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Schema kerkelijk nieuws ”de Sint Jacobsschelp”
Kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” uiterlijk woensdag 14
oktober 2015 te zenden naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com
Misintenties uiterlijk vrijdag 9 oktober 2015 door te geven aan het
secretariaat.
Het volgende parochieboekje is gepland voor bezorging in de week van
dinsdag 20 t/m zaterdag 24 oktober 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
2

Nieuws vanuit het Parochiebestuur
Augustus 2015
Geleidelijk aan komen alle koorleden weer terug van vakantie, de
organist, de dirigent, gaan de scholen weer beginnen en start het
parochiebestuur weer zijn maandelijkse vergaderingen.
In de zomer van 2015 is er een begin gemaakt met het plaatsen van de
koorlift. Niet alleen de lift, maar ook het elektra en de vloer worden in die
hoek aangepast. We hopen dat veel koorleden gebruik gaan maken van de
nieuwe lift en dat ze daardoor nog vele jaren ons kunnen verwennen met
hun prachtige liederen.
Klaas Bleeker, onze vicevoorzitter, raakte naar het ziekenhuis, maar
gelukkig is de prognose positief. Ook pastoor zijn oude kwaal (hernia)
speelde weer op. Gelukkig hebben we genoeg vervangers die altijd
onmiddellijk ja zeggen als ze gevraagd worden. We willen pastoor nog
heel lang als voorganger van onze parochie en dan kunnen we het op deze
manier mooi samen oplossen.
In de maand augustus hebben we twee keer koffiedrinken na afloop van
de viering gehad. Het was een goede gelegenheid om in een
ongedwongen sfeer met u in gesprek te gaan.
Ik wens u allen een prachtige nazomer toe.
Namens het parochiebestuur, Elma

Mariamaand
In de maand oktober is er iedere vrijdagavond
om 19.00 uur het Rozenkransgebed in de kerk.
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Post-traumatische Stress
Voor velen van ons een onbekend begrip, maar velen van ons maken het
mee of hebben het meegemaakt.

Als je iets ergs meemaakt…
Als je iets ergs meemaakt wil je dat zo snel mogelijk achter je laten. Je
wilt de gewone draad van het leven weer opnemen. Donderdag 13 mei
was er een uitzending op de tv over familiebedrijven. Het ging deze keer
over de familie Claassen in Brabant. Een familiebedrijf door vader
begonnen en door de drie kinderen met vader voortgezet. Natuurlijk
moest ook verteld worden over de overval. Op een avond werd
aangebeld, de dochter deed open en twee in het zwart geklede
jongemannen overmeesterden de dochter die alleen op het kantoor was.
Zij vernielden de kluis en namen de kerstgratificaties van het personeel
mee. Toen dit verhaal werd verteld waren de dochter en ook de vader
weer in tranen. Zo’n brute aanslag verwerk je niet zo maar, dat heeft zijn
tijd nodig en dat is een proces.
Zo’n proces wordt wel genoemd ‘post-traumatische stress’.
Over dit begrip heb ik ook geschreven in mijn boek over de ramp van
Volendam. Toen ik over dat onderwerp ging schrijven had ik juist een
recensie gelezen in Trouw. Het ging over ene Han van der Blink.
Tijdens de oorlogsjaren zat hij in het jappenkamp. Eerst in het kamp
voor vrouwen en kinderen. Maar vanaf zijn elfde verjaardag in 1945
moest hij op eigen benen staan in het mannenkamp.
Op een ochtend in 1988 vindt hij tussen de post een brief van zijn vader
met daarin een aantal knipsels. Een daarvan is uit Moesson, een blad
voor oud Indiëgangers. Hij leest dan: ‘Monument jongenskampen in
Bangkok-Gejungati. Hij ziet in die knipsels het monument: een klein
standbeeld van een uitgemergeld jongetje, in lendendoek met
pikhouweel en schoffel. (Ik zag dat beeldje op de televisie bij de
herdenking van 70 jaar einde oorlog in Japan). Het was of er in zijn
binnenste, van een diep verborgen wond, een korst werd afgescheurd.
Hij barstte in tranen uit, bleef maar kijken naar het knipsel en kon niet
ophouden met huilen. Niet als een volwassen man huilde hij, maar als
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een jongetje van toen. Huilend beleefde hij zijn kampangsten opnieuw
en het verbaasde hem hoe dicht na die veertig jaar, die kampangsten aan
de oppervlakte lagen.
Later werd hij zich van nog andere gewaarwordingen bewust. Het was
een gevoel van rechtvaardiging. Dat bronzen beeldje met het opschrift:
”Zij waren nog zo jong”…, erkende dat ‘ook ons lijden echt was’. Het
was of er een last van hem afviel, waarvan ik niet eens wist dat ik hem al
die jaren meegedragen had.
Dit verhaal laat zien wat ‘post-traumatische stress’ is. Door het zien van
dat beeldje kwam alles weer naar boven en eindelijk kon hij zijn ellende
van toen verwerken.
Pastoor Jan Berkhout

75 jaar Sint
Barbaraschool
Op 1 september 1940 werd de
St. Barbaraschool geopend. Na
een Heilige Mis in de kerk en wat
officiële plichtplegingen konden
de meisjes het drieklassige
gebouw betrekken. Juffrouw Anna v. Erp was het hoofd der school en het
bestuur was in handen van het Kerkbestuur. In 1946 bezochten zo’n 75
meisjes de school, van de jaren daarvoor zijn helaas geen leerlinglijsten
meer te vinden.
In de vijftiger jaren zijn de jongens en meisjesschool samengevoegd en in
de jaren 60 is het gebouw op Kerkbuurt gesloten voor schoolgebruik. De
school is in die 75 jaar uitgegroeid tot een school met zo’n 360 leerlingen
verdeeld over 14 groepen, na in de jaren negentig zelfs ruim 400
leerlingen en 18 groepen geteld te hebben. Tegenwoordig zit de school in
een prachtig nieuw gebouw, waarin gelukkig het gebouw van 1940
verwerkt is en waarin ook de Peuterspeelzaal, de Buitenschoolse opvang,
jongerenvereniging Seven Eleven en Wonen plus Welzijn hun plek
hebben.Vele kinderen uit Tuitjenhorn en omgeving en vele leerkrachten
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hebben in die 75 jaar de school bezocht. Bewaarschool en kleuterschool
zijn verdwenen, je stroomt op 4-jarige leeftijd direct in op de basisschool
en als je 8 jaar basisschool gehad hebt, stroom je door naar het voortgezet
onderwijs. Meesters en (ongetrouwde) juffen werkten iedere dag, terwijl
tegenwoordig vrijwel iedereen parttime werkt. Hoofden der school zijn nu
directeuren.
Het bestuur is al sinds de jaren 70 niet meer in handen van het
kerkbestuur, maar van een schoolbestuur, tegenwoordig de Stichting
Flore.
Er is veel veranderd in 75 jaar en toch is de St. Barbaraschool nog steeds
de SINT Barbaraschool, in het centrum van het dorp op de plek waar het
ooit begon. Iedere dag gevuld met kinderen die op school komen om
elkaar te ontmoeten en te leren van elkaar en van de leerkracht.
En omdat dat best bijzonder is, willen wij dit niet zomaar voorbij laten
gaan en daarom is er een feestweek georganiseerd van 31 augustus tot
4 september.
Op maandag openen we het schooljaar en de feestweek met een
woorddienst in de kerk m.m.v. de fanfare, waarna een jubileumboom
gepland zal worden.
Op dinsdag organiseren we een cultuurdag, waarbij iedere groep een dans
aanleert o.l.v. Arteance en aan het einde van de dag laten de groepen
elkaar zien wat ze geleerd hebben.
Woensdag is er een sportdag voor alle groepen in en rond het
schoolgebouw.
Donderdagnacht logeert ieder kind die dat graag wil op school en dat
wordt natuurlijk ontzettend gezellig. Vrijdagochtend ontbijten we
allemaal op school en ’s middags bereiden we ons voor op de reünie
bedoeld voor alle oud-leerlingen en (oud)-leerkrachten van de school.
Wilt u een klein stukje van het jubileum meemaken, dan kan dat
natuurlijk. U moet wel begrijpen dat met 380-St.Barbaramensen de kerk
al aardig gevuld is maandag, maar de sportdag en de reünie zijn absoluut
het bezoeken waard. Over de reünie leest u meer in een ander stukje in de
Aftrap.
Namens het team van de St. Barbaraschool
Mariosé Huits-Blommaart, waarnemend directeur
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De paus over het milieu
Paus Franciscus heeft een encycliek geschreven over het milieu. (Een
encycliek is een rondzendbrief voor heel de kerk.) Die brief is bij mijn
weten nog niet vertaald in het Nederlands en ik heb die dan ook niet
gelezen. Bisschop Punt heeft die encycliek wel gelezen en er ook over
geschreven en daarom is zijn schrijven in het Bisdomblad voor mij de
bron waaruit ik mede put.
Die encycliek draagt de naam ‘Laudato Si. Die titel is afkomstig uit het
Zonnelied van Franciscus. Het Zonnelied is een lofzang op heel de
schepping.
Laudato Si: Geprezen zijt Gij, Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons onderhoudt en stuurt en veelsoortige vruchten voortbrengt,
bonte bloemen en kruiden.
De paus zegt: als je de schepping, de natuur en ook de mens alleen maar
ziet als een toevalligheid, dan loop je de kans dat je je verantwoordelijkheid verliest voor de wereld waarin wij leven.
Als je de aarde kunt zien als ons gegeven, dan ontdek je de schoonheid en
raak je vol verwondering. Je beseft dan ook dat we onderweg zijn naar de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Franciscus nodigt ons uit om in stilte
te dwalen door de natuur. Je gaat dan ontdekken dat we in eenheid met de
natuur en ook met elkaar verbonden zijn.
De paus benadrukt ook dat we niet zo door kunnen gaan met produceren
en consumeren. We vernietigen dan in snel tempo onze planeet. De
economische crisis hadden de volkeren kunnen gebruiken om tot een
dialoog te komen, om te komen tot een integrale dialoog waarbij de mens
centraal staat. Een gemiste kans dat we dat niet hebben gedaan. De paus
roept ons op om vertrouwen te stellen in de oneindige creativiteit van de
heilige Geest die het onmogelijke mogelijk zal maken.
Tegelijk, zegt Franciscus, is onze toekomst al verzekerd in Christus. Hij is
opgestaan van de dood in een nieuwe verheerlijkte lichamelijkheid.
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Er staat natuurlijk veel meer in die prachtige encycliek, maar misschien
kunnen we haar op een avond samen lezen als zij vertaald is.
Pastoor Jan Berkhout

Nieuws van het Jeugdkoor
Ook dit schooljaar zal het Jeugdkoor weer diverse vieringen verzorgen.
Ook bij doopvieringen hopen wij weer aanwezig te zijn, maar de jeugd
van tegenwoordig heeft een drukke agenda.
De eerste viering is op zaterdag 10 oktober om 19.00 uur. Het thema is
nog niet bekend, maar het zo zou maar een Maria-viering kunnen zijn.
Iedereen is natuurlijk weer van harte welkom.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. We oefenen iedere dinsdag tussen
15.15 en 15.55 uur o.l.v. juf Marianne en juf Mariska en beginnen met
een lekker glaasje limonade. Wil je zingen? Zing dan lekker mee!

Op vakantie
Maandag 3 augustus vertrok ik van
Kisumu richting Nairobi, 350 km.
Onderweg werd ik door de politie
aangehouden. Je hebt een overtreding
gemaakt. Je bent over een ongebroken gele
lijn gegaan waarschijnlijk toen ik een oude
vrachtwagen voorbij reed. Hij keek me aan
en op zijn gezicht stond: "Hoe gaan we dit
oplossen. Hier kan ik iets aan verdienen".
Ik zei tegen hem: "Je gaat me toch geen
bon geven. Ik ga naar huis om mijn
verjaardag te vieren, mijn 80ste
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verjaardag." Je 80ste verjaardag herhaalde hij. Hij salueerde met z'n hand
aan de pet en zei "Happy Birthday".
Toen ik op het vliegveld door de douane ging, vroeg de beambte wat ga je
doen in Nederland. Ik zei: "Mijn verjaardag vieren met mijn familie, mijn
80ste verjaardag. Je 80ste verjaardag? Spontaan begon de dame naast hem
"Happy Birthday” te zingen.
Terwijl we op de vlucht zaten te wachten, sprak ik met een man die met
zijn dochter op vakantie in Kenya was geweest. Tijdens ons gesprek
vroeg hij: "in die 50 jaar dat je in Kenya bent geweest heb je natuurlijk
wel veel veranderingen gezien." Dat kun je wel stellen.
Toen ik in 1961 in Kenya kwam was de bevolking van Kenya 9 miljoen,
nu 40 miljoen. Nairobi was een stad van 350.000 inwoners, nu 6 miljoen.
Nairobi had toen de enige universiteit, nu zijn er bijna 30 universiteitencampussen over het gehele land verspreid.
Mijn eerste taak toen was om de dorpjes van de mensen af te gaan om de
ouders te bewegen hun kinderen, jongens als meisjes naar school te
sturen. Jongens dat ging nog, meisjes naar school was een probleem.
Mijn pastoor was toen druk bezig met scholen bouwen.
In 2014 deden 800.000 kinderen eindexamen lagere school en 450.000
eindexamen middelbare scholen.
In Kisumu Diocees werkten toen 120 Mill Hill Missionarissen en een paar
Kenyaanse priesters. Nu werken nog drie Mill Hillers (1 Nederlander) in
wat eens Kisumu diocees was.
Het diocees is nu een Artsbisdom met 6 bisdommen en honderden
Kenyaanse priesters, katecheten en religieuzen en veel leken die allerlei
taken waarnemen.
Over enkele maanden hoop ik mijn taak als Mill Hill-overste te kunnen
overdragen aan een Afrikaanse Mill Hiller.
Ik hoop dan nog enkele jaren rustig te kunnen verblijven in Kisumu en
wat hand- en spandiensten te verlenen en dankbaar terug te kijken op een
halve eeuw prachtige tijd.
20 September werd ik gevraagd voor te gaan in Jacobus de Meerdere en
zien we elkaar.
Father Folkert Kruis mhm
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Familieberichten
Van harte gefeliciteerd!
Op 5 september viert mevrouw E. Smit haar 92ste
verjaardag.

Herinneringen aan
Mam - moeder Nel
8 april 1928 - 15 juni 2015
Mam groeide op in een groot
gezin van 14 kinderen op de
boerderij van de familie Blokdijk
aan de Sportlaan in Tuitjenhorn. Het was een leuk kind met zwart
krullend haar. Ze genoot van een onbezorgde jeugd tot de oorlog aanbrak.
Dat heeft ze van haar 12e tot haar 17e aan den lijve ondervonden.
Ze moest weleens samen met broer Joepert vluchten voor haar leven
tijdens het melk bezorgen. Toen kwam ook een zekere Henk Buter in
beeld. Ze kregen verkering en gingen ook ongetwijfeld weleens samen
onderduiken…
Het verliefde koppel trouwde op 27 september 1950. Ze hadden een leuk
huisje aan de Dorpsstraat 45A - nu tegenover Drukkerij Kok. Weldra
verscheen het eerste kind Frida en er kwamen nog 2 meisjes: Corry en
Anneke zodat het niet vreemd was dat vader Hendrik een gat in de lucht
sprong toen eerste zoon Jaap geboren werd. We hadden het thuis niet
breed maar Mam kon zeer creatief met geld omgaan zodat met Sinterklaas
de stoeltjes altijd goed gevuld waren. Vervolgens kwamen er nog 2
jongens; Dirk en Ton gevolgd door Aty en Marian. Ze vond het maar bar
gezellig zo’n grote kroost. Ze kreeg huishoudhulp van het jonge meisje
Annie Blom. Mam was een sterke vrouw en tot ieders verbazing kwam op
42 jarige leeftijd de ooievaar ook nog een keer langs; jongste zoon Ad
groeide op in het huis van Ome Giel tegenover Uncle Sam weer een
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stukje verder. De oudste kinderen kregen verkering en hun partners
werden altijd zeer gastvrij ontvangen in huize Buter. Mam had een brede
belangstelling en was zeer sportminded. Hollandia T, Ajax, het
Nederlands elftal, Ard en Keessie: ze wist er alles van. Haar broer Pater
Arie (Heeroom) liep als een rode draad door haar leven. Hij was
missionaris in Nieuw-Guinea en mam en Heeroom hadden een speciale
band en onderhielden een hele leuke briefwisseling. Als de Pater dan weer
een periode overkwam was het altijd feest voor moeder en het hele gezin!
Moeder was ook een sociaal steunpunt. Mensen die haar dierbaar waren
konden met hun problemen altijd bij haar terecht. Hoogtepunten waren
ook hun Trouwjubileum feesten en de familie weekends daar werden dan
door Mam de spelregels zo aangepast dat ze altijd aan de winnende hand
was!
Het was een fantastische oma voor de klein- en achterkleinkinderen.
Zonder uitzondering was ze trots op hen en de kleinkinderen waren dol op
haar en waren graag bij Oma. Mam gaf ze veel aandacht op verjaardagen
bij behaalde diploma’s of andere festiviteiten. Bleek later ook dat ze
geheime potjes had met ‘zwart geld’ om dat allemaal te financieren.
Ze gingen verhuizen naar een aanleunwoning in het Sint Jozefpark. Weer
een stukje verder. Mam en Pap hadden daar een hele leuke tijd. Het was
een sterke vrouw maar had ook haar angsten: claustrofobie alleen zijn en
bang voor ‘hartkloppingen’ vooral na het wegvallen van haar steun en
toeverlaat Henk op 14 januari 1999. Zeer triest vond ze ook het overlijden
van schoonzoon Cees Louter in april van datzelfde jaar. Ze gaf een mooi
feest op haar 85e verjaardag maar daarna begon ze toch te kwakkelen met
haar gezondheid. Maar ze ging nog steeds: ‘still going strong’. Als ze een
elektrische fiets wilde dan kwam die er gewoon en toen ze laatst vond dat
het geluid van de TV stuk was (ze werd zelf hardhorend) moest er meteen
zo’n mooie platte TV komen. Vorig jaar was ze ook nog zeer ambitieus:
een nieuwe aangepaste badkamer. Het leek niet haalbaar maar met hulp
van buurman Piet Mulder kwam de badkamer er ook gewoon! Daar heeft
ze nog erg veel plezier van gehad. Ook de autoritjes met broer Piet naar
de ‘kippenboer’ in Hoogwoud vond ze prachtig. Op 10 mei vorige maand
heeft mam nog een mooi feest gegeven bij Anneke en Peter in Schoorl.
Daar heeft ze nog zo van genoten. Toen werd echter wel duidelijk dat
mam iets onder de leden had. Maar sterk en gelovig zoals ze was had
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Mam het volste vertrouwen in de goede afloop. Daarom was het juist voor
haar zo’n klap dat het einde naderde. Pastoor Berkhout kon haar nog
waardig bedienen. Mam behield wel haar humor en bepaalde zelf haar
afscheid. Ze was nog helder van geest daardoor konden alle kinderen met
waardevolle gesprekken nog prachtig afscheid van haar nemen. Ze voerde
een respectvolle maar oneerlijke strijd en eindelijk sliep Mam maandag
15 juni om 20.30 uur te midden van de kinderen vredig in.
Mam, voor alles bedankt en rust zacht!
En op ’t lest zou ze zeggen: ‘En nou is ’t mooi ‘weest!’

Het gemis zal altijd blijven, maar de steun en warmte die wij ontvingen
na het overlijden van onze lieve moeder, geweldige oma en overgrootoma

Cornelia Buter – Blokdijk
Nel
hebben ons enorm goedgedaan.
Het afscheid dat we met zovelen mochten delen, zal ons altijd bijblijven.
Wij willen U hiervoor hartelijk bedanken.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Tuitjenhorn, augustus 2015

Dorpsstraat 39
De vakantietijd
Voor de meeste mensen zit de vakantietijd er op.
Je hebt goed weer, je zat misschien net in de week
van de hittegolf. Of je baalde van het slechte weer.
Ik ga pas in september op vakantie en ik blijf in
12

Nederland. Het voordeel van september als vakantiemaand is dat je het
najaar wat korter maakt. Maar goed, het werk in de parochie is weer
begonnen. De koren zijn weer met de repetities begonnen en wat zich
straks als eerste aandient, Allerzielen, wordt altijd goed voorbereid.

Projectkoor
In De Rijp wordt het kerstfeest, met name de nachtmis en de hoogmis,
voorbereid door een projectkoor. Dat wil zeggen dat mannen en vrouwen,
die redelijk goed kunnen zingen worden uitgenodigd om mede toe te
treden tot het koor voor alleen de kerstvieringen. Verder zijn er geen
verplichtingen. Diezelfde mis wordt dan ook weer met Pasen gezongen en
dan mag je als ‘projectlid’ weer meezingen. Dat werkt erg goed en er zijn
vele (kerk)koren die dit doen. Misschien een idee voor het Caeciliakoor,
het Ritmisch koor en het mannenkoor. Soms bevalt het iemand zo goed
dat hij/zij lid wordt van het koor.
Het kerkbestuur heeft besloten om in de kerk een lift te plaatsen. Voor
oudere koorleden is het soms een crime om al die treden weer te
beklimmen. De oudere mensen, zeker zij die slecht ter been zijn kunnen
gewoon koorlid blijven en de dames en heren die om die reden geen lid
meer willen zijn kunnen gewoon weer toetreden.

Misdienaars
Wat in de parochiegeschiedenis nog nooit is voorgekomen is het feit dat
we geen misdienaars meer hebben. De lichting die in groep acht zat is met
de vakantie afgezwaaid. We moeten weer nieuwe misdienaars opleiden.
Meestal zijn dat de kinderen vanuit groep 4 en 5. Groep 4 doet in april de
Eerste H. Communie en groep 5 heeft dat in het afgelopen schooljaar
gedaan. Meestal zijn er zo’n 12 kinderen die zich aanmelden. Dan hoef je
ook niet elke zondag de mis te dienen. Ik wil de ouders vragen om hun
kinderen warm te maken voor het idee om misdienaar/misdienette te
worden.

Hoe verder?
Twee sacramenten zijn in diskrediet geraakt. Dat is de Doop en de Biecht.
En eigenlijk ook wel de Eucharistieviering. Voor dit jaar hebben we vijf
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dopelingen gekregen. De Biecht is al een tijd geleden in onbruik geraakt.
Het gemiddeld aantal mensen voor de zondagse mis ligt op 90. Wat ook
in een neergaande ontwikkeling is zijn de uitvaartdiensten. Niet voor alle
overledenen wordt nog een uitvaartdienst verzorgd. Vaak afhankelijk van
de kerkbetrokkenheid van de kinderen worden de ouders rechtstreeks naar
het crematorium gebracht. Ik vind dat jammer vooral ook als het om
gelovige en kerkbetrokken (groot)ouders gaat. Ik begrijp best dat het
soms moeilijk is om naar de kerk te gaan, de communie te ontvangen, als
het je niets meer doet. Overleg dan eens met de pastoor. Er zijn
verschillende mogelijkheden. Een uitvaartdienst hoeft niet persé een
Eucharistieviering te zijn. Het kan ook een gebedsdienst zijn met
medewerking van een koor. Het zijn juist ook de medeparochianen die
graag afscheid willen nemen in de kerk. Wat niet kan is de dode alleen
maar in de kerk plaatsen, de klok luiden, kaarsen laten branden en cd’s of
het orgel laten horen. Afscheid nemen van de overledene in de kerk geeft
dit afscheid juist toegevoegde waarde, omdat wij in de kerk door middel
van gebed contact zoeken met God.

De Schelp
Al enkele jaren heeft de parochie een eigen parochieboekje, genaamd ‘de
Sint Jacobsschelp’. Waarom de Sint Jacobsschelp? Heiligen krijgen soms
een attribuut dat bij hen hoort. Zo krijgt Jacobus de Meerdere, de patroon
van onze parochie, een schelp. Dat heeft weer te maken met de legende
dat hij liggend in de kist zou zijn aangespoeld op de Spaanse kust. Aan de
kerkmuur vlak bij het Jezusbeeld, dat daar is geplaatst na de oorlog, is
ook een schelp geplaatst. Ons parochieboekje heet daarom de Sint
Jacobsschelp.
Pastoor Jan Berkhout

- Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet
vergeefs geleefd DAG HAMMARSKJÖLD
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De cursus “Op reis in het Land van Geloven”?
Gewoon doen!
Misschien overweeg je al een tijdje
of je wel of niet met deze cursus
mee zult doen... Twijfel dan nu niet
langer en kom gewoon naar de
informatieavond op 8 september in
de H. Joannes de Doperkerk in
Schoorl, van 19.30 – 21.00 uur.
Deze bijeenkomst is geheel
vrijblijvend.
Veel mensen hikken aan tegen het idee om zich een jaar lang een avond in
de week te verbinden. In de praktijk valt dat enorm mee; het jaar is om
voor je het weet en de meeste cursisten vinden het dan jammer dat er geen
vervolgjaar is.
Je zou het kunnen vergelijken met sporten (in dit geval geestelijke sport
) en dan heb je ook nog alle schoolvakanties vrij tussendoor. In het
totaal gaat het om ± 27 bijeenkomsten.
Ik zou zeggen: gun het jezelf, want het wordt ongetwijfeld een bijzonder
en verrijkend jaar!
De bijeenkomsten zijn wekelijks op dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur
vanaf oktober 2015 tot eind mei 2016. Schoolvakanties zijn vrij.
Daarnaast zijn er twee mooie excursiedagen.
De cursus opent haar deuren op zaterdag 26 september a.s. met een
kennismakingsdag.
We gaan samen op verkenning met behulp van een rijk geïllustreerd
cursusboek en wisselen ervaringen en bevindingen uit. Er is ruimte voor
verschillende opvattingen en ieders persoonlijke, soms heel eigen weg.
Tot 8 september?!
Karin Blaauw & Susan Westendorp
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KERKGESCHIEDENIS, aflevering 4
Paus Johannes Paulus I
Paus Johannes Paulus I, geboren als Albino
Luciani (Forno di Canale, 17 oktober 1912 –
Vaticaanstad, 28 september1978),
was paus van 26 augustus 1978 tot zijn dood.
Zijn pontificaat duurde 33 dagen. Johannes
Paulus I was de opvolger van Paulus VI en werd
al snel bekend als de "lachende paus".
Voorafgaand aan zijn pontificaat was
hij patriarch van Venetië. Hij was de eerste paus
met een dubbele naam, en hij was de enige die het achtervoegsel I (=de
eerste) aan zijn naam toevoegde.Zijn optreden tijdens zijn korte
pontificaat werd gekenmerkt door ruime aandacht voor catechese. Hij
ging door voor een bescheiden man. Als eerste paus zag hij af van
een kroning en bediende hij zich – behalve in teksten die voorbereid
waren door de Curie – niet van het majesteitelijk meervoud. Na zijn
plotselinge dood waren er speculaties over het al dan niet natuurlijke
karakter daarvan.
Portret van de heilige Franciscus van Sales, wiens levensbeschrijving een diepe indruk
op hem maakte

Jeugd en roeping
Albino Luciani werd geboren als oudste zoon van
Giovanni Luciani en Bartolomea Tancon. Bij de
geboorte bestond grote bezorgdheid over zijn
gezondheid. Om die reden werd hij vlak na de
geboorte door de vroedvrouw gedoopt, waarbij hij de
naam Albino kreeg, de naam van een vriend van zijn
vader die in Duitsland door een ongeluk om het leven
was gekomen. Twee dagen na zijn geboorte werd de
doop bevestigd door de pastoor in de
plaatselijke parochiekerk. Albino zou zijn hele leven een zwakke
gezondheid kennen en periodes doormaken van zware pijnen.
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Paus Paulus VI, de voorganger van Albino

Paus
Op 6 augustus 1978 om 21.40 uur overleed paus Paulus
VI te Castel Gandolfo aan de gevolgen van een
hartaanval.
Voorafgaand aan het conclaaf werd door de
(inter)nationale pers gespeculeerd over de kansen van
diverse kardinalen.
Bij zijn vertrek uit Venetië was Albino Luciani ervan overtuigd dat hij
niet gerekend moest worden als kansrijk voor de opvolging, een uitspraak
die hij ten overstaan van de verzamelde pers in Rome herhaalde. In een
brief aan zijn nicht Pia, geschreven op 24 augustus 1978, schreef hij dat
hij geen idee had hoe lang het conclaaf zou gaan duren, maar dat hij ervan
overtuigd was dat hij geen gevaar liep. Tegen zijn secretaris Mario
Senigaglia had hij gezegd, dat de tijd daar was voor een kandidaat uit
de Derde Wereld, waarbij hij dacht aan de Braziliaanse kardinaal Aloísio
Lorscheider.
In de vierde stemronde op de tweede dag van het conclaaf werd Albino
Luciani verkozen tot paus. Zijn eerste woorden tot de kardinalen schijnen
geweest te zijn: "Moge God jullie vergeven wat jullie mij hebben
aangedaan" en na een paar minuten zwijgen: "Accepto" (="ik aanvaard
het").
Onverwacht en uit respect voor zijn beide voorgangers nam hij de
dubbele naam Johannes Paulus aan, omdat hij door Johannes XXIII tot
bisschop was benoemd en door Paulus VI tot kardinaal verheven. Hij zei
erbij "noch over de wijsheid des harten van Johannes, noch over de
cultuur en voorbereiding van Paulus te beschikken", maar "op hun plaats
te staan", en daarom vroeg hij "herdacht te worden in de gebeden van
ieder".
Veel kardinalen die deelnamen aan het conclaaf waarin Luciani verkozen
werd, verwachtten een lang pontificaat. De nieuwe paus was immers nog
jong. Hij maakte van meet af aan meer de indruk van een 'pastor' dan van
een prelaat. Hij was de eerste paus sinds tijden die niet een uitgebreide
loopbaan had gehad binnen de Romeinse Curie. Rome en Vaticaanstad
waren relatief nieuw voor hem. Dat had als nadeel dat hij - zoals hij zelf
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aangaf - weinig bekend was met wat er van hem werd verwacht, maar als
voordeel dat hij weinig vijanden binnen de Curie of het College van
Kardinalen leek te hebben. Hoe weinig hij zelf rekening gehouden leek te
hebben met zijn verkiezing bleek al bij de eerste balkonscène, waarbij zijn
warrige wilde haren het meeste opvielen. Over het algemeen
zorgen papabili er namelijk voor netjes gekapt te zijn.
33 dagen
Op 27 augustus, de dag na het conclaaf, richtte paus Johannes Paulus I
zich in zijn eerste toespraak tot de aanwezige kardinalen en bisschoppen,
en tot alle gelovigen wereldwijd. Na opnieuw gewezen te hebben op de
zwaarte van de taak waartoe hij was verkozen, wilde hij allen informeren
over hoe hij als paus zijn ambt wilde vervullen. Johannes Paulus I maakte
duidelijk in de lijn van zijn voorgangers, die een grote inzet hadden
getoond voor het pastorale werk (paus Pius XI tot en met paus Johannes
XXIII), te willen functioneren. Het belang hiervan zou hij op 7 september
onderstrepen door in een toespraak gericht aan de clerus van Rome te
wijzen op de verantwoordelijkheid van geestelijken voor de gelovigen,
maar ook voor zichzelf. De paus verkondigde dat meditatie een belangrijk
hulpmiddel was om rust te vinden, wat zijn weerslag zou hebben op de
gelovigen. Een ander aspect was de liefde die de priester moest hebben
voor zijn baan. Priesters zeiden vaak niet begrepen of gewaardeerd te
worden, waardoor zij ontmoedigd raakten. Hoewel Johannes Paulus I
toegaf dat hij als bisschop ook vaak tekortgeschoten was in het prijzen
van zijn priesters, verwees hij naar de woorden van Franciscus van Sales
dat elke roeping zijn problemen kende, maar dat er gewaakt moest
worden voor de gedachte dat anderen het altijd beter hadden.
De daarop volgende dagen vonden de voorbereidingen plaats van de
ophanden zijnde viering van Johannes Paulus’ ambtsaanvaarding, die zou
plaatsvinden op 3 september 1978. Hierbij gaf de nieuwe paus te kennen
niet met de tiara te willen worden gekroond, maar slechts in zijn ambt te
willen worden bevestigd door de oplegging van het pallium. Aanvankelijk
verwierp hij ook de idee om zich zittend in de Sedia Gestatoria – de
pauselijke draagstoel - binnen het Vaticaan te laten verplaatsen, maar
omdat hij klein van postuur was en belang hechtte aan het feit dat hij
contact had met de aanwezigen, kwam hij uiteindelijk op deze beslissing
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terug. Zijn voorganger Paulus VI was weliswaar in 1963 nog wel met de
tiara gekroond, maar hij had deze driekroon afgestaan ten behoeve van de
armen en daarna ook nooit meer gedragen. Zijn opvolger, Paus Johannes
Paulus II, zag datzelfde jaar nog ook van een kroning af. De
daaropvolgende paus, Benedictus XVI, zou in 2005 de tiara zelfs
helemaal van het pauselijk wapen weglaten en vervangen door de mijter.
Evenals zijn voorganger, paus Paulus VI, besloot Johannes Paulus I
tijdens wekelijkse audiënties de verzamelde gelovigen toe te spreken en
godsdienstige kwesties te bespreken. Hierbij verwees hij niet alleen naar
puur theologische of religieuze werken, maar haalde hij ook anekdotes of
gebeurtenissen aan uit het dagelijkse leven alsmede verhalen uit de
wereldliteratuur. Zijn betrokkenheid bij kinderen kwam tot uiting doordat
hij tijdens deze audiënties kinderen een rol gaf bij zijn betoog. Zo
ondervroeg hij op 6 september een jongen uit Malta en vroeg hem hoe hij
de rol van zijn ouders zag en de rol die de jongen zou moeten spelen
wanneer zijn ouders oud zouden zijn en hulp behoefden. Het betrekken
van kinderen bij deze speciale gelegenheden stamde al uit de tijd dat hij
bisschop was; tijdens heilige missen liet hij hen naar voren komen,
waarna hij een kort interview met het kind in kwestie hield.
Door zijn vroegtijdige dood vonden er slechts vier algemene audiënties
plaats.
1e audiëntie: De kunst van het goed zijn…
Zo geloof ik in de Heer, die Zich aan mij heeft geopenbaard.
2e audiëntie: Het Geloof
Dat is dus geloven: je eigen leven veranderen en je zonder enige
voorwaarde aan God geven.
3e audiëntie: De Hoop
Wie vanuit de hoop leeft, die draagt een sfeer van vertrouwen en
overgave met zich mee door het leven.
4e audiëntie: De Liefde
Beminnen wil zeggen er met je hart op uittrekken en naar het voorwerp
van je liefde snellen.

Dood
In de nacht van 28 op 29 september 1978 om kwart voor vijf trof zuster
Vicenza, die al in dienst was van Albino Luciani sinds 1959, Johannes
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Paulus I dood aan in zijn bed met in zijn hand wat papieren. Hierop
informeerde zij onmiddellijk de particulier secretaris van de paus, Diego
Lorenzi. Volgens kardinaal Paul Poupard was het echter de secretaris van
de paus, de Ier John Magee, die hem 's ochtends half zittend in zijn bed
aantrof met De imitatione Christi van Thomas a Kempis in zijn hand.
Dokter Renato Buzzonetti, verbonden aan het Vaticaan, onderzocht het
lichaam en kwam zonder sectie te verrichten tot de conclusie dat Johannes
Paulus I overleden was aan een acuut hartinfarct; rond 23.00 uur de avond
daarvoor. Hierop werd door kardinaal Jean-Marie Villot, in zijn functie
als camerlengo, het nieuws wereldkundig gemaakt. Doordat Johannes
Paulus I al zo vroeg na zijn verkiezing overleed, behoort zijn pausschap
tot de kortste tien pontificaten in de geschiedenis van het pausdom.
Op 4 oktober 1978 vond zijn begrafenis en bijzetting plaats. Tijdens de
begrafenisdienst wees kardinaal Carlo Confalonieri erop dat het niet de
duur van een pontificaat was die de betekenis van een paus bepaalde,
maar eerder de invulling die de persoon er aan gaf. Hij vergeleek
Johannes Paulus I met een meteoor, die onverwacht de hemel verlicht had
en vervolgens verdween, de gelovigen verbaasd en verbijsterd
achterlatend. Ook refereerde Confalonieri naar de wijze waarop Johannes
Paulus geprobeerd had theologische doctrines te vertalen in een
begrijpelijkere taal voor een groter publiek.
Het daarop volgende conclaaf vond plaats van 14 tot 16 oktober 1978 en
zou de eerste niet-Italiaanse paus voortbrengen sinds de dood van de
uit de Nederlandenafkomstige paus Adrianus VI in 1523: de Poolse
kardinaal Karol Józef Wojtyła, die de naam Johannes Paulus II aannam
als eerbetoon aan Albino Luciani. Tijdens zijn eerste radiotoespraak op
17 oktober 1978 riep Johannes Paulus II zijn voorganger in herinnering.
Wat kunnen we zeggen over Johannes Paulus I? Hij schijnt pas gisteren
uit deze vergadering naar voren te zijn getreden om de zware last van de
pauselijke waardigheid op zich te nemen. Maar wat een vlammende
caritas, ja, wat een golf van liefde wenste hij voor de wereld in zijn laatste
zondagse toespraak vóór het bidden van het Angelus. Hij bevestigde dit
nog door de wijze cathechistische onderrichtingen die hij bij publieke
audiënties gaf over geloof, hoop en liefde.
Bron: Wikipedia
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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 keer dat wij weer koffie voor u schenken zal zijn op de
zondag 27 september. Wij hopen u allen dan weer te mogen begroeten.
Namens de KD-groep
Marja Buur

Zelfdoding
Een paar weken geleden werd ik door een familie in de regio Alkmaar
opgebeld met de vraag of ik een uitvaart wilde doen van hun
(schoon)vader, die zelf een einde had gemaakt aan zijn leven. Ik kende de
familie niet, maar was beschikbaar.
Tijdens de kennismaking voel je dat je in een drama stapt. Zijn overlijden
kwam niet onverwacht. Hij had al verschillende keren aangegeven dat hij
‘er uit wilde stappen’. Hij woonde alleen, had een baan gehad, maar
voelde zich weggepest, was over de vijftig en kon nergens meer aan het
werk komen. Hij verloor alle vreugde die het leven te bieden heeft en zijn
vrouw ging van hem scheiden. Het enige wat overbleef was de televisie,
de films, de dagelijkse series en vooral de sport.
Zijn kinderen bezochten hem zoveel mogelijk dagelijks, ze deden de
boodschappen en zijn ex deed maandelijks de was. Voor de kinderen was
het een drama toen ze hem vonden. Hij had medicijnen opgespaard en er
zo een eind aan gemaakt. Wel had hij een briefje achtergelaten waarin hij
schreef om bij zijn uitvaart toch iets kerkelijks te doen, want hij was
katholiek. De familie kwam mij op het spoor via de website van de
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parochie Tuitjenhorn. We hebben een korte plechtigheid gehouden in het
uitvaartcentrum en hem toen naar zijn graf gebracht.
Zo’n overlijden houdt mij altijd erg bezig. Opgebaard in zijn kist zag je
dat het een knappe man was geweest. Je vraagt je dan af: waarom moet
een leven zo eindigen? Bij de uitvaart sprak ik een broer, die ook met
deze vragen zat. Waarom voelde hij zich mislukt en wat gaat er door
iemand heen als hij uiteindelijk deze beslissing neemt?
In het pastoraat maak je steeds deze situaties mee. Ik kan mij een
zelfdoding herinneren in Volendam. Een vrouw stapte op 2 januari in de
bus naar Amsterdam. De tram bracht haar naar een hoog gebouw. Toen ze
op het dak stond wierp ze zichzelf naar beneden en ze viel te pletter. Ze
werd bijeen geveegd en in een kist gedaan die meteen werd gesloten. Ze
had twee dochters, nog jonge schoolgaande meisjes. Bij de uitvaart zaten
ze naast elkaar, elkaar vasthoudend, huilend en elkaar troostend. Ze
begrepen niet waarom hun moeder deze beslissing had genomen.
Misschien waren de feestdagen voor haar een mislukking geworden. Ze
had geen man meer….en nu waren de meisjes alleen.
Iemand had haar gezien in de bus op weg naar Amsterdam en het leek
alsof ze in trance was, want je kreeg geen contact meer met haar.
Toen ik dezer dagen aan het zappen was op de televisie kwam ik ineens
terecht in het NCRV-programma van een jaar of vijftien geleden. Majoor
Alida Bosshardt en Herman Brood waren te gast in Villa Felderhof (in
Frankrijk). Deze aflevering van het programma was bijzonder en dat weet
ik nog wel. De majoor en Herman Brood.
Ze raakten met elkaar aan de praat. Op een dag zat Herman in het bad en
hij werd gewassen door de majoor. Twee werelden kwamen bijeen. Even
later waren ze te zien in het zwembad en Herman hielp de majoor het bad
in en uit te gaan. Herman was niet gedrogeerd, hij was gewoon en goed
aanspreekbaar en maakte ook nog een schilderij voor de majoor. Nu zijn
ze beiden dood. De majoor bereikte een hoge leeftijd en overleed wegens
ouderdom. In juli 2001 beklom Herman een hoge flat ín Amsterdam en
wierp zich ter aarde. Ook hij moest bijeen geveegd worden. Door de
drugs was zijn lichaam op en hij kon niet meer.
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Zelfdoding is voor de nabestaanden altijd een drama en roept wel of niet
terecht schuldgevoelens op. Je moet daar mee leren leven, je kunt die niet
ontkennen en ook een pastor kan die niet van je afnemen.
Soms zie je aankomen dat iemand die kant opgaat, maar soms overkomt
het een familie en ga je zoeken naar de oorzaken. Soms moet je ook tot de
conclusie komen dat iemand gewoon niet (verder) wil leven. Maar het
blijft altijd een drama.
Pastoor Jan Berkhout

Ritmisch koor D`cymo
En dan is het alweer zover, de meeste mensen hebben ‘t gewone ritme
weer te pakken, vakanties zijn gevierd en werk wordt gedaan. Ik hoop dat
de zomer/vakantietijd voor iedereen naar ‘t zin is geweest.
Het koor is begonnen met de repetities en gaat de eerste keer van het
seizoen zingen op 30 augustus. Nog net een keer om half tien. Daarna op
20 september om 10.00 uur. Father Kruis is dan in Nederland en zal de
mis voorgaan, omdat Pastoor Berkhout op vakantie is.
En wat voor het hele jaar door natuurlijk geldt: Nieuwe leden zijn altijd
welkom. Vanaf de eerste donderdag in september repeteren we in AHOJ
om half acht.
Bij twijfel gewoon eens komen proberen, geheel vrijblijvend.
De derde zaterdag van augustus hebben we met 8 mensen bij intree heffen
bij gondelvaart in Koedijk geholpen. De vergoeding die we daarvoor
krijgen is voor het koor. Het was redelijk weer, niet helemaal droog en
stralend, daardoor was het bezoek bij de gondelvaart iets minder, maar we
stonden bij een drukke post en hadden evengoed pittig werk. Met elkaar
ging het goed!
Dus graag tot 30 augustus om 9.30 uur of 20 september om 10.00 uur, in
de kerk van Tuitjenhorn. U bent van harte uitgenodigd !
Connie Bakker
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HOE OVERLEEF JE
AMSTERDAM?
…op zaterdag 12 september
(Deze wandeling is een herhaling van de wandeling van 13 juni)
Amsterdam, die grote stad, is gebouwd op palen….
Amsterdam wordt steeds hipper. Jonge mensen trekken ernaar toe voor
studie en werk. Steeds vaker blijven ze er ook. Niet alleen jonge mensen
stromen de stad in. Ook mensen zonder een dak boven hun hoofd,
gevlucht, verslaafd, verloren. En hoe overleef je dan in die grote stad,
gebouwd op palen?

Unieke wandeltocht met underground
Underground is een organisatie die een indrukwekkende wandeltocht
organiseert en je met andere ogen leert kijken naar het leven op straat in
Amsterdam. Je wordt meegenomen door gidsen die uit eigen ervaring
weten waar ze het over hebben. Deskundigen in het overleven op straat.

Praktisch
Wanneer: zaterdag 12 september 2015
Tijd:10.30 (tot ongeveer 13.00 uur ± 90
minuten)
Start: Café Dwaze Zaken, Prins Hendrikkade
50, Amsterdam.
Eindigt bij: Proeflokaal Brouwerij de Prael, Oudezijds Armsteeg 26,
Amsterdam
Kosten:€10,- (te voldoen bij aanvang van de wandeling)
Aanmelden: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl ovv wandeling
Amsterdam
Informatie: www.amsterdamunderground.org
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Heb jij wel eens meegedaan
aan een GPS-tocht?
Hi5spirit is de jongerengroep van de RKkerken in deze regio, met allerlei activiteiten voor
jongeren van 12 tot ± 16 jaar. We vinden het leuk
om iedere jongere de gelegenheid te geven om
kennis te maken met Hi5spirit. Daarom nodigen we je van harte uit
voor de openingsactiviteit van dit nieuwe seizoen.
Op zondag 27 september organiseert
Hi5spirit een GPS-tocht in de
Schoorlse duinen. Een puzzeltocht met
vragen en opdrachten waarbij je de
route vindt via aanwijzingen op de
GPS.
Het belooft een leuke en gezellige dag
te worden, met veel lol, gezelligheid en
activiteit.
Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan
z.s.m. op via onze website www.hi5spirit.nl of
mail naar secretariaat@hi5spirit.nl
Voor leden van Hi5spirit is de activiteit gratis,
voor niet-leden is de eigen bijdrage €5.
Groetjes, namens de stuurgroep van Hi5spirit,
Karin Blaauw
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Omdat elk mens recht heeft op waardigheid…
Ter inspiratie
Diaconaat dient een vorm te zijn
van (weer) ‘in staat stellen’.
Omdat elk mens recht heeft op
menselijke waardigheid. Mensen
aan de onderkant van de
samenleving of mensen die tussen
wal en schip zijn geraakt zijn geen
losers of mensen die niet deugen.
Zij beschikken vaak over een heel reservoir aan talenten en
mogelijkheden. Die worden doorgaans niet zichtbaar, omdat er geen
beroep op wordt gedaan. Het is onze taak die twee werelden van rijk en
arm met elkaar in contact te brengen. (…)
Gelet op het feit dat Jezus de Bijbelse levenshouding tekent als
fundamenteel diaconaal, is het diaconaat een kerntaak van de kerk.
Zonder diaconaat geen kerk. Bovendien kan het diaconaat een belangrijke
voorstrekkersrol vervullen bij het maken van nieuwe levensvatbaarheid
voor kerken en christelijke gemeenschappen. Die levensvatbaarheid is
maar op een manier te vinden: naar buiten toe en je verbinden met de
mensen in je stad.
Gerard Swüste, Mirjam Wolthuis (red.), Verbinden en verdiepen.
Dominicus Amsterdam: kerk in beweging. 2015

Vieringen en Intenties van 28 augustus t/m 30 oktober
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 28 augustus 2015 9.30 uur Eucharistieviering in St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Entes
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Zondag 30 augustus 2015 9.30 Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Margaretha Ligthart-Schotten en
overleden familie ● Willem Dekker en Truus Dekker-Blankendaal en
familie
Maandag 31 augustus 2015 9.00 uur Gezinsviering
►Opening schooljaar/school 75 jaar◄
Vrijdag 4 september 2015 9.30 uur Eucharistieviering in St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Bleeker
Vrijdag 4 september 2015 19.00 uur Rozenkransgebed
Zondag 6 september 2015 10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. Mannenkoor T
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, dochter Kitty en levende en overleden familie ●
Guurtje Blankendaal ● Jaap Blokdijk en overleden familie ● Johannes
Kleybroek en Elisabeth Kleybroek-Groen ● Johannes Pronk, Agatha
Pronk-Blankendaal, Niek en Margriet ● Kees Broersen en zijn zoon Ron
● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen
over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ●
Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina
Elisabeth Bekker-Boon ● Wilhelmus Kaandorp en Catharina KaandorpGroot, kinderen en kleinkinderen
Woensdag 9 september 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Hof-Greeuw, mw. Kaandorp-Vlaar, mw. Mettes-Kaandorp, mw. M.
Duineveld-de Waard.
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Vrijdag 11 september 2015 9.30 uur Eucharistieviering in St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Pronk
Zondag 13 september 2015 10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Huits
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Henk
Blokdijk, zoon Jacob en overleden familie ● Jaap Schilder ● Maarten
Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en overleden kinderen ●
Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Mattheus Pronk,
Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Niek Tijm en Hanny
Tijm-Stoop ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Ter
ere van Maria en voor een intentie
Zondag 13 september 2015 11.30 uur Doopviering
Bor Bastiaan Kaandorp, zoon van Bas Kaandorp en Marion Bleeker.
Woensdag 16 september 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 18 september 2015 9.30 uur W&C-viering in St. Jozefpark
Voorgangers: mw. Entes en mw. Bleeker
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Antonius Cornelis Driesse en overleden familie Stoop-Kramer
Zondag 20 september 2015 10.00 uur Eucharistieviering
►Vredeszondag◄
Voorganger: Father Kruis m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan de Wit ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ●
Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Levende en overleden
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familie Besteman-Schilder ● Overleden familie Entes-Tromp ● Pastoor
Johannes Nicolaas Timmer ● Theo Spaansen ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en dochter Truus ● Wim Pancras en levende
en overleden familie Pancras-Ligthart
Woensdag 23 september 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. C.G.J. Groen-Stuijt, mw. De Wit-Blom, mw. L.J.M. Tijm-Mooij,
mw. Van Kralingen-Kuilboer.
Stofzuigen: dhr. M. Hoogeboom.
Vrijdag 25 september 2015 9.30 uur W&C-viering in St. Jozefpark
Voorgangers: mw. Entes en mw. Pronk
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 27 september 2015 10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Bleeker
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 ● Ben Buter en zegen over zijn
gezin ● Cor Buter, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en
Maria Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra
Tesselaar-Blankendaal ● Cornelia Buter-Blokdijk en Hendricus Buter Jz
● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Dekker, Selma
Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten en zijn gezin ● Jan van
Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet,
Nico en Truusje ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie
van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst
● Theodorus Schotten, Wilhelmina Schotten-Klaver, dochter Gretha en
kleindochter Elske ● 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!
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Vrijdag 2 oktober 2015 9.30 uur W&C-viering in St. Jozefpark
Voorgangers: mw. Pronk en mw. Bleeker
Vrijdag 2 oktober 2015 19.00 uur Rozenkransgebed
Zondag 4 oktober 2015 10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Entes
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Arie Rietmeijer, Jopie Rietmeijer-Pater en overleden familie ● Dark
Tesselaar en zijn familie ● Guurtje Blankendaal ● Johannes Kleybroek
en Elisabeth Kleybroek-Groen ● Johannes Pronk, Agatha PronkBlankendaal, 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
Woensdag 7 oktober 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. G.M. Kruijer-Spaans, mw. M. Kaandorp-Zonneveld, mw. A.A.
Mulder-van der Stoop.
Stofzuigen: Dhr. Nic Mulder.
Vrijdag 9 oktober 2015 09.30 uur Eucharistieviering in St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Entes
Vrijdag 9 oktober 2015 19.00 uur Rozenkransgebed
Zondag 11 oktober 2015 10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorgangers: dhr. Piket en mw. Beemsterboer m.m.v. St. Caeciliakoor
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ●
Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en
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Catharina Buter ● Cornelis Suiker, dochter Kitty en levende en
overleden familie ● Familie Kruijer-Strooper ● Henk Blokdijk, zoon
Jacob en overleden familie ● Jaap Blokdijk en overleden familie ●
Jan Tesselaar en Ans Tesselaar ● Mattheus Pronk, Elisabeth PronkStrooper en overleden kinderen ● Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop
● Theodorus Schotten, Wilhelmina Schotten-Klaver, dochter Gretha
en kleindochter Elske
Vrijdag 16 oktober 2015 09.30 uur Eucharistieviering in St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Bleeker
Vrijdag 16 oktober 2015 19.00 uur Rozenkransgebed
Zondag 18 oktober 2015 10.00 Eucharistieviering
►Wereldmissiedag◄
Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Familie Ligthart-Schotten ● Jacobus van Schagen en Wil van
Schagen en familie Mooij-Pronk en overleden kinderen ● Jan Zutt
en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Johannes Oudhuis en
Cornelia Oudhuis-Groen ● Levende en overleden familie BestemanSchilder ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ●
Overleden familie Boekel ● Wilhelmus Ligthart, Catharina LigthartBoekel en dochter Truus ● Wim Pancras en levende en overleden
familie Pancras-Ligthart
Woensdag 21 oktober 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 21 oktober 2015 Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
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Mw. Buter-Blom, mw. W.M. Kok-Tesselaar, mw. M.W. Kuijer-Mulder,
mw. A.M.S.Kruijer-Commandeur.
Stofzuigen: Dhr. N. Kruijer.
Vrijdag 23 oktober 2015 09.30 uur Eucharistieviering in St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Pronk
Vrijdag 23 oktober 2015 19.00 uur Rozenkransgebed
Zondag 25 oktober 2015 10.00 Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor J. Berkhout 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
Kruijer-Strooper ● 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 Schagen-Bruin, 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 Eucharistieviering in St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor J. Berkhout
Lector: mw. Entes
Vrijdag 30 oktober 2015 19.00 uur Rozenkransgebed
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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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