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05-okt-2018  Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

10-okt-2018  Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar 

e-mailadres par.jacobus@outlook.com  

16-okt-2018  Eerste dag bezorging boekje  

20-okt-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 
 

De 100e zomerse dag, de temperatuur boven de 20 graden, voor veel 

parochianen een heerlijke zomer. 

 

Ons Jeugdkoor heeft op maandag 10 september hun eerste repetitie o.l.v. 

Gerard Boon en Regina Hertog. We zijn heel blij dat we twee vrijwilligers 

gevonden hebben die deze mooie taak op zich willen nemen. Gerard 

hebben we gevonden via het netwerk van muzikale bekendheden uit het 

dorp en Regina via de familie Kruijer, via een oproep op Facebook Ons 

Dorp. 

Beide hebben er veel zin in. Fijn dat de kinderen weer heerlijk kunnen 

zingen. 

Op zaterdag 13 oktober, aanvang 19.00 is de eerste gezinsviering van dit 

jaar. 

 

Tijdens de vieringen kunnen we nu gebruik maken van onze eigen beamer, 

laptop en groot scherm om foto’s en filmpjes te laten zien. Ook is het nu 

mogelijk om muziek via de eigen telefoon af te laten spelen op de 

geluidsinstallatie van de kerk. Via de afstandsbediening kunnen de kosters 

vanaf hun plaats alles bedienen.  

 

We hebben een nieuwe website en hij is in de lucht. De oude was 

technisch verouderd. Roy van Lierop heeft de taak van Stefan Goselink 

overgenomen en we wensen de nieuwe redacteur veel succes toe in deze 

nieuwe functie. Kijk een op www.parochietuitjenhorn.nl 
We zijn nog bezig met het overzetten van wat oude gegevens, maar het 

nieuwste nieuws, de informatie uit dit boekje staat erop. 

 

De algemene verordening gegevensbescherming, AVG, is ook bij ons in 

de parochie iets waar we rekening mee houden. Het heeft onze aandacht en 

mocht iemand bezwaar maken dan geven we daar gelijk gehoor aan 

 

Namens het Parochiebestuur 

Elma Veldboer-Beemsterboer 

 

http://www.parochietuitjenhorn.nl/
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Zomertijd 
 

Het is een rustige tijd in de kerk; d.w.z. de meeste werkgroepen houden 

een beetje vakantie. Maar de vieringen gaan gelukkig gewoon door. Want 

ook in de zomertijd moet ons geloof en ons leven gevierd worden. Zelfs 

als het bloedheet is.  

Het mooie van de zomer is wel, dat we meer buiten komen en meer buiten 

leven en daardoor meer mensen tegenkomen. We maken meer contact. 

En dat is goed voor vele mensen. 

Maar die zomertijd schiet alweer op. Het is al bijna weer september. En 

dan gaat er weer een heleboel van start. 

Als u dit leest, ben ik al bijna weer terug van vakantie. Maar dan staat de 

Lourdesreis nog voor de deur. Ik heb er erg veel zin in. We hebben een 

groep van 37 mensen, waaronder een aantal uit Tuitjenhorn. We hebben 

het programma zo goed als klaar. De startviering voor deze reis is op 19 

september om 19.30 uur in de H. Familiekerk in Heerhugowaard ’t Kruis, 

Jan Glijnisweg 30. Iedereen is van harte welkom. Ook mensen die niet 

meegaan. U kunt dan wel een intentie meegeven aan de reisleiding. Die 

wordt dan bij een viering of een maaltijd in Lourdes gelezen. 

Vanwege mijn vakantie en de Lourdesreis ga ik pas in oktober weer voor 

in Tuitjenhorn. Voor mij dus nog een lange zomertijd. Ik hoop van harte 

dat we elkaar daarna weer in goede gezondheid ontmoeten. 

 

Hartelijke groet, Marion Bleeker - Burger. 

 

 

Zomertijd 

 

In deze zomertijd, God, U, die ziet hoe rusteloos we soms ons 

voortbewegen tussen morgendauw en avondschemering: 

doe ons opengaan voor het wonder van Uw schepping. 

Zoals raven niet zaaien en bloemen niet spinnen:  

dat ook wij niet bezorgd zijn en durven vertrouwen. 

Schep ruimte in ons, opdat wij onze naam opnieuw verstaan. 
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Zoals het graan rijpt in korenvelden, dat ook wij onze bestemming vinden  

en vruchtbaar zijn op aarde. 

Wij danken U voor tijden van rust. 

Hernieuw ons met Uw levensadem. 

Leg verlangens in ons bloot, onder het stof en de rotsen vandaan. 

Zegen onze stappen. 

Maak in ons de weg vrij om te worden wie we werkelijk zijn. 

 

 

Familieberichten 

 

 

 

 

Ina Schabbing 
 

 

Mam werd geboren op 15 september 1946 in t Rijpje, dochter van Piet 

Blom en Marie Groot.  

Ze komt uit een gezin met 13 kinderen, zij was de 7e. 

Ze liep op school in het Rijpje, daarna ging ze naar de VGLO in 

Tuitjenhorn. 

Bij de kabouters was ze ook betrokken, ze was akela. 

Ze deed aan gymnastiek en handbalde in het 1e van Hollandia T. 

Ze ging graag naar de kermis, waar ze Joop ontmoette. Ze kreeg verkering 

met Joop Schabbing uit Breezand. Ze trouwden in het gemeentehuis van 

Sint Maarten en gingen toen wonen aan de Schoolweg in Julianadorp. 

Daar werden dochter Esther en zoon Norbert geboren. 

Ina ging weer handballen, nu bij de veteranen van JHC. 

Na 14 jaar Julianadorp verhuisden ze naar de Stiegerstraat in Tuitjenhorn. 

Dit was wat mam wilde, terug naar de familie. 

We gingen in de vakanties kamperen met het hele gezin in de tent. Later 

werd dat met zijn tweeën met de caravan, waar ze vele mooie reizen mee 

hebben gemaakt. In eigen land, maar ook in Frankrijk, Spanje, Duitsland 
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en Italië waar ze enorm van genoten heeft. Maar ze was altijd weer heel 

blij als ze Tuitjenhorn in reden. 

 

Ze hebben samen vele fiets-4daagse door heel Nederland gedaan. Daar 

kon mam zo van genieten van de gezelligheid en de mensen om haar heen. 

Ze was een echt mensen mens. 

Ook genoot ze van het koor D`Cymo, het repeteren en het zingen in de 

kerk. 

 

Verder is ze jarenlang betrokken geweest bij het vrijwilligerswerk met 

bingo en sjoelen voor de bewoners van het Jozefpark. 

 

In 2001 werd Gijs geboren, haar 1e kleinkind. In 2003 kwam Jip en in 

2005 Kas. Arno werd in 2008 in Senegal geboren. Pap, mam, Niels en 

Esther zijn toen Arno op gaan zoeken in Senegal. Ze was gek op de 

kleinkinderen. Elke week paste ze op Gijs, Jip en Kas. Daar genoot ze met 

volle teugen van. Lekker kleuren, verven, puzzelen en spelletjes doen. Het 

kon haar niet gek genoeg. In 2013 kwam Norbert Christina tegen met 

Danichio. 1 april 2017 zijn we met zijn allen naar Schiphol gegaan om 

Arno op te halen, hij is nu voorgoed in Nederland. 

 

In oktober 2017 werd bij haar darmkanker geconstateerd en hier werd ze in 

november aan geopereerd. Begin januari werd ze schoon verklaard. 

Opgelucht en blij was ze. Maar eind januari werd bij haar leverkanker 

gekonstateerd. Wat een domper. Maar ook hier stond ze weer positief in. 

We gaan er voor, zei ze. Je hoorde haar nooit klagen. Tussen de chemo’s 

door, probeerde ze evengoed te genieten. Liefst elke middag ging ze nog 

even fietsen met pap. Ook de vele mensen die langskwamen of een kaartje 

stuurden, waardeerde ze heel erg. Genieten van de kleine dingen. Dat deed 

ze. 

 

30 juni hebben we pap en mams 50-jarig huwelijksfeest nog gevierd in het 

AHOJ. Hier heeft ze heel erg van genoten, haar dag kon niet meer stuk. 

Een week later nog met ons hele gezin te eten op het strand van Petten, 

ook dit was een dag met een gouden randje. Wat heb je hier nog van 

genoten, en nu, anderhalve week later ben je er niet meer… 
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Van harte gefeliciteerd!  
 

Op 5 september viert mevr. E. Smit 

haar 95ste verjaardag. 

 

 

 

 

Ritmisch koor D’CYMO 

 
Voor de meeste mensen is de vakantieperiode weer voorbij. Wij van 

D`CYMO hopen dat de zomerperiode voor u een goede periode geweest 

is. Wij zijn weer klaar voor een nieuw muzikaal seizoen. Toch willen wij 

eerst de koorleden die aanwezig waren om te zingen bij de avondwake van 

Ina Schabbing op 22 juli bedanken voor hun aanwezigheid. Ina was een 

zeer gewaardeerd en trouw lid van ons koor en met elkaar hebben we er 

een indrukwekkende viering van kunnen maken. Dit zal zeker een steun 

voor haar familie zijn geweest. Wij zullen nog lang aan Ina denken tijdens 

onze repetities en de vieringen die D`CYMO opluistert. 

Donderdag 6 september gaan we weer beginnen met de repetities. Dit ter 

voorbereiding van de eerst komende viering voor D`CYMO op zondag 16 

september met als voorganger Pastor Vertelman. 

Donderdag 6 september is misschien voor een aantal mensen ook een 

mooie gelegenheid om eens te kijken wat D`CYMO eigenlijk is. U kent 

ons vast van de vieringen. Borrelt er al jaren een stil verlangen bij u om 

eens te zingen in een koor dan biedt D`CYMO u die kans. Langs de kant 

staan is mooi, maar meedoen is mooier. Kom gerust eens een keer bij de 

repetitie langs en luister en geniet. 

 

Waar is zingen goed voor : 

1. Je werkt aan je buikspieren 

Als je een beetje je best doet en goed ademhaalt, train je ontzettend je 

buikspieren.  
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2. Het is gezond 

Omdat je diep ademt, neem je meer zuurstof op en werken je longen en 

wordt je conditie beter.  

3. Van zingen word je blij 

Als je zingt, komt er oxytocine vrij. Dat is het knuffelhormoon.  

4. Door zingen lijk je jonger 

Je stem verraadt je leeftijd. Als je zingt, train je je longen en blijft je stem 

jong klinken waardoor alles jonger zal lijken.  

5. Je bent fitter 

Als je zingt, maak je ook endorfine aan waardoor je je energieker en 

vrolijker voelt.  

6. Als je zingt, ben je minder vaak ziek 

Niet alleen omdat je energieker bent, maar ook omdat er in je speeksel na 

het zingen een hogere concentratie antistoffen zit.  

7. Je wordt minder snel verkouden 

Bacteriën nestelen zich minder snel in je neus en keel. Het klinkt 

misschien een beetje bejaard, maar het schijnt dus ook bijzonder goed te 

zijn om samen te zingen.  

Dat er 7 ( het heilige getal) redenen zijn om te gaan zingen is vast toeval, 

of ……..) 

 

Wij repeteren iedere donderdag van 19:30 tot 21:00 uur. Op donderdag 13 

september repeteren we in AHOJ. U bent van harte welkom. U heeft niets 

te verliezen !              

GEWOON DOEN.      DOEN !!!                                       

Contactmail : aliadema@hotmail.com of inekehoogervorstsmit@ziggo.nl 

 

 

Van welke richtlijnen ga je uit in je leven? 
 

We kennen allemaal de 10 Geboden, richtlijnen om naar te leven. Ja, het 

zijn zelfs beloften om op te vertrouwen, dat we eens al die kwalijke dingen 

niet meer zullen doen. Eens zul je niet meer…. 

Maar die oude woorden klinken wel erg moeilijk. Kent u ze nog? Hier 

volgen ze: 

mailto:aliadema@hotmail.com
mailto:inekehoogervorstsmit@ziggo.nl
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Ik ben de Heer, uw God. 

1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles 

beminnen. 

2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 

3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt. 

4. Eer uw vader en uw moeder. 

5. Gij zult niet doden. 

6. Gij zult geen onkuisheid doen. 

7. Gij zult niet stelen. 

8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 

9. Gij zult geen onkuisheid begeren. 

10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort. 

 

Maar dit zijn toch moeilijke woorden. De KRO heeft ooit eens deze 

richtlijnen vertaald naar het heden. 

 

Hier volgen ze, richtlijnen vertaald naar deze tijd : 

God is er 

Ik eerbiedig  

Deze dag is heilig 

Ik respecteer mijn afkomst 

Ik wil leven 

Ik ben trouw 

ik heb genoeg 

Ik ben eerlijk 

Mijn liefde is puur 

Ik ben dankbaar 

 

Nu we een nieuw werk- en schooljaar tegemoet gaan is het goed om dit als 

uitgangspunt te nemen. Sterkte ermee. 

 

Theo Vertelman, 

Pastor 

 

 

 



 

 
10 

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 23 

september. Wij hopen u dan weer te mogen begroeten.  

 

Namens de KD-groep 

Marja Buur  
 
 
“Het zal mij een ZORG zijn!” 
 
Aan de Inspiratiedag 2018 geeft de onderstaande werkgroep een dubieuze 

titel mee. Het is maar hoe je het leest. 

Na de succesvolle Inspiratiedag 2017 ‘WAAR BLIJFT DE KERK? … 

HIER IS DE KERK!’ gaan we een vervolg geven. Voor ons blijft ‘Samen 

Kerk’ een inspirerend gebeuren.  

Voor deze inspiratiedag hebben we twee boeiende sprekers uitgenodigd. 

 

Drs René Grotenhuis, voormalig directeur van Cordaid en momenteel 

nog verbonden aan de universiteit van Utrecht. Hij schreef het boek ‘Van 

macht ontdaan’ - De betekenis van het christelijk geloof voor de wereld 

van vandaag. Zijn inleiding gaat over dit onderwerp.  

Drs Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal werkster in de 

Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom met speciale aandacht voor 

jongeren. Zij studeerde af op het onderwerp: ‘Hoe jongeren vorm geven 

aan hun geloof in het dagelijks leven’. Haar onderwerp is: ‘Onze opdracht: 

een zorgzame kerk te zijn en hoe ik dat doe voor tieners en jongeren en 

waarom ik juist dát werk belangrijk vind.’  

 

Dan zijn er twee rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door 

de beide inleiders n.a.v. hun voordracht. Om enkele andere voorbeelden te 

noemen: Loek Seebolt Zingen om de Geest, Leo Mesman en Matthé 

Bruijns Op bedevaart / Diaconaal wandelen,Rob Mascini Op weg naar de 

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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Eerste Heilige Communie, De jongerengroep Sanctus Virgilius uit 

Heerhugowaard Noord, enz. 

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, 

die u digitaal kunt opvragen bij jcj.verbruggen@quicknet.nl en kunt 

vinden op de website van www.vpwinfo.nl onder de knop ‘Inspiratiedag 

Haarlem-Amsterdam 13 oktober 2018’.  

We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof.  

De inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk 

te Heiloo – Westerstraat 267, enkele stappen vanaf het station. De dag 

begint om 10.00 uur en wordt om ca. 15.45 uyr afgesloten. Meer 

informatie vindt u in de folders.  

Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden:  

Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en 

Jan Verbruggen 

 

 

"Het zal mij een ZORG zijn!" 
      

 
 

Sieger Köder: Het Avondmaal, 1989 

mailto:jcj.verbruggen@quicknet.nl
http://www.vpwinfo.nl/
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Tweede dag van ontmoeting en bemoediging voor vrijwilligers/sters, 

pastores, bestuurders en andere belangstellenden georganiseerd door 

de Vereniging van Pastoraal Werkenden in het bisdom Haarlem-

Amsterdam 

 

Sint Willibrorduskerk, Heiloo 13 oktober 2018 
 

Jezus zei tijdens het Laatste Avondmaal: Dit is mijn lichaam, dit is mijn 

bloed! Eet en drinkt ervan en je gaat doen wat ik jullie heb voorgedaan. Je 

wordt een ander mens! Je zult je leven, je hebben en houden, breken en 

delen met anderen. Vooral met wie te kort komen. Hun leven zal jou een 

zorg zijn!  

De Duitse kunstenaar Sieger Köder heeft het indrukwekkend weergegeven 

in zijn werk Das Abendmahl. Het is geschilderd vanuit Jezus, die het 

brood in de vorm van het Christusteken breekt en uitdeelt. Zijn gezicht is 

te zien in de wijn. Het schilderij is zo gemaakt dat je als kijker in de 

voetsporen van Jezus treedt. Wie zijn brood eet en uit de beker drinkt, 

wordt opgeroepen om Hem achterna te gaan. Om te doen als Hij. De 

oproep van Jezus is wonderlijk in onze wereld, die bol staat van hebzucht 

en eigen belang in het groot en in het klein. Waar je hoort roepen: De 

ander zal mij een zorg zijn! Delen is dom! Zorg in de eerste plaats voor 

jezelf dan komt het wel goed! We kennen de gevolgen. Eigen macht en 

eigen waan vieren hoogtij. Rijk wordt steeds rijker en arm steeds armer. 

Op wereldschaal en in eigen land waar de zorg voor jongeren, ouderen, 

gehandicapten en vluchtelingen onder druk staat. 

Maar is wat Jezus ons voordoet wel haalbaar? Realistisch? Zullen we de 

oproep van Jezus dus maar naast ons neer leggen? Het wonder van breken 

en delen gebeurt toch nooit?  

Soms even zien we echter hier of daar nauwelijks opgemerkt, dat mensen 

in Gods Naam Jezus achterna gaan en zijn oproep om zorg te hebben voor 

de ander handen en voeten geven in ons midden. Zij doen wonderen, want 

niet alleen brood en wijn veranderen van gedaante, zij zelf worden ook 

andere mensen. Wie weet kunnen wij vanuit onze steeds kleiner wordende 

geloofsgemeenschappen, van macht ontdaan, op deze tweede dag van 

ontmoeting, bemoediging en inspiratie opnieuw leren om handen en 

voeten geven aan de oproep:  
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Het zal mij een zorg zijn! 

Plaats van samenkomst: Sint Willibrorduskerk, Westerweg 267,  

1852 AG Heiloo (zichtbaar vanaf het station Heiloo) 

 

Programma: 

10.00 u inloop – koffie 

10.30 u welkom – lied 

 

10.35 u inleiding door drs René Grotenhuis, voormalig directeur van 

Cordaid en momenteel nog verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij 

schreef het boek ‘Van macht ontdaan - de betekenis van het christelijk 

geloof voor de wereld van vandaag". Zijn inleiding gaat over dit 

onderwerp.  

 

11.05 u inleiding door drs Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal 

werkster in Bergen op Zoom met speciale aandacht voor jongeren. Haar 

inleiding luidt: ‘Onze opdracht: een zorgzame kerk te zijn, hoe doe ik dat 

voor jongeren en waarom vind ik juist dát werk belangrijk.’  

 

11.45 u pauze/ koffie/ thee 

12.00 u presentaties - werkwinkels (eerste ronde) 

12.45 u pauze - neem zelf je lunchpakket mee! 

soep, fruit en (karne)melk worden aangeboden.  

Tijdens de lunchpauze ontmoetingen rond de informatietafels. 

13.30 u presentaties - werkwinkels (tweede ronde) 

 

Presentaties – werkwinkels  

1) Met René Grotenhuis doorpraten over zijn inleiding 

 

2) Met Fredi Hagendoorn doorpraten over haar inleiding 

  

3) Zingen om de Geest met Loek Seeboldt, carmeliet / pastor / dirigent  

   en Nico van Geylswijk, organist. 

 

4) Hoe vier je in een verpleeghuis? met Jan Verbruggen,  

  gepensioneerd pastor van Spanbroek / De Weere. 
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5) Kerk met Stip - gevangenispastoraat: ondersteuning binnen én 

   buiten met Jan Lange, justitiepastor. 

 

6) Op Bedevaart / Diaconaal wandelen met de pastores Leo Mesman   

  en Matthé Bruijns. 

 

7) Hoe bied je ondersteuning en inspiratie aan kleine geloofsgemeen- 

  schappen en parochies, die een nieuw initiatief willen beginnen?  

  met Marcel Elsenaar. (Herbergenopjelevensweg.nl) 

 

8) Hoe kun je Gods zorg én onze zorg voor elkaar vieren? met Ko  

   Schuurmans, pastor rond het schilderij van Sieger Köder. 

 

9) Jongerengroep Sanctus Virgilius uit Heerhugowaard vertelt van   haar 

activiteiten: pelgrimeren, zingen, bier maken en verkopen voor het goede 

doel en nog veel meer. 

 

10) Eerste Communie- en Vormselvoorbereiding op zondagmorgen   

    rond de viering in de kerk van Hoofddorp met diaken Rob Mascini. 

 

14.15 u theepauze 

 

14.50 u viering van woord en gebed 

 

15.20 u afsluiting 

 

Werkgroep op initiatief van de Vereniging voor Pastoraal Werkenden 

(VPW): Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico 

Smit en Jan Verbruggen. 

 

Kosten: €7,50 Koffie, thee, soep, karne(melk) en fruit zijn gratis.  

Aanmelding: tot 1 oktober bij mevr. Kiki Kint kikikint@xs4all.nl of 

0251-769046 / 0624603829 of d.m.v. bijgevoegd opgave formulier.  

 

 

 

mailto:kikikint@xs4all.nl


 

 
15 

Opgave formulier  
voor de dag van ontmoeting en bemoediging 

 

Het zal mij een zorg zijn! 
 

op zaterdag 13 oktober 2018 in de Sint Willibrorduskerk te Heiloo, 

Westerweg 267, vlakbij het station.  

 

Naam................................................................................................................................................................... 

 

Adres.................................................................................................................................................................... 

 

Postcode: ......................................................................................................................................................... 

 

Plaats................................................................................................................................................................... 

 

Functie.............................................................................................................................................................. 

 

Telefoon........................................................................................................................................................... 

 

E-mailadres:.................................................................................................................................................. 

 

Dit formulier s.v.p. opsturen naar: 

 

Mevr. Kiki Kint, 

Triade 45, 

1901 GW Castricum 
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Sacrament van het dopen 
 

Met het vertrek van Marianne Piket zijn we op zoek naar een opvolger/ 

opvolgster die haar werkzaamheden omtrent het dopen wil overnemen. 

De ouders melden zich bij het secretariaat aan, er volgt met jou een 

doopgesprek, wat willen ze graag, wat kan en vervolgens nodig je de 

Priester en het Jeugdkoor uit. De doopviering zelf is op zondagmorgen na 

de viering van 10.00. Veelal is dit een gezellige bijeenkomst in een 

ongedwongen sfeer. 

Het is een solistische baan met veel zelfstandigheid.  

 

 

 
 

 

 

Het grote geheim van het christendom is eigenlijk niet de verschijning, 

maar de door-schijning van God in de wereld. 

 

                                                                 - THOMAS MERTON - 

 

 

 



 

 
17 
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Vieringen en Intenties van 31 aug. t/m 19 okt. 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 31 augustus 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark 

 

Zondag 2 september 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering  

Voorgangers: mw. Beemsterboer en dhr. Piket m.m.v. Mannenkoor T 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Guurtje Blankendaal ● Johannes 

Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-

Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Overleden familie 

Ligthart ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen ● 

Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef 

Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Simon Johannes Ligthart ● 

Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina 

Elisabeth Bekker-Boon ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel 

en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 5 september 2018 

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. 

 

Vrijdag 7 september 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 ● Jan Strooper 
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Vrijdag 7 september 2018 

19.00 uur Rozenkransbidden 

 

Zondag 9 september 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

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

Lector: dhr. Blommaart 

Misdienaars: Plien en Lieke 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Maarten Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en hun overleden 

kinderen ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden 

kinderen ● Simon Johannes Ligthart ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Wim Pancras en levende en 

overleden familie Pancras-Ligthart 

 

Vrijdag 14 september 2018 

►Opening schooljaar, afscheid directeur dhr. Harry Weijers◄ 

09.00 uur Gezinsviering 

Voorgangers: onderwijzers 

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

 

Vrijdag 14 september 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

 

Zondag 16 september 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D’CYMO 

Lector: van D’CYMO 

Misdienaars: Fien en Kjore 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Margaretha Ligthart-

Schotten en overleden familie ● Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop ● 
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Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Simon Johannes Ligthart ● Sjoerd 

Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 
Woensdag 19 september 2018 

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 19 september 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 21 september 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Pastoor Johannes Nicolaas 

Timmer 

 

Zondag 23 september 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. St. Caeciliakoor 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Andries Zomerdijk en overleden familie Zomerdijk-Ligthart ● Familie 

Entes-Tromp ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan de Wit ● Jan 

van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, 

Nico en Truusje ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy 

en zegen over het gezin ● Johannes Kleibroek en Elisabeth Kleibroek-

Groen ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim 

en Miep van Schagen-Borst ● Simon Johannes Ligthart ● Toos Karsten-

Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie 

 

 

Vrijdag 28 september 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans 

 

Zondag 30 september 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

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

Lector: dhr. Blommaart 

Misdienaars: Maaike 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 ● 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 ● 

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 Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van 

Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● 

Simon Johannes Ligthart ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel 

en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 3 oktober 2018 

Kerkonderhoud  

 

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Kruijer-Quax, mw. Kaandorp-Zonneveld, mw. Mulder-v.d. Stoop. 

Stofzuigen: dhr. Nic Mulder. 
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Vrijdag 5 oktober 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

 

Vrijdag 5 oktober 2018 

19.00 uur Rozenkransbidden 

 

Zondag 7 oktober 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

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

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Plien en Lieke 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Cornelis Entes, levende en 

overleden familie Entes-Ligthart ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter 

en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Guurtje Blankendaal ● 

Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Johannes Pronk, Agatha 

Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Overleden familie 

Ligthart ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen ● 

Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef 

Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Simon Johannes Ligthart ● 

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

Truus 

 
Vrijdag 12 oktober 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

 

Vrijdag 12 oktober 2018 

19.00 uur Rozenkransbidden 

 

 

Zaterdag 13 oktober 2018 

►Mariaviering, samen met groep 5◄ 

19.00 uur Gezinsviering 
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Voorganger: mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn 

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

 

Zondag 14 oktober 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

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

Lector: dhr. Huits 

Misdienaars: Fien en Kjore 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Mattheus Pronk, 

Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Niek Tijm en Hanny 

Tijm-Stoop ● Simon Johannes Ligthart ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 
Woensdag 17 oktober 2018 

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 17 oktober 2018 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.  

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 

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

 
Vrijdag 19 oktober 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Miep Karsten-Bos en dochter Marga 

 

Vrijdag 19 oktober 2018 

19.00 uur Rozenkransbidden 

 

 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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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 690 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 

Roy van Lierop, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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