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12-jan-2018 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
17-jan-2018 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar
e-mailadres par.jacobus@outlook.com
23-jan-2018 Eerste dag bezorging boekje
27-jan-2018 Laatste dag bezorging boekje
U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:
- Opgeven van intenties
(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 Sint 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 (deur rechts naast voormalige
pastorie). T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com

Tarieven
Intentie
10,00
(U ontvangt geen factuur!
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,
zie onder…)
Doopviering
25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering
225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering
150,00
Uitvaart
225,00
Avondwake
150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363201092
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
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Nieuws van het Parochiebestuur
In de afgelopen periode hebben we gevierd dat de stichting Vrienden van
Joseph 20 jaar bestaan. De feestmis ter ere van dit jubileum was mede
door het Jambo koor een groot succes.
Ook was er weer de jaarlijkse Allerzielenviering. Nieuw dit jaar was dat
het fanfare speelde in deze viering en na afloop van deze viering op het
kerkhof het toepasselijke The Last Post ten gehore bracht. Nu is
Allerzielen altijd al een indrukwekkende viering, maar met de muzikale
omlijsting van het fanfare was het iets wat grote indruk maakte op de
aanwezige kerkgangers.
We hebben weer misdienaars. Pastor Marion Bleeker, Mariosé en
Liesbeth hebben zich hier voor ingezet met als resultaat zeven nieuwe
misdienaars. Als je ze dan weer ziet zo op het altaar is het toch wel weer
heel erg fijn dat ze er weer zijn.
Wij, het kerkbestuur spelen al een tijdje met de gedachte om alle missen
op de zondagmorgen op hetzelfde tijdstip te laten beginnen. Nu is het zo
dat de vieringen op de zondagmorgen, als de R niet in de maand zit, een
half uur eerder beginnen. We hebben besloten dat 10.00 uur een prima
aanvangstijd is voor alle vieringen op de zondagmorgen.
Pastoor Moltzer is aanwezig geweest in onze laatste vergadering en dat
was zeer constructief. Zaken die ons bezighouden konden we in goed
overleg bespreken met Pastoor Moltzer.
Een afvaardiging van ons bestuur is in november uitgenodigd door een
afvaardiging van de parochiebesturen van Warmenhuizen en Burgerbrug
om samen te eten. Dit was een genoeglijke, goede avond, waarop zeker
een vervolg komt.
Kerstmis 2017, Oud op nieuw 2017, vele vrijwilligers zijn weer druk in
de weer om er mooie vieringen van te maken. Ik kijk er weer naar uit.
Namens het parochiebestuur, Elma Veldboer-Beemsterboer
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Terugblik Allerzielenviering 2017
Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn
Allerzielenviering van 2 november: Samenzijn in
Licht en Warmte
Vele mensen kwamen op deze mooie, stille
herfstavond naar de Allerzielenviering in onze kerk.
Speciaal om te herdenken wie afgelopen jaar van ons
zijn heengegaan en ook diegene die ons al langer
geleden zijn ontvallen. Met het symbool van Licht in
de vorm van kaarsen gedenken we hun levens en
delen we herinneringen aan hen.
Fanfare Hildegardis zorgde met prachtige muziekstukken, o.a. Ave Maria,
voor de ondersteuning van deze avond. Het gaf een hele speciale tint aan
deze viering.
In de serene stilte van de avond gingen we, over een indrukwekkend
verlicht pad, naar het kerkhof. Daar was een korte samenkomst en klonk
‘de Laatste Groet’ door Hildegardis trompettist Dirk.
Daarna was gelegenheid voor iedereen om een brandend grafkaarsje een
plekje te geven bij hun dierbaren.
Het was een mooi moment van rust, licht en warmte en verbondenheid
met elkaar.
In de kerk was nog gelegenheid om een kopje koffie te drinken en van
gedachten te wisselen.
Voor de familie van de overledenen was daar het kruisje wat het
afgelopen jaar in de kerk heeft gehangen en de kaars die wij deze avond
voor hen gebrand hebben.
Vele mensen hebben voor en achter de schermen aan deze prachtige
viering meegewerkt en zonder iemand te willen vergeten bedanken wij
iedereen voor de geweldige hulp.
Wij wensen iedereen in deze donkere dagen veel sterkte.
Namens de avondwakegroep, Marian Tesselaar en Corine Buiter
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Advent
Het is Advent, de voorbereidingstijd voor Kerstmis. Niet om te bedenken
wat we met de Kerst zullen eten, wie we zullen uitnodigen of wat we
zullen aantrekken, maar om ons voor te bereiden om Jezus opnieuw in
ons hart geboren te laten worden. Is dat dan nodig? Het is goed om zo af
en toe een soort van nieuwe start te maken, om onszelf te resetten, om
erover na te denken waar het nu werkelijk om gaat in het leven. Dat
kleine Kindje in de kribbe helpt ons daarbij. Hij raakt ons hart aan,
vertedert ons en maakt ons daardoor open voor de Boodschap van liefde
en vrede, die juist met Kerstmis zo breed wordt uitgedragen. De kunst is
om dat gevoel ook na de Kerst, als de Kerststal weer is opgeruimd en het
Kind weer uit het zicht is, vast te houden.
Een mooi gebed in deze voorbereidingstijd:
Laat het aan mij te zien zijn
dat ik “in verwachting”
van Jezus ben, God,
en dat ik hoopvol uitkijk
naar zijn geboorte.
Geef mij een hart
dat wil luisteren naar de zorgen en vragen van medemensen
en dat U herkent
in het gelaat van een arme
of een eenzame.
Help mij waakzaam te blijven
en mij niet in slaap te laten sussen
door het oppervlakkige in onze samenleving.
En doe mij geloven
dat bij U alleen maar liefde is!
Ik wens u allen, mede namens mijn man Jan, een heel zinvolle
voorbereidingstijd voor Kerstmis toe; en liefdevolle, vredige en zalige
Kerstdagen!
Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.
5

Misdienaars.
Na drie maal oefenen hebben we in de viering van 19 november zeven
misdienaars, één jongen en zes meisjes, aan de mensen in de kerk
voorgesteld. Vóór de viering was het al een drukte van belang. Zeven wat
zenuwachtige kinderen, die omgekleed moesten worden en nog voor de
laatste keer geïnstrueerd …… Natuurlijk moeten ze nog ervaring opdoen
en daardoor precies weten wat ze wanneer moeten doen, maar ze deden
het nu al hartstikke goed. Ik heb ze allemaal heel kort geïnterviewd over
hun talenten, omdat het Evangelie over talenten ging. Ze hadden bijna
allemaal wel sporttalenten, maar gelukkig waren ze ook wel goed in de
schoolvakken.
We zijn heel blij met de nieuwe misdienaars: het heeft toch een
toegevoegde waarde, kinderen die meehelpen in de viering.
Ik heb gemerkt dat de ouders van deze kinderen ook enthousiast zijn. Dat
is heel fijn. Want zonder de steun van de ouders werkt het niet.
We wensen de nieuwe misdienaars veel plezier toe met het misdienen.
Marion.
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Kerstmis:
Het feest dat God herkenbaar wordt
in een mens, een kind,
zwak en kwetsbaar.
Machthebbers
willen hem niet zien,
maar de onbetekenende herders bezochten hem.
Zoekende wijzen
vonden hem
en respecteerden
dit kwetsbare kind.
Hierover gaat dit Kerstgedicht
Uit liefde geboren
Hoe welkom
zijn kinderen
uit liefde geboren.
Zij vernieuwen de wereld
verjongen het leven
verblijden mensen
openen toekomst.
Hoe belangrijk
zijn kinderen
uit liefde geboren.
Zij verdienen een wereld
waar te leven is
waar ruimte, aandacht, zorg is,
waar mensen in vrede
omgaan met elkaar.
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Hoe belangrijk ook
kinderen
niet uit liefde geboren:
hoe kwetsbaar,
hoe teer!
Juist zij verdienen
liefde, vrede,
aandacht, zorg.
Ook zij moeten ervaren:
ik ben welkom
ik mag er toch zijn.
Hoe belangrijk
hoe welkom:
kinderen in onze wereld
altijd weer.
In een kind,
in ieder kind
komt God aan het licht.
Hij liet zich zien
in het Kind
van Bethlehem:
liefdeloos ontvangen
door machthebbers,
liefdevol omringd
door kwetsbare
onbetekenende mensen,
door God gewenst
uit liefde geboren!
Ik wens U
goede en mooie Kerstdagen toe,
ook namens Gerda,
Theo Vertelman
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Van harte gefeliciteerd!
Op 25 december viert mevr. G.C. Buter-Nannes
haar 93ste verjaardag.
Op 12 januari viert mevr. M. Meester haar 94ste
verjaardag.

Op 15 januari viert mevr. A.A. Tervoort haar 95ste verjaardag.
Op 24 januari viert dhr. J.N. Karsten zijn 91ste verjaardag

Het St. Caeciliakoor met Kerst
Op zondag 25 december zingt het St. Caeciliakoor om 10.00 uur de
kerstmis.
We hebben weer een aantal mooie nieuwe liederen ingestudeerd die we
ten gehore brengen en natuurlijk de bekende kerstliedjes die iedereen in
de kerk mee kan zingen.
Voor aanvang van de mis beginnen we om 9.30 uur met het zingen van
kerstliedjes, zodat we mensen die vroeg komen hiermee sfeervol welkom
kunnen heten, in de mooi versierde kerk.
We zingen de Kind-Jesu Messe, een kerstcantate en God so loved the
world.
De leden van het koor wensen iedereen een mooie kerstviering,
liefdevolle kerstdagen en een gezellige jaarwisseling.
Annemiek Boom, Secretaris
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Kerstmis voor de kinderen.

Ook dit jaar houden we
tijdens de viering van
Kerstmis weer rekening met
de kinderen.

In deze bijzondere tijd, waarin we wachten op het kindje Jezus, dat vrede
en licht zal brengen, zijn er twee speciaal voor de kinderen ingeruimde
momenten.
Zondag 24 december om 18.00 uur is de Herdertjesviering.
Deze heeft als thema: “Een wonderlijke nacht”. Want wat er in die nacht
gebeurde was een wonder. Sterren straalden, engelen zongen, leeuw en
lam lagen naast elkaar. Tijdens deze woord- en communieviering zullen
ook wij het wonder van die nacht ervaren. Door samen te luisteren naar
het eeuwenoude verhaal en samen te zingen van Kerstmis kan het ook
voor de kinderen echt Kerstmis worden.
De viering wordt verzorgd door de Gezinsmisgroep en de muzikale
ondersteuning is van het Jeugdkoor. Alle kinderen zijn welkom, maar er
is helaas geen crèche voor de allerkleinsten.
Op maandag 25 december om 14.00 uur is er het Kerstspel. Het
Jeugdkoor en vele andere kinderen spelen het kerstverhaal en samen
zingen we de traditionele kerstliederen. Na afloop mogen we het echte
kerstkind van dichtbij bekijken. En natuurlijk is er het traditionele kaarsje
en een mandarijntje.
Wij hopen u bij één van de vieringen te zien.
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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 St.
Vrienden van Joseph.
Beste parochianen,
Terwijl ik dit stukje schrijf, is Liesbeth in Kenia. De belangrijkste reden
om er nu heen te gaan is, omdat we een Keniaanse afdeling van de
Vrienden van Joseph hebben opgericht en daarvoor de papieren getekend
moesten worden.
Deze Keniaanse afdeling is nodig omdat, na 20 jaar, Father Folkert en
Father Joseph wat minder mobiel zijn geworden en we niet van hen
afhankelijk willen zijn bij de uitvoering van ons werk daar. Father Folkert
is inmiddels de tachtig gepasseerd en Father Joseph is wat minder gezond.
Er is nu een groep van 5 personen, die wij volledig vertrouwen, die nu en
in de toekomst Father Joseph bij zijn werkzaamheden kunnen
ondersteunen. Want, we willen graag nog lang doorgaan met ons werk in
Kenia.
De afgelopen 20 jaar zijn wat dat betreft voorbij gevlogen en daarom
hebben we dit uitgebreid met u gevierd. Want u bent het tenslotte die het
voor ons mogelijk maakt steeds weer nieuwe projecten te kunnen
financieren.
Het jaar 2017 was wat dat betreft bijzonder voor ons, niet alleen het 20
jarig bestaan, maar ook omdat wij nieuwe dingen zijn gestart, zoals de
Vastenactie Eigen doel met daarbij de Vastenmaaltijd. De actie was een
groot succes. Momenteel wordt er gewerkt aan de kippenfarm, want het
totale benodigde bedrag is binnengebracht.
Ook volgend jaar hebben we weer een vastenactie. In 2018 richten we ons
op de straatkinderen van Kitale en ook de Vastenmaaltijd zullen we dan
11

weer houden. Vanaf januari kunt u hierover weer berichten van ons
verwachten.
Afgelopen maand hebben we ook weer vergaderd over de verdeling van
de overgebleven gelden, dat wil zeggen de gelden die binnenkomen
zonder dat er direct een actie of project aan verbonden is. Dat geld
verdelen we dan over kleinere projecten, die we al langere tijd steunen.
Bijvoorbeeld de Fadhiligroep, een groep mensen die zich inzet voor
mensen in het ziekenhuis, die hun medicijnen, de voeding of soms zelfs
de rekening niet kunnen betalen. Zij doen, in alle rust en stilte heel goed
werk.
Maar, op al deze projecten willen we ook goed zicht blijven houden,
vandaar de oprichting van onze Keniaanse afdeling. Want iedere cent die
wij van u ontvangen moet wel goed besteed worden.
De statiegeld-actie voor het water bij de school in Kipsingori loopt goed.
Al die bonnetjes, soms van enkele kwartjes brengen weer geld in het
laatje. Want, ons motto is en blijft: Vele kleintjes maken één grote!.
Namens de Stichting, Mariosé Huits

Koffie drinken
Eenmaal in de maand bieden wij u de gelegenheid om
na de viering een kopje koffie te drinken. Dat is een
mooie gelegenheid om op een ongedwongen manier
samen wat na te praten. De eerstvolgende keer dat wij
weer koffie schenken zal zijn op 26 december, 2de Kerstdag en na de
oecumenische viering op zondag 21 januari. Wij hopen u dan te mogen
begroeten.
Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2018
Namens de KD-groep Marja Buur
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Ritmisch koor D`CYMO
Sinterklaas weer het land uit, de kerstvoorbereidingen in volle gang. Voor
D`CYMO betekent dit oefenen voor tweede kerstdag, want dan zingen we
tijdens de viering met Pastor Vertelman, om 10 uur. Eerst samen de
viering en dan aan de koffie in de kerk.
Maar voordat het zover is, gaan we nog meer zingen hoor. Op 17
december, met Pastor Bleeker als voorganger. Derde zondag van de
advent, drie kaarsjes aansteken op de adventskrans. Voor het koor is het
dan nog niet klaar, want we gaan kerstrepertoire zingen in het Van
Blanckendaellparck, 17 december om 14.00 uur. In het restaurant van het
Van Blanckendaellparck. Iedereen is welkom, bij deze van harte
uitgenodigd!
Dan dus tweede kerstdag onze laatste keer zingen in 2017, op naar 2018.
Dat wordt 21 januari tijdens de oecumenische viering. Het kinderkoor van
Waarland, de mensen in de kerk en D`CYMO zullen de liederen
verzorgen tijdens deze viering. De week daarop gaan we dan “normaal
doen “ met de viering van 28 januari. Nou, genoeg te zingen dus, hopelijk
zien we jullie een of meerdere keren dat we zingen.
D`CYMO wenst ieder een goede kerstvoorbereiding toe, en als het zover
is, dat iedereen ervan gaat genieten. We denken ook aan de mensen die
het deze tijd extra moeilijk hebben, en wensen diegenen veel sterkte toe.
17 december 10 uur in de kerk
17 december 14.00 uur kerstoptreden bij Blanckendaellpark
26 december 10.00 uur in de kerk
21 januari 10.00 uur tijdens de oecumenische viering
28 januari 10.00 uur.
Gr. Connie Bakker

13

Aanmelding eerste communie.
Het lijkt nog ver weg, maar over een half jaar, op zondag 22 april 2018
is de viering van de 1e Heilige Communie.
Op zondag 11 februari begint de voorbereiding van de kinderen met een
presentatieviering in de kerk.
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 woensdagmiddag van 13.45 tot 14.30 uur, vanaf eind januari 2018.
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 op 18 januari 2018, om 20.00 uur bij de St.
Barbara school aan de werkgroep betalen.
Om uw kind aan te melden kunt u mailen naar een van onderstaande
personen:
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Eerste Communie
Dorien Dapper,
Wilma Hooglugt,
Linda Hof,
Leslie Bruin,

p.masteling@hetnet.nl(0226-391390)
w.hooglugt@gmail.com(0226-332949)
borfoh@quicknet.nl(0226-390986)
lesliebruin@homail.com(0226-754301)
14

Regionale jongerenreis naar Taizé
(za.21 juli t/m zo.29 juli 2018)
Ben je tussen de 15 en 30 jaar?
Geef jezelf dan een mooi cadeau door deze reis met ons te maken!

Taizégroep 2016
Taizé is een internationale, oecumenische gemeenschap in het zuiden van
Bourgondië (Frankrijk). Duizend jongeren vanuit de hele wereld reizen
jaarlijks af naar Taizé om er een week mee te leven met de broeders.
Sommige van die jongeren zijn gelovig, maar er zijn ook jongeren die er
verhalen over horen en het wel eens willen meemaken. Iedereen is
welkom! Dat is het fijne van Taizé: je kunt gewoon jezelf zijn en je kunt
met al je vragen bij iemand terecht.
Eén van de jongeren die al vaker is mee geweest heeft een
informatiefilmpje gemaakt over de reis. Hij laat verschillende jongeren
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aan het woord over Taizé. Je kunt het bekijken op youtube onder de
naam: ‘Taize Promo 2012 – Kom ook!’
Als het je leuk lijkt om mee te gaan, kijk dan eens op
www.taizereisdekenaatalkmaar.nl en kom naar de informatiebijeenkomst.
Daar hoor je alles over de reis en kun je ook je vragen stellen aan
jongeren die er al zijn geweest.
Informatiebijeenkomst
Datum: zondag 28 januari
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Plaats: Kloosterhof, Dorpsstraat 512 in Noord-Scharwoude.
Als je komt, is het fijn als je dat even laat weten 
karinblaauw@hetnet.nl
We hopen je te zien!

Nieuws van de Vormselwerkgroep
Vanaf heden is het mogelijk om uw zoon of dochter op te geven voor het
Heilig Vormsel.
Dit Vormsel staat gepland op zondag 15 april 2018.
Voorafgaand aan deze dag zullen de kinderen worden voorgesteld aan
onze parochie.
Deze viering wordt gehouden op zondag 18 februari 2018.
De kosten voor het Vormsel bedragen € 20,00 per vormeling.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vormselwerkgroep.
Met vriendelijke groet,
Sandra Kaandorp
Annaly Buter

tomass@quicknet.nl
annaly.buter@quicknet.nl
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Lourdesreis.
Het is nog ver weg, maar toch wil ik u al attent maken op de Lourdesreis,
die georganiseerd wordt door de Lourdesgroep ’t Veld – Heerhugowaard.
Deze zal plaatsvinden in september, waarschijnlijk van de 21e tot en met
de 26e. Ikzelf zal meegaan als pastor.
Als u interesse heeft, laat het me weten: jnm.bleeker@quicknet.nl of
0650588263.
Marion Bleeker – Burger.

Bedevaarten naar Lourdes, mei en september 2018
>Thema van de bedevaart: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”.
De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt al decennia lang
jaarlijkse bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het “Huis van de
Pelgrim”(Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat uit vrijwilligers en
verzorgsters die voor u vele hand- en spandiensten verrichten tijdens de
reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud,
ziek en gezond, de combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel
bijzonder zijn.
Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:
26 mei – 3 juni 2018, busreis naar Lourdes
11 – 16 september, vliegreis met Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop.
Informatiebijeenkomsten zijn op zaterdag 20 januari 2018:
10.30 uur in de Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijklaan 48 in Haarlem
14.30 uur in Diocesaan Heiligdom, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Hoogeweg 65 in Heiloo
Aanmelden bij mevr. Joke Hoekman via 06-42347729 of
jokehoekman@ziggo.nl
Informatie vind u ook op www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl
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Vieringen en Intenties van 13 december t/m 26
januari 2018
Intenties in het verleden opgegeven voor de zaterdag gaan over naar
de zondag, tenzij er bij uitzondering op een zaterdagavond een
viering is gepland.
Woensdag 13 december 2017
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Kruijer-Baas, mw. Entes-Karsten, mw. Broersen-Kruijer,
mw. Pronk-Tesselaar.
Stofzuigen: dhr. Cor Kruijer.
Vrijdag 15 december 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker
Zondag 17 december 2017
►3e zondag Advent◄
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Misdienaars: Lieke en Kjore
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Andries en Riet Goudsblom-Jaspers ● Familie Besteman ● Jan Zutt en
Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Johan Dekker ● Wilhelmus
Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en dochter Truus ● Johanna Elizabeth
Ligthart ● Simon Johannes Ligthart
Woensdag 20 december 2017
►Kerstviering school◄
16.30 uur Gezinsviering
Voorgangers: Onderwijzers
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
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Woensdag 20 december 2017 (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
Zondag 24 december 2017
►Kerstviering◄
15.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Mannenkoor T
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Andries Zomerdijk en overleden familie Zomerdijk-Ligthart ● Antonius
Cornelis Driesse en overleden familie Stoop-Kramer
Zondag 24 december 2017
►Kerstviering◄
18.00 uur Gezinsviering
Voorganger: Gezinswerkgroep m.m.v. Jeugdkoor
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Arie Overbeek ● Cor Buter, Cornelis Blankendaal en Afra
Blankendaal-Delis en Maria Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal,
Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Dirk Veldboer en
overleden familie Veldboer-Bommer
Zondag 24 december 2017
►Nachtmis◄
20.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Iris en Mieke
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Doris Bleeker-Smit ● In liefdevolle herinnering aan Cor Hoogeboom en
Riet Hoogeboom-Bes ● Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne
Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jaap Bleeker en overleden
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familie Bleeker-Bleeker ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk en hun
gezin ● Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen
Joop, Piet, Nico en Truusje ● Johannes Adrianus de Wit ● Johannes
Groot en Maria Divera Groot-Vlugt ● Johannes Pronk, Maria PronkBommer en kinderen ● Katy Tesselaar-Spaans ● Levende en overleden
leden van het Mannenkoor T ● Maarten Blankendaal, Veronica
Blankendaal-Blom en overleden kinderen ● Overleden familie van
Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ●
Overleden ouders Entes-Karsten en overleden familie ● Overleden ouders
Karsten-van Langen ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus
Berkhout en Clasina Nibbering en overleden familie ● Petrus Blom en
Maria Blom-Groot, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Hof en
Catharina Hof-Burger ● Petrus Jacobus Burger ● Rick Schilder, Frans en
Dave Boekel ● Ris en Edith Strooper en familie ● Sjoerd Nota, Petronella
Nota-Burger en zoon George ● Toos Karsten-Wit ● Uit dankbaarheid ●
Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Kaandorp en Catharina
Kaandorp-Groot, kinderen en kleinkinderen
Maandag 25 december 2017
►1e Kerstdag◄
10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Plien en Fien
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ●
Anna Margaretha Maria de Cock-Bakker ● Cees Bleeker, Catharina
Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ● Cor de Horde en Agie de
Horde-Overman ● Cornelis Dekker en Alida Dekker-Buter en overleden
familie ● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ●
Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Dark
Tesselaar en zijn familie ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden
familie ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Johannes
Petrus Broersen ● Johannes Smit en levende en overleden familie
Boerdijk-Smit ● Katy Tesselaar-Spaans ● Kees Limmen en Catharina
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Limmen-Spaans ● Levende en overleden leden van het St. Caeciliakoor ●
Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Niek Tijm en Hanny
Tijm-Stoop ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Berkhout en
Clasina Nibbering en overleden familie ● Piet Boerdijk en zijn gezin en
levende en overleden familie Boerdijk-Smit ● Theo Spaansen ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en dochter Truus ●
Johanna Elizabeth Ligthart ● Simon Johannes Ligthart ● Wim Pancras en
levende en overleden familie Pancras-Ligthart ● Wim Strooper en zijn
familie
Maandag 25 december 2017
►Kindje wiegen◄
14.00 uur Gezinsviering
Voorganger: mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Dinsdag 26 december 2017
►2e Kerstdag◄
10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Misdienaars: Maaike en Lieke
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en
Catharina Buter ● Levende en overleden familie Besteman-Schilder ●
Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Berkhout en Clasina
Nibbering en overleden familie ● Toon Hof en dochter Yvonne

Na de viering drinken wij graag met u
een kopje koffie!
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Woensdag 27 december 2017
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Rietveld-Hoogeboom, mw. Jorna-Vertelman, mw. Bill-Oudhuis.
Stofzuigen: Gerard Entes.
Vrijdag 29 december 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 31 december 2017
►Oudejaarsviering◄
19.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Fanfare
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: Kjore en Mieke
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ●
Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ●
Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en
Rob van Lierop ● Jacobus Kruijer ● Jacobus van Schagen en Wil van
Schagen ● Jan en Corrie Stoop-Limmen ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
● Johannes Pronk, Maria Pronk-Bommer en kinderen ● Maarten Burger
en Alida Burger-Tesselaar, Truus Burger-Groot, ISE Burger, Joop Kamp
en Trudy Kamp-Bakkum ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden
familie ● Overleden familie Entes-Tromp ● Overleden ouders EntesKarsten en overleden familie ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ●
Petrus Berkhout en Clasina Nibbering en overleden familie ● Rick
Schilder, Frans en Dave Boekel ● Ris en Edith Strooper en familie ●
Simon Johannes Ligthart ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon
George ● Theo Spaansen ● Theodorus Schotten en Wilhelmina SchottenKlaver, dochter Gretha en kleindochter Elske ● Wim Strooper en zijn
familie
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Vrijdag 5 januari 2018
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Zondag 7 januari 2018
10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T
Lector: dhr. Huits
Misdienaars: Iris en Pien
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Anna Margaretha Maria de Cock-Bakker ● Guurtje Blankendaal ●
Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en
kleinkind ● Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop ● 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 ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
Woensdag 10 januari 2018
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Pronk-Schotten, mw. Bleeker-Groot, mw. Nota, mw. Groot-Baas.
Stofzuigen: dhr. Cees Bleeker.
Vrijdag 12 januari 2018
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Zondag 14 januari 2018
10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorgangers: Mw. Beemsterboer en dhr. Piket m.m.v. St. Caeciliakoor
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus
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Woensdag 17 januari 2018 (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 19 januari 2018
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Zondag 21 januari 2018
10.00 uur Oecumenische viering
Voorgangers: Ds. Yvonne van Benthem, Diaken Hans Bruin, Pastor
Marjon Bleeker m.m.v. D’CYMO en kinderkoor Waarland
Misdienaars: Fien en Lieke
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Na de viering drinken wij graag met u
een kopje koffie!
Woensdag 24 januari 2018
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Tesselaar-Bleeker, mw. Blokker-Bleeker, mw. Bleeker-Broersen,
mw. Groenland-Hof.
Stofzuigen: Cor Kruijer Az.
Vrijdag 26 januari 2018
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
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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 klaasengreetbleeker@gmail.com
Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris
Koorndijk 31
T 0226 393756
M 06 41707605
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
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 720 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het
parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.
Redactie ‘de St. Jacobsschelp’ en Website:
Vacature, 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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