaat.
Het volgende parochieboekje is gepland voor bezorging in de week van
dinsdag 24 t/m zaterdag 28 maart 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
Het nieuwe jaar is begonnen
Inderdaad is het nieuwe jaar begonnen.
De eerste week van dat nieuwe jaar had
ik drie uitvaarten. Geen crematies, maar
echte begrafenissen. Het weer werkte
niet mee, veel storm en regen en ik vatte
een behoorlijke kou die een stevige
bronchitis tot gevolg had. Het kuurtje dat ik van de dokter kreeg zorgde ook
weer voor een spoedig herstel. Op een andere plaats worden onze doden
herdacht. De familie wens ik veel sterkte toe.

Terugblik op de kersttijd
Met een goed gevoel kijk ik terug op de maand december van het vorig jaar.
Om te beginnen met de kerk: de Groene Handjes hadden de kerk heel mooi
gemaakt. De kerk was prachtig versierd en in de kerstsfeer gebracht. Dan de
koren. Alle diensten waren prachtig verzorgd. Ik wil de koren daar hartelijk
voor bedanken, want er werden extra repetities gehouden. Om te beginnen
op 24 december het Mannenkoor in het Sint Jozefpark voor de kerstdienst
voor de ouderen en bewoners van het Sint Jozefpark. Om zes uur de
herdertjesviering voor de kinderen, verzorgd door kinderen en Mariosé
Huits. Ik heb alleen maar enthousiaste reacties gehoord. Om 21.00 uur de
nachtmis met het Caeciliakoor. Een volle kerk. Op kerstmorgen zong het
Ritmisch Koor. Ook nu weer een volle kerk. Op de Tweede Kerstdag zong
weer het mannenkoor. Ik wil de koren, de dirigenten, de organisten hartelijk
bedanken. Er zijn dit jaar beduidend meer mensen naar de kerstdiensten
gekomen.
Oudejaarsavond werd ook nu weer
verzorgd door de Fanfare met André als
dirigent. Waar ik van genoot was de
aanwezigheid van twee jongetjes (hun
namen ontschieten mij even) die ook op
een voortreffelijke manier hun bijdragen
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leverden aan de dienst en ook nog even een demonstratie gaven van hoe zij
hun instrument bespeelden. Met een goed gevoel ben ik weer aan het
nieuwe jaar begonnen. Dit jaar ben ik al negen jaar werkzaam in
Tuitjenhorn en hoop het nog lang te kunnen doen als mijn gezondheid het
toelaat. Dank ook aan de koster, Matt Hoogeboom, die heel wat uren in de
kerk heeft doorgebracht alsook dank aan de andere kosters en de lectoren.

Eerste Communie en Doopsel
Inmiddels heeft op 20 januari de eerste ouderavond voor de Eerste
Communie plaats gevonden. Dit jaar zijn er 11 communicanten. Elk jaar
wordt dat getal lager en u mag best weten dat ik mij daar zorgen over maak.
Die zorgen hangen samen met het aantal dopelingen. Steeds meer mensen
laten hun kinderen niet meer dopen. Het aantal kinderen dat in groep 4 zit is
29. Ook dat getal is minder dan andere jaren. Van de 29 kinderen doen dus
11 kinderen hun Eerste H. Communie. In de jaren dat ik in Tuitjenhorn werk
kan ik zeggen dat de samenwerking met de school altijd heel plezierig is.
Niet alle ouders van de kinderen van groep 4 zijn katholiek en er zijn er ook
die niks met de kerk hebben. Toch zou ik de ouders willen vragen na te
denken over de vraag: wat zou ik mijn kind willen meegeven voor het
leven? Elke mens stelt vroeg of laat de vraag: wat is de zin van mijn leven?
Leef ik alleen maar om tijdelijk hier op deze planeet te zijn en na de dood is
er niks meer? Elke mens heeft toch een basis nodig waarop hij zijn leven
kan begronden. Soms nemen jongeren hun toevlucht tot de Islam, een religie
met een stevige structuur, die houvast geeft. Zou u willen dat uw kind als
het de leeftijd heeft dat het gaat zoeken naar de zin van het leven dan
overgaat tot de Islam? Want dat gebeurt op dit moment en dan ook nog gaat
vechten in Syrië? U kunt mij altijd uitnodigen voor een gesprek en ik kan u
dan vertellen wat het hart is van het christelijk geloof. Ik hoor graag van u.

Heilig Vormsel
Op 13 januari heeft de eerste ouderavond plaats gevonden. Vijftien kinderen
zullen dit jaar gevormd worden. Daarmee is Tuitjenhorn een van de
parochies in het bisdom met een groot aantal vormelingen. Het Vormsel
wordt toegediend op zondag 12 april. In Warmenhuizen zijn er drie
vormelingen. Ik heb de parochie laten weten dat zij zeer welkom zijn bij de
voorbereiding en de toediening van het Vormsel. Met drie vormelingen kun
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je geen project opzetten en wel met 18 vormelingen. De komende weken
worden de vormelingen begeleid door Mariosé Huits.

Veertigdagentijd
Op woensdag 18 februari begint de
veertigdagentijd… Aswoensdag. In
het Sint Jozefpark is de dienst van
vrijdag verplaatst naar deze dag. In de
dienst wordt de as gewijd en iedereen
krijgt een askruisje. Om 19.00 uur ’s
avonds is de dienst in de kerk, ook
dan vindt de aswijding plaats met het
uitdelen van het askruisje. As op je hoofd was in het Oude Testament een
teken van boetedoening. Ik hoop dat vele parochianen deze dienst zullen
meemaken. De natuur gaat zich vernieuwen, de sneeuwklokjes bloeien en de
tulpenbollen komen uit de grond voorafgegaan door de bloei van de gele
narcissen. Zo gaan we op weg naar een nieuwe tijd, naar een nieuw leven:
Pasen.
Pastoor Jan Berkhout

Nieuws van de Avondwake groep
Tijdens onze jaarvergadering in november vertelde Ali dat ze graag wilde
stoppen met haar werkzaamheden voor de Avondwake groep. Na twintig
jaar wil ze graag het stokje doorgeven aan Corine Buiter.
Wij als groep hebben veel aan Ali te danken. De manier waarop we nu
functioneren is voor een groot deel gebaseerd op haar goede basis. Als
warme, hartelijke collega zullen we haar erg missen. Maar nadat ze ruim 20
jaar lid geweest is van de Avondwake groep geven we haar groot gelijk dat
nu de kans zich voordoet, er een opvolgster klaar staat, dat ze dan het stokje
doorgeeft. Ali enorm bedankt voor alles wat je aan ons geleerd hebt .
De Woord- en Communievieringen blijft Ali wel doen, alsmede het
ondersteunen in het secretariaatswerk en natuurlijk actief lid van D’cymo.
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Met de komst van Corine bestaat de Avondwake groep uit vier personen.
Helmine Bruin-Kok, Marian Tesselaar- Entes, Corine Buiter-Blokdijk en
Elma Veldboer-Beemsterboer.
Het is voor ons altijd een grote eer om een Avondwake te mogen verzorgen.
Dat we mogen meehelpen aan een persoonlijk afscheid, dat voor een ieder
anders is.
Elma Beemsterboer

Familieberichten
In memoriam
Margaretha Maria Schotten
27 april 1940 werd Margaretha Maria Schotten
geboren in Kerkbuurt, als 2e kind en oudste
dochter, van Theodorus Schotten en Wilhelmina
Schotten-Klaver, in een gezin van 9 kinderen. Ze
ging naar de meisjesschool in Tuitjenhorn. Ze
wilde daarna heel graag doorleren, maar in het
grote gezin was haar helpende hand hard nodig.
Ze volgde wel de opleiding tot coupeuse.
Ze hielp in vele gezinnen met verstel- en naaiwerkzaamheden.
Op een dansavond ontmoette ze Jan Ligthart met wie ze 16 oktober 1963 is
getrouwd. Samen kregen ze 3 kinderen. Gretha was er altijd voor haar gezin.
Haar opleiding tot coupeuse kwam erg goed van pas. Ze maakte alle kleding
maar ook alle gordijnen, kussens, slopen en lakens in huis. Ze bakte van
alles en er was een tijd dat ze zelfs haar eigen boter en yoghurt maakte.
Naast het gezin hielp ze in alle jaargetijden mee in het tuindersbedrijf en
vele uren werkte ze in de groentetuin. In en om huis zorgde ze voor al het
schilder- en behangwerk. Ze was een alleskunner. Ondanks al deze drukte
kon ze ook nog tijd vinden voor sporten, Engelse les en op latere leeftijd
ging ze zelfs nog op computerles.
Nadat Jan gestopt was met werken kwam er wat meer tijd voor ontspanning.
Samen wandelden en fietsten ze veel. Ze hebben een aantal verre reizen
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gemaakt onder andere naar Kenia. Gretha deed ook steeds meer
vrijwilligerswerk. Ze was vrijwilligster in het Jozefpark en ze hielp tijdens
eucharistievieringen voor de ouderen. In de kerk ging ze voor bij het
rozenkrans bidden en hielp ze bij het koffieschenken na de vieringen. Ook
in de kerk deed ze naaiwerkzaamheden. Ze maakte voor pastoor een overjas
om te dragen tijdens uitvaarten. Ze maakte toga’s, superplies, stola’s en
altaarkleden. Samen met Jan was ze suppoost in het museum van de
historische vereniging.
Begin 2014 begon Gretha klachten te krijgen van een ernstige hersenziekte
waaraan ze op 31 december 2014 in het bijzijn van haar man en de kinderen
thuis is overleden.

Van harte gefeliciteerd!
Op 7 februari viert de heer W.M.P. Wesselink zijn
91ste verjaardag.

Op 4 maart viert mevrouw J.E. Ligthart haar 92ste verjaardag.
Op 28 maart viert de heer M. Bleeker zijn 90ste verjaardag.

Dopelingen
Zondag 15 februari 2015 wordt gedoopt

Niek Blankendaal
Zoon van
Coen Blankendaal en Jorike Blankendaal- Dijkstra
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KERKGESCHIEDENIS, aflevering 1
Paus Franciscus (2013 - )
Paus Franciscus, geboren als
Jorge Mario Bergoglio (Buenos
Aires, 17 december 1936), is
sinds 13 maart 2013 de paus
van de Rooms-katholieke Kerk,
een positie die inhoudt dat hij
leider van deze kerk, bisschop
van Rome en soeverein van
Vaticaanstad is. De Argentijn is
de eerste jezuïet die paus werd,
de eerste uit Latijns-Amerika en
van het zuidelijk halfrond. Paus
Franciscus wordt door de
Rooms-katholieke Kerk
beschouwd als de 266e paus. Hij is de opvolger van Benedictus XVI, die op
28 februari 2013 aftrad wegens gezondheidsproblemen.
Zijn hele leven, als individu zowel als religieus leider, staat hij bekend om
zijn nederigheid, zijn bekommernis om de armen en zijn inzet voor dialoog
als een manier om bruggen te bouwen tussen mensen van alle
achtergronden, overtuigingen en religies. Sinds zijn verkiezing tot paus
toont hij een simpelere en minder formele aanpak van het pausdom. Zo
verkiest hij het Vaticaans gastenverblijf als woonstee in plaats van het
Pauselijk Paleis. Zijn eenvoud en menselijkheid hebben hem in korte tijd
veel populariteit opgeleverd.
Hij studeerde voor priester aan het seminarie Inmaculada Concepción in de
wijk Villa Devoto van Buenos Aires. Als seminarist was Bergoglio naar
eigen zeggen "verblind" geraakt door een meisje dat hij op een bruiloftsfeest
was tegengekomen. Volgens hem kon hij een week lang niet bidden, omdat
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hij steeds haar beeld voor ogen had. Hij kwam tot de conclusie dat hij een
keuze moest maken en besloot haar te vergeten en te kiezen voor het
priesterschap.
Op 21-jarige leeftijd werd het bovenste deel van zijn rechterlong verwijderd
wegens een ernstige longontsteking en drie cysten, kwalen die destijds door
een gebrek aan antibiotica niet anders te behandelen waren. Naar eigen
zeggen heeft hij drie dagen tussen leven en dood gezweefd.
Op 11 maart 1958 trad hij toe tot de orde der jezuïeten. Aan het Colegio
Máximo San José in San Miguel behaalde hij in 1960 een graad in de
wijsbegeerte.
Paus
Paus Benedictus XVI kondigde op 11 februari 2013 onverwacht aan dat hij
op 28 februari dat jaar aftrad. Als reden gaf de paus dat hij door zijn hoge
leeftijd "geestelijk en lichamelijk'" zijn functie niet meer naar tevredenheid
kon uitoefenen.
Op 13 maart 2013 werd Jorge Bergoglio, op de tweede dag van het conclaaf,
in de vijfde stemronde verkozen tot paus. Hij is de eerste niet-Europese paus
sinds de Syriër Gregorius III (731-741), en de eerste van het zuidelijk
halfrond. Ook is hij de eerste jezuïet die paus is geworden.
Zijn aantreden kenmerkte zich door soberheid, die hij ook tot uitdrukking
brengt in zijn kleding en het gebruik van de pauselijke symbolen. Zo koos
paus Franciscus ervoor om na zijn verkiezing eenvoudig in het wit gekleed
op het balkon te verschijnen, waar de meeste pausen bij die gelegenheid met
de rode mozetta (= een ceremoniële cape), de rijk geborduurde staatsiestola
en een gouden kruis getooid waren. De stola droeg hij alleen tijdens het
uitspreken van zijn eerste Urbi et orbi. En hij gebruikte de zilveren pectorale
die hij al had toen hij nog kardinaal en aartsbisschop was van Buenos Aires.
De mozetta liet hij achterwege. Zijn vissersring is niet van goud, maar van
verguld zilver.
Paus Franciscus spreekt vloeiend Spaans, Italiaans, Duits en Latijn.
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Franciscus stak al snel zijn hand uit naar niet-gelovigen. Zo zei hij op 24
mei 2013 dat ook atheïsten in de hemel kunnen komen. Op 11 september
2013 zei Franciscus zelfs een dialoog te zoeken tussen christenen en
ongelovigen.
Pausnaam
Bergoglio noemt zich Franciscus als eerbetoon aan Franciscus van Assisi,
de apostel van de armen, die ook voor de stichter van de jezuïetenorde
Ignatius van Loyola een groot voorbeeld is geweest. Ter gelegenheid van
zijn eerste Angelusgebed op 17 maart 2013 zei hij dat hij de naam had
aangenomen van de patroonheilige van Italië en dat die zijn spirituele
banden versterkt met het land waar zijn familie oorspronkelijk vandaan
komt.
Sociale leer
Franciscus staat bekend als een verdediger van de armen. "We leven in het
meest ongelijke deel van de wereld, dat het meest is gegroeid, maar dat de
ellende het minst heeft verminderd", zei Bergoglio tegen LatijnsAmerikaanse bisschoppen in 2007. "De onrechtvaardige verdeling van
goederen duurt voort, wat een situatie veroorzaakt van sociale zonde die
uitschreeuwt naar de hemel, en die de mogelijkheden van een voller leven
limiteert voor zovelen van onze broeders." Vaticaankenner Gerard
O'Connell vertelde over hem: "Dit is een man die naar de krottendorpen gaat
en met de mensen kookt."
Zwakkeren
In 2007 veroordeelde Bergoglio dat wat hij "de culturele tolerantie van
kindermishandeling" noemde en het "wegwerpen van de ouderen". Hij liet
sterk zijn afkeur blijken over de mishandeling van kinderen, dat hij
"demografisch terrorisme" noemde, en beweende hun uitbuiting. Ook het
verwaarlozen, en als waardeloos beschouwen, van ouderen om hun hoge
leeftijd keurde hij af.
Jezus Christus belijden
Zowel in zijn eerste homilie (preek/overweging) als paus als in zijn eerste
toespraak tot de kardinalen sprak Franciscus over het wandelen in de
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aanwezigheid van Jezus Christus en benadrukte hij de opdracht van de Kerk
om hem te verkondigen. In de audiëntie met de kardinalen zei hij:
"Aangezet door het Jaar van het Geloof zullen we allen samen, herders en
gelovigen, een poging doen om gelovig te reageren op de eeuwige missie:
Jezus Christus naar de mensheid te leiden, en de mensheid naar een
ontmoeting met Jezus Christus: de Weg, de Waarheid en het Leven,
werkelijk aanwezig in de Kerk en, tegelijkertijd, in elk persoon. Deze
ontmoeting maakt ons nieuwe mensen in het mysterie van de Genade, en zet
ons hart aan tot de christelijke vreugde die voor degenen die Hem in hun
leven verwelkomen het honderdvoudige is wat Christus ons geeft."
In zijn homilie benadrukte hij dat "als we Jezus Christus niet belijden, er
dingen misgaan. We worden wellicht een liefdadigheidsorganisatie, maar
niet de Kerk, de bruid van de Heer." Verder verkondigde hij dat "Wanneer
we Jezus Christus niet belijden, we de wereldsheid van de duivel belijden ...
wanneer we Christus belijden zonder het kruis, zijn we geen leerlingen van
de Heer, dan zijn we werelds."
Het thema van het afwijzen van "geestelijke wereldsheid" is zelfs voor hij
paus werd omschreven als leidmotief van zijn verkondiging. Vanuit zijn
visie op wereldsheid als het "centreren op het zelf", noemde hij dit het
"grootste gevaar voor de Kerk, voor ons, die de Kerk zijn."
Maria, die de knopen ontwart
Paus Franciscus heeft, sinds zijn studietijd in Duitsland, een bijzondere
verering voor Maria, die de knopen ontwart. Hij nam ansichtkaarten van dit
genadebeeld, dat zich in het Beierse Augsburg bevindt, mee terug naar
Argentinië. Sindsdien worden kopieën van het wonderdadige schilderij in
verscheidene Argentijnse kerken vereerd. Ook als paus bleef hij regelmatig
verwijzen naar deze volksdevotie.
Celibaat
In het boek 'Sobre el Cielo y la Tierra' (= 'Over de Hemel en de Aarde') uit
2012 geeft dan nog kardinaal Bergoglio aan niet uit te sluiten dat voor
rooms-katholieke priesters het celibaat wordt opgeheven, maar alleen
culturele redenen zouden daarvoor volgens hem aanleiding kunnen geven.
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Hij gelooft niet dat het celibaat wordt opgeheven om het priestertekort op te
lossen. Hij verwijst in het boek ook naar andere christelijke kerken, waar
priesters getrouwd mogen zijn, maar bisschoppen niet. In een interview zei
Franciscus in 2014 in antwoord op de vraag of het celibaat een groeiend
probleem wordt in de Rooms-katholieke Kerk dat het celibaat negenhonderd
jaar na de dood van Christus werd ingesteld: "Het probleem bestaat zeker,
maar is niet zo omvangrijk. Er is tijd nodig, maar er zijn oplossingen, en we
zullen die vinden."
Homoseksualiteit
Als paus zei hij tegen journalisten op de terugweg van de
Wereldjongerendagen in juli 2013 in Rio de Janeiro: dat wanneer een
homoseksuele persoon van goede wil en op zoek naar God is in zijn of haar
leven, ik niet de persoon ben om over hem of haar te oordelen. Hij
refereerde aan de leer van de Rooms-katholieke Kerk die verbiedt homo's te
discrimineren en marginaliseren. De Nederlandse belangenvereniging voor
homo's en biseksuelen COC noemde de uitspraken een stap in de goede
richting.
Huwelijk en gezin
Op 14 september 2014, feest van de Kruisverheffing, verbond paus
Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek twintig stellen in de echt. Onder hen
waren een gescheiden man, een vrouw die al een kind had en verscheidene
paren die al ongehuwd samenleefden. Paus Franciscus onderstreepte bij
deze gelegenheid dat het huwelijk "het echte leven" betreft en "niet een of
andere televisieshow". Volgens de paus "moet de Kerk een
vergevingsgezinde Kerk zijn".
Bron: Wikipedia

(..) Het oor keurt woorden, zoals het gehemelte spijzen keurt (..)
Oude Testament, Job 34:3
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Uitnodiging voor een oecumenische ontmoeting
“De Kerk op weg
naar een
gemeenschappelijke
visie”
een inspirerend document
van de Wereldraad van
Kerken
Dinsdag, 3 maart 2015, 11.00 – 14.00 uur (incl. lunch)
De Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan
Op 3 maart 2015 kunt u kennismaken met een inspirerend document van de
wereldraad van kerken. Het is een stap op weg naar een gemeenschappelijke
visie op de Kerk. Juist in een tijd waarin de oecumene tegen struikelblokken
aanloopt, maar waarin ook op vele plekken nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen kerken ontstaan is het goed om opnieuw te
formuleren wat ons op deze gezamenlijke weg verbindt.
Wat delen kerken met elkaar als het gaat over de visie op de Kerk? Geldt
hier ook het principe dat er meer is dat ons bindt dan wat ons scheidt? Of
springen dan juist de verschillen in het oog? Meer dan dertig jaar is gewerkt
aan een oecumenische tekst over de Kerk. Na de publicatie van het Limarapport over Doop, Eucharistie en Ambt in 1982 kwam het accent op het
doordenken van de visie op de Kerk te liggen.
De tekst “De Kerk – op weg naar een gemeenschappelijke visie” (Faith and
Order paper 214), die in 2013 aan de kerken werd aangeboden, heeft
dezelfde status als destijds het Lima-rapport. Deze tekst verwoordt wat
kerken samen kunnen zeggen over wezen en zending van de Kerk en brengt
de verschillen in kaart die nog overbrugd moeten worden. U kunt de tekst
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downloaden van de sites: www.raadvankerken.nl of www.oecumene.nl. Na
aanmelding ontvangt u de tekst ook via de mail.
De Provinciale Raad van Kerken Noord-Holland nodigt Predikanten,
Pastores, Voorgangers en andere geinteresseerden uit alle christelijke kerken
uit voor een oecumenische ontmoeting in Koog aan de Zaan.
De hoofdlijnen van het document worden aan u voorgesteld. Na een lunch
heeft u gelegenheid om in gespreksgroepen door te praten op onderdelen
van de tekst. Dat gebeurt aan de hand van vragen.
De bijeenkomst is voorbereid door een gezamenlijke werkgroep van de
Katholieke Vereniging voor Oecumene en het Oecumenisch Forum voor
Katholiciteit. De leden van de werkgroep zijn: drs. Henk Schoon (priester
OKK), dr. Hans Kronenburg ( em. Predikant PKN), drs. Rob van Uden
(diaken RKK) en drs. Geert van Dartel (secretaris Katholieke Vereniging
voor Oecumene). Henk Schoon en Geert van Dartel zullen de presentatie
geven en de groepsgesprekken leiden. De Provinciale Raad van kerken treed
als gastvrouw op.
Graag aanmelden vóór 15 februari 2015 bij:
Mevr. Leni Treffers (secretaris Prov. Raad van Kerken Noord-Holland):
leni.treffers@planet.nl
Wij vragen om een bijdrage van € 7,50 per persoon. Graag bij aanmelding
overmaken naar NL86 INGB 0007 3198 38 t.n.v. Provinciale Raad van
Kerken te Haarlem. o.v.v.: bijeenkomst The Church - <uw naam>
Met vriendelijke groeten
Namens de Provinciale Raad van Kerken van Noord-Holland

Stefan Bernhard (voorzitter)
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Huwelijksjubilea; tot heil en genezing
De eerste parochie waar ik werkte was
Wervershoof en wat ik me nog heel goed
herinner van die tijd waren de vele
huwelijksjubilea die we vierden. Het feest
begon altijd in de kerk. Onder het zingen
van het Veni Creator kwam het bruidspaar
met de kinderen de kerk binnen. De
bruidsstoet van 25, 40, 50 jaar geleden trok ook nu weer naar de kerk en nu
met de eigen kinderen. Het bruidspaar voelde ook het bijzondere van dat
moment. Vooral in de voorjaarsmaanden maart, april, mei en juni hadden
we het daar druk mee. Het bijzondere van deze diensten was het vieren van
de dankbaarheid. In de prefatie van de eucharistieviering bidden wij altijd:
tot heil en genezing willen wij U danken.
Je denkt terug aan de dag van je huwelijk. In die voorbije jaren van je
huwelijk is er veel gebeurd. Kinderen werden geboren, zij leerden hun eigen
wegen te gaan, je gezondheid is goed, het zit je mee en er is dan ook veel
om voor te danken, maar niet alles was en is zonneschijn. Als bruidspaar
heb je soms ook aan elkaar geleden of het ging niet goed met je kinderen of
je eigen gezondheid liet je in de steek.
Als je op die dag dan toch God kunt danken, dan is dat tot heil en genezing.
Je kunt je verzoenen met wat er in die jaren aan pijn is gebeurd en dan toch
God bedanken, het werkt genezend en het is je tot heil, tot heil en zegen.
Soms vertellen jubilerende bruidsparen dat de kinderen niet eerst naar de
kerk willen en ja…. u wilt ze ook niks opdringen….., want ze komen niet
meer in de kerk en de kinderen zeggen: die kerk doet me niks meer.
De kerk doet mij niks meer…..Maar bij een mooie en goed verzorgde
uitvaartdienst, jaren later, heb ik diezelfde kinderen nog nooit horen zeggen:
die uitvaartdienst deed mij niks. Het deed ze juist veel, omdat het over hun
vader of moeder ging. Daarom, het gaat eerst om wat u zelf wilt, bruidspaar.
Bij een huwelijksjubileum, maar ook bij een huwelijk in de kerk of een
uitvaartdienst brengen we ons leven in verbinding met God, met het geheim
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van ons leven. Wie zijn leven in verbinding brengt met God komt thuis en
betreedt het geheim van het leven: God; en je komt thuis bij God en bij je
zelf. Het oud-Nederlandse woord voor thuis is ‘heim’, heem.
Pastoor Jan Berkhout

Het Gemengd Koor St. Caecilia
2015 is voor ons heel verdrietig begonnen met het afscheid nemen van
Gré Ligthart-Schotten. Zij overleed op 31 december 2014.
Gré was sinds 2011 lid van St. Caecilia en zong bij de alten. Zij had heel
veel plezier in het zingen. 6 januari hebben wij haar uitvaartdienst
gezongen. Gré was een lieve vrouw.
Nu zijn wij de speciale liederen voor de vastentijd, Goede Vrijdag en Pasen
aan het instuderen.
18 februari, Aswoensdag zingen wij om 19.00 uur de dienst.
Hartelijke groet, Marianne Hoogenboom

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 de zondagen
22 februari en 22 maart. Wij hopen u allen dan weer te mogen begroeten.
Namens de KD-groep
Marja Buur
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Presentatie viering van de Communicantjes van 2015
Het lijkt nog ver weg maar op zondag 19 april zijn er 11 kinderen die hun
Eerste Heilige Communie mogen ontvangen in de kerk van Tuitjenhorn. Als
voorbereiding daarvan is er op zondag 8 februari een presentatieviering.
Hierbij willen wij iedereen uitnodigen om naar de presentatieviering te
komen
van de communicanten van 2015. Tijdens deze viering stellen de kinderen
zichzelf voor. De viering is zondagochtend 8 februari om 10.00 uur in de
kerk van Tuitjenhorn. Dus bent u nieuwsgierig welke kinderen er communie
gaan doen
dit jaar dan nodigen wij u van harte uit om de viering bij te wonen. Familie,
buren, vrienden en kennissen. In het bijzonder de kinderen van de groepen
4. Omdat zij het nevenproject van de communie gaan volgen is het voor hen
ook leuk om te zien waar hun klasgenootjes mee bezig zijn.
Dus tot zondag 8 februari om 10.00 uur in de kerk.
De werkgroep Eerste Heilige Communie.

Jeugdcarnaval
Tuitjenhorn 2015
Carnaval is het feest dat gevierd
werd op vastenavond.
De avond voor de veertigdaagse
vasten voor Pasen.
De rooms-katholieken aten
tijdens de vasten geen vlees,
snoep en lekkernijen.
Kinderen hadden een vastentrommeltje, waarin ze snoep bewaarden.
Alleen op zondag mochten ze daar een snoepje uithalen. De rest van het
snoepgoed bewaarden de kinderen tot na de vasten.
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Op Aswoensdag begon de vasten. De gelovigen gingen naar de kerk en
kregen het traditionele askruisje op het voorhoofd.
Carnaval werd gevierd op de avond ( dinsdag ) voor de vasten.
Tegenwoordig is de periode van Carnaval uitgebreid tot vier á vijf dagen.
De datum waarop het Carnavalsfeest gevierd wordt, houdt verband met de
dag waarop Pasen valt.
Het is Pasen op de eerste zondag na de eerste volle maan.
De vastenperiode duurt veertig dagen. Carnaval begint dus ongeveer zes
weken voor Pasen.
Dit jaar vieren we het op zondag 15 februari met de jeugd van Tuitjenhorn.
Om 15.00 barst het feest los in het Ahoj. Het duurt ongeveer tot 17.30.
We hebben dit jaar gekozen voor het goede doel: de SPEELGOEDBANK.
De entree is € 2,- ( voor iedereen ) en € 1,- gaat naar dit GEWELDIGE
DOEL!
Er zijn weer hele mooie prijzen te winnen en ieder die verkleed is ( ook de
ouders ) worden deze middag verrast met snoep ijs en chips.
Dus....echt de moeite waard. We hopen dat er velen zullen komen op deze
middag! Misschien tot dan.............
Groetjes van Sjaak en Ineke

Ritmisch koor D` CYMO
We gaan zingen als de vormelingen van Tuitjenhorn zich presenteren.
Leuk hoor, altijd een goed verzorgde dienst, voorbereid door vormsel
werkgroep. Het is op 15 februari om 10.00 uur.
En de 15e maart verzorgen wij de dienst die voorgegaan wordt door Pastoor
Berkhout. De 4e zondag van de 40-dagen tijd, de paasdagen komen dan
alweer in zicht. Een periode waarin ook weer veel vrijwilligers nodig zijn
om met de diensten lector te zijn, te zingen, de kerk te versieren, te
schoonmaken. Toch super dat dit allemaal zo goed loopt!
Beste mensen graag tot 15 februari en/of 15 maart, 10 uur te Tuitjenhorn
Connie Bakker
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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 Parochianen,
Nadat we begin januari de sponsorbedragen overgemaakt hebben naar onze
projecten in Kenia, komen er nu regelmatig mailtjes binnen om te bedanken
voor Uw en onze sponsoring. De mensen zijn ook heel dankbaar voor alle
hulp die vanuit Tuitjenhorn daar naar toe gaat.
Father Joseph Kimotho heeft het er druk van. Eerst het geld van de bank
halen en dan overmaken naar de verschillende projecten die wij daar
steunen. Dat gaat via EMPESA. Dat is een organisatie die werkt via de
mobile telefoon. Heel ideaal want niet in alle dorpjes is een bank. Dit werkt
perfect.
Het briefje wat hier staat kregen we b.v. van Sr. Josephine. Zij runt een
dovenschool. Wij hielpen haar met de bouw van 2 semi permanenten
klaslokaaltjes.
Dear People,
Greetings from Kenya Kitale.
I am so grateful to let you
know I received the money for
the project.
May good God bless you for
the sacrifice.
Thank in advance.
Sr. Josephine.
Zo ziet u uw geld wordt goed
besteed.
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In de vorige Schelp legde wij u een probleem voor over een lichamelijk
gehandicapt meisje Naomi. Ze heeft de High school volbracht en wacht op
de uitslag van dit examen eind februari. De resultaten van de school zijn
heel goed. Ze zou dolgraag doorleren en naar een college gaan, maar ze
heeft geen sponsor. Dat wordt dus niet studeren en wat komt er dan van haar
terecht?
Misschien heeft u het met de kerstdrukte over het hoofd gezien maar we
vragen u nogmaals hierover na te denken of u of samen met vrienden –
buren - familie – of kennissen dit meisje wilt helpen om haar studie voort te
zetten. Het is een periode van 4 jaar, u zit er dus niet levenslang aan vast.
Wij hopen op een positieve reactie.
St. Vrienden van Joseph.

Nieuws van de Vormselwerkgroep
De datum voor de vormselviering is bekend; dit zal zijn op zondag 12 april
2015 bij ons in de kerk.
Er hebben zich 15 enthousiaste kinderen uit Tuitjenhorn aangemeld die
inmiddels o.l.v. juf Mariosé gestart zijn met het vormselproject “in Vuur en
Vlam”.
Maar voordat zij gevormd worden zullen de kinderen zich eerst voorstellen
aan onze kerk. Deze presentatieviering zal zijn op zondag 15 februari om
10.00 uur.
De volgende vormelingen zullen zich dan voorstellen:
Jessica Pytel - Patryk Pytel - Nick Link - Cris Klijbroek - Romy van der
Ham - Rens Goudsblom Chris Pankras - Pieter Pronk - Rian Hof - Anne Entes - Cas Kruijer - Steffi
Boon - Daan van der Stoop - Meike Kruijer - Wictoria Blankendaal.
De viering wordt verzorgd door pastoor Berkhout m.m.v. het ritmisch koor
D’Cymo.

20

Wij gaan hier een mooie viering van maken en hopen dat u hier samen met
alle ouders, vrienden en familie aanwezig zult zijn.
Vriendelijke groeten, Vormselwerkgroep
Sandra Kaandorp – Annaly Buter

Beste mensen
Zondag 18 januari jl. hadden we een prachtige oecumenische viering.
Dankzij de medewerking van jullie allemaal!
Bij zulke evenementen gebeurt er altijd een hoop werk dat je niet ziet.
Daarbij denk ik aan jullie allen – maar bijvoorbeeld ook aan de kosters en
Klaas en Gré Bleeker in Tuitjenhorn.
En aan het voor elkaar krijgen dat de kinderen op zondagmorgen aanwezig
zijn: voorwaar geen sinecure met alle activiteiten die er verder nog op zulke
dagen zijn!
Iedereen bedankt voor alle werk dat niet gezien wordt. Het resultaat was er
naar. We hebben heel veel positieve reacties gehad op de koorzang, de
inhoud van de viering, de vrolijkheid die de kinderen inbrachten.
Fijn ook dat alle deelnemende parochies en kerkelijke gemeenten
vertegenwoordigd waren!
De aanwezigheid van de jongeren voor Moldavië was ook erg fijn.
Het feit dat de jongeren uit heel de regio komen van het voormalige
Harenkarspel sloot prachtig aan bij deze oecumenische viering – van kerken
in dezelfde omgeving.
Vanmorgen ontving ik een mail van Laura Sytsme, waarin de jongeren
aangeven dat ze dit erg leuk vonden en bedanken voor het aanwezig kunnen
zijn en het mogen collecteren voor hun project.
Die collecte heeft liefst € 498.88 opgebracht. Een fantastisch bedraag.
Waarvoor – nogmaals – hun hartelijke dank! Jammer dat de ex-voorzitter
van de Raad van Kerken Harenkarspel, dhr. Pim van der Pol en pastoor
Berkhout wegens ziekte er niet bij konden zijn. Zij hadden het ook graag
willen meemaken. Ook zij hebben bijdragen aan deze dienst – met de
organisatie daarvan zijn we in september of oktober al begonnen.
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Uiteindelijk hebben we een viering gehad, waarin jong en oud
vertegenwoordigd waren. Waar de nodige interactie was en waar het
geestelijke en het praktische en actuele (de preek, de gebeden!) voor mijn
besef mooi in evenwicht waren. En dat alles gedragen en omringd door
samen zingen en prachtige koorzang.
Tenslotte waren er nog een journalist en een fotograaf aanwezig van het
NRC. Afgelopen maandag moet er een artikel over de participatiesamenleving in kleine dorpsgemeenschappen in de krant hebben gestaan.
En de rol van de kerken daarin. Nogmaals: iedereen van harte bedankt!
Hartelijke groeten,
Ds. Piet Monsma, Krabbendam
Interim-voorzitter Raad van Kerken Harenkarspel.

Ook het Neva-ensemble
was zeer tevreden met hun
optreden!

Het was een goed bezocht
concert, het publiek genoot
enorm.

Geachte heer Bleeker,
Hartelijk dank voor de organisatie van het concert van het Neva-ensemble
in Tuitjenhorn. U heeft veel werk voor de promotie van het concert
gedaan. Alles was perfect georganiseerd. Wij hopen dat de publiek was
helemaal tevreden, in iedere geval wij hebben onze best gedaan.
Als wilden jullie ons nog een keer zien wij komen graag.
Gelukkig Nieuwjaar!
Met vriendelijke groet
Valeria Heddes en het Neva-ensemble.
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Ter inspiratie:
Waar God dan wel te vinden is? Daar waar mensen - verbijsterd van ellende
– een diepe drive voelen om er ondanks alles toch iets van te maken. Hoe
gruwelijk de ellende ook, ze verzetten zich er tegen. Ze gaan op bezoek bij
de man die z’n vrouw verloor, al weten ze niet wat te zeggen, maar ze gaan
wel naar hem toe want ze willen laten voelen dat ze tóch blijven geloven in
het goede, voor hem! Door zo’n onmachtig iemand toch nabij te zijn
openbaart zich de weerloze almacht van God. Kortom, in de pathos voor het
goede, de trouw en de vriendschap, daar is God.
Huub Schumacher, God wat ben je veranderd! Verleidelijke doorkijkjes op
geloven.

Welkom bij Hi5spirit!
Hi5spirit is een jongerengroep met allerlei leuke,
gezellige, actieve, inspirerende en uitdagende
activiteiten voor jongeren van 12 tot 16 jaar.
Kijk maar eens bij activiteiten op de website, wat
wij allemaal organiseren en schrijf je in voor wat
jou leuk lijkt!
Je vindt nog véél meer informatie op de website, www.hi5spirit.nl
Onder andere:
De voordelen die je hebt als je lid wordt.
Alle activiteiten in 2014-2015.
Een aanmeldingsformulier om je daarvoor aan te melden.
Verslagen en foto’s van de activiteiten die al zijn geweest.
Zondag 15 februari tijdens de presentatieviering van de vormelingen, zijn er
medewerkers van Hi5spirit in de kerk aanwezig. Zij zullen uitleg en een
presentatie geven over de jongerengroep.
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Vieringen en Intenties van 8 februari t/m 29 maart
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 8 februari 2015 10.00 uur Gezinsviering
►Presentatieviering 1 e 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 ● Levende en overleden familie BestemanSchilder ● Maarten Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en overleden
kinderen ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden
kinderen ● Overleden familie Ligthart-Stam ● 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
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Mevrouw Wallroth-Mulder
Zondag 15 februari 2015 10.00 uur Eucharistieviering
►Presentatieviering vormelingen◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. D’CYMO
Lector: vormelingen
Misdienaars: Meike en Jessica
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, dochter Kitty en levende en overleden familie ● Henk
Blokdijk, zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
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en overleden familie ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ●
Petrus Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek en overleden familie en
onze dochter Elly ● Riet Hoogeboom-Bes
Zondag 15 februari 2015
► Doopviering◄
Woensdag 18 februari 2015 9.20 uur Eucharistieviering in St. Jozefpark
► Aswoensdag◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Pronk
Woensdag 18 februari 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.
Woensdag 18 februari 2015 19.00 uur Eucharistieviering
► Aswoensdag◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Blommaart
Vrijdag 20 februari 2015 9.20 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Entes
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Mevrouw Wallroth-Mulder
Zondag 22 februari 2015 10.00 uur Eucharistieviering
► 1e zondag veertigdagentijd◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: Mw. Bleeker
Misdienaars: Rens en Bart
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● Andries Zomerdijk en overleden familie
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Zomerdijk-Ligthart ● 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 Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten en zijn gezin ● Jan
Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Nanda Timmer en overleden familie ● Nellie
Entes ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en
Miep van Schagen-Borst ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en dochter Truus ● Willem Dekker en Truus
Dekker-Blankendaal en familie ● Wim Pancras en levende en overleden
familie Pancras-Ligthart

Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!
Woensdag 25 februari 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Blom-Lem, Mw. Baltus, Mw. Blom-Ligthart, Mw Dekker-Weel
Stofzuigen: Cock Dekker
Vrijdag 27 februari 2015 09.20 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Bleeker
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 1 maart 2015 10.00 uur Woord- en Communieviering
► 2e zondag veertigdagentijd◄
Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. St. Caeciliakoor
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Familie Kruijer-Baas ● Guurtje Blankendaal ● Jan van Straaten en
Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ●
Johannes Kleybroek en Elisabeth Kleybroek-Groen ● Johannes Pronk,
Agatha Pronk-Blankendaal, Niek en Margriet ● Nel Kruijer-Groot ●
Overleden familie Ligthart ● Pastoor Theodorus Wijnker ● Petrus
Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en
Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus
Arnoldus Bekker en Catharina Elisabeth Bekker-Boon
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Vrijdag 6 maart 2015 9.20 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Pronk
Zondag 8 maart 2015 10.00 uur Eucharistieviering
► 3e zondag veertigdagentijd◄
Voorganger: Pastoor Berkhout m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Bakker
Misdienaars: Juul en Maud
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en
Catharina Buter ● Guurtje Blankendaal ● Henk Blokdijk, zoon Jacob en
overleden familie ● Hubert Wilhelm van Brederode en Sybilla van
Brederode-Greweldinger ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en
overleden kinderen ● Overleden familie Boekel ● Overleden familie
Ligthart-Stam ● Uit dankbaarheid en voor een intentie
Woensdag 11 maart 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Hof-Greeuw, Mw. Kaandorp-Vlaar, Mw. Mettes-Kaandorp, Mw.
Duineveld-de Waard.
Vrijdag 13 maart 2015 9.20 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Entes
Zaterdag 14 maart 2015 19.00 uur Gezinsviering
Voorganger: Gezinswerkgroep m.m.v. Jeugdkoor
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Hubert Wilhelm van Brederode en Sybilla van Brederode-Greweldinger
Zondag 15 maart 2015 10.00 uur Eucharistieviering
► 4e zondag veertigdagentijd◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Ons gebed wordt gevraagd voor:● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en
overleden familie ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ●
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Levende en overleden familie Besteman-Schilder ● Riet Hoogeboom-Bes ●
Ter ere van St. Jozef en voor een intentie
Woensdag 18 maart 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 20 maart 2015 9.20 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Bleeker
Zondag 22 maart 2015 10.00 uur Eucharistieviering
► 5e zondag veertigdagentijd◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Entes
Misdienaars: Meike en Jessica
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● Andries Zomerdijk en overleden familie
Zomerdijk-Ligthart ● 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 Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten en zijn gezin ● Jan
Tesselaar en Ans Tesselaar ● Nellie Entes ● Overleden familie van
Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Toos
Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en dochter
Truus ● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart

Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!
Woensdag 25 maart 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Groen-Stuyt, Mw. de Wit-Blom, Mw. Tym-Mooy,
Mw. V. Kralingen-Kuilboer. Stofzuigen: Matt Hoogeboom
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Vrijdag 27 maart 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 29 maart 2015 10.00 uur Eucharistieviering
► Palmzondag◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Beemsterboer, dhr. Huits
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Henk Blokdijk, zoon Jacob en overleden familie ● Jan van Straaten en
Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ●
Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin,
Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Voor een bijzondere
intentie ● Willem Dekker en Truus Dekker-Blankendaal en familie
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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
Elma Beemsterboer, secretaris
Koorndijk 31
E elmabeemsterboer@gmail.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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