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17-aug-2018  Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

22-aug-2018  Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar 

e-mailadres par.jacobus@outlook.com  

28-aug-2018 Eerste dag bezorging boekje  

01-sep-2018  Laatste dag bezorging boekje  

 

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:  

- Opgeven van intenties 

 (kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus) 

- Informatie over vieringen 

- Opvragen van uittreksel doopregister 

- Opvragen van uittreksel huwelijksregister  

- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie  

- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’  

- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie  

 

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 1 tot 3 uur,  

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige 

pastorie). T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com  

 

 

Tarieven  
Intentie  10,00 

(U ontvangt geen factuur!  

Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,  

zie onder…) 

Doopviering   25,00 

Huwelijksviering/Jubileumviering  225,00 

Jubileumviering i.c.m. zondagsviering   150,00 

Uitvaart   225,00 

Avondwake 150,00 

 

 

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363201092  

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn  

mailto:par.jacobus@outlook.com
mailto:par.jacobus@outlook.com
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Nieuws van het Parochiebestuur 
 
Juni 2018, de langste dag is weer geweest en we kijken terug op een 

aantal positieve gebeurtenissen. 

Maandag 11 juni is Pastoor Berkhout verhuisd naar Huizen. Bij Vivium 

De Bolder is het prettig wonen en de zorg die je nodig hebt is er dag en 

nacht aanwezig. Pastoor heeft het er erg naar zijn zin. 

Wilt u misschien een kaartje sturen, dan is dit het adres. 

J. Berkhout kamer 107 De Bolder, Akkerweg 57, 1276 BB Huizen, 

telefoon 035 2085093. 

 

Zaterdag 9 juni hebben we in de gezinsviering afscheid genomen van de 

dirigente van het jeugdkoor Marianne Piket en van de pianiste van het 

jeugdkoor Mariska Baas. Het was een gezellig samenzijn en het thema 

van de viering was muziek.  

  

Opvolgers voor beide dames waren in eerste instantie moeilijk te vinden, 

een speld in de hooiberg, muzikaal, met kinderen kunnen omgaan, tijd, en 

iets hebben met de kerk….  

Een persoonlijke oproep aan een drietal uiterst muzikale mannen van het 

dorp, een oproep op Facebook Ons Dorp heeft ons toch twee opvolgers 

doen vinden. Gerard Boon en Regina Hartog gaan de muzikale kar 

trekken van ons jeugdkoor.  

Half oktober is het eerste optreden, we kijken er naar uit. 

Marianne stopt tevens met de organisatie van het dopen. Ook dit heeft ze 

jaren gedaan. Weet u iemand die Marianne kan opvolgen? Het is een 

mooie belangrijke zelfstandige taak. 

 

Zelf ben ik naar een besturencursus geweest. Als je dan hoort hoe het bij 

andere parochies gaat, dan zijn wij toch wel heel blij wat we hebben met 

elkaar. Dank jullie wel. 

 

Fijne zomer. 

 

Namens het parochiebestuur, 

Elma Veldboer-Beemsterboer 
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Heelheid 
 
Dit voorjaar heeft paus Franciscus een nieuw document, ofwel een 

apostolische exhortatie uitgebracht. De titel is “Gaudete et exsultate”, 

vertaald: Verheugt u en jubelt. In dit document roept de paus ons op om 

heilig te zijn. Dit klinkt misschien als iets heel moeilijks, of zelfs 

onmogelijks, maar “heilig” betekent ‘heel’; we worden dus opgeroepen 

om hele mensen te zijn. Belangrijk is daarbij, zegt de paus, dat elke 

gelovige daarbij zijn of haar eigen weg onderscheidt en het beste van 

zichzelf laat zien, dat hij of zij de talenten die zij/hij van God ontvangen 

heeft, zo goed mogelijk gebruikt. We hoeven niet perfect te zijn, zegt hij, 

geen kopie van een andere heilige, maar wel barmhartig te zijn, zowel 

voor onze medemensen als voor de natuur. 

 

Ik denk dan meteen aan het vluchtelingenprobleem, maar ook aan de 

klimaatakkoorden. Want als je barmhartig wilt zijn, een heel mens wilt 

zijn, kun je dan accepteren dat een boot vol vluchtelingen wordt 

geweigerd aan land te gaan? Kun je dan accepteren dat landen zich niet 

houden aan het klimaatakkoord, in de eerste plaats ons eigen land? 

Kunnen we het dan accepteren dat er nog steeds vele mensen onder de 

armoedegrens leven hier in Nederland? En dat hier vluchtelingengezinnen 

met jonge kinderen worden opgesloten?  

De vraag die dan misschien meteen naar boven komt, is: “Wat kunnen wij 

daaraan doen?” Ook daarin mag/moet elk mens zijn of haar eigen weg 

gaan, met zijn of haar eigen talenten, ieder in de eigen cultuur. Maar we 

kunnen er wel heel veel aan doen: aandacht geven, acties ondersteunen, 

erover praten, vooral er heel veel over praten. Én bidden! Want dat kan in 

principe ieder mens. Jezus heeft ons voorgeleefd hoe we dit alles kunnen 

doen. 

 

Bijzonder aan de brief van de paus is, dat hij ruimte geeft voor 

vernieuwing. Maar wel zo, dat we in de schatten van de kerk steeds 

proberen te vinden wat het meest vruchtbaar is voor het ‘heil’ van 

vandaag. Ik wens ons toe, dat we ‘hele’ mensen mogen zijn. 

 

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger. 
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Gebed 

 
God, ik weet dat U ook mij roept, 

ik weet dat U ook tegen mij zegt: 

'Ik heb jouw handen nodig  

om te bouwen aan mijn wereld; 

Ik heb jouw voeten nodig 

om wegen van vrede te gaan; 

Ik heb jouw mond nodig 

om mijn boodschap uit te dragen;  

Ik heb jouw lichaam nodig 

om daar te zijn waar nood is;  

Ik heb jouw hart nodig 

om steeds meer lief te hebben'. 

Maar  

ik ben zo bang 'ja' te zeggen,  

want wat is dan mijn toekomst?  

Wat moet ik achter me laten? 

En wil ik het wel, kan ik het wel? 

Help me God, 

om als het moet ‘ja’ te durven zeggen. 

'Ja' tegen U, omdat U het bent. 

Dat het zo mag zijn. Amen.               (Frank van Gerven)  

 

Misdienaars 
 

Het zou mooi zijn als er nog wat nieuwe misdienaars bij zouden komen. 

Verjonging is belangrijk. En ook dat in drukke tijden (rond de feestdagen) 

de jongeren niet te vaak aan de beurt zijn. 

Heeft uw zoon/dochter interesse? Meld uw kind dan aan bij 

Liesbeth Bruin: 06-52023137 / 0226-392852, liesbruin@msn.com  

Of Marion Bleeker: 06-50588263 / 0226-422731, 

jnm.bleeker@quicknet.nl  

Als voorbereiding oefenen we 3 keer. En als hun ‘opleiding’ klaar is, 

worden ze officieel voorgesteld in de kerk.Aan het eind van het seizoen 

mogen ze ook een dagje uit, samen met de kinderen van het jongerenkoor. 

mailto:liesbruin@msn.com
mailto:jnm.bleeker@quicknet.nl
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Zaterdag 16 juni was het uitje van dit jaar. Twaalf kinderen gingen naar 

het Land van Fluwel in Sint Maartensvlotbrug. Ik ben er ook een tijdje bij 

geweest. De kinderen genoten enorm op het prachtige park. En ik genoot 

van hen.  

Marion Bleeker – Burger. 

 

Lourdes 
 

U kunt zich nog aanmelden voor de Lourdesreis van 21 t/m26 september. 

Pastorale ondersteuning tijdens de reis geeft pastor Marion Bleeker.  

T 0226-422731, 06-50588263 

Uw hotel- /reisleider tijdens de reis is Jan Verkroost. T 072-5742743 

Bij hen kunt u informatie vragen of u opgeven.  

 

 

Compliment 

 

 
 

Connie Bakker uit Sint Maarten heeft zondag 17 juni in een feestelijke 

viering met het Ritmisch koor D’CYMO (waar ze deze dag afscheid van 
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nam) het Schager Compliment opgespeld gekregen door de wethouder 

Joke Kruit van Culturele zaken van de Gemeente Schagen. 

Connie was 30 jaar lid van het koor, 20 jaar als bestuurslid waarvan 10 

jaar voorzitster. 

Ze heeft heel veel werk verricht voor de KWF Kankerbestrijding en de 

Brandwondenstichting (wat ze nu nog steeds doet). 

Voor de Parochie H. Jacobus de Meerdere verzorgt ze de vieringen-

roosters voor de wekelijkse diensten en is ze lectrice. 

Tevens is ze penningmeester van het bestuur van het RK Genootschap 

Sint Maarten. 

We wensen Connie (en familie) nog heel veel gezonde en goede jaren toe! 

Hartelijk Gefeliciteerd!! 

Namens het Ritmisch Koor D’CYMO  

Ineke Hoogervorst 

 

 

Schager compliment / D`CYMO 

 
De laatste keer zingen met D`CYMO voor mij op 17 juni in de kerk van 

Tuitjenhorn. Met de laatste repetitie van donderdag 14 juni was ik al 

toegezongen, toegesproken en had ik cadeaus gehad. Nou dat is mooi 

denk je dan, gaan we zondag rustig te zingen. Maar niets was minder 

waar ! Tijdens de lekenviering, die voorgegaan werd door Ali Adema en 

Pietjan Blommaart, werd Mevr. Joke Kruit, wethouder van Gemeente 

Schagen voor Financiën, Participatie, Sport & Cultuur naar voren 

geroepen. En die was gekomen om mij het Schager Compliment uit te 

reiken. Na een leuk woordje van haar, waarbij ik ook de ruimte kreeg om 

te reageren, kreeg ik het speldje, dat bij het Schager compliment hoort, 

opgespeld. Ik was totaal verrast, had echt geen vermoeden dat mij zoiets 

te wachten stond. Achteraf hoor je dan dat er meerdere mensen al op de 

hoogte hiervan waren, nou dat is goed stil gehouden door iedereen. Ineke 

Hoogervorst heeft het in gang gezet om dit aan te vragen bij gemeente 

Schagen en na veel heen en weer bellen, mailen en regelen was het 

gelukt. Ik wil iedereen die in het “complot“ zat bedanken voor de 

hartelijke aanbevelingsbrieven die hiervoor geschreven zijn, en vooral 
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Ineke voor het aanvragen. Het heeft me ontroerd dat dit allemaal voor mij 

in gang was gezet. 

Dit is mijn laatste stukje dat ik schrijf voor D`CYMO. Ik wil iedereen 

bedanken die ze al die jaren gelezen hebben. Ik kreeg er ook wel reacties 

op. Positieve, ook af en toe een kritische noot, maar dat mag ook. Ik blijf 

wel als lector en verzorger van het vieringenrooster actief binnen de 

parochie, dus we komen elkaar vast weer tegen in de kerk, of daarbuiten . 

 

Connie Bakker 

 

 

Familieberichten 

 
Van harte gefeliciteerd!  
 

Op 20 juli viert mevr. J. Bleeker haar 93
ste

 

verjaardag. 

 

Op 1 augustus viert mevr. E. Strooper-

Roozendaal haar 90
ste

 verjaardag. 

 

Op 14 augustus viert mevr. C. van Baar haar 91
ste

 verjaardag. 

 

 

Koffie drinken  

 
Eenmaal in de maand is er gelegenheid om na de 

viering een kopje koffie te drinken. De eerstvolgende 

keer dat wij weer koffie schenken zal zijn op 22 juli 

en 26 augustus. Wij hopen u dan weer te mogen 

begroeten.  

 

Namens de KD-groep  

Marja Buur 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1
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Gods warmte 
 
Er is een tijd van herfst en een tijd van winter, 

een tijd van lente en een tijd van zomer. 

 

Na de storm van de herfst 

en de kou van de winter 

zet de lente alles in bloei 

en zal er toch weer groei zijn: 

zomerse kleuren en warmte. 

 

Ook in de zomer komen mensen samen 

in dorpen en steden, in landen en werelddelen 

om te ervaren dat Gods warmte overal is 

ook en nog altijd ook in onze kerk. 

 

Daar warmen we ons aan Gods woord 

om de kleurenpracht van ons geloof te ervaren 

in tijden van vreugde en geluk 

maar ook om licht en kracht te vinden 

als verdriet en leegte ons overvalt. 

 

Daar eten wij Zijn Brood 

daar delen wij het leven 

met elkaar, met God, 

 

Juist in de zomer mogen we Gods warmte ervaren 

om, levend vanuit de goede Geest, 

het leven toch steeds weer aan te kunnen 

ook als straks de herfst ons leven binnenvalt. 

 

Ook in de storm, ook in de regen 

blijven wij staande, 

omdat God ons verwarmt 

met zijn woord, met Zijn Brood. 
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In de zomer is God er  

als warmte en kleur, als zon, als licht. 

Laat dit binnen in je leven  

laat dit over je komen en ervaar: 

er is altijd weer een tijd van zomer! 

Ook in mij? 

 

Theo Vertelman 
 

 

Gaat U mee met hulpbisschop J. Hendriks 

naar Lourdes! 
 

 

Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal Mgr. J. Hendriks vanuit ons 

bisdom een bedevaart naar Lourdes begeleiden met het vliegtuig. De 

Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam begeleidt al meer dan 20 jaar 

bedevaartreizen naar Lourdes, in samenwerking met het ‘Huis van de 

Pelgrim’ 

De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en 

spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is 

daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond; de combinatie van 

ouder met zoon of dochter kan heel bijzonder zijn. Deelnemers die extra 
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zorg nodig hebben kunnen in het zorghotel verzorgd worden door onze 

eigen Nederlandse vrijwilligers van het ‘Huis van de Pelgrim’. 

Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht Airport, maar er worden vanuit 

Noord-Holland bussen ingezet naar Maastricht. 

 

 
 

Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd 

programma aangeboden. U kunt deelnemen aan vieringen, processies, 

verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de 

Pyreneeën. 

Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt U met reisleidster 

Joke Hoekman, of diaken Philip Weijers. Bezoek ook onze website 

www.lourdes-groep.nl, daar treft u ook het aanmeldingsformulier aan. 

Cliënten bij Zorgverzekeraar CZ kunnen onder voorwaarden in 

aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom. Meer 

informatie hierover bij Joke Hoekman. 

Joke Hoekman (06) 42 34 77 29 

jokehoekman@ziggo.nl of contact@lourdes-groep.nl 

Diaken Philip Weijers (06) 53 88 76 41 

www.lourdes-groep.nl 

mailto:jokehoekman@ziggo.nl
http://www.lourdes-groep.nl/


 

 
12 

Nederlandse Dagen in Israël in november 2018 
 

Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze 

spelen zich in en om het Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere 

pelgrim naar Israël dat deze verhalen meer gaan betekenen, meer kleur 

krijgen na een bezoek aan al die plaatsen waar deze verhalen zich 

afspelen. Treedt daarom samen met ons in de voetsporen van Jezus…  

 

 
 

We bezoeken onder andere locaties rond het Meer van Galilea, waar Jezus 

predikte en wonderen verrichtte en de plaats bij de rivier de Jordaan, waar 

Jezus is gedoopt. Vier samen met ons in de openlucht op de Berg van de 

Zaligsprekingen en loop de Via Dolorosa mee, de weg die Jezus aflegde 

voorafgaand aan zijn kruisiging.  

Beleef, ervaar, voel en bezoek de hoogtepunten in dit fascinerende land 

Israël, dat wij kennen uit vele Bijbelverhalen. Gaat u mee? Voor de stilte 

van de woestijn en het varen over het Meer van Galilea. Voor de Bijbelse 

plaatsen Bethlehem, Nazareth, Kana, Kafarnaüm en Jeruzalem. Of de 

unieke locaties als Massada en Qumran. Of de Klaagmuur en het 

Tempelplein in het oude centrum van Jeruzalem. Het staat allemaal op het  

programma, evenals drijven op de Dode Zee.  
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Op drie momenten zijn we samen met tussen de 800 à 1000 Nederlanders 

tijdens de Nederlandse Dagen: een Eucharistie op de Berg van de 

Zaligsprekingen, Mariavespers in de Basiliek van de Aankondiging in 

Nazareth, aan de oever van de Jordaan bij Qasr El Yahud en bij een 

eucharistieviering in Bethlehem. Het thema voor de komende 

Nederlandse Dagen is shalom, Hebreeuws voor ‘vrede’, salam in het 

Arabisch. 

Deelnemen? 

De reis is van 13-20 november en wordt georganiseerd door de VNB-

reisorganisatie (www.vnb.nl) onder nummer IS1822. De reisleiders zijn:  

Dea Broersen (06-25021417; dea.broersen@gmail.com);  

pastoor Eugène Jongerden (06-51265724; ejongerden68@hotmail.com) 

pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464; 

pastoor.van.teijlingen@gmail.com) 

Informeer u bij hen, vraag een folder aan en schrijf u in. Folders zijn ook 

verkrijgbaar achter in de kerk. 

Op vrijdag 15 juni (15.00-17.00 uur) is er een informatiemiddag in de  

H. Agathakerk (Breestraat 95, Beverwijk). Aanmelding is niet nodig. 
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Ga met de bus mee naar Brielle 
 
Van heinde en verre komen vele pelgrims op zaterdag 7 juli naar de 

Nationale Bedevaart om de Martelaren van Gorcum te herdenken. De 

Nationale Bedevaart vindt plaats in het Jaar van Gebed en heeft als thema: 

Volharden in gebed. 

 

De Nationale Bedevaart vindt plaats in het Bedevaartsoord van de HH. 

Martelaren van Gorcum, De Rik 5 te Brielle. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende als 

hoofdcelebrant 

Muzikale begeleiding: Koor Canticum Novum (St. Agathakerk Lisse) 

o.l.v. dirigent Fabian 

Haggenburg en organist Johan Akerboom 

13.30 uur: Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma 

14.30 uur: Kruisweg 

15.30 uur: Vespers en Processie met pelgrimszegen 

 

Busvervoer  

Voor deze gelegenheid is er busvervoer geregeld. Er zijn twee 

opstapplaatsen. 

Om 08.45 uur kunt u instappen bij de Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te 

Rotterdam. Deze bus zal om 09.00 uur vertrekken naar het Centraal 

Station, Conradstraat, achter het Groothandelsgebouw. 

Om 09.15 uur vertrekt de bus vanuit CS Rotterdam naar de 

Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle. 

Om 16.30 uur gaat u huiswaarts en vertrekt u met de bus vanuit Brielle 

via CS Rotterdam naar de Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. 

 

Aanmelden 

U kunt zich hiervoor aanmelden via T: 010 –281 51 71of via 

bureau@bisdomrotterdam.nl. De kosten hiervan bedragen € 10 p.p. en te 

betalen bij instappen van de bus.  

Meer informatie via www.martelarenvangorcum.nl 

http://www.martelarenvangorcum.nl/
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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. 
 

 

De laatste 2 acties zijn van start gegaan en we hopen dat we heel wat bij 

elkaar sparen en dat we zo een mooi bedrag kunnen overhandigen.  

De pellers zijn of werden vorige week gebeld en we hopen dat vele 

komen om de bollen door hun handen te laten gaan, zodat we heel wat 

kisten vol krijgen. Jong en oud zijn van harte welkom in de schuur van 

Dick Pronk. 

 

Bij DEEN bij de statiegeldmachine kunt u ook weer doneren d.m.v. uw 

statiegeld bonnetjes te doen in het kastje naast de flessenautomaat. Ook 

dit geld is bestemd voor het BABYHOME. 

Want u weet alle kleine beetjes helpen. Wij zijn daar van 1 juli tot 30 

augustus. 

http://www.vriendenjoseph.nl/
mailto:liesblommaart@quicknet.nl
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Als je dan ziet dat die kleine mensjes door de zusters en vrijwilligers in 

het babyhome verzorgd worden en gevoed is het toch prachtig dat ook in 

Kenia nog zoveel vrijwilligers zich in zetten voor de medemens en dan 

kunnen wij toch niet achterblijven. Iedere maand wordt er € 1000,00 

besteed aan babyvoeding, alleen al voor de kleintjes tot 6 maanden, 

daarna moeten ze het met gewone melk en pap doen omdat de Nutriton 

niet te betalen valt. De moeders zelf geven meestal tot 2 jaar 

borstvoeding, maar als die overleden zijn en geen uitweg weten voor hun 

baby, zijn ze spoorloos en leggen dan hun kindje te vondeling, dat is toch 

hartverscheurend, Dan is voor hen het Babyhome een mooie oplossing. 

U denkt misschien hoe komen ze aan al dat geld, nu dat zijn allemaal 

sponsors die het bijeen brengen. 

In Oosterbeek is broeder Martin de algemene overste, die iedere morgen 

naar de golfbaan gaat en daar de achtergebleven golfballen zoekt en ze 

mee naar huis neemt, schoonmaakt en verkoopt voor 0,50 cent. Dus bent 

u een golfer bel naar een van ons en wij zorgen dat u die balletjes in uw 

bezit krijgt. 

U voordelige golfballetjes en de baby hebben weer eten. Zo werkt het bij 

vrijwilligers. 

St. Vrienden van Joseph. 

Liesbeth. 

 

 

Wat mailcontact en een leuk verhaal 

 
Donderdag 20-7- 2017 
 

Hallo Lies Bruin, 

Ik wil vragen of op zaterdagmorgen de kerk ook open is, ik heb familie 

uit Haaksbergen die in de hongerwinter van1944 bij ons waren en nu nog 

eens de kerk wilden zien. Ze zijn daar om ongeveer 10.30 schat ik, ik 

denk: zal eerst eens vragen of de kerk nog open is, of niet meer in gebruik 

?? Je weet het tegenwoordig nooit meer. Dan bericht ik hen even, dat is 

wel zo handig. Als het niet teveel moeite is hoor ik het graag. 

met vr groet- Till van Beest Stoop. Beverwijk 
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De kerk is op dat moment niet open. Alleen de Mariakapel, maar dan kan 

je niet de hele kerk bekijken. 

Ik wil eventueel wel de kerk openmaken voor deze mensen. Dan moet ik 

wel de precieze tijd weten, dan zorg ik dat ik daar ben. 

Vriendelijke groeten 

Liesbeth Bruin 

==== 

Wat vonden mijn familieleden het ontzettend leuk, het bracht veel 

herinneringen naar boven. 

Wat een mooi boek over Berkhout, zulke pastoors dat is toch uniek. 

Je staat ook in de colofon zag ik, maar je doet ook wel veel   

Ook dit weer effe tussendoor heel erg bedankt hoor. 

Met H groet, Till van Beest Stoop van het Rijpie. Daar was het ook heel 

leuk een mooie dag samen met mijn familie. 

==== 

Antwoord Liesbeth) 

Heel graag gedaan, ik ben blij dat ik ook een steentje heb kunnen 

bijdragen aan zo'n mooie dag, Het was een lust om naar uw verhalen te 

luisteren. Die moet u opschrijven! 

 

Vriendelijke groeten 

Liesbeth Bruin 

 

 

Het verhaal 
 

Na de oorlog, 1945 Wij woonden in Sint Maarten N-H. 

Het was in de zomer van 1945, we hadden een z.g. Heeroom in Frankrijk, 

Jan Boekel (late roeping!) dicht bij Calais. Diverse keren vroeg hij of wij, 

mijn zus Lies en ik, wilden komen logeren. Hij kwam in een oude 

Peugeot naar Kalverdijk, bij de familie en ook bij ons, piano spelen. 

Treinen reden sporadisch, spoorboekje? ho maar, reizen was tot dan bijna 

onmogelijk geweest, na 5 jaar oorlog en bezetting. Reizen was een 

avontuur van jewelste. Durven jullie? Wij wel, 15 en nog geen 17 jaar 

oud en geen enkele ondervinding …. We waren vooruitlopers van huidige 

back-packers. 
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We kregen 50 gulden mee, een kapitaal….. verstrekt door onze vader en 

stapten op de bus naar Alkmaar. De bussen gingen slechts 2 maal per dag, 

we namen een soort grote, uit papiertouw vervaardigde boodschappentas 

mee.(Normale tassen waren nog niet te koop!) De tas werd gevuld met 

een pyama en ondergoed, tandenborstel en wat broodjes. 

We hadden geen paspoorten, nooit aan gedacht. Dat mijn ouders het reisje 

goed vonden! Later dacht ik: We hadden overal verkeerd terecht kunnen 

komen…maar ja, achteraf kijk je een koe in zijn achterste. 

In Alkmaar aangekomen, op goed geluk in een trein naar Amsterdam 

gestapt, daar een trein naar Brussel….om 24.05 uur kwamen we daar aan. 

Geen idee waar we konden slapen, of hotel nemen, nooit van gehoord. 

We gingen op het aankomst-perron op een bank zitten, we hadden nog 

brood mee van thuis, daar zaten we dan. In een schaars verlicht station. 

Er kwam een keurige heer naar ons toe, wat we daar deden. Ja, we 

wachtten op een trein naar Lille en Calais. De man zei: ”dan moeten jullie 

naar een ander station, want die komt hier niet…. kom maar mee, dan 

lopen we langs het stadhuis en de grote Markt, ook langs manneke 

Pis,(nooit van gehoord!) naar het andere station”. Wij gingen mee, 

midden in de nacht. De man sprak Vlaams, gelukkig, want ons Frans was 

niet denderend. 

Hij bracht ons naar een ander “GARE”, ik weet niet meer welk station, 

wat een raar gedoe, onverantwoord….onze ouders hadden er geen idee 

van. Maar er was nog niet het wantrouwen van nu, moet je rekenen. Het 

was een andere tijd. 

Vroeg in de morgen; ja hoor, een trein naar Lille en dan naar Calais, 

niemand begreep onze uitspraak, tot een heldere geest sprak: óóó’, KAles, 

bien? Bien, ja dat woord wisten we wel. We hadden een adres van een 

aldaar wonende pater meegekregen, naarstig gezocht waar dat was en na 

veel vieren en vijven gevonden in een soort klooster. Hij had geen idee 

wie we waren, noch dat zijn confrater ons had uitgenodigd, het was vrij 

hilarisch! 

Gelukkig bezat hij een zeer oude auto een Peugeot, groot genoeg om ons 

in te laden, wij met hem (hij met ons,eigenlijk) op weg naar een zeer klein 

dorpje ergens bij Boulogne sûr Mer. 

Onze Heeroom wist niet wat hij zag, toen we uit het vehikel stapten, hij 

had nooit meer aan de uitnodiging gedacht. Het ergste was het voor zijn 
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oude huishoudster, die ook van niets wist en 2 gasten te logeren kreeg, die 

zelfs de taal niet machtig waren. Ze kookte met zeer schaarse middelen, 

want ook daar was de oorlog niet ongemerkt voorbij gegaan, een heerlijk 

maal. Wij prezen haar en onze oom vertaalde dat, ze glom. Ze maakte 

bedden voor ons op…zo lief, die vrouw. 

Hij, de oom, leende een paar oude fietsen en zo gingen we alle dagen op 

stap, ook naar Boulogne sûr Mer, het plaatsje was totaal door de oorlog 

vernield, het strand bezaaid met wrakken en betonnen puntige betonnen 

rotsen, oude roestige kanonnen, alle straten kapot, het was er vreselijk om 

aan te zien. Wel hadden we het geluk, dat in een boerderij vlak bij onze 

oom een dame logeerde, uit Nijmegen, alwaar ze Frans studeerde en haar 

kennis van dialecten daar ter plaatse bijspijkerde. 

Ze was er aardig thuis en vertelde ons veel over de streek. In die boerderij 

vonden wij het meest indrukwekkende: de boerin in hoge laarzen en in 

het hele huis liepen de kippen en varkens en honden rond. Perplex waren 

we. Na 8 dagen gingen we huiswaarts, dat verliep zonder bijzondere 

incidenten. “Hoe was het daar? “ vroeg onze vader. ”Goed hoor” en daar 

bleef het bij, een wat kort verslag! Het waren toch wel andere 

tijden…..Till 

 

P.S. Oud opgeslagen verhaal. We hadden toen op Tuitjenhorn geloof ik 

Pastoor Veldhuis.  

  

 

Banneux 
 

De eerste maanden van 2018 zijn al weer om. Voor de één een nieuw 

begin na misschien een zware tijd, voor de ander een moeizame start. Wat 

kan het dan mooi zijn om even bemoediging te krijgen, je verhaal te 

kunnen vertellen, andere verhalen over het leven te horen. Samen huilen, 

samen lachen. 

Wij willen u graag verwelkomen in het voorjaar van 4 t/m 8 mei. 

Wat een prachtige plek om te herdenken en wat een prachtige plek om 

dankbaar te zijn voor onze vrijheid. 
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In het najaar is de bedevaart van 24 t/m 28 augustus. 

De bedevaart duurt vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag. 

Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in 

Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt 

van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van 

Bisdom Haarlem-Amsterdam. 

Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt 

aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf 

volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.  

Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u 

(daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven 

en weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. Rolstoelen en 

rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. 

De reis is ook geschikt voor minder validen en zieken. Een rolstoelbus is 

aanwezig. 

Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een 

heerlijke warme maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij 
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afscheid van elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat om u veilig en 

wel weer bij de opstapplaats te brengen. 

De kosten bedragen € 275,--. 

U kunt contact opnemen met 

Eva Onderwater 0297-222208 banneux.bisdomhaarlem@outlook.com  

I.v.m. wisseldienst van Eva kunt ook ook contact opnemen met: 

Ellen van der Laan 06-30918592 

 

Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen. 

Els Rong 

 

 

Vieringen en Intenties van 6 juli mei t/m  

31 augustus 2018 
 

Intenties in het verleden opgegeven voor de zaterdag gaan over naar 

de zondag, tenzij er bij uitzondering op een zaterdagavond een 

viering is gepland. 

 

Vrijdag 6 juli 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

 

Vrijdag 6 juli 2018 

19.00 uur Rozenkransbidden 

 

Zondag 8 juli 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering  

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor 

Lector: dhr. Blommaart 

Misdienaars: Kjore en Mieke 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Familie 

Entes-Tromp ● Jan de Wit ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper 

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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en overleden kinderen ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel 

en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart 

 

Woensdag 11 juli 2018 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Pronk-Schotten, mw. Bleeker-Groot, mw. Nota, mw. Groot-Baas. 

Stofzuigen: dhr. Cees Bleeker. 

 

Vrijdag 13 juli 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

 

Zondag 15 juli 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. Mannenkoor T 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Niek Tijm 

en Hanny Tijm-Stoop ● Simon Johannes Ligthart ● Wim Pancras en 

levende en overleden familie Pancras-Ligthart 

 

Woensdag 18 juli 2018 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.  

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 

tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com  

 

Vrijdag 20 juli 2018 ►Afsluiting schooljaar◄ 

09.00 uur Gezinsviering 

Voorgangers: onderwijzers 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

 

Vrijdag 20 juli 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 
● Miep Karsten-Bos en dochter Marga 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Zondag 22 juli 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman, stille viering 

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Plien en Maaike 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Familie Besteman ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan 

Karsten, Corrie Karsten-Pronk en hun gezin ● Johannes Kleibroek en 

Elisabeth Kleibroek-Groen ● Nel Spaansen-Boekel en haar zoon John ● 

Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en 

hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart 

 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u 

een kopje koffie! 

 

 
Woensdag 25 juli 2018 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Tesselaar-Bleeker, mw. Blokker-Bleeker, mw. Bleeker-Broersen, 

mw. Groenland-Hof. 

Stofzuigen: Cor Kruijer Az. 

 

Vrijdag 27 juli 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans 

 

Zondag 29 juli 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1
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Lector: dhr. Huits 

Misdienaars: Lieke en Mieke 

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 en Annie Buter-van 

Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria 

Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra 

Tesselaar-Blankendaal ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en 

dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Jacobus van Schagen en 

Wil van Schagen ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie 

● 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 ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes 

Ligthart 

 

Vrijdag 3 augustus 2018 
10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie 

Stoop-Kramer ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer 

 

Vrijdag 3 augustus 2018 

19.00 uur Rozenkransbidden 

 

Zondag 5 augustus 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T 

Lector: mw. Bakker Misdienaars: Plien en Kjore 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Anna Margaretha Maria de Cock-Bakker ● Dark Tesselaar en  
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overleden familie ● Doris Bleeker-Smit ● Guurtje Blankendaal ● Jan 

Strooper ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Johannes 

Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● 

Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie 

Ligthart ● 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 ● 

Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina Elisabeth Bekker-Boon ● 

Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus ● Simon Johannes Ligthart 

 

Woensdag 8 augustus 2018 
Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. den Das-Kramer, mw. Broersen-Kruijer, mw. Kaandorp-Pronk. 

Stofzuigen: dhr. Piet Spaansen. 

 

Vrijdag 10 augustus 2018 
10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Miep Karsten-Bos en dochter Marga 

 

Zondag 12 augustus 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

Voorgangers: mw. Hoogervorst en mw. Adema m.m.v. St. Caeciliakoor 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● 

Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus ● Simon Johannes Ligthart 

 

Woensdag 15 augustus 2018 
► Maria ten Hemelopneming◄ 

  

Woensdag 15 augustus 2018 (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 17 augustus 2018 
10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

 

Zondag 19 augustus 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Mannenkoor T 

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Maaike en Lieke 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Cornelis 

Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en 

Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Niek Tijm en Hanny Tijm-

Stoop ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters 

Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart 

● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart ● 

Wim Strooper en zijn familie 

 

Maandag 20 augustus 2018 

14.30 uur 50-jarig huwelijk van Piet en Gré Blankendaal 

Voorganger Mgr. Mathieu m.m.v. St. Caeciliakoor 

Lector: mevr. Bleeker 

 

Woensdag 22 augustus 2018 

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 24 augustus 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark 

Voorganger: Pastor Vertelman 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Zondag 26 augustus 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor 

Lector: mw. Beemsterboer 

Misdienaars: Fien en Mieke 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

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 en Annie Buter-

van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en 

Maria Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en 

Afra Tesselaar-Blankendaal ● Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, 

Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus van 

Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn 

gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan en 

Corrie Stoop-Limmen ● 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 Kleibroek en Elisabeth Kleibroek-Groen ● 

Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en 

Miep van Schagen-Borst ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere 

intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun 

dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart 

 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u 

een kopje koffie! 

 

 
Vrijdag 31 augustus 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1
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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 

 

 

 
 

mailto:par.jacobus@outlook.com
http://www.parochietuitjenhorn.nl/
mailto:klaas-greet@scarlet.nl
mailto:elmabeemsterboer@gmail.com
mailto:marthof@quicknet.nl
mailto: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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:don.eduard@planet.nl
mailto:par.jacobus@outlook.com
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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 

royvanlierop92@gmail.com, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:royvanlierop92@gmail.com
http://www.parochietuitjenhorn.nl/
mailto:par.jacobus@outlook.com
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