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01-dec-2017 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
06-dec-2017 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar
e-mailadres par.jacobus@outlook.com
12-dec-2017 Eerste dag bezorging boekje
16-dec-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 september hebben we het 25-jarig priesterjubileum van Pastoor Moltzer
gevierd. Voor onze parochie is het de man op afstand, de man achter de
schermen. Even met Pastoor Moltzer bespreken, aan Pastoor Moltzer
vragen klinkt het regelmatig in de vergaderingen van het parochiebestuur.
Eduard, zoals hij graag wil dat we hem noemen is onze administrator.
We kunnen altijd een beroep op hem doen, hij denkt met ons mee.
We zijn verzekerd van tevreden parochianen als Pastoor Moltzer voorgaat,
de kinderen doopt of zoals het afgelopen jaar betrokken was bij de
Vormelingen.
Ook in september waren Klaas en Greet 50 jaar getrouwd.
Het was een mooie feestmis en na afloop van de viering werden Klaas en
Greet door veel parochianen bedankt voor hun vele vrijwilligerswerk voor
de parochie. Tevens ontvingen beide de Parochiespeld met bijbehorende
oorkonde.
De Stichting vrienden van Joseph bestaan 20 jaar. Het is toch uniek dat dit
er is in onze parochie. Altijd een fijn idee dat het geld goed besteed wordt
en dat er gebouwd wordt aan de toekomst van de inwoners van een land
dat het zo hard nodig heeft.
Namens het kerkbestuur, alvast van harte gefeliciteerd.
Het is altijd heel bijzonder als je de foto’s uit Kenia ziet met de jongeren
daar in voetbalshirts van Hollandia-T.

Namens het parochiebestuur,
Elma Veldboer-Beemsterboer
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Samenzijn in Licht en
Warmte
Op 2 november is het Allerzielen, van
oudsher de dag waarop wij al onze
dierbaren gedenken die gestorven
zijn, lang geleden of nog maar pas,
dichtbij of ver weg. De dood is altijd
ingrijpend, pijnlijk, ook al hopen en
vertrouwen wij, als gelovige mensen,
dat de dood niet het einde is.
Het is een belangrijke en waardevolle
traditie in onze Katholieke kerken om te
gedenken en samen te luisteren naar de namen van hen die we dit
afgelopen jaar uit ons midden hebben verloren.
Op donderdag 2 november om 19.00 uur vindt de Allerzielenviering plaats
in onze kerk in Tuitjenhorn, met medewerking van fanfare Hildegardis.
Iedere belangstellende wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
Tijdens de Allerzielenviering zullen de namen van de overledenen van het
afgelopen jaar worden genoemd en zal er een kaars worden ontstoken,
voor ieder van hen.
Tevens is er een bidprentje met hierop hun namen.
De nabestaanden die het afgelopen jaar een dierbare uit hun midden
hebben verloren, worden voor deze herdenkingsviering persoonlijk
uitgenodigd.
Na de viering gaan we - met de aanwezigen die daar prijs op stellen- het
kerkhof bezoeken om eenieder in de gelegenheid te stellen een lichtje te
ontsteken bij de graven en urnen. De lichtjes worden bij de uitgang van de
kerk verstrekt.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om in de kerk een kopje koffie
te drinken.
De avondwakegroep en de uitvaarverzorgsters van uitvaartvereniging St.
Barbara zullen bij deze viering ook aanwezig zijn.
Wij wensen alle betrokkenen in deze tijd veel sterkte toe.
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Allerzielen
Op 2 november zullen we weer denken aan
degenen die we hier zo missen, de mensen met
wie we in ons leven zo verbonden waren.
Rondom die gedachten past vast en zeker
onderstaand gedicht. Ik hoop dat u er zich in
herkent en vooral dat u er troost in vindt, want
onze doden zijn steeds verder weg, maar ons
geloof zegt: eens zullen we ze weer ontmoeten.

Steeds verder weg…..
In mijn gedachten
ben je nog steeds dichtbij mij
zie ik je
hoor ik je
voel ik je
ruik ik je
maar als ik op de kalender kijk
ga je steeds verder van me weg.
Toen jij wegviel
ben ik verder gegaan
heb proberen te leven
pakte de dingen weer op
ging naar mensen
en kwam weer thuis
alleen:
ik mis je.
In mijn gedachten
ben je nog altijd dichtbij mij
maar als ik op de kalender kijk
ga je steeds verder van me weg.

Ik wil je vragen
vertellen
over mijn leven
over anderen
over de wereld.
Ik wil zoveel met je delen
want in mijn gedachten
ben je nog altijd dichtbij mij
maar als ik op de kalender
kijk
ga je steeds verder van me
weg.
De tijd gaat door
de dagen
rijgen zich aaneen
tot weken
maanden
alweer een jaar
het is alweer zolang.
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Maar voor mij
is het nog zo kort
want in mijn gedachten
ben je nog altijd dichtbij mij
maar als ik op de kalender kijk
ga je steeds verder van me weg.
Je lijkt wel dichtbij
maar je bent zo ver
oneindig ver
als ik op de kalender kijk
lijkt het wel een eeuwigheid.

Ik hoop het
ik geloof het
ik wil het geloven
ja ik probeer het te geloven
en dan troost ik me
met dit geloof
deze hoop:
dan ben je niet meer ver
want eens
delen we weer de tijd
misschien zelfs wel
de eeuwigheid.

Zal ik je nog eens zien
zal ik je nog eens horen
voelen
ruiken?

Uit “Breuklijnen”
Theo Vertelman

Van harte gefeliciteerd!
Op 27 november viert mevr. E.D. BlokdijkLigthart haar 93ste verjaardag.
Op 2 december viert mevr. A.M. Elders-den
Drijver haar 97ste verjaardag.
Op 13 december viert dhr. M. Dekker zijn 92ste verjaardag.

Dopen
29 oktober wordt gedoopt Femke Masteling
Dochter van Mark en Anita Masteling
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Stilte verbindt
Beste lezer,
Op zondag 29 oktober 2017, de laatste zondag van oktober, vindt voor de
zevende keer de Dag van de Stilte plaats. Het is de dag dat de zomertijd
overgaat in de wintertijd. We hebben dan één uur extra.
Verspreid over het hele land worden vele soorten activiteiten rond het
thema stilte georganiseerd. Het doel van deze jaarlijks terugkerende
themadag is om de waarde en werking van stilte en innerlijke rust onder de
aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek.
Stilte maakt deel uit van het erfgoed van alle grote levensbeschouwingen
en wijsheidstradities. Ook in het christendom heeft het van oudsher een
belangrijke plaats.
Daarnaast kan stilte in onze tijd een brug zijn tussen kerken en mensen die
niet (meer) in de kerk komen. Stilte is voor iedereen.
Wij willen u vragen of u als kerk op die dag aandacht zou willen besteden
aan stilte en aan de Dag van de Stilte. Dat kan bijvoorbeeld door:
● in uw reguliere zondagsviering te wijzen op het belang van stilte
● in de viering enkele (extra) minuten stil te zijn
● een bijeenkomst, wandeling, expositie of lezing rond stilte te organiseren
Meer informatie over de Dag van de Stilte vindt u op onze website
www.dagvandestilte.nl
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Herfst
Het is herfst en langzaam maar
zeker stevenen we af op het einde
van het kerkelijk jaar. Dit A-jaar
eindigt op 26 november met het
feest van Christus Koning.
Daarna begint de advent en een nieuw kerkelijk jaar, een B-jaar.
Dit jaar is nog een A-jaar, een Matteüsjaar. Op het feest van Christus
Koning wordt dan het laatste stukje van Matteüs 25 gelezen, de lezing over
de werken van barmhartigheid. Dat is mijn “lijf-Bijbeltekst”, dat wil
zeggen de mij meest aansprekende Bijbeltekst. In die tekst wordt verteld
wat we allemaal aan goede werken kunnen doen: de armen helpen, zieken
en gevangenen aandacht geven of bezoeken, vreemdelingen een thuis
geven. Als we allemaal iets daaraan doen, kunnen we samen de wereld een
beetje mooier kleuren, zoals God dat heeft gedroomd. Het hoeven niet juist
allemaal grote acties te zijn. Ook met kleine gebaren kun je al veel goed
doen.
We geloven immers in de God van de schepping die ons tot partners roept
bij het vormgeven van een toekomst van gerechtigheid, vrede en liefde?
Tuitjenhorn is nog heerlijk dorps. Mensen kijken nog naar elkaar om, denk
ik. Ik weet er nog niet zo heel veel van. Maar de warmte en de
gemoedelijkheid die ik in de kerk ervaar, zal ook in de rest van het dorp
aanwezig zijn. Toch blijft het belangrijk om elkaar steeds weer te
herinneren aan die oproep om er te zijn voor mensen in nood zoals in de
lezing over de werken van barmhartigheid. Geen idee of er veel mensen
onder de armoedegrens leven in Tuitjenhorn. En misschien weet u het ook
niet, want mensen komen er niet graag voor uit, dat ze het moeilijk
hebben, en misschien wel naar de Voedselbank gaan.
Het is goed om onze oren en ogen open te houden en bij een vermoeden
toch eens wat hulp te geven. Zieken aandacht geven gebeurt vaak wel in
een dorp. Gevangenen aandacht geven is weer een ander verhaal.
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Maar via Amnesty International kun je gevangenen die in andere landen
gevangen zitten vanwege hun geloof, hun geaardheid of hun politieke
overtuiging, zonder een eerlijk proces, een hart onder de riem steken door
een kaartje te sturen. En hen helpen door mee te doen met
handtekeningenacties. Vreemdelingen een thuis geven hoeven we niet
letterlijk te doen, maar we kunnen hen wel steunen zodat ze zich hier
“thuis” gaan voelen. Dat is voor hen al heel fijn. Zo kunnen we allemaal
werken aan barmhartigheid, aan Gods mooie droom.
Het is herfst. De natuur begint al enorm van kleur te veranderen. Geniet
ervan. De natuur laat zien dat diversiteit prachtig is. Ook in de
samenleving is dat prachtig. Geniet ook daarvan!
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

Herfst is een geschenk
Herfst is een geschenk
van de hemel aan de aarde
ook wanneer je denkt
wat is het weer toch guur.
Elke boom of struik
is versierd met mooie bladeren
vlammend rood en bruin
in de kleuren van het vuur.
Herfst is een geschenk
van de hemel aan de aarde.
Zon zijn we gewend
de storm betekent kou
maar een grote spin
weeft een web van zilveren draden
dat geruisloos blinkt
in de stille morgendauw.
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Herfst is een geschenk
van de hemel aan de aarde.
Bomen worden kaal,
de bladeren vallen neer.
Paddenstoelen staan
heel erg mooie, heel erg rare.
Herfst, wat ben je mooi!
't Is een wonder en niets meer.
Marcel Zagers.

Misdienaars
Op 27 september heb ik de groepen 5 en 6 van school bezocht om de
kinderen te vragen of ze misschien misdienaar willen worden. Bijna alle
kinderen waren super-enthousiast. Inmiddels hebben vier kinderen zich
aangemeld. We zijn al met hen aan het oefenen. Dus binnenkort zult u
weer misdienaars op het altaar zien. Hoe mooi is dat. We zijn er heel blij
mee.
Als er nog kinderen zijn die ook graag misdienaar willen worden, laat het
aan het bestuur weten.
Marion Bleeker – Burger

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 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 22
oktober, na de viering met het Jambokoor, en op 26 november.
Wij hopen u dan weer te mogen begroeten.
Namens de KD-groep, Marja Buur
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Ritmisch koor D’YMO
Ik begin het stukje met oud nieuws. Op 15 oktober hebben we gezongen en
in de viering herdachten Marianne en Fons Tesselaar dat ze 40 jaar
getrouwd waren. Marianne is al 41 jaar lid van het koor, en de eerste
trouwmis die het koor zong, was de mis van Marianne en Fons. Een pracht
dat we dan 40 jaar later weer voor ze zingen. Ik hoop dat ze kunnen
terugkijken op een mooi weekend zo, en nog vele jaren met elkaar en hun
gezin kunnen beleven.
En dan de viering van november. Dit is de vierde zondag van november,
we hebben geruild met het Ceacilia koor omdat de derde zondag in
november Caeciliadag gevierd wordt. We wensen het koor een mooie dag,
en een goede viering als begin van deze dag. Als wij zingen gaan Sjaak en
Ineke Hoogervorst voor in de lekenviering. Bij deze is iedereen
uitgenodigd om dit met ons mee te vieren op zondag 26 november en we
beginnen om 10 uur.
Connie Bakker

11 november Sint Maarten in de kerk
Op 11 november houden we om
16.30 uur een Sint Maartenviering
in de kerk. Alle kinderen zijn
welkom om met hun lampion in de
hand te komen luisteren naar het
Sint Maartenverhaal en samen
enkele sintmaartenliedjes te zingen.
Daarna kunnen ze vanuit de kerk
langs de huizen gaan om hun
liedjes te zingen en lekkers op te halen.
Wij hopen dat veel kinderen langs zullen komen om dit oorspronkelijk
christelijke feest op deze manier te vieren. De viering duurt hooguit een
half uurtje.
De gezinsmisgroep
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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.

20 jaar Stichting Vrienden van Joseph
U heeft het al gehoord. In het weekend van 21 en 22 oktober vieren wij
ons 20 jarig jubileum.
De gemeenschap van Tuitjenhorn heeft in al die 20 jaren de Stichting aan
alle kanten ondersteund. Wat we ook bedachten, u was er steeds weer om
de acties te steunen met deelname en een financiële bijdrage. Daarvoor
willen wij u bedanken.
Dat doen we door op zaterdag 21 oktober u allen vanaf 14.30 uur uit te
nodigen in de Hoge Akker voor de koffie of thee en met elkaar de taarten
op te eten die voor “Heel Tuitjenhorn bakt” binnengebracht zijn.
Voor slechts €5 kunt u mee-eten van de heerlijke baksels die de
deelnemers aan deze wedstrijd hebben ingeleverd. We hebben al veel
deelnemers, maar er kunnen er altijd nog bij. U kunt uzelf en/of uw
(klein)kind aanmelden bij Liesbeth Blommaart of Greet Bleeker en uw
taart op die zaterdag om 13.30 uur inleveren. Een deskundige jury
bestaande uit hofbakker Jaap Beemsterboer, wethouder Jan Steven van
Dijk en onze eigen Ineke Hoogervorst zullen de taarten beoordelen op
smaak en uitvoering.
De opbrengst is bedoeld voor ons jubileumproject de Kinderafdeling van
het Districtsziekenhuis in Kitale.
Op zondag 22 oktober om 10.00 uur is er in de parochiekerk een viering
uit dankbaarheid m.m.v. het Jambokoor. Informatie over dit koor vindt u
ook in dit blad. Het belooft een vrolijke en gezellige viering te worden, die
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wordt voorgegaan door Mariosé en Peter Huits. Ook voor deze viering is
iedereen van harte uitgenodigd. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie
in de kerk. Voor genodigden zetten we het feest daarna in de Hoge Akker
nog even voort.
Wij hopen van harte u bij één van de gelegenheden tijdens ons
“feestweekend” te zien om u van harte te kunnen bedanken voor 20 jaar
trouwe steun. Want zonder u zouden wij onze vrienden in Kenia en Father
Folkert en Father Joseph niet kunnen helpen.
Mocht u er niet bij kunnen zijn, wees ook dan verzekerd van onze
hartelijke dank.

Stichting Vrienden van Joseph,
Liesbeth Blommaart,
Greet Bleeker,
Nel Bleeker,
Theo Tesselaar,
Mariosé Huits

Dankbetuiging
Langs deze weg willen we een ieder bedanken voor het mooie feest bij ons
50 jarig huwelijk. Het begon met een mooie viering in een volle kerk
onder leiding van Pastor Theo Vertelman en het Caeciliakoor. Tijdens de
viering zong ons Petekind Lizzy Kreeftmeier het Ave Maria en werden we
verrast met de erepenning van de Parochie Heilige Jacobus de Meerdere
met bijbehorende oorkonde.
Het feest werd voortgezet in het AHOJ, waar Ron met zijn staf het
uitstekend hebben verzorgd. Ook een ieder bedankt voor de vele (180)
kaarten en prachtige bloemen die we hebben gekregen. Het was voor ons
een dag met een gouden randje, nogmaals bedankt.
Greet en Klaas Bleeker
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Wake up!!! together
Regionale jongerengroep voor jongeren vanaf 16 jaar
Eenmaal per twee maanden komen jongeren vanaf 16 jaar bij elkaar op de
jongerenzolder van het Julianaklooster in Heiloo. Elke keer wordt er een
inhoudelijk programma aangeboden, naast ontmoeting en gezelligheid.
Hieronder vertel ik onze ideeën voor dit seizoen.
Dit seizoen is ons thema DURVEN VERTROUWEN. Wij doen van alles
in vertrouwen, terwijl we ons daar meestal niet bewust van zijn.
Bijvoorbeeld: We zetten geld op de bank en vertrouwen erop dat het er de
volgende week nog staat. We stappen in het openbaar vervoer en geven
ons over aan de chauffeur in het vertrouwen dat die ons heelhuids brengt
waarheen we willen. We doen boodschappen en vertrouwen erop dat er
geen giftige stoffen in zijn verwerkt. De praktijk leert, dat ons vertrouwen
soms ook wordt geschaad. Dan kan er angst ontstaan en zo bepaalt angst
ons leven vaker dan ons lief is, want ten diepste verlangen wij naar een
wereld waarin we op God kunnen vertrouwen én op elkaar!
“Vertrouwen op God en op elkaar.” Dat is makkelijk gezegd, maar
vertrouwen is niet iets vanzelfsprekends; het is hard werken. Het vraagt
iets van ons; het vraagt erom geschonken te worden. Het vraagt om onze
overgave, juist ook wanneer angst ons soms in de greep heeft. Dit
vertrouwen wil je eigenlijk wel graag durven schenken, omdat je verlangt
en streeft naar een liefdevolle wereld, waarin dergelijk vertrouwen dubbel
en dwars de moeite waard is! Maar… makkelijk is het niet!
Het woord voor geloven en voor vertrouwen is in het Hebreeuws
(= oorspronkelijke taal van het Oude Testament) hetzelfde woord. God is iemand
in wie wij kunnen geloven (אמן, aman), op wie wij kunnen vertrouwen.
Iemand tegen wie wij ( אמןamein) kunnen zeggen - ons amen - wat
betekent: ik ben het er met mijn hele hart mee eens! Levend in een wereld
die steeds vaker in de greep van angst lijkt te verkeren, is “durven
vertrouwen!” misschien wel een zinnig thema om met elkaar te verkennen.
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Programma 2017-2018
Zo. 19 november 2017 - Filmmiddag
Er zullen twee films worden aangeboden, passend bij het jaarthema,
waaruit je kunt kiezen.
Zo. 21 januari 2018 – Gastspreker
Er wordt iemand uitgenodigd om het thema “durven vertrouwen” met ons
uit te werken, vanuit de praktijkervaring die hij/zij met dit thema heeft.
Ik ga proberen iemand uit Bosnië uit te nodigen, die een aantal jaren
geleden als oorlogsvluchteling naar Nederland is gekomen en voor wie
muziek de taal is geweest, die min of meer levenreddend voor hem is
geweest in Nederland. Zijn verhaal is indrukwekkend en zijn muziek
grensdoorbrekend.
Zo. 18 maart 2018 – Creativiteit centraal
Een mooie uitdaging om het jaarthema op een creatieve wijze vorm te
geven. Dit moet nog verder worden uitgewerkt.
Zo. 3 juni 2018 - Theater
Voor 3 juni heb ik de theatergroep TRAXX uitgenodigd, met de
voorstelling Weer-zin. Deze theatergroep is zo’n 8 jaar geleden ook al
tweemaal door mij uitgenodigd geweest met dezelfde voorstelling, maar
m.i. blijft het onderwerp van deze voorstelling (helaas) nog steeds erg
actueel.
Veel jongeren zijn eenzaam en depressief en weten niet hoe ze hiermee om
moeten gaan. Aan de buitenkant laten ze het vaak niet duidelijk zien. Als
een jongere tot zelfdoding is overgegaan, roept dit vaak vragen op als:
Hoe kan dat?
Waarom hebben familie en vrienden het niet gezien?
Waarom sprak de jongere er niet over?
Hij leek altijd zo vrolijk, was hij dat dan eigenlijk niet?
Theater Traxx speelt professionele voorstellingen door en voor jongeren
over zinvolle thema’s die actueel zijn onder jongeren. Er wordt
professioneel onderzoek gepleegd naar het thema en ook de voorstelling
wordt door professionals in elkaar gezet en gespeeld. Weer-zin is een
voorstelling over ervaringen en signalen, die o.a. bij een ongelukkig
16

gevoel horen. Een gevoel dat eenzaamheid en somberheid kan veroorzaken
en zelfs tot depressie kan leiden of tot vragen stellen bij het leven zelf. De
voorstelling maakt duidelijk dat je dat niet altijd alleen hoeft op te lossen.
Er is hulp mogelijk en er zijn verschillende manieren en keuzes om je
leven anders in te richten! Oftewel: hoe krijg je weer zin in het leven?
Doordat de beschreven ‘rottige’ gevoelens als zwaar en zwak ervaren
kunnen worden, heeft Traxx ervoor gekozen om het minder beladen te
maken, door multidisciplinaire middelen in te zetten, waaronder film, live
muziek en humor. Weer-zin is daardoor een voorstelling geworden met
een lach en een traan.
Zo. 1 juli 2018 – Kennismakingsbijeenkomst Taizéreis
Tijdens deze middag worden alle deelnemers aan de komende Taizéreis
uitgenodigd voor een kennismakings- en informatiemiddag m.b.t. de reis.
Deze middag wordt afgesloten met een maaltijd en een gezamenlijke
gebedsviering waarin iedere deelnemer persoonlijk de reiszegen ontvangt.
Za. 21 t/m zo. 29 juli 2018 – Taizéreis
In deze week organiseer ik voor de 6e keer vanuit onze regio een
jongerenreis naar Taizé.
Als je wilt kun je je er al voor aanmelden. Laten we met elkaar proberen
om dit jaar weer zoveel deelnemers te enthousiasmeren, dat we met onze
eigen bus kunnen reizen. De kosten zijn nog steeds niet verhoogd: €195
voor deelnemers t/m 29 jaar. Dit is incl. de kennismakingsmiddag, de reis
(vervoer, programma en maaltijden in Taizé) en de reünie.
Ik hoop van harte dat we met dit programma weer veel jongeren vanaf 16
jaar mogen bereiken. Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomsten van
Wake up!!! together bij karinblaauw@hetnet.nl De bijdrage in de kosten
bedragen €10 p.p. per bijeenkomst, dit is incl. de brunch waarmee elke
bijeenkomst start.
Karin Blaauw
regionaal coördinator Jongerenpastoraat
tel. 06 2915 9489
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Vieringen en Intenties van 22 oktober t/m
10 december 2017
Intenties in het verleden opgegeven voor de zaterdag gaan over naar
de zondag, tenzij er bij uitzondering op een zaterdagavond een
viering is gepland.
Zondag 22 oktober 2017
10.00 uur Woord- en Communieviering
►20 jaar stichting St. Jozef◄
Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. Jambokoor
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 ● Dark Tesselaar en zijn familie ● Familie Besteman
● Familie Kruijer-Strooper ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden
familie ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen en familie MooijPronk en overleden kinderen ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun
zoon Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk en hun gezin ● Johannes
Petrus Broersen ● Katy Tesselaar-Spaans ● Levende en overleden familie
Besteman-Schilder ● Petrus Jacobus Burger ● Simon Johannes Ligthart
● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Toos KarstenWit ● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart

Na de viering drinken wij graag met u een
kopje koffie!
Vrijdag 27 oktober 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
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Vrijdag 27 oktober 2017
19.00 uur Rozenkrans bidden
Zondag 29 oktober 2017
10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Bakker
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ●
Cor Buter, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria
Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra
Tesselaar-Blankendaal ● Jan en Corrie Stoop-Limmen ● 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 ●
Simon Johannes Ligthart ● Voor een bijzondere intentie
Woensdag 1 november 2017
►Allerheiligen◄
Woensdag 1 november 2017
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Blankendaal-Diemeer, mw. G. Kruijer-Mulder, mw. KaandorpPronk, mw. Th. Beemsterboer.
Stofzuigen: dhr. Piet Beemsterboer.
Donderdag 2 november
►Allerzielen◄
19.00 uur Woordviering
Voorgangers: Corine Buiter en Marian Tesselaar m.m.v. Fanfare
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Anna Margaretha Maria de Cock-Bakker ● Cornelis Groot, Elisabeth
Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Jaap
Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob
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van Lierop ● Johannes Pronk, Maria Pronk-Bommer en kinderen ● Kees
van der Zee en Tineke van der Zee-Haarsma ● Nanda Timmer en
overleden familie ● Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop ● Overleden ouders
Karsten-van Langen ● Petrus Jacobus Burger
Vrijdag 3 november 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Zondag 5 november 2017
10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Bleeker
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Anna Margaretha Maria de Cock-Bakker ● Guurtje Blankendaal ●
Johannes Kleybroek en Elisabeth Kleybroek-Groen ● Johannes Pronk,
Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ●
Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie
Ligthart ● Simon Johannes Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en
zegen over zijn gezin● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna KruyerBak ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Arnoldus Bekker en
Catharina Elisabeth Bekker-Boon
Vrijdag 10 november 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Miep Karsten-Bos en dochter Marga
Zaterdag 11 november 2017
16.30 uur Gezinsviering
Voorganger: mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn
Zondag 12 november 2017
10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor
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Lector: mw. Beemsterboer
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ●
Dark Tesselaar en zijn familie ● Johannes Oudhuis en Cornelia
Oudhuis-Groen ● Levende en overleden familie Besteman-Schilder ●
Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ●
Petrus Blom en Maria Blom-Groot, Ben Buter en zegen over zijn
gezin ● Simon Johannes Ligthart
Woensdag 15 november 2017
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Kruijer-Quax, mw. Ina Stoop, mw. Van Kralingen-Kuilboer,
mw. Glas-Rademaker.
Stofzuigen: dhr. Jan Ligthart
Woensdag 15 november 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 17 november 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Antonius Cornelis Driesse en overleden familie Stoop-Kramer
Zondag 19 november2017
►St. Caeciliadag◄
10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Huits
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
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Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker en Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Johan
Dekker ● Johannes Petrus Broersen ● Levende en overleden leden
van het St. Caeciliakoor ● Theo Spaansen ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en dochter Truus ● Johanna Elizabeth
Ligthart ● Simon Johannes Ligthart
Vrijdag 24 november 2017
09.30 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Berkhout
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 26 november 2017
►Christus Koning◄
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. D’CYMO
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
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 Besteman ●
Familie Kruijer-Strooper ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden
familie ● 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 ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ●
Katy Tesselaar-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van
Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Simon Johannes Ligthart ●
Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Toos Karsten-Wit
● Voor een bijzondere intentie ● Wim Pancras en levende en overleden
familie Pancras-Ligthart
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Na de viering drinken wij graag met u een
kopje koffie!
Woensdag 29 november 2017
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Strooper-Blom, mw. Kruijer-Strooper, mw. Pancras-Driesse.
Stofzuigen: dhr. Rein Kruijer.
Vrijdag 1 december 2017
09.30 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman

Zondag 3 december 2017
►1e zondag Advent◄
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Bleeker
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Anna Margaretha Maria de Cock-Bakker ● Guurtje Blankendaal ●
Johannes Kleybroek en Elisabeth Kleybroek-Groen ● Johannes Pronk,
Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Overleden
familie Ligthart ● Simon Johannes 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
Vrijdag 8 december 2017
09.30 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
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Zondag 10 december 2017
►2e zondag Advent◄
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. St. Caeciliakoor
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Johannes Strooper,
Cornelia Strooper-Burger en overleden familie ● Katy Tesselaar-Spaans ●
Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Nel
Spaansen-Boekel en haar zoon John ● Simon Johannes Ligthart
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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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