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Schema kerkelijk nieuws ”de Sint Jacobsschelp”
Kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” uiterlijk woensdag 9
december 2015 te zenden naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com
Misintenties uiterlijk vrijdag 4 december 2015 door te geven aan het
secretariaat.
Het volgende parochieboekje is gepland voor bezorging in de week van
dinsdag 15 t/m zaterdag 19 december 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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Nieuws vanuit het Parochiebestuur
Oktober 2015
De afgelopen periode staat toch wel in het teken van de ziekte van
Pastoor, maar het gaat de goede kant weer op. Pastoor is geopereerd,
herstelt nu in een zorghotel en we wachten het rustig af.
Lekenvoorgangers, Pastoor Deen, Pastoor Folkert Kruis en Pastor Hans
Bruin hebben de vieringen verzorgd en het is goed om te zien dat de
trouwe kerkgangers ook nu gewoon blijven komen.
Achter in de kerk, aan de Sint Jozefkant staat nu een prachtige lift.
Functioneel en mooi. Pastoor heeft hem voor zijn operatie nog even
bewonderd en kwam m.b.v. de lift voor de eerste keer op het kerkkoor.
Klaas, Mart, Jan en Nico bedankt.
Ook achter in de kerk staat het beeld van de Heilige Jacobus de Meerdere.
Op verzoek van Pim van der Pol - na overleg met de gever, Pastoor
Folkert Kruis - gaan we het beeld op een andere plaats zetten. Een plaats
waar wij het kunnen zien en waar ook de pelgrims van de Sint
Jacobusroute het beeld kunnen zien.
Eind augustus werd het dorp nog opgeschrikt door een vals brandalarm.
Op internet een trucagefoto van een brandende kerk van Tuitjenhorn.
Velen met mij zijn even wezen kijken, gelukkig niets aan de hand, maar
je realiseert je wel weer hoe belangrijk het gebouw is voor ons dorp.
Ik wens u allen een prachtige herfst toe.
Elma Veldboer-Beemsterboer

Een parochievrijwilliger
Als nieuw item in het KN willen wij onze gewaardeerde vrijwilligers
van de parochie in het zonnetje zetten. Het gaat om de mensen die voor
of achter de schermen heel veel doen.
Als eerste: Mart Hof.
Wat hij allemaal doet is geweldig. Hij is niet alleen een goede
penningmeester, maar doet ook veel aan het onderhoud van de kerk.
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Dit jaar zijn door zijn inzet drie grote bouwkundige werkzaamheden
geklaard:
De verlichting van de uurwerkwijzers aan de buitenmuur van de kerk zijn
vernieuwd;
Vier weken geleden was de motor van de kerkklok defect en hij heeft hem
gerepareerd;
Na onderhandelingen op het scherp van de snede is er een nieuwe lift
besteld.
De bouwkundige werkzaamheden aan de lift zijn door hem en enkele
parochianen tot tevredenheid uitgevoerd. Door deze werkzaamheden in
eigen beheer heeft hij duizenden euro`s voor de parochie uitgespaard.
De lift is een aanwinst voor de parochie, m.n. voor de leden van het koor.
Veel leden lopen tegen de tachtig en vier zijn al ruim boven deze leeftijd.
Voor deze leden is het heerlijk niet meer via de steile trap naar boven te
moeten.
Als parochiebestuur zijn wij Mart zeer dankbaar voor zijn geweldige inzet
voor onze parochie.
Klaas Bleeker, vicevoorzitter
Er zijn vele vrijwilligers bij de kerk betrokken. Heeft u suggesties voor
in het volgende nummer: par.jacobus@outlook.com

De Aartsengelen
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De drie aartsengelen zijn Michaël, Gabriël en Rafaël. Op het internet
worden ze alle drie uitvoerig besproken en u vindt dat bij Wikipedia.
Michaël is de strijder en de waker voor God. Hij beschermt God en hij
wordt afgebeeld met een zwaard. De tweede engel is Gabriël en hij is de
boodschapper. Hij bezoekt Maria en namens God vraagt hij aan Maria of
zij de moeder van Jezus wil worden. De derde engel is Rafaël, hij is
degene die jou beschermt op je reis door het leven. Wij vieren hun
gedachtenis op 29 september. Dan zijn er nog de engelbewaarders van
wie wij het feest vieren op 3 oktober. Rafaël treedt vooral op in het Oude
Testament in het verhaal van Tobías.

Tobias
De vader van Tobias kreeg een vogelscheet in zijn ogen en dat maakte
hem blind. De vader van Tobias kon ergens een medicijn krijgen voor de
genezing van zijn blindheid. Maar hij kon het zelf niet halen. Iemand
anders moest dat doen. Zijn zoon Tobias bood aan om dat medicijn te
gaan halen. Maar zijn vader wilde dat niet. Die jongen was nog veel te
jong. Hij mocht alleen als hij een reisgenoot had die met hem optrok en
hem zo nodig zou beschermen. Na veel zoeken kwam Rafaël in beeld,
maar je kon aan hem niet zien dat hij een engel is. Zijn vader sprak met
Rafaël en hij mocht Tobias begeleiden en beschermen.
Dan begint de reis. Het zou mij nu te ver voeren om te vertellen wat er
onderweg allemaal gebeurde. Het komt allemaal goed. Hij komt thuis met
het medicijn en zijn vader geneest van zijn blindheid.

Wij allemaal
Wij maken allemaal een tocht, een reis door de wereld en wij zijn nooit
zonder gevaren. Ik denk aan de vluchtelingen uit het Midden Oosten en
Afrika. Met groot gevaar gingen zij op weg naar Europa. Sommige boten
verdwenen in de golven. Mannen, vrouwen en kinderen kwamen om. We
kennen allemaal die foto van het jongetje op het strand, verdronken.
Vreselijk. Je hart draait om in je lijf als je dat ziet. De aartsengel Rafaël
begeleidt ons op onze tocht door het leven. De engel vertegenwoordigt
God zelf. Zoals ook Michaël dat doet en Gabriël. Ik vind het Engels voor
engel altijd mooi: the ‘go-beween’. De engel laat zien wie God is, de
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engel staat tussen God en de mens in en hij gaat van God naar de mens en
van de mens naar God.
Dat geldt ook voor de engelbewaarders. We lezen dat in het Nieuwe
Testament: Als de kinderen als engelen spelen voor Gods aangezicht ziet
God precies welke engel welk kind vertegenwoordigt.
Ik wens u allemaal de zegen toe van de engel Rafaël op uw levenspad.
Pastoor Jan Berkhout

In het licht van de herinnering
Op 2 november 2015 is het Allerzielen, van oudsher de dag waarop wij al
onze dierbaren gedenken die gestorven zijn, lang geleden of nog maar
pas, dichtbij of ver weg. De dood is altijd ingrijpend, pijnlijk, ook al
hopen en vertrouwen wij, als gelovige mensen, dat de dood niet het einde
is.
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Het is een belangrijke en waardevolle traditie in onze Katholieke kerken
om te gedenken en samen te luisteren naar de namen van hen die we dit
afgelopen jaar uit ons midden hebben verloren.
Op maandag 2 november om 19.30 uur vindt de Allerzielenviering plaats
in onze kerk in Tuitjenhorn, met medewerking van het Mannenkoor.
Iedere belangstellende wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
Tijdens de Allerzielenviering zullen de namen van de overledenen van het
afgelopen jaar worden genoemd en zal er een kaars worden ontstoken,
voor ieder van hen. Tevens is er een bidprentje met hierop hun namen.
De nabestaanden die het afgelopen jaar een dierbare uit hun midden
hebben verloren, worden voor deze herdenkingsviering persoonlijk
uitgenodigd.
Na de viering gaan we - met de aanwezigen die daar prijs op stellen - het
kerkhof bezoeken om een ieder in de gelegenheid te stellen een lichtje te
ontsteken bij de graven en urnen. De lichtjes worden bij de uitgang van de
kerk verstrekt.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om in de kerk een kopje koffie
te drinken.
De avondwakegroep en de uitvaarverzorgsters van begrafenisvereniging
St. Barbara zullen bij deze viering ook aanwezig zijn.
Wij wensen alle betrokkenen in deze tijd veel sterkte toe.

Bijzondere tentoonstelling in nieuwe kerk
over het Christendom en keizer Constantijn
Vanaf oktober zijn in De Nieuwe Kerk Amsterdam zeldzame
kunstschatten uit onder andere de Vaticaanse Musea te bezichtigen in de
tentoonstelling: De droom van keizer Constantijn – Kunstschatten uit de
Eeuwige Stad. Rome veranderde in de vierde eeuw van de multireligieuze
keizerlijke hoofdstad vol tempels met kolossale keizerbeelden tot
pauselijk centrum gedomineerd door kerken met kruisen. Het is een
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succesverhaal in slow motion: hoe het christendom in korte tijd van een
kleine geloofsgemeenschap een dominante religie kon worden, met een
allesbepalende invloed op de westerse wereld. Dit werd vooral mogelijk
dankzij één persoon: keizer Constantijn de Grote.
Eerste blikvanger bij deze unieke tentoonstelling is een ‘kopie’ van de
beroemde triomfboog van Constantijn naast het Colosseum. Net als de
Romeinen destijds, maakt de tentoonstellingsbezoeker zijn eigen entree
onder deze boog. De stad was in die tijd een multiculturele smeltkroes,
waarin uiteenlopende religies en cultussen beleden werden. Isis,
Dionysus, Mithras en Jupiter Dolichenus waren populair. Het christendom, met zijn joodse wortels, was in opkomst. In 312 had keizer
Constantijn een droom, waarin hem de overwinning op zijn rivaal
Maxentius werd aangekondigd, als hij openlijk zijn steun betuigde aan
Christus. Zo geschiedde: op het keizerlijke vaandel verscheen het
Christogram, waarna hij zijn rivaal versloeg bij de Milvische Brug nabij
Rome. Maxentius verdronk in de Tiber, de christenen zagen Constantijn
nu als een van hen. In opdracht van Constantijn verrezen al binnen enkele
jaren monumentale kerken. Een nieuw moreel kompas deed zijn intrede
waarin armenzorg, heiligendagen, relikwieën en martelarencultussen een
plaats kregen. Ook al werd de antieke cultuur niet direct verlaten, het hele
openbare leven in Rome raakte binnen enkele decennia doordrongen van
het christendom en zijn uitingen. Een revolutie met immense invloed op
de mondiale godsdienst en cultuur door de eeuwen heen.
In het oktobernummer van het bisdomblad “SamenKerk” een uitgebreider
artikel over deze tentoonstelling.
Tentoonstelling t/m 7 februari 2016
De Nieuwe Kerk Amsterdam
(naast Paleis op de Dam)
www.nieuwekerk.nl
Dagelijks van 11.00 – 17.00 uur
€ 16,00 (kinderen t/m 11 jaar gratis)
€ 4,50 met Museumjaarkaart
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Op zondag 25 oktober 2015, de laatste zondag van oktober, vindt voor de
vijfde keer de Dag van de Stilte plaats. Het is de dag dat de zomertijd
overgaat in de wintertijd. We hebben dan één uur extra.
Verspreid over het hele land worden vele soorten activiteiten rond het
thema stilte georganiseerd. Het doel van deze jaarlijks terugkerende
themadag is om de waarde en werking van stilte en innerlijke rust onder
de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek.
Stilte maakt deel uit van het erfgoed van alle grote levensbeschouwingen
en wijsheidstradities. Ook in het christendom heeft het van oudsher een
belangrijke plaats.
Daarnaast kan stilte in onze tijd een brug zijn tussen kerken en mensen
die niet (meer) in de kerk komen. Stilte is voor iedereen.
Wij willen u vragen of u als kerk op die dag aandacht zou willen besteden
aan stilte en aan de Dag van de Stilte. Dat kan bijvoorbeeld door:
● in uw reguliere zondagsviering te wijzen op het belang van stilte
● in de viering enkele (extra) minuten stil te zijn
● een bijeenkomst, wandeling, expositie of lezing rond stilte te
organiseren
Meer informatie over de Dag van de Stilte vindt u op onze website
www.dagvandestilte.nl
Wij maken graag melding van uw stilte-activiteit op onze website:
online aanmeldingsformulier
Mocht u prijs stellen op ondersteuning van ons, neemt u dan gerust
contact op.
Met hartelijke groet,
Joke Goedhart, José Huijberts, Petra Speelman
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Ontmoetingsdag bisdom zaterdag 28 november 2015
Het Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert i.s.m. De Nieuwe Kerk in
Amsterdam vanwege de bijzondere tentoonstelling “Rome. Droom van
Constantijn” een speciale arrangements- en ontmoetingsdag op zaterdag
28 november 2015. Die dag kunt u voor de speciale prijs van € 8,00 (50%
korting op de standaard toegangsprijs) naar binnen; kinderen jonger dan
11 jaar zijn gratis. Abt Gerard Mathijsen OSB (van de Adelbertusabdij,
Egmond) en Zr. Elvira Maria de Wit (provinciaal van de Karmelietessen
van het Goddelijk Hart van Jezus, Vogelenzang) geven om 10.00, 11.00,
12.00, 13.00 en 14.00 uur een lezing (van ong. 20 minuten). De lezing
wordt gehouden in de Eggertzaal (boven ‘t Nieuwe Kafé). Voor iedere
lezing zijn 100 plaatsen beschikbaar. Aansluitend bezoekt u (met een
audiotour) de tentoonstelling.
In de ontmoeting van het christendom met de onbekende wereld troffen
christenen altijd mensen die gelovig, religieus waren. Of het nu Paulus
was in Athene, of christenen in Rome ten tijde van keizer Constantijn, of
op de grote ontdekkingsreizen naar Latijns-Amerika, Afrika of Azië.
Maar in onze Nederlandse samenleving van nu, vandaag 2015, ontmoeten
we mensen die totaal geen geloof hebben en niet zijn aangesloten bij een
religie. Hoe kun je als gelovig mens – als christen in 2015 – gelovig leven
en je geloof uiten in een religieuspluriforme en religieusarme samenleving als de onze? Hoe kun je als gelovige, als katholiek christen,
overeind blijven in je gezin of familie- en vriendenkring, op school, het
werk en bij de sportvereniging? Abt Mathijsen en Zr. De Wit zullen
hierover getuigen en spreken.

Hoe naar deze dag?
Aanmelden uitsluitend via: sales@nieuwekerk.nl
Vermeld: 1. “Bijeenkomst bisdom H’lem-A’dam (28 november)”,
2. uw voor- en achternaam en 3. het aantal personen
Aanmelden mogelijk t/m 18 oktober 2015. U ontvangt op of rond 15
november 2015 een bevestigingsemail met het tijdstip van de lezing
(aansluitend kunt u de tentoonstelling bezoeken); over het toegewezen
tijdstip kan niet worden gecorrespondeerd u toont de bevestigingsemail
bij de kassa.
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Boodschap van paus Franciscus voor
Wereldmissiedag 2015

Geliefde broeders en zusters,
De Wereldmissiezondag van 2015 vindt plaats binnen de context van het
Jaar van het Religieuze Leven en ontvangt daaruit een extra impuls voor
gebed en reflectie. Want als elke gedoopte persoon geroepen is om
getuige te zijn van de Heer Jezus door het als gave ontvangen geloof te
verkondigen, dan geldt dit in het bijzonder voor iedere religieuze man en
vrouw. Er bestaat een nauwe verbinding tussen het gewijde leven en
missie. Het verlangen Jezus na te volgen, dat leidde tot het ontstaan van
het gewijde leven in de Kerk, beantwoordt aan zijn oproep om het kruis
op te nemen en Hem te volgen, zijn toewijding tot de Vader en zijn dienst
en liefde na te doen, om ons leven te verliezen opdat we het winnen.
Omdat Christus’ hele bestaan een missionair karakter had, moeten
daarom ook al degenen die Hem op bijzondere wijze volgen deze
missionaire kwaliteit bezitten. De missionaire dimensie, die behoort tot de
wezenlijke natuur van de Kerk, is ook intrinsiek aan alle vormen van het
religieuze leven, en kan niet worden genegeerd zonder afbreuk te doen
aan het charisma. Missionaris zijn betekent niet proselitisme of louter
strategie; missie is deel van de ‘grammatica’ van het geloof, essentieel
voor degenen die luisteren naar de stem van de Geest, die fluisterd “Kom”
en “Ga op weg”. Degene die Christus navolgt moet missionaris worden,
want hij weet dat Jezus “met hem meegaat, tot hem spreekt, met hem
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ademt, met hem werkt. Hij ervaart de aanwezigheid van de levende Jezus
met hem midden in zijn missionaire handelen.”(Evangelii Gaudium, 266).
Missie is passie voor Jezus en tegelijkertijd passie voor de mensen.
Wanneer we in gebed bij de gekruisigde Jezus verwijlen, dan erkennen
we de diepte van zijn liefde, die ons waardigheid geeft en ons draagt. Op
datzelfde moment realiseren we ons, dat de liefde, stromend uit Jezus’
doorboorde hart heel het Volk van God en heel de mensheid omvat. Zo
ontdekken wij opnieuw dat Hij ons tot werktuig wil maken om zijn
geliefde volk steeds meer nabij te komen (EG, 268) en al degenen die
Hem met een oprecht hart zoeken. Jezus’ opdracht “Ga” omvat alle
scenario’s en altijd aanwezige nieuwe uitdagingen van de evangelisatiemissie van de Kerk. Iedereen in de Kerk is geroepen om het Evangelie te
verkondigen met zijn eigen levensgetuigenis; op een bijzondere manier
wordt van gewijde mannen en vrouwen verlangd dat zij luisteren naar de
stem van de Geest die hen oproept om naar de periferieën te gaan, naar
degenen die het Evangelie nog niet hebben gehoord. De vijftigste
verjaardag van Ad Gentes, het decreet van het Tweede Vaticaans Concilie
is een uitnodiging aan ieder van ons dit document opnieuw te lezen en
over de inhoud te reflecteren. Het decreet deed een oproep voor een
krachtige missionaire impuls in de instituten van het gewijde leven. Voor
contemplatieve gemeenschappen komt de heilige Theresia van het Kind
Jezus, beschermheilige van de missies, in een nieuw licht te staan; zij
spreekt met hernieuwde zeggingskracht en inspireert reflectie op de diepe
verbondenheidtussen contemplatief leven en missie. Veel actieve
religieuze communiteiten beantwoorden de missionaire impuls die
opkwam vanuit het Concilie met een buitengewone openheid voor de
missie Ad Gentes, vaak vergezeld van een openheid naar broeders en
zusters van de landen en culturen die zij ontmoetten in de evangelisatie,
zodat we vandaag kunnen spreken van een breed verspreide interculturele
dimensie in het gewijde leven. Derhalve bestaat er een urgente noodzaak
om opnieuw vast te stellen dat het centrale ideaal van missie Jezus
Christus is, en dat dit ideaal de totale overgave van zichzelf voor de
verkondiging van het Evangelie eist. Op dit punt kan er geen sprake zijn
van een compromis: degenen die met Gods genade de missie aanvaarden,
zijn geroepen de missie te leven. Voor hen wordt de verkondiging van
Christus in de vele periferieën van de wereld hun manier van navolging,
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een manier die de vele moeilijkheden en offers die zij brengen vergoedt.
Elke tendens om afte wijken van deze roeping, zelfs indien gemotiveerd
door nobele redenen als gevolg van de vele pastorale, kerkelijke of
humanitaire noden, is niet consistent met de roep van de Heer om
persoonlijk ten diens te te staan van het Evangelie. In missionaire
instituten moeten de opleiders duidelijk en openhartig dit perspectief van
leven en handelen aangeven, en authentieke missionaire roepingen
onderkennen. Ik richt mij in het bijzonder tot jonge mensen die in staat
zijn tot moedige getuigenis en genereuze daden, zelfs al gaan deze in
tegen de heersende cultuur: laat je niet beroven van je ideaal van de echte
missie, van het navolgen van Jezus door de totale overgave van jezelf.
Vraag jezelf in het diepste van je geweten waarom je het religieuze
missionaire leven kiest en besef je bereidheid om dit te accepteren voor
wat het is: een gave van liefde voor de dienst van de verkondiging van het
Evangelie. Bedenk bovendien dat de verkondiging van het Evangelie,
zelfs voordat het noodzakelijk is voor degenen die het nog niet gehoord
hebben, een noodzaak is voordegenen die de Meester liefhebben.
Tegenwoordig ziet de missie van de Kerk zich geconfronteerd met de
uitdaging om de behoefte van alle volkeren om uit te gaan van hun eigen
wortels, te respecteren en de waarden van hun respektievelijke culturen te
behouden. Dit betekent dat we andere tradities en filosofische systemen
kennen en respecteren en dat we ons realiseren dat alle volkeren en
culturen het recht hebben, met behulp van hun eigen tradities binnen te
gaan in het mysterie van Gods wijsheid en het Evangelie van Jezus te
aanvaarden, Jezus die licht is en transformerende kracht voor alle
culturen. Binnen deze complexe dynamiek moeten wij onszelf de vraag
stellen: “Wie zijn de eersten aan wie het Evangelie verkondigd moet
worden?” Het antwoord, heel vaak te vinden in het Evangelie zelf, is
duidelijk: het zijn de armen, de kleinen en de zieken, degenen op wie
vaak neergekeken wordt of die vergeten worden, degenen die het ons niet
kunnen vergoeden (Lc. 14,13-14). Evangelisatie bij voorkeur gericht tot
de minsten onder ons is een teken van het Koninkrijk dat Jezus kwam
brengen: “Er bestaat een onlosmakelijke band tussen ons geloof en de
armen. Laten we ze nooit alleen laten.”(EG, 48). Dit moet boven alles
duidelijk zijn voor degenen die gekozen hebben voor het gewijde
missionaire leven: door de gelofte van armoede kiezen zij ervoor Christus
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na te volgen in zijn voorkeur voor de armen, niet ideologisch maar op
dezelfdemanier als Hij zich identificeerde met de armen: door te leven
zoals zij te midden van de onzekerheden van het alledaagse leven en
afstand te doen van alle rechten op macht, en op deze manier broeders en
zusters van de armen te worden, hun het getuigenis te brengen van de
vreugde van het Evangelie en een teken van Gods liefde. Opdat zij het
christelijk getuigenis en het teken van de liefde van de Vader te midden
van de armen en de kansarmen kunnen leven, zijn religieuzen geroepen
om de presentie van de lekengelovigen in de dienst van de missie van de
Kerk te bevorderen. Zoals het Tweede Vaticaans Concilie reeds
vaststelde: “De leken werken mee aan de evangeliseringsarbeid van de
Kerk en delen als getuigen en tevens als levende instrumenten in haar
heilbrengende zending” (Ad Gentes, 41). Religieuze missionarissen
moeten degenen die met hen samen willen werken hartelijke
verwelkomen, ook al is het slechts voor een beperkte tijd, voor een
werkervaring in het veld. Zij zijn broeders en zusters die willen delen in
demissionaire roeping inherent aan het Doopsel. De huizen en structuren
van de missies zijn natuurlijke plaatsen om hen te verwelkomen en te
voorzien van menselijke, spirituele en apostolische ondersteuning. De
missionaire instituten en werken van de Kerk staan helemaal ten dienste
van degenen die het Evangelie van Jezus niet kennen. Om dit doel te
bereiken moeten zij kunnen rekenen op het charisma en de missionaire
betrokkenheid van hun gewijde leden. Maar gewijde mannen en vrouwen
hebben ook een structuur nodig die hen ten dienste staat. Dit is
uitdrukking van de zorg van de bisschop van Rome om koinonia te
garanderen, wantsamenwerking en synergie zijn een integraal deel van het
missionaire getuigenis. Jezus maakt de eenheid van zijn leerlingen een
voorwaarde opdat de wereld zal geloven (Joh.17,21). Deze convergentie
is niet hetzelfde als legalisme of institutionalisme, laat staan dat de
creativiteit van de Geest verstikt wordt, die inspireert tot diversiteit. Het
gaat om het vruchtbaarder maken van de boodschap van het Evangelie en
het bevorderen van die eenheid van doel die ook de vrucht van de Geest
is. De Missiewerken van de opvolger van Petrus hebben een universele
apostolische horizon. Daarom hebben zij ook de vele charisma’s van het
gewijde leven nodig om zich te richten op de onmetelijke reikwijdtes van
evangelisatie en om in staat te zijn voldoende presentie te garanderen in
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welke landen dan ook waarnaar zij gezonden zijn. Geliefde broeders en
zusters, een echte missionaris heeft passie voor het Evangelie. Sint Paulus
zei: “Wee mij, als ik het evangelie niet verkondig!” (1 Kor. 9,16). Het
Evangelie is de bron van vreugde, bevrijding en heil voor alle mannen en
vrouwen. De Kerk is zich bewust van deze gave en daarom verkondigt ze
onophoudelijk aan iedereen “Het bestond vanaf het begin – we hebben het
gehoord en met eigen ogen gezien” (1 Joh. 1,1). De missie van de
dienaren van het Woord – bisschoppen, priesters, religieuzen en leken – is
om het iedereen, zonder uitzondering, mogelijk te maken een persoonlijke
relatie aan te gaan met Christus. Inde grote schakering van de missionaire
activiteiten van de Kerk, zijn alle gelovigen geroepen, het door het
Doopsel gegeven engagement ten volle te leven, in overeenstemming met
ieders persoonlijke situatie. Een genereus antwoord op deze universele
roeping kan gegeven worden door gewijde mannen en vrouwen door een
intens leven van gebed en eenheid met de Heer en zijn verlossende offer.
Aan Maria, Moeder van de Kerk en voorbeeld van missionair leven,
vertrouw ik alle mannen en vrouwen toe die in elke manier van leven,
werken om het Evangelie te verkondigen, Ad Gentes en in hun eigen
land. Aan alle missionarissen van het Evangelie verleen ik graag mijn
Apostolische Zegen.
Vaticaan, 24 mei 2015, het Hoogfeest van Pinksteren.
Franciscus

Gezinsviering op 14 november: Dromen
Op zaterdag 14 november is er een gezinsviering met als thema: Dromen.
Sinterklaas is dan in het land en Kerstmis nadert. Iedereen heeft zo zijn
dromen over deze feesten en de lange nachten maken dromen mogelijk.
Deze viering vormt de voorbereiding op het Kerstfeest als wij het samen
hebben over "een droom van een kind".
De kinderen van groep 5 helpen in deze viering met voorlezen en
natuurlijk zingt het Jeugdkoor.
Komt u ook met ons meedromen?
Met vriendelijke groet, Mariosé Huits
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Ter inspiratie
Het leven is als een reis
Ons leven, dat zouden we kunnen
vergelijken met een reis, wij gaan van de
plaats waar we zijn geboren naar een
haven, ver weg. Ons vroegere leven kan
worden vergeleken met zeilen op een
stroom, maar weldra worden de golven
hoger, de wind wordt krachtiger, we zijn
al bijna op de zee voor het tot ons
doordringt. Uit het hart stijgt het gebed
naar God: ‘Bescherm mij, o God, want
mijn boot is zo klein en Uw zee is zo
groot.
Vincent van Gogh, in: Anton Wessels,
Het evangelie volgens Vincent van Gogh

Vincent van Gogh, Saintes-Maries

Familieberichten
Van harte gefeliciteerd!
Op 27 november viert mevrouw
E.D. Blokdijk-Ligthart haar 91ste verjaardag.
Op 2 december viert mevr. A.M. den Drijver
haar 95ste verjaardag.
Op 13 december viert de heer M. Dekker zijn 90 ste verjaardag.
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Dorpsstraat 39
29 september
Als ik dit schrijf is het 29 september en buiten
is het stralend weer. De kerk viert vandaag het
feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en
Rafaël. Op deze dag, 42 jaar geleden, werd ik
in de parochiekerk van Wervershoof door
bisschop Zwartkruis tot priester gewijd.
Normaal worden de priesters gewijd in de
kathedraal, de bisschopskerk in Haarlem.
Waarom dan de wijding in een parochiekerk?
Er waren dat jaar geen kandidaten meer en het
waren de jaren dat veel jonge priesters het
ambt verlieten. Zij hadden er op gerekend dat
het celibaat zou worden afgeschaft en dat
gebeurde maar niet. Inmiddels hadden zij een vriendin en kozen voor het
huwelijk. Een jaar eerder was ik voor Wervershoof benoemd als pastoraal
werker en ik wilde graag priester worden. Vandaag heb ik die dag in stilte
herdacht. Voor mij is het nog steeds een uitverkiezing.

Hernia
Inmiddels zit ik al weer acht weken thuis met een hernia. Dat begon al in
mei van dit jaar. Ik bezocht de neuroloog in het MCA, maar achteraf
bleek hij een kinderarts te zijn, die dit er wel bij deed. Het was tenslotte
vakantietijd. Het eerste wat hij zei was: “We gaan u niet opereren. We
hebben in het verleden te veel hernia’s geopereerd en de meeste
verdwijnen vanzelf”. Onderzoek vond hij niet nodig. De hernia verdween
wel even, maar kwam toen heel heftig terug. Ik kon niet meer lopen…Nu
gebruik ik een rollator. Ik heb goede buren en zij doen voor mij de
boodschappen en mensen uit Tuitjenhorn bezorgen mij wat eten. Ik merk
dat ik vindingrijk word. Ik maak zelf, zittend, mijn bed op en in de
douchecel staat een stoel, want ik zit elke ochtend 20 minuten op de
hometrainer. Zo probeer ik toch nog een beetje in conditie te blijven. De
tuingroep verzorgt mijn tuin. Ik verveel mij niet en op 1 oktober heb ik
een gesprek met de chirurg en ik verwacht een operatie, tenzij er een
wonder gebeurt en de hernia wegtrekt, maar ik reken er niet op. Ik lees
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graag kranten en boeken en ook kijk ik graag naar een detective. In de
parochie gaat alles gewoon door dankzij de vrijwilligers. Ook krijg ik
goede berichten over de kwaliteit van de woord- en communievieringen.
In ieder geval wil ik met kerstmis weer de diensten doen. Donderdag 1
oktober in het gesprek met de chirurg gaf hij aan dat ik geopereerd word.
Daarna ga ik twee weken in een zorghotel. Ik hoop met twee maanden
dan weer te kunnen functioneren.

De lift
Echt een aanwinst voor de kerk en vooral ten dienste van de wat oudere
koorleden. Als de koster op zondag de kerk afsluit zal hij ook kijken of er
niemand in de lift is blijven steken. Uit veiligheid dus. Ik ben erg blij met
de nieuwe lift, want als je niet meer goed ter been bent en de trap
beklimmen moet put je uit, dan hoef je toch niet van het koor af. Ik hoop
dat koorleden die om die reden afscheid hebben genomen van het koor
weer terugkeren. Ook nieuwe leden zijn welkom.

Projectkoor
Ik kijk wel eens op zaterdagavond naar de televisie, het programma:
Nederland zingt. Ik ben altijd onder de indruk, vooral door de massaliteit
van de zang en de koren. De laatste keer dat ik keek las ik bij de
aftiteling: projectkoor. Wat wil dat zeggen? Mensen worden uitgenodigd
om mee te zingen voor een bepaalde dienst. We kunnen dat ook doen in
onze parochie. We hebben genoeg zangtalent in huis en je kunt mensen
vragen om voor kerstmis en oudejaarsavond mee te zingen met het
kerkkoor. Je kunt ze uitnodigen voor één keer en ze hoeven geen lid te
worden... Nu met de lift in de kerk gaat het wat gemakkelijker. Dat kan
voor het Caeciliakoor, het mannenkoor T, maar ook voor D’cymo en zelfs
het kinderkoor.
Mocht u interesse hebben geef mij dan een belletje: 072 8449337.

Bedankt
Ik bedank u voor alle kaarten die ik kreeg met de goede wensen, dank
voor alle gebeden. Ik hoop dat het herstel voorspoedig zal zijn en dat ik
weer het werk in Tuitjenhorn kan voortzetten.
Pastoor Jan Berkhout
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Het Gemengd Koor St. Caecilia
Zondag 22 november vieren wij het Caeciliafeest, precies op de dag van
De Heilige Caecilia, patrones van de muziek.
Dit jaar extra feest! Wij hebben 2 jubilaressen die heel trouw, al 40 jaar
bij het Caecilia koor zingen.
Proficiat met deze hele mooie prestatie.
Pastoor Berkhout wensen wij een heel voorspoedig herstel.
Er zijn nu heel wat extra Woord- en Communievieringen.
De complimenten aan de voorgangers, die er elke keer weer een mooie
viering van maken.
Namens het Caecilia koor,
Marianne Hoogenboom

Koffiedrinken
Eenmaal in de maand is er gelegenheid om na de
viering een kopje koffie te 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 keer dat wij weer koffie voor u schenken zal zijn op de
zondag 25 oktober en zondag 22 november. Na de Allerzielenviering op
2 november is er ook gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Wij
hopen u allen weer te mogen begroeten.
Namens de KD-groep ,
Marja Buur

19

Ritmisch koor D`cymo
Op 15 november gaan we zingen met Diaken Hans Bruin als voorganger.
Nou dat moet toch lukken denk met elkaar. Wat ook wel moet lukken is
de Caeciliadag die de week daarop gevierd wordt door onze collega’s van
het Caeciliakoor. Een gezellige dag wensen wij jullie.
We zijn tijdens de repetities begonnen met de kerstliedjes te oefenen,
waaronder een nieuw lied, want iedereen weet toch wel hoe hard de tijd
gaat en voordat je het weet is het alweer kersttijd. Maar daarvoor zult U
nog twee keer van ons horen, waarvan dus 15 november de eerste keer is.
Graag tot dan, om 10.00 uur in de kerk van Tuitjenhorn.
Gr. Connie Bakker

Stichting Vrienden van Joseph
p/a Bladstraat 5
1747 HJ Tuitjenhorn
Tel: 0226 391403
Website: www.vriendenjoseph.nl
E-mailadres: liesblommaart@quicknet.nl
ANBI keurmerk per 01-01-2008
KvK 37092104
Bank: NL28 RABO 0155 9930 11
Beste Parochianen,
Het afgelopen weekend is Father Folkert Kruis voor ons naar Kaplamai
gegaan om onze projecten te bezoeken en te kijken of alles goed gaat.
Zelf zijn we op dit moment niet in de gelegenheid om naar Kenia te gaan.
Wij zijn blij dat Father Kruis dit voor ons wil doen.
Hij heeft enorm genoten van al zijn oude parochianen, zondag na de
viering was het een grote reünie, iedereen wilde hem nog even spreken,
hij heeft het dan ook erg naar zijn zin gehad.
Zijn verslag van de projecten zag er heel goed uit, al moet er nog verder
gebouwd worden in Kipsingori.
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Het laboratoriumlokaal staat op dakhoogte. Het zou heel mooi zijn als we
dit volgend jaar kunnen afbouwen, zodat ook op deze school volledig
onderwijs gegeven kan worden en de studenten een volledig examen
kunnen afleggen. Laten we hopen dat het interview wat Father Kruis had
met de directeur van de school genoeg gegevens heeft voor de Wilde
Ganzen.
Ook is er een probleempje met ons naaiklasje in Kaplamai. Rosalie geeft
daar al sinds 2008 naailes. De dames krijgen na een jaartje les een
certificaat en zijn zover dat ze daarna zelf hun kleding kunnen maken. Op
dit moment zijn er een aantal jonge moedertjes met een baby. Ze kunnen
niet meer naar school maar proberen zo nog iets te leren.
Het probleem is dat ze geen geld hebben om de lessen te betalen, dus dat
juf Rosalie ook geen salaris heeft, daar moet dus iets gebeuren. Father
Folkert heeft haar gezegd dat hij contact met ons zou opnemen en dan
weet u waarschijnlijk wel wat hiervan de bedoeling is.
Wilt u ons helpen via de hutjes, de laatste tijd loop de opbrengst zomaar
terug. Misschien moeten we er samen weer eens aan denken en u
kleingeld in de hutjes deponeren. Want ons motto is nog steeds:
“VELE KLEINTJES MAKEN EEN GROTE.”
St. Vrienden van Joseph.
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Aanmelding eerste communie.
Het lijkt nog ver weg, maar over klein half jaar, op zondag 17 April 2016
is de viering van de 1e Heilige Communie.
Op zondag 7 februari 2016 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 dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.15 uur, vanaf begin januari 2016.
De uitnodigingen voor de eerste communie worden 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.
Om uw kind aan te melden kunt u mailen naar een van onderstaande
personen:
Werkgroep Eerste Communie
Esther Dekker
Margret Terra
Dorien Dapper
Wilma Hooglugt
Linda Hof

william_esther@quicknet.nl
johnfontaine@hetnet.nl
p.masteling@hetnet.nl
w.hooglugt@gmail.com
borfoh@quicknet.nl

0226-393103
0224-552007
0226-391390
0226-332949
0226-390986
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Sint Nicolaas
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Gezinssynode
Zondag 4 oktober is de gezinssynode van start gegaan in het Vaticaan.
Deze duurt t/m zondag 25 oktober. De Algemene Vergadering van de
Bisschoppen Synode gaat over de roeping en de missie van het gezin in
de Kerk en in de wereld van vandaag. De belangrijke bijeenkomst is een
vervolg op de synode van eind vorig jaar.

Nederlandse deelname
Nederland wordt bij de synode vertegenwoordigd door kardinaal Eijk.
Paus Franciscus heeft bovendien het in Limburg woonachtige echtpaar
Massimo en Patrizia Paloni benoemd tot auditor, één van de zeventien
echtparen uit diverse landen die zijn uitgenodigd om als toehoorder deze
belangrijke kerkvergadering bij te wonen.

Gezinsdag bij OLV ter Nood Heiloo,
15 november en 13 december.
Een keer per maand is het Familiedag
op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw
ter Nood. Families worden uitgenodigd
aan de H. Mis deel te nemen en daarna
gezellig samen te eten. Vervolgens is
er catechese voor de diverse
leeftijdsgroepen: voor volwassenen,
voor tieners, voor kinderen en ook
voor de kleintjes. De dag wordt
afgesloten met een gezamenlijk
gebedsmoment.
Een vrijwillige bijdrage in een
daarvoor bestemde collectebus wordt
op prijs gesteld, maar is niet
noodzakelijk om deel te kunnen
nemen.
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Programma
10.30 uur: H. Mis met kindernevendienst en oppas voor de allerkleinsten
12.00 uur: Warme Maaltijd
13.00 uur: Educatief programma met oppas en sport en spel voor de
kinderen / tieners
14.45 uur: Korte afsluitende gebedsviering

Tip: Allerzielen Schagerkogge.
Op zaterdag 31 oktober a.s., tussen 18.00 en 22.00 uur, vindt op het
terrein van Yarden Crematorium Schagerkogge “heimwee met een
glimlach” plaats.
Dit is een herinneringsavond die in het teken staat van het herdenken van
overleden dierbare(n). Op verschillende plaatsen op het crematoriumterrein zijn gedenkplekken ingericht door Yarden medewerkers,
vrijwilligers, kunstenaars en door leerlingen van het Regius College
Schagen.
Zo kunt u bijvoorbeeld op verschillende manieren uw dierbare(n)
herdenken, d.m.v. gedichten, bloembollen planten of een naam schrijven
in een muurschildering. Maar u kunt deze avond ook uw eigen ritueel of
herinnering vorm geven op het terrein.
Het is ook mogelijk de route te lopen en de sfeer te ervaren van het, voor
deze gelegenheid, bijzonder verlichte terrein.
Trek een warme jas en stevige schoenen aan, de route over het terrein is
ca. 950 meter (rondgang om de vijver) en loopt over een grindpad.
Yarden Crematorium Schagerkogge
Haringhuizerweg 3
1741 NC Schagen
www.yarden.nl/agenda
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Zondag 15 november

Exposure
Gastspreker: Ernst Meijknecht
en verder ...
beeldmeditaties ‘werken van barmhartigheid’
creatieve verbinding met actualiteit
Jaarthema: barmhartigheid
Tijd: 12.00 – 18.00 uur
Locatie: Jongerenzolder Julianaklooster Heiloo
Aanmelden: karinblaauw@hetnet.nl
Kosten: €10 (incl. brunch)
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Vieringen en Intenties van 23 oktober t/m 20 december 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.

Vrijdag 23 oktober 2015 09.30 uur Woord- en Communieviering in het
St. Jozefpark
Vrijdag 23 oktober 2015 19.00 uur Rozenkransgebed
Zondag 25 oktober 2015 10.00 Woord- en Communieviering
Voorganger: Diaken Hans Bruin m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Blommaart
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 ● Familie KruijerStrooper ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan en
Corrie Stoop-Limmen ● 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 ● Overleden familie van SchagenBruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Sjoerd Nota,
Petronella Nota-Burger en zoon George ● Theo Spaansen ● Toos
Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Willem Dekker en Truus
Dekker-Blankendaal en familie

Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!
Vrijdag 30 oktober 2015 09.30 uur Woord- en Communieviering in het
St. Jozefpark
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Vrijdag 30 oktober 2015 19.00 uur Rozenkransgebed
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Zondag 1 november 2015 10.00 uur Woord- en Communieviering
►Allerheiligen◄
Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. Mannenkoor T.
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Cees Bleeker, Catharina BleekerGildemeyer en overleden kinderen ● 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 ●
Overleden familie Ligthart ● Overleden familie Ligthart-Stam ● Petrus
Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en
Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Arnoldus Bekker en
Catharina Elisabeth Bekker-Boon
Maandag 2 november 2015 19.30 uur Gebedsviering
►Allerzielen◄
Voorgangers: mw. Buiter en mw. Tesselaar m.m.v. Mannenkoor T.
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en
Catharina Buter ● In liefdevolle herinnering aan Cor Hoogeboom en Riet
Hoogeboom-Bes ● Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne
Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Tesselaar en Ans
Tesselaar ● Jans van der Vliet-Blokker ● Johannes Pronk, Maria PronkBommer en de kinderen ● Kees Broersen en zijn zoon Ron ● Mattheus
Veldboer, Johanna Veldboer-Beers en overleden familie ● Nanda Timmer
en overleden familie ● Overleden Josef Voss ● Wilhelmus Kaandorp en
Catharina Kaandorp-Groot, kinderen en kleinkinderen

Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!
Woensdag 4 november 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. P.G. Blankendaal-Diemeer, mw. M.C. Kruijer-Mulder,
mw. Kaandorp-Pronk, mw. T. Beemsterboer.
Stofzuigen: P.W. Beemsterboer.
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Vrijdag 6 november 2015 09.30 uur Woord- en Communieviering in
het St. Jozefpark
Zondag 8 november 2015 10.00 Eucharistieviering
m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Beemsterboer
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Dark Tesselaar en zijn familie ● Jaap Blokdijk en overleden
familie ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ●
Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ●
Mattheus Veldboer, Johanna Veldboer-Beers en overleden familie ●
Overleden familie Boekel ● Overleden familie en vrienden
Vrijdag 13 november 2015 09.30 uur Woord- en Communieviering in
het St. Jozefpark
Zaterdag 14 november 2015 19.00 uur Gezinsviering
Gezinsvieringgroep m.m.v. Jeugdkoor
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Guurtje Blankendaal ● Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop
Zondag 15 november 2015 10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Diaken Hans Bruin 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 ● Nel Spaansen-Boekel ●
Theodorus Schotten, Wilhelmina Schotten-Klaver, dochter Gretha en
kleindochter Elske
Woensdag 18 november 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.

29

Woensdag 18 november 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. C.M. Kruijer-Quax, mw. I. Stoop, mw. Van Kralingen-Kuilboer.
Stofzuigen: mw. G.P. Glas-Rademaker.
Vrijdag 20 november 2015 09.30 uur Woord- en Communieviering in
het St. Jozefpark
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Antonius Cornelis Driesse en overleden familie Stoop-Kramer ●
Cornelis Suiker, dochter Kitty en levende en overleden familie
Zondag 22 november 2015 10.00 uur Eucharistieviering
►Christus, Koning v/h Heelal, Caeciliadag◄
m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Bakker
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 ● Jacobus van Schagen en Wil van
Schagen ● Jan de Wit ● Jan Karsten en zijn gezin ● Levende en
overleden familie Besteman-Schilder ● Levende en overleden leden van
het St. Caeciliakoor ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie
● Mattheus Veldboer, Johanna Veldboer-Beers en overleden familie ●
Pastoor Johannes van Ettinger ● Theo Spaansen ● Toos Karsten-Wit ●
Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart

Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!
Vrijdag 27 november 2015 09.30 uur Woord- en Communieviering in
het St. Jozefpark
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 29 november 2015 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Bleeker
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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 ● Familie Kruijer-Strooper ● 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 ● Sjoerd Nota, Petronella
Nota-Burger en zoon George ● Voor een bijzondere intentie ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en dochter Truus
Woensdag 2 december 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Strooper-Blom, mw. A.M. Kruijer-Strooper, mw. L.M. PancrasDriesse, mw. Naber-Buter.
Stofzuigen: dhr. R. Kruijer.
Vrijdag 4 december 2015 09.30 uur Woord- en Communieviering in
het St. Jozefpark
Zondag 6 december 2015 10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. Mannenkoor T
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, dochter Kitty en levende en overleden familie ●
Guurtje Blankendaal ● Johannes Kleybroek en Elisabeth KleybroekGroen ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, Niek en Margriet ●
Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● 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 ● Willem Dekker
en Truus Dekker-Blankendaal en familie
Vrijdag 11 december 2015 09.30 uur Woord- en Communieviering in
het St. Jozefpark
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Zondag 13 december 2015 10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorgangers: mw. Adema en dhr. Blommaart m.m.v. St. Caeciliakoor
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Nel Kruijer-Groot ● overleden Josef Voss
Woensdag 16 december 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 16 december 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. M. C. Kruijer-Baas, mw. L. Entes-Karsten, mw. BroersenKruijer, mw. C.A. Pronk-Tesselaar.
Stofzuigen: dhr. C. Kruijer.
Vrijdag 18 december 2015 09.30 uur Woord- en Communieviering in
het St. Jozefpark
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 20 decemberr 2015 10.00 uur Eucharistieviering
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 ● Overleden familie Boekel

In de maanden november, december, januari en februari is
er geen rozenkransgebed op vrijdagavond.
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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
Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092
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 740 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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