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06-okt-2017 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
11-okt-2017 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar
e-mailadres par.jacobus@outlook.com
17-okt-2017 Eerste dag bezorging boekje
21-okt-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

Klaas
en
Greet
50 jaar
getrouwd
Op 10 september om 11.00 vieren we dat Klaas en Greet 50 jaar geleden in
onze kerk in het huwelijk zijn getreden. Samen met vele genodigden
maken we er een mooie viering van.
Wij als kerkbestuur hebben aan Klaas een hele fijne vice-voorzitter. Klaas
is eigenlijk fan van iedere vrijwilliger. Klaas vertelt dat wat hij van ons
gezien heeft en vaak vindt hij het "fantastisch". Gaat problemen niet uit de
weg, benoemt de argumenten voor en de argumenten tegen. We zijn Klaas
zeer erkentelijk voor de manier waarop hij leiding geeft.
Greet en Klaas zijn iedere vrijdag te vinden op het secretariaat. Samen
zorgen ze er voor dat alles op rolletjes loopt. De misintenties, de teksten
van de juiste mis in de map zit en altijd hartelijk voor de bezoekers.
Duizend en één kleine klusjes worden zo stilletjes aan gedaan door dit
paar. Greet is daarnaast ook de motor achter de vieringen in het Sint
Jozefpark. Iedere vrijdagmorgen komt er een groepje senioren voor de
viering. Greet zorgt samen met Wil en tot voor kort Truus dat dit allemaal
door kan gaan. Het klaarzetten en als lector soms voorgaan.
Klaas en Greet, we willen jullie beiden hartelijk bedanken voor alles wat
jullie voor de parochie gedaan hebben en nog steeds doen. Tuitjenhorn
heeft vele vrijwilligers waarvan velen al ruim 20 jaar of langer vrijwilliger
zijn. Als je het goed hebt blijf je en veel van dat goede hebben we aan
jullie te danken.
Mart, Liesbeth en Elma
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Even voorstellen
Beste parochianen,
Sinds eind mei ga ik af en toe voor
in uw mooie H. Jacobus de
Meerdere kerk. Pastor Theo
Vertelman, lekenvoorgangers uit
de parochie en ik proberen samen
het rooster rond te krijgen. En dat
lukt. Ik voel me heel erg thuis in de
kerk en parochie van Tuitjenhorn.
Vanaf het eerste moment. In het verleden was ik wel eens in de kerk van
Tuitjenhorn geweest vanwege de oecumenische vieringen in januari. Dan
ging ik als pastor van Waarland samen met pastoor Berkhout en een aantal
dominees voor. Bijzondere vieringen waren dat altijd weer.
Misschien vraagt u zich wel eens af (met name diegenen die er niet zoveel
of nooit komen): “Wat vinden mensen toch in een kerk?” De kerk zou
geen tweeduizend jaar bestaan als er niets te vinden was. In de kerk gaat
het over de grote vragen van het leven. Om er eens een paar te noemen:
waarom zijn we hier op aarde; waarom is er zoveel lijden; wat kunnen we
doen om de wereld mooier te maken? We horen dan van Jezus welke
antwoorden Hij daarop geeft. Hij vertelt ons dat de allergrootste opdracht,
die God ons geeft, is om elkaar lief te hebben, om er te zijn voor elkaar in
tijden van nood, om er te zijn voor arme en zieke mensen, voor
gevangenen en vreemdelingen. Om zo met elkaar de wereld mooier te
maken. Misschien denkt u nu: “Dat kunnen we ook wel zonder kerk”. Dat
is zo. Maar dat vergeten we vaak door de dagelijkse beslommeringen. In
de kerk wordt je er steeds weer aan herinnerd, wordt je geïnspireerd om
het beter te doen.
De kerk is er ook om het leven te vieren, samen met God: geboorte van
een kindje, het huwelijk, jubilea, maar ook de dood. Dit zijn grote
gebeurtenissen in het leven, waarbij de levensvragen weer extra naar voren
komen. Momenten waarop we samen kunnen nadenken over waar het nu
eigenlijk allemaal om draait. Wat zou het dorp verarmen als er geen kerk
meer zou zijn. De kerk is een belangrijke plek om als gemeenschap bij
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elkaar te komen, om samen het leven en de dood te vieren. We hebben
daarvoor wel kerkgangers nodig. Die zijn er gelukkig wel. Maar voor de
toekomst zou het mooi zijn, als dat er wat meer zouden zijn.
En echt: “Er is veel te vinden in de kerk!”
Hartelijke groet, pastor Marion Bleeker - Burger

Als wij niet meer geloven dat het kan, wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen op en houden van, wie dan wel?
Als wij niet meer proberen om van fouten te leren,
als wij het getij niet keren, wie dan wel?
Als wij niet meer zeggen hoe het moet, wie dan wel?
Als wij niet meer weten wat er toe doet, wie dan wel?
Als wij er niet in slagen de ideeën aan te dragen
voor een kans op betere dagen, wie dan wel?
Als wij niet meer geloven dat het kan, wie dan wel?
Als wij niet meer komen met een plan, wie dan wel?
Als wij er niet voor zorgen dat de toekomst is geborgen
voor de kinderen van morgen, wie dan wel?
Als wij onszelf niet dwingen een gat in de lucht te zingen
waar zij in kunnen springen, wie dan wel?
Paul van Vliet

Sint Caeciliakoor
Na de zomervakantie beginnen in september de repetities weer en we gaan
mooie liederen instuderen.
Ook tijdens de zomermaanden juli en augustus hebben we gezongen in de
kerk, een tweetal leden van het koor hebben deze missen gedirigeerd.
Het aantal koorleden is helaas teruggelopen en vooral de mannen kunnen
wel versterking gebruiken, dus bassen en tenoren meldt u aan. Alten en
sopranen zijn ook van harte welkom.
We repeteren op maandagavond van half acht tot half tien in Ahoy. Kom
gerust een keertje langs.
Annemiek Boom, Secretaris
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Mededeling
Vrijdag 8 september 2017
Geen viering in het St. Jozefpark

Zaterdag 9 september 2017
25 jaar Nationale Ziekendag van de Zonnebloem
10.00 uur Woord en Communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Er staat in de hal van het St. Jozefpark een Zonnebloemtasje voor de
Misintenties

Deel de Reis
Geachte medegelovigen,
Ik hoef u niet te vertellen dat er wereldwijd een crisis is van mensen die
ontheemd zijn geraakt, gevlucht zijn voor geweld of op zoek zijn naar een
beter leven.
Volgens de VN zijn meer dan 64 miljoen mensen op dit moment op drift.
Het is daarom dat onze Paus Franciscus een oproep doet om deelgenoot te
worden van deze exodus.
Onder de titel: Deel de Reis (in het Engels: Share the Journey) roept hij
ons op om ons in te zetten voor deze vluchtelingen en migranten.
Bijgevoegd vindt u de oproep gedaan door kardinaal Tagle, voorzitter van
de Caritas Internationalis.
Ook bijgevoegd een aantal concrete suggesties voor acties.
Of bezoek de website: www.journey.caritas.org
(alle drie zijn wel in het Engels)
Ook de caritaszondag op 12 november vraagt aandacht voor de opvang
van vluchtelingen in onze steden en dorpen.
Het thema voor die dag is: Welkom?!
Een informatiebrochure met achtergronden en suggesties vindt u op:
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/afdeling/diaconie of op Extranet.
Met vriendelijke groet, Ernst Meyknecht
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In memoriam mevr. Marie Boekel-Tesselaar
Mam heeft haar 92e verjaardag gevierd met ons, de bewoners en het team
van Kleinschalig Wonen Angelapark. Haar wereld was anders geworden,
heel klein. De dingen die ze jaren wist, waren weg uit haar geheugen. Ze
raakte stukje bij beetje alles kwijt door de ziekte van Alzheimer.
“Hoe wist je dat ik hier was en weet Siem dat wel. Ik ben beter en ik kan
wel weer naar huis. Die vrouw op de foto zal ik wel zijn want ze heeft
mijn bloesje aan”.
Mam was heel praktisch, creatief in oplossingen. Toen ze een klok moest
tekenen bij een dementietest, ging de cirkel goed, de cijfers erin ook nog
wel. Maar toen de wijzers: zet ze maar op 10 voor 2. Dat ging niet. De
oplossing die mam bedacht was: ik schrijf het er wel even naast, tien voor
twee. Ze raakte alles kwijt, de tijd, wat ze lekker vond, alles en soms ons
ook, denken we.
Maar dan ineens die lach als ze ons zag, het glinsteren van haar ogen.
Die simpele dingen hoorden zo bij haar, en zij hoorde zo bij ons.
We weten niet of de dood welkom voor haar was, we konden dat niet meer
vragen. Wat we wel weten is dat ze niet bang was, gelukkig. Ze is tot het
einde toe heel rustig bij ons gebleven en uiteindelijk in haar slaap
overleden. Die rust werd haar gegeven, mede door de liefdevolle
verzorging die zij de laatste twee jaar kreeg op nummer 82 in
Warmenhuizen.
Daarvoor heeft ze 3,5 jaar in het Sint Jozefpark gewoond. Ze ging hier
naartoe omdat zelfstandig wonen niet meer ging en hier was meer toezicht
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en hulp. Toen werden al steeds vaker en sneller dezelfde vragen gesteld.
Aan de Rietkraag heeft ze nog geheel zelfstandig gewoond, uitkijkend op
de supermarkt waar altijd reuring was.
Op verzoek van het team van Kleinschalig Wonen zijn we met een
levensboek begonnen, het verhaal van haar leven in foto’s en wat tekst. Op
de voorkant staat een foto van ons gezin zoals het de laatste tijd was, mam
met haar 3 kinderen, 3 kleinkinderen, 3 achterkleinkinderen en 3
aanhangers. Die foto is gemaakt toen ze 85 werd, 7 jaar geleden. Ze is het
stralende middelpunt, genoot van alles wat ze beleefde. Maar langzaamaan
verdwenen personen, een voor een en de laatsten zijn de eersten.
Verval tot voor haar huwelijk met pap, Jan Boekel in 1946. Een huwelijk
met 3 kinderen, Trudi, Siem en Piet. Kalverdijk G64 bij de brug, hard
werken maar een gelukkig gezin. Het was niet “We moesten pap helpen,
maar we mochten pap helpen”. Simpele dingen doen met kleinkinderen,
Rieneke en Peter. Mam was graag thuis, ze was er altijd. Voor iedereen die
ze kon helpen. Nooit werd nee gezegd als er een beroep op haar werd
gedaan. Met alle liefde die ze in zich had, en dat was veel.
Van Kalverdijk zijn ze samen verhuisd naar de Sportlaan. Mooie tijden
zouden aanbreken want pap ging met de VUT. Helaas hebben ze hier
samen niet lang van mogen genieten omdat pap al snel ziek werd en
overleed. Zeker de eerste jaren heeft dit haar veel moeite gekost. De steun
en toeverlaat was weg. Maar de geboortes van een volgend kleinkind,
Tijmen en achterkleinkinderen Tim, Kelvin en Bas gaven haar weer veel
kracht en energie.
Ik ben benieuwd hoe ik mam weer tegen ga komen in mijn leven. Het zal
wel met een breiwerkje zijn, of bij een legpuzzel.
Net als dat ik pap terugzie als bijvoorbeeld de bermen volstaan met
kleurige bloemen, die hij dan plukte en voor je meenam.
Mam: Alle liefde en al het goede wat je achterliet zal van generatie op
generatie worden doorgegeven. Je leeft voort in onze harten en vergeten
zullen we je nooit.
Terug naar je kinderjaren met vader, moeder, en je broers en zussen Wim,
Trien, Annie, Henk, Thijs, Joop en Jan. Vader en moeder verzorgen, er
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was altijd werk en soms geen tijd om naar de kerk te gaan maar je moeder
had je geleerd “werken is ook bidden”.
De laatste jaren was je helemaal terug naar je jeugd. Kalverdijk,
Tuitjenhorn en Warmenhuizen waren je totaal onbekend.
Terug naar je jeugd, terug naar het tuinpad van je vader.

1928

In Memoriam Piet Bleeker

2017

Van aspirant-agent tot politiecommissaris.
Piet was de oudste zoon uit een gezin van 14 kinderen van Cees Bleeker en
Trien Gildemeijer, en woonde aan de Dorpsstraat waar nu de bakker en de
slager zijn.
Na de lagere school moest hij te werk bij een tuinder te Dirkshorn , 6
dagen per week voor 1 gulden per dag. Dit vond hij vreselijk, en wilde
graag naar de ambachtschool. Vader Cees wilde dit 2 jaar aanzien. Als hij
op het land werkte zag hij een politieman heerlijk fietsen, en dacht dat wil
ik ook worden. In de avonduren behaalde hij het middenstand, en zijn
politiediploma. Hij kon meteen aan de slag als aspirant-politieman te Vugt,
hij kon zijn geluk niet op eindelijk van de akker af. Na zijn diensttijd werd
hij politieman te Amsterdam. Inmiddels had hij al 4 jaar verkering met
Annie Bet uit Noord Scharwoude en zocht naar een woning, die kreeg hij
te Amstelveen waar hij als rechercheur van het korps Rijkspolitie op
Schiphol werd. In zijn vrije tijd behaalde hij enkele vak- en taaldiploma`s
en zijn MULO diploma. Doordat hij enige talenkennis had opgebouwd,
werd hij benaderd voor de veiligheid van het Koninklijk huis tijdens hun
vakanties en buitenlandse reizen, zoals de huwelijksreis van prinses
Beatrix en prins Claus te Mexico en de geboorte van kroonprins WillemAlexander. Doordat Piet bijna nooit thuis was besloot hij naar een andere
betrekking te zoeken om meer bij zijn gezin, Annie en 4 kinderen te zijn.
Hij werd als rechercheur aangesteld te Arnhem bij de procureur-generaal
van de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland. In 1987 werd hij
onderscheiden tot RIDDER in de Orde van Nassau. In 1988 kreeg hij
eervol ontslag en ging met pensioen. In de zomer ging hij samen met
Annie met de caravan reizen maken waarvan de laatste 10 jaar hier in
West-Friesland. Hij is 89 jaar geworden.
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Van harte gefeliciteerd!

Op 5 september viert mevr. E. Smit haar 94ste
verjaardag.

Ritmisch koor D’YMO
Ik typ dit stukje terwijl het zonnetje schijnt. Laten we hopen dat dit een
begin is van nog een paar mooie zomerdagen, want ik denk eigenlijk dat
we er nog wel een paar tegoed zijn.
Zaterdag (19 augustus) stonden we met een paar leden van het koor te
helpen bij het entree heffen bij de gondelvaart in Koedijk en hebben we
ook een paar dikke regenbuien gehad. En dan zijn er toch minder mensen
die op zo`n evenement afkomen. En dat is jammer, hetzelfde werk voor de
organisatie en de botenbouwers, maar minder mensen die komen kijken.
En dat is dan wel weer een voordeel als je in een koor zingt, je staat altijd
droog en met zingen krijg je toch het gevoel dat het zonnetje schijnt, je
wordt er vrolijk van. Kom het eens proberen zou ik zeggen, vanaf
september repeteren we weer in AHOJ, iedere donderdagavond vanaf
19.30 uur.
En 17 september om 10 uur zingen we in de kerk, tijdens een lekenviering
met Elma Beemsterboer en Harry Piket als voorgangers. Op 15 oktober
gaat Pastor Vertelman voor, ook dan beginnen we om 10 uur. Iedereen is
welkom, graag tot dan.
Gr. Connie Bakker
10

Heerlijk slapen tussen de knuffels
Ieder mens, jong en oud, heeft behoefte aan
veiligheid, aan geborgenheid, zeker in de
wereld vandaag de dag met aanslagen en
dreigingen, geweld en dood. Kinderen wapenen
zich op een bijzondere manier tegen alle
angsten en onrust. Ze hebben hun knuffels. Ik
heb het afgelopen periode weer gemerkt toen
de kleinkinderen kwamen slapen. Voordat ze
naar bed gaan zoeken ze de knuffels bij elkaar.
Op een gegeven moment lagen er zoveel, dat Sophie er nog net tussen kon.
De volgende morgen telde ik ze: het waren er 23 en op het nachtkastje
stonden ook nog 3 muziekdoosjes, die alle drie tegelijk aan moesten. En
daar lag madam veilig en vertrouwd tussen al haar vriendjes. En ze sliep al
heel snel, want ze voelde zich veilig.
Wat voor haar geldt, geldt voor ieder mens: wat leeft het heerlijk als je
weet dat je veilig bent, beschermd, geborgen. Er is al zoveel gebrokenheid
in het leven, in gezinnen, in relaties, in families, in de wereld. Hoeveel
mensen snakken er niet naar een arm om zich heen, naar beschutting, naar
geborgenheid. En wat voel je je eenzaam als die er niet is.
Hoe eenzaam zal dat ene verloren schaap zich gevoeld hebben toen hij de
kudde kwijt was? (Zie Lucas 15, 3 – 6). Zijn 99 vriendjes waren veilig mee
gegaan met de herder, maar hij was verdwaald in het struikgewas.
Gelukkig, die herder dacht ook aan dat ene schaap en zocht en zocht en
vond hem. Geweldig: ik tel mee, ik ben de moeite waard, zal hij ervaren
hebben, ze kijken naar me om, ze laten me niet alleen. Ik wens ieder die
geborgenheid, die veiligheid toe bij mensen en bij God: je bent nooit
alleen, er wordt naar je omgekeken. Als je daarin kunt geloven, leef je
minder angstig.
Theo Vertelman
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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 Mensen,
In de laatste weken voor de vakantie hebben vele vrijwilligers voor ons
bollen gepeld. Het was
weer reuze gezellig in de
bollenschuur van Dick en
Suzan Pronk aan de
Rijperweg. In het totaal
hebben de dames zo’n 240
bakken weg gepeld. Dick
en Suzan hebben het
bedrag aangevuld tot
€500. Heel veel dank aan
de fa. Pronk en onze
pellers.
In de vakantie ontvingen we bericht dat de school in Kipsingori helemaal
klaar is. Ook de verantwoording aan de Wilde Ganzen is klaar, dus we
kunnen stellen dat dit project helemaal is afgerond. Gelukkig kunnen de
leerlingen daar nu ook les krijgen in een natuurkundelokaal en eindelijk
een volledig eindexamen doen.
In een eerder bericht hadden we u al laten weten dat we in november a.s.
20 jaar bestaan. Omdat we dit feest wilden combineren met het 40-jarig
priesterjubileum van Father Joseph zouden we dat in juni 2018 doen.
Maar …we ontvingen van de week bericht dat het voor Father Joseph niet
mogelijk is om naar Nederland te komen vanwege zijn fysieke gestel.
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Zoals u weet heeft hij last van zijn rug en zijn benen en gaat hij steeds
slechter lopen. Ook zijn hart en de suiker geven veel problemen.
Daarom zijn we als Stichting kort bij elkaar geweest om hierover met
elkaar te spreken en we hebben geconcludeerd dat we ons feest daarom
ook gewoon dit jaar kunnen vieren. Deze datum is gepland op 29 oktober
omdat dan het Jambokoor komt zingen tijdens de viering. We willen er
wel een heel feestweekend van maken, waarbij we op zaterdag Heel
Tuitjenhorn bakt gaan organiseren, waarbij het hele dorp welkom is en
op zondag een viering uit dankbaarheid met een feestje voor onze
donateurs.
Houdt u van bakken en/of zeggen de mensen om u heen dat uw taarten
altijd zo lekker zijn, dan kunt ook u meedoen aan Heel Tuitjenhorn bakt.
Een deskundige jury bestaande uit bakkers en lokale beroemdheden zal
bepalen wie de meesterbakker van Tuitjenhorn is en natuurlijk is er
daarna gelegenheid om voor een kleine bijdrage van de heerlijke taarten te
genieten. De opbrengst gaat naar ons jubileumproject voor het ziekenhuis.
U kunt zich dus alvast gaan voorbereiden, een lekker recept gaan
uitproberen en iedereen in uw omgeving mobiliseren om ook te gaan
bakken of die dag lekker te komen proeven.
Wordt u meesterbakker van Tuitjenhorn?????????
St. Vrienden van Joseph.

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 24 september en zondag 22 oktober. Wij hopen u allen dan
weer te mogen begroeten.
Namens de KD-groep, Marja Buur
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Vieringen en Intenties van 1 september t/m 20
oktober 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.
Vrijdag 1 september 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Vrijdag 1 september 2017
19.00 uur Rozenkrans bidden
Zondag 3 september 2017
10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. Mannenkoor T
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
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 ● Maarten
Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en overleden kinderen ●
Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ●
Overleden familie Ligthart ● Simon Johannes Ligthart ● Petrus Jozef
Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Toon Hof en dochter Yvonne
● Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina Elisabeth Bekker-Boon
Woensdag 6 september 2017
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Hof-Greeuw, mw. Kaandorp-Vlaar, mw. Mettes-Kaandorp, mw.
Duineveld-de Waard.
Stofzuigen: dhr. Jelle Adema.
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Vrijdag 8 september 2017
GEEN VIERING in het St. Jozefpark
Zaterdag 9 september 2017
►25 jaar Nationale Ziekendag van de Zonnebloem◄
10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Er staat in de hal van het St. Jozefpark een Zonnebloemtasje voor de
misintenties.
Zondag 10 september 2017

►Klaas en Greet Bleeker 50 jaar getrouwd◄
11.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Uit dankbaarheid voor het 50-jarig huwelijk van Klaas en Greet BleekerStrooper ● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ●
Familie Hagemeijer-Ligthart ● Familie Mooij-Strooper ● Johannes
Adrianus de Wit ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Katy
Tesselaar-Spaans ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ●
Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop ● Simon Johannes Ligthart
Vrijdag 15 september 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger Pastoor Berkhout
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Antonius Cornelis Driesse en overleden familie Stoop-Kramer
Zondag 17 september 2017
10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorgangers: dhr. Piket en mw. Beemsterboer m.m.v. D’CYMO
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker en Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty
● Jaap Schilder en familie Schilder-Dekker ● Jan Zutt en Dieuw
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Zutt-Spaans en overleden familie ● Johan Dekker ● Miep KarstenBos en dochter Marga ● Simon Johannes Ligthart ● Pastoor Johannes
Nicolaas Timmer ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon
George ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en dochter
Truus ● Johanna Elizabeth Ligthart
Maandag 18 september 2017

► Opening schooljaar◄
9.00 uur Openingsviering
Voorgangers: onderwijzers
Woensdag 20 september 2017
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Groen-Stuyt, mw. de Wit-Blom, mw. Tijm-Mooy, mw. van
Kralingen-Kuilboer.
Stofzuigen: dhr. Matt Hoogeboom.
Woensdag 20 september 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 22 september 2017
09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Kees Dekker
Zondag 24 september 2017
10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Huits
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
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● 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 ● 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 ● Johannes Petrus Broersen ● Katy
Tesselaar-Spaans ● Levende en overleden familie Besteman-Schilder ●
Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep
van Schagen-Borst ● Simon Johannes Ligthart ● Petrus Blom en Maria
Blom-Groot, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jacobus Burger
● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Wim Pancras en
levende en overleden familie Pancras-Ligthart

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

Vrijdag 29 september 2017
09.30 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Berkhout
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 1 oktober 2017
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Bleeker
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
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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
Woensdag 4 oktober 2017
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Kruijer-Spaans, mw. Kaandorp-Zonneveld,
mw. Mulder-v.d. Stoop.
Stofzuigen: dhr. Nic Mulder.
Vrijdag 6 oktober 2017
09.30 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Vrijdag 6 oktober 2017
19.00 uur Rozenkrans bidden
Zondag 8 oktober 2017
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Blommaart
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ●
Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en
Catharina Buter ● Familie Kruijer-Strooper ● Johannes Adrianus de
Wit ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Johannes
Strooper, Cornelia Strooper-Burger en overleden familie ● Mattheus
Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Niek Tijm
en Hanny Tijm-Stoop ● Simon Johannes Ligthart
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Vrijdag 13 oktober 2017
09.30 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Berkhout
Vrijdag 13 oktober 2017
19.00 uur Rozenkrans bidden
Zaterdag 14 oktober 2017
19.00 uur Gezinsviering
Voorganger: mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor

Zondag 15 oktober 2017
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Uit dankbaarheid voor een 40-jarig huwelijk ● Cornelis Suiker en
Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw
Zutt-Spaans en overleden familie ● Johan Dekker ● Margaretha
Ligthart-Schotten en overleden familie ● Miep Karsten-Bos en
dochter Marga ● Overleden familie Entes-Tromp ● Simon Johannes
Ligthart ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en dochter
Truus ● Johanna Elizabeth Ligthart
Woensdag 18 oktober 2017
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Buter-Blom, mw. Kok-Tesselaar, mw. Pluijmers,
mw. Kruijer-Commandeur.
Stofzuigen: dhr. Nic. Kruijer.
Woensdag 18 oktober 2017 (derde woensdag van de maand)
Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.
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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 20 oktober 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
Vrijdag 20 oktober 2017
19.00 uur Rozenkrans bidden
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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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