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18-aug-2017 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
23-aug-2017 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar
e-mailadres par.jacobus@outlook.com
29-aug-2017 Eerste dag bezorging boekje
02-sep-2017 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

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363201092
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
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Nieuws van het Parochiebestuur
In de afgelopen maanden komen er zo af en toe nieuwe vrijwilligers bij.
De koren hebben versterking gekregen en we hebben een nieuwe koster.
Gerard Tesselaar is bekend met onze parochie en we zijn blij dat hij bereid
gevonden is om Liesbeth, Matt en Hans te ondersteunen.
Pastor Marion Bleeker is bereid gevonden om één à twee keer voor te gaan
in de maand. Pastor Bleeker is al een paar keer voorgegaan en dat gaat
heel goed. Als je zo even de kerk inkijkt tijdens een viering zie je overal
tevreden gezichten.
Vier vormelingen zijn gastvrij onthaald door de parochie van Schagen en
hebben daar hun Vormsel gedaan. Vier foto’s van vier trotse blije
gezichten hangen in het gangpad van het Maria altaar. Vormelingen van
harte gefeliciteerd en Vormselgroep van harte bedankt.
Truus Entes - Tromp is na 25 jaar gestopt met haar werkzaamheden voor
de vieringen in het Sint Jozefpark. Truus, wat heb je de parochie veel
gegeven. Bedankt voor je inzet.
We zijn bezig met de voorbereidingen om de herstelwerkzaamheden aan
de zuidkant gefinancierd en georganiseerd te krijgen. Hoe meer we in
eigen beheer kunnen doen, des te meer we de kosten kunnen drukken.
Heeft u een uurtje over, weet u iemand????
De gaten waar de duiven in bivakkeren zijn gevuld. We hopen dat dit wat
zoden aan de dijk zet.
Op 10 september vieren Klaas en Greet Bleeker hun 50-jarig huwelijksfeest en ’s morgens is er een viering om 11.00 uur.
Wij hebben die datum in de agenda staan, u ook?
We wensen u een hele fijne zomer toe.
Het parochiebestuur
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Afscheid
Beste parochianen
Wegens ziekte heb ik dit afgelopen werkjaar nauwelijks gefunctioneerd.
In januari heb ik nog een paar uitvaartdiensten gedaan en daar is het bij
gebleven. Ik neem nu afscheid van de parochie en doe dit met dit artikel.
Ik ben al maanden niet meer in de kerk geweest en mijn voorkeur gaat uit
naar een eenvoudig afscheid.
Ook een afscheid in de kerk hoeft van mij niet en zou voor mij veel te
vermoeiend zijn. Bovendien is het werk overgenomen door twee pastoraal
werkers. Ik wens ze toe dat ze net als ik hier een mooie tijd beleven.

Horst
Heel in het kort wil ik even terugblikken. Ik ben niet begonnen op een
kleinseminarie, neen, ik was 23 jaar toen ik begon in wat toen genoemd
werd 'een huis voor late roepingen' in Horst. Deze jaren zijn voor mij de
mooiste jaren geweest. Vier jaar later zette ik mijn studie voort in
Amsterdam aan de Katholieke Theologie Universiteit.
Die studie duurde vijf jaar en ik slaagde Cum Laude waarna ik kon gaan
werken in het Bisdom Haarlem.

Wervershoof
Mijn eerste parochie was Wervershoof. De pastoor was Ton Janssen. Ik
heb veel van hem geleerd en het waren vijf mooie jaren. Op zondagmorgen hadden we drie eucharistievieringen en het kerkbezoek op zondag
bedroeg zo'n 1200 mensen.
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Haarlem Schalkwijk
Na vijf jaar voelde ik dat ik iets anders moest gaan doen. Ik werd pastor in
Haarlem Schalkwijk.
Wel wennen in 't begin. Vier stadswijken waren samengevoegd waar we
als pastoraal team samenwerkten. Ik ben daar acht jaar geweest.

Huizen en Uitgeest
Toen werd ik overgeplaatst naar Huizen in 't Gooi, waar ik drie jaar heb
gewerkt. Daarna volgde de benoeming tot deken van Beverwijk en rector
van de Priesteropleiding. Mijn parochie was Uitgeest.

Volendam
Inmiddels was ik 56 jaar en werd toen benoemd in Volendam. Daar
maakte ik de Nieuwjaarsbrand mee. De hectiek was groot. Ik werd ziek en
na negen jaar verliet ik de parochie en kwam toen in Breezand terecht.
Ik stopte daar toen ik 66 was en wilde met emeritaat gaan.

Tuitjenhorn
In Tuitjenhorn heb ik 11 jaar gewerkt. Ik had nog wel langer willen
doorgaan maar het ging niet meer. Na een medisch onderzoek bleek dat ik
Vasculaire Dementie heb. Hoe ernstig deze aandoening is moet nog
blijken.
Nu woon ik in een flat en daar moest ik erg aan wennen. Ik kan zeggen dat
het een mooie flat is. Wat ook goed is, is de medische zorg die hier
gegeven wordt.
Ik heb van Tuitjenhorn erg genoten, met het kerkbestuur, de koren en de
vele vrijwilligers. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor deze mooie tijd.
Ik wens u allen Gods Zegen toe.
Jan Berkhout
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Van harte gefeliciteerd!
Op 20 juli viert mevr. J. Dekker-Bleeker haar
92ste verjaardag.
Op 14 augustus viert mevr. C. Kruijer-van Baar
haar 90ste verjaardag.

Dank
Lieve mensen, wat ben ik geweldig geholpen en wat heb ik fantastisch
veel visite mogen ontvangen gedurende mijn ziekteweken in dit voorjaar.
Ik brak door een valpartij mijn heup. Tijdens mijn verblijf in het MCA en
Magnushof kreeg ik royale aandacht en warmte. Bloemen, kaartjes en
bezoekers; elke dag. Na thuiskomst aan de Dorpsstraat hebben velen van
jullie ook aan mij gedacht. Ik ben daar zeer dankbaar voor en kom haast
woorden tekort om jullie dat gevoel over te brengen. Daarom een kort
maar zeer gemeend ‘bedankt’ van mij.
Aat Besteman.

Caeciliakoor
Maandag 26 juni was de laatste repetitie voor de zomervakantie.
Maandag 4 september is de eerste repetitie na de vakantie.
Zondag 9 juli zingen we voor het gouden bruidspaar Tijm-Mooij.
Verder zingen we op 23 en 30 juli en op 13 augustus. Het koor D`CYMO
zingt voor ons op zondag 27 augustus wat heel fijn voor ons is.
Wij wensen een ieder een fijne vakantie toe en hopelijk goed weer.
Namens Het koor Caecilia
Klaas Bleeker.
6
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God bezoekt ons dikwijls, maar meestentijds zijn wij niet thuis.
-JOSEPH ROUX
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Met uw parochie op Bisdombedevaart
naar Assisi in 2018!
Bisdom Haarlem-Amsterdam gaat in de meivakantie van 2018 op
bedevaart naar Assisi. Deze bedevaart zal in het teken staan van de Heilige
Franciscus en Clara uit Assisi. Het leven van deze twee heiligen heeft een
grote indruk op de stad achtergelaten die tot op de dag van vandaag velen
inspireert. Voor ons bisdom de kans om aan de hand van deze voorbeelden
op weg te gaan. Ook voor uw geloofsgemeenschap is het een impuls die
zal bijdragen aan een grote verbondenheid onder elkaar, ons bisdom en
met de wereldkerk. Maar natuurlijk ook een manier voor een persoonlijke
ontmoeting met God.
De reis zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er komt een busreis
en een vliegreis. De busreis is van 28 april tot met 6 mei 2018. De
vliegreis is van 30 april tot en met 5 mei 2018. Tijdens de bedevaart zal
er een aantal gezamenlijke vieringen zijn. Voor jongeren en tieners is er
een apart programma. Ook voor jonge gezinnen is er een specifiek aanbod.
Iedereen is welkom, van jong tot oud, kerkelijk of minder kerkelijk
betrokken.
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Voor deze bedevaart zoekt het bisdom enthousiaste ambassadeurs die de
bedevaart in de eigen parochie willen promoten. Als ambassadeur bent u
de contactpersoon voor het bisdom en voor uw parochie. In september zijn
er informatiebijeenkomsten voor ambassadeurs waar het laatste nieuws
over de bedevaart zal worden bekendgemaakt, zoals het programma en
praktische reisinformatie.
Voor de bedevaart zijn ook reisleiders en gidsen nodig. Kennis over
Assisi en ervaring als reisleider is niet direct vereist. Vooraf krijgen
reisleiders en gidsen een training, waarbij ze van alle informatie worden
voorzien. Opgeven kan via onderstaande contactgegevens,
Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om mee te gaan op
een reis tussen tijd en eeuwigheid die u en uw parochie niet snel zullen
vergeten!
Wilt u in uw parochie ambassadeur zijn voor deze bedevaart of ziet u een
rol als reisleider of gids wel zitten? Meld u aan via
assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl.
Voor vragen over de bedevaart kunt u ook op dit adres terecht of bellen
met de projectleider Lyanne Blonk via: 023-5112636.
Meer info vindt u op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of
www.facebook.com/bisdombedevaart.

Ritmisch koor D’CYMO
Het wordt iets eerder dat we weer starten met zingen. We beginnen op 27
augustus, nog op de zomertijd, half 10. Pastor Bleeker is de voorganger
dan, de eerste keer dat we samenwerken. Laten we ervoor gaan dat het een
start wordt voor een goede, langdurige samenwerking. Iedereen is
uitgenodigd om te beleven of we dat met elkaar rooien! En over beleven
gesproken, afgelopen zaterdag (24 juni ) was de vormselviering in de kerk
van Schagen. Daar werd onder andere Tara, lid van het koor, gevormd en
ze deed eerste communie. Wat een mooi gebeuren is dit geweest,
complimenten aan degene die dit voorbereid hebben.
Graag tot 27 augustus iedereen.
Gr. Connie Bakker
10
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Een impressie van Geestelijke Verzorging in
Noordwest.
“Ik heb nog wel een patiënt voor jullie”, zo spreekt een verpleegkundige
me aan, terwijl ik over de afdeling loop. “Meneer heeft het moeilijk met
wat hem overkomt en wil graag met iemand van jullie praten…”
In het gesprek met mij uit hij zijn verdriet om alles wat niet meer kan. Hij
is een ‘doener’ en nu afhankelijk van de zorg van anderen… Dat vindt hij
moeilijk….”Wat helpt u in deze periode”, vraag ik hem. Hij wijst naar
kaarten en foto’s van zijn kleinkinderen en vertelt over zijn vrouw, die
elke dag de reis naar Alkmaar maakt om samen te zijn. “Fijn om met u te
praten, dat lucht weer even op”, zegt hij aan het eind van het gesprek. We
maken een vervolgafspraak.
Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van ons werk als geestelijk
verzorger. Werk, waarbij de aandacht voor de patiënt centraal staat. We
zoeken bewust contact met de verpleegafdelingen door o.a. aanwezig te
zijn bij het wekelijks overleg tussen artsen, verpleegkundigen en andere
betrokken disciplines .We laten van ons horen in de Nieuwsbrieven van de
verschillende afdelingen, om zo ons werk onder de aandacht te brengen.
We zijn, waar mogelijk, betrokken bij scholingsdagen van
verpleegkundigen en artsen.
Elke zondag is er, zowel in Alkmaar als Den Helder (op deze locatie in juli
en augustus niet), een oecumenische viering. We kunnen een beroep doen
op een groep trouwe vrijwilligers. Zij komen elke vrijdag op alle
afdelingen om patiënten (en hun naasten) uit te nodigen voor de viering en
helpen zondags met alles wat rond de viering gedaan moet worden. De
eerste zondag van de maand is er in Alkmaar een Taizéviering. Daarin is
ruimte voor stilte, voor het opschrijven van een persoonlijke bede.
Deze stilte en rust is ook te vinden in het Stiltecentrum. Mensen kunnen er
even gaan zitten, een kaarsje aansteken of wat opschrijven.
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In deze ruimte bieden we, in het ziekenhuis in Alkmaar, wekelijks een
korte Stiltemeditatie aan voor de medewerkers. We doen dat, omdat we
beseffen hoe belangrijk het is voor iedereen, om af en toe ‘even stil te
staan’.
Zoals een oude tekst ( gevonden in de kerk in Baltimore) zegt:
‘Wees kalm te midden van het lawaai en de haast
en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen’.
Tenslotte: iedereen die wordt opgenomen in Noordwest (locatie Alkmaar
of Den Helder) of komt op één van de poliklinieken, kan een beroep doen
op een geestelijk verzorger. U of uw naaste kan zelf contact leggen. U
kunt ook vragen of een verpleegkundige, arts of één van de andere
medewerkers, contact legt met ons.
Met vriendelijke groet,
Marijke Geerse, geestelijk verzorger Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie
Alkmaar,
mede namens de collega’s van locatie Den Helder (Gert Scholten)
en locatie Alkmaar (Annerien Groenendijk, Nel Huibers-Kouwen
(secretaresse), Maria Luyckx, Jos Timmerman).
Contactgegevens:
Locatie Alkmaar: 072 548 44 44, vragen naar sein 5111 of
GV-Alkmaar@nwz.nl
Locatie Den Helder: 0223 69 6231 of GV-DenHelder@nwz.nl

Tienerkamp Break-out
Let’s Move! • 3 t/m 7 augustus • Julianaklooster Heiloo
Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert in 2017 een tienerkamp voor
tieners van 12 t/m 15 jaar. Het kamp zal plaatsvinden van donderdag 3 t/m
maandag 7 augustus op het heiligdom in Heiloo. Vijf dagen lang met ruim
35 tieners op kamp. Leer nieuwe vrienden kennen, stel je vragen over het
geloof en neem deel aan een actief en geweldig programma in en om het
heiligdom.
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Kom in beweging!
Dit is het moment! Dit is de start van iets groots. Jij bent zelf het begin van
wat komen gaat. Alleen gebeurt er niks als je niet in beweging komt. Ben
je klaar voor het avontuur? Kom uit je luie stoel en Let’s Move! Jezelf in
beweging krijgen is niet altijd makkelijk en gelukkig hoef je dat niet alleen
te doen. Toch ben jijzelf degene die bepaalt welke kant jouw leven op
gaat, welke beweging jij maakt. Maar waar begin je mee en hoe zet jij de
eerste stap?
Het kamp
Ga met samen met ons, leeftijdsgenoten en vrienden vier dagen lang op
stap om een onvergetelijke tijd te beleven. Een programma vol sport en
spel, de natuur in, een speciale activiteit, een bonte avond en nog veel
meer. Dit kamp nemen we in het bijzonder tijd voor en met God. Kom in
beweging en ga op weg met Hem! Vind jouw eigen unieke talenten en stel
je vragen aan God, het geloof en de kerk!
Nieuw!
Ben je al vaker geweest en wil je een extra stap zetten en meer uit jezelf en
het geloof halen? Geef je op met het codewoord: ‘moving on’!
Aanmelden
Ben je tussen de 12 en 15? Meld je dan nu aan via zusters@olvternood.nl.
Vermeld bij het aanmelden voor- en achternaam, geboortedatum en zijn of
haar e-mailadres.
Info
Waar:
Wie:
Wanneer:
Prijs:
Download:
Aanmelden:
Organisatie:

Juliana Klooster Heiloo
12 t/m 15 jaar
3 t/m 7 augustus
€ 85
Download de flyer
Zusters@olvternood.nl of 072-7370085
Heiligdom Onze lieve vrouw ter Nood
Blauwe Zusters
Jong bisdom Haarlem
14

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 Mensen,,
De laatste keer vertelde we in “de Schelp” over onze acties die we wilde
houden voor de babyafdeling in het ziekenhuis in Kitale, Kenia.
We zijn nu begonnen aan onze laatste actie het bollen pellen. In totaal
hebben we nu al een prachtig bedrag bijeen gebracht zodat we over de
helft zijn van het bedrag wat nodig is voor de couveuse en ander medisch
materiaal. Met dank aan een goede gever die ons een groot bedrag stuurde
om dit resultaat te behalen. Dank, heel veel dank aan uw allen voor uw
hulp – medewerking en goede gaven.
Als u dit leest zit het bollen pellen er ook weer op en gaat iedereen
genieten van een welverdiende vakantie.
Ook in Kenia zijn de studenten nu druk bezig om proefwerken en examens
te maken om volgend jaar weer een stapje verder te komen. Een van onze
studente heeft een computer nodig voor haar studie in het vervolg
onderwijs. Wij geven deze computers te leen. Zolang ze studeren mogen
ze deze gebruiken, zijn ze klaar met hun studie dan gaat de computer
nagekeken en eventueel gemaakt weer door naar een volgende student.
Al onze laptops zijn nu in gebruik, dus zijn we opzoek naar een andere
laptop.
Heeft u op uw bedrijf of thuis een laptop staan die het nog goed doet maar
overbodig is dan zouden we het fijn vinden als u deze studente er blij mee
maakt. Father Folkert Kruis gaat het eind van de maand genezen en wel
15

weer terug naar zijn geliefd Kenia om daar nog een aantal jaren actief
bezig te zijn. Hij wil deze computer graag voor ons meenemen. Vraag aan
buren – kennissen en op uw bedrijf of er ergens een laptop staat die
overbodig is, u maakt deze studente en ons er heel erg blij mee.
Wij wensen u allen een goede zomer toe en mocht u op vakantie gaan een
fijne tijd en gezond weer terug hier in ons mooie Tuitjenhorn.
St. Vrienden van Joseph

Koffiedrinken
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 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 schenken zal zijn
op zondag 23 juli en zondag 27 augustus. Wij hopen u allen dan weer te
mogen begroeten.
Namens de KD-groep
Marja Buur

De liefde mag bij God vrij binnengaan; het verstand blijft als een knecht
lang in de voorhof staan.
-ANGELUS SILESIUS
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Afscheid Truus Entes
Truus Entes, heeft 25 jaar medewerking verleend aan de kerkvieringen op
vrijdagochtend in het St. Jozefpark.
Op vrijdag 23 juni heeft ze afscheid genomen en kreeg ze een bloemetje
overhandigd voor haar inzet van Dhr. Kramer
Je moet een venster zijn, waardoor Gods liefde in de wereld schijnt.
Ik wens je ogen toe die de kleine dingen van de gewone dag zien en in het
licht zetten;
ik wens je oren toe die de nuances en de ondertonen in het gesprek met
anderen opnemen;
ik wens je handen toe die niet lang overleggen of ze zullen helpen en goed
zullen zijn.
Licht dringt door het venster van de ziel in ons binnenste en straalt terug
in onze omgeving onderweg met medemensen.
Je moet als een venster zijn, waardoor Gods liefde in de wereld schijnt.
Gelezen op de Facebook pagina “Ons Dorp”.
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Kooruitje

Op zaterdag 24 juni zijn we met het Jeugdkoor een dagje weg geweest om
hen te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Er waren weer
doopjes, gezinsvieringen, een kerstspel, een oecumenische viering en dit
jaar zelfs een Goede Vrijdagviering waaraan medewerking is verleend.
Daarnaast iedere maandag oefenen in de Hoge Akker. Dit uitje hadden ze
dus echt verdiend.
Alle 14 leden waren er om 10.45 u toen we naar de Goudvis vertrokken.
Het weer was niet optimaal, maar goed genoeg om je binnen en buiten te
vermaken. En dat hebben ze gedaan. Al gauw gingen de jasjes uit en soms
zelfs de korte broeken aan om te kunnen springen, glijden, waterfietsen,
luchtfietsen, gamen en al het andere dat je daar kunt doen. Uiteraard waren
er patatjes om weer op krachten te komen en sloten we af met een ijsje.
Hartelijk dank aan het kerkbestuur voor deze fijne dag en in oktober zijn
we er weer voor de eerste gezinsviering van het seizoen.
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Vieringen en Intenties van 7 juli t/m 27 augustus
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 7 juli 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Vrijdag 7 juli 2017
19.00 uur Rozenkrans bidden
Zondag 9 juli 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Past. Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Bakker
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Dark
Tesselaar en zijn familie ● Johannes Adrianus de Wit ● Johannes
Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Simon Johannes Ligthart
● Uit dankbaarheid voor het 50-jarig huwelijk van Bram en Luus
Tijm-Mooij en zegen over hun gezin
Woensdag 12 juli 2017
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 14 juli 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
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Zondag 16 juli 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T.
Lector: dhr. Blommaart
Koster: mw. L. Bruin tel. 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker en Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Henk
Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw ZuttSpaans en overleden familie ● Johan Dekker ● Nel Spaansen-Boekel en haar
zoon John ● Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop ● Overleden familie EntesTromp ● Simon Johannes Ligthart ● Uit dankbaarheid voor het 40-jarig
huwelijk van Bram en Ans Schilder-Hoebe ● Wilhelmus Ligthart, Catharina
Ligthart-Boekel en dochter Truus ● Johanna Elizabeth Ligthart
Woensdag 19 juli 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
Vrijdag 21 juli 2017
► Afsluiting schooljaar◄
09.00 uur Gezinsviering
Voorgangers: Onderwijzers
Koster: mw. L. Bruin tel. 06-20800243
Vrijdag 21 juli 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Zondag 23 juli 2017
09.30 uur Woord- en communieviering
Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. St. Caeciliakoor
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 392728
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● Andries Zomerdijk en overleden familie
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Zomerdijk-Ligthart ● Cor Buter, Cornelis Blankendaal en Afra BlankendaalDelis en Maria Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en
Afra Tesselaar-Blankendaal ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ●
Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● 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 Petrus Broersen
● Levende en overleden familie Pancras-Ligthart ● Overleden familie van
Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Piet
Pronk en dochter Margriet ● Simon Johannes Ligthart ● Toos Karsten-Wit ●
Voor een bijzondere intentie

Na de viering drinken wij graag met u een
kopje koffie!
Woensdag 26 juli 2017
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 28 juli 2017
09.30 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: pastoor Berkhout
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
● Kees Dekker
Zondag 30 juli 2017
09.30 uur Woord- en communieviering
Voorganger: past. Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Beemsterboer
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
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Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus
en Catharina Buter ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Simon
Johannes Ligthart
Vrijdag 4 augustus 2017
09.30 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Antonius Cornelis Driesse en overleden familie Stoop-Kramer
Vrijdag 4 augustus 2017
19.00 uur Rozenkrans bidden
Zondag 6 augustus 2017
09.30 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Past. Bleeker m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Bleeker
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Dark Tesselaar en zijn familie ● Doris Bleeker-Smit ● Guurtje
Blankendaal ● Johannes Kleybroek en Elisabeth Kleybroek-Groen ●
Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en
kleinkind ● Levende en overleden familie Besteman-Schilder ● Overleden
familie Ligthart ● Overleden familie Ligthart-Stam ● Pastoor Johannes
Nicolaas Timmer ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ●
Petrus Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek en overleden familie en onze
dochter Elly ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ●
Simon Johannes Ligthart ● Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina
Elisabeth Bekker-Boon
Woensdag 9 augustus 2017
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. den Das-Kramer, mw. Broersen-Kruijer, mw. Kaandorp-Pronk.
Stofzuigen: dhr. Piet Spaansen.
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Vrijdag 11 augustus 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Zondag 13 augustus 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Bakker Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Margaretha LigthartSchotten en overleden familie ● Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop
Dinsdag 15 augustus 2017
►Maria ten Hemelopneming◄

GEEN VIERING

Woensdag 16 augustus 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
Vrijdag 18 augustus 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Miep Karsten-Bos en dochter Marga
Zondag 20 augustus 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering
Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. Mannenkoor T
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 392728
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Cornelis
Suiker en Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Henk
Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw ZuttSpaans en overleden familie ● Johan Dekker ● Levende en overleden
familie Pancras-Ligthart ● Theo Spaansen ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en dochter Truus ● Johanna Elizabeth Ligthart
● Wim Strooper en zijn familie
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Woensdag 23 augustus 2017
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Blom-Lem, mw. Baltus-van Diepen, mw. Blom-Ligthart, mw.
Dekker-Weel. Stofzuigen: dhr. Cok Dekker.
Vrijdag 25 augustus 2017
09.30 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: pastoor Berkhout
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Kees Dekker
Zondag 27 augustus 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Past. Bleeker m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
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 TesselaarBlankendaal ● Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne
Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus van Schagen
en Wil van Schagen ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon
Ari ● 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 ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Petrus
Broersen ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen,
Wim en Miep van Schagen-Borst ● Toos Karsten-Wit ● Voor een
bijzondere intentie

Na de viering drinken wij graag met u een
kopje koffie!
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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 740 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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