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30-nov-2018 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

05-dec-2018  Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp”  

 naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com  

11-dec-2018 Eerste dag bezorging boekje  

15-dec-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 
 

We vergaderen iedere eerste dinsdagavond van de maand. Zo ook 

dinsdagavond 28 augustus. Vooraf hadden we bericht gehad dat een paar 

vertegenwoordigers van het bisdom aanwezig zouden zijn op de 

vergadering. Alle vier waren we toch best wel wat ongerust. 

In de sacristie aangekomen zaten daar drie vertegenwoordigers.  

 

Deken Moltzer nam het woord en vertelde ons dat we weer een priester 

krijgen die voor kan gaan in de eucharistievieringen. Pastoor Tilma, nu 

nog werkzaam in de Wieringermeer, maar straks beschikbaar voor 

Tuitjenhorn en de vijfhoek Waarland, ’t Veld, Heerhugowaard Noord etc. 

U begrijpt dat we zeer aangenaam verrast zijn met dit nieuws. We blijven 

doorgaan met de vieringen zoals we die nu hebben, met de pastoraal 

medewerkers, de lekenvoorgangers, gezinsmissen etc., maar Pastoor Tilma 

komt ons team versterken. Uitgangspunt is een goede samenwerking. 

Verderop in de Schelp stelt Pastoor Tilma zich aan u voor.  

Op 16 december is zijn inauguratiemis voor de parochie Tuitjenhorn.  

 

Er staan ons naast de inauguratiemis nog een aantal mooie vieringen te 

wachten in de komende periode. 

 

*Op zaterdag 13 oktober de eerste viering met de het jeugdkoor o.l.v. 

Gerard en Regina. 

Iedere maandagmiddag oefenen ze samen met een 12-tal leerlingen en de 

eerste indrukken zijn positief. Er is nog wel ruimte voor een paar leden. 

 

*Op 2 november 2017 was de eerste keer dat het fanfare gevraagd was om 

de muzikale ondersteuning te verzorgen van de Allerzielenviering. Dit was 

zo’n succes, dat we heel blij zijn dat ze het dit jaar weer willen verzorgen. 

De viering is op vrijdagavond en begint om 19.00 uur. 

 
*Op zondag 11 november om 10.00 uur een feestelijke viering ter gelegenheid 

van het 50-jarig huwelijksjubileum van Niek en Luus Kaandorp. 
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*Op zondag 18 november bestaat het Sint Ceaciliakoor 125 jaar. 

Steunpilaar van onze parochie. Ontelbare keren hebben ze klaar gestaan 

om luister te geven aan de diverse vieringen. 

Regelmatig weten ze de kerkgangers te ontroeren met hun mooie muziek. 

Ook hier is ruimte voor nieuwe leden. Schroom niet om een repetitie bij te 

wonen. Het is een mooie gelegenheid om te kijken of het wat voor u is. 

 

Namens het Parochiebestuur 

Elma Veldboer-Beemsterboer 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

pastoor Tilma 
 

Het was dinsdagavond 28 augustus jongstleden toen ik voor het eerst 

Tuitjenhorn binnenreed. Ik was wat vroeg, reed nog een rondje en maakte 

kennis met voor mij onbekende namen als Kalverdijk, Kerkbuurt en 

Eenigenburg. Ik werd verwacht in de ruimte van het parochiesecretariaat 

om kennis te maken met het parochiebestuur, waar ik werd voorgesteld als 

de nieuwe pastoor. In het daarop volgende weekend werd dat ook tijdens 

de viering bekend gemaakt. 

Sindsdien hebben nog maar enkelen in de parochie mij ontmoet. Hoogste 

tijd dus om me even voor te stellen. Ik ben geboren in Amsterdam, in de 

Pijp. Ik ben de derde in een gezin van zeven kinderen: mijn zus is de 

oudste en na haar volgden zes jongens. Toen ik elf was verhuisden we naar 

Maarssen. In Utrecht volgde ik de middelbare school. Als hobby speelde 

ik trompet in de plaatselijke fanfare. Ook in de parochie waren we actief. 

Ik was misdienaar en heb erg genoten van het zingen in het jongerenkoor. 
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Na de middelbare school heb ik me aangemeld voor de priesteropleiding 

van het bisdom Haarlem. Die was gevestigd in het dorpje Vogelenzang, 

waar we als studenten samen leefden, colleges volgden en studeerden. Na 

zes jaar studie begon ik aan het zogenaamde pastorale jaar in de parochies 

van Beverwijk en Wijk aan Zee en ontving ik de diaken- en 

priesterwijding. 

Vervolgens kreeg ik van de bisschop een benoeming in de Wieringermeer 

en op Wieringen, twee parochies die al langere tijd samenwerkten. Daar 

heb ik de afgelopen negen jaar met veel plezier gewerkt. Ik raakte 

betrokken bij al het pastorale werk: de vieringen, dopen, uitvaarten en alles 

wat er tussen zit. Het is heel bijzonder om in die pastorale contacten 

mensen te leren kennen en van heel nabij betrokken te zijn bij wat er in 

hun leven aan mooie en verdrietige dingen gebeurt. 

Naast mijn werk in de parochies ben ik ook doorgegaan met studeren. Aan 

de universiteit van Tilburg volgde ik vakken exegese, oftewel Bijbeluitleg. 

Dat vind ik één van de mooiste dingen om te doen. De verhalen van de 

heilige Schrift bevatten zoveel moois, waaruit we levenskracht kunnen 

opdoen. 

Na negen jaar op dezelfde plek, vond de bisschop het tijd voor een nieuwe 

uitdaging. Hoewel ik goed om m’n plek zat, kon ik me daar wel in vinden. 

Per 1 september ben ik benoemd tot pastoor van zes parochies: 

Tuitjenhorn, Waarland, ’t Veld, Nieuwe Niedorp, Heerhugowaard De 

Noord en Heerhugowaard ’t Kruis. De overgang heeft een aantal maanden 

nodig. Ik moet mijn opvolger inwerken en mijn werkzaamheden afbouwen 

in de oude parochies. Ondertussen probeer ik langzaam in te werken in de 

nieuwe parochies. 

Zoals ik aan het begin van dit stukje liet merken, kende ik uw dorp 

Tuitjenhorn en de omgeving nog niet zo goed. Inmiddels heb ik al een 

aantal mensen leren kennen en nog eens uitgebreid de omgeving verkend. 

Ik hoop als pastoor van uw gemeenschap niet alleen steeds beter de weg te 

kennen, maar vooral met u kennis te maken en samen met u ons mooie 

geloof te beleven en uit te dragen.  

 

Graag tot gauw! 

Pastoor Tilma 



 

 
6 

 

 

Verder leven in hun naam, 

verder leven in Zijn naam. 
 

Op 2 november 2018 is het Allerzielen, van oudsher de dag waarop wij al 

onze dierbaren gedenken die gestorven zijn, lang geleden of nog maar pas, 

dichtbij of ver weg. Het is een belangrijke en waardevolle traditie in onze 

Katholieke kerken om te gedenken en samen te luisteren naar de namen 

van hen die we dit afgelopen jaar uit ons midden hebben verloren. 

Op vrijdag 2 november om 19.00 uur vindt de Allerzielenviering plaats in 

onze kerk in Tuitjenhorn, met medewerking van de Fanfare Hildegardis. 

Iedere belangstellende wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 

Tijdens de Allerzielenviering zullen de namen van de overledenen van het 

afgelopen jaar worden genoemd en zal er een kaars worden ontstoken voor 

ieder van hen.  

Tevens is er een bidprentje met hierop hun namen.  
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De nabestaanden die het afgelopen jaar een dierbare uit hun midden 

hebben verloren, worden voor deze herdenkingsviering persoonlijk 

uitgenodigd.  

Na de viering gaan we - met de aanwezigen die daar prijs op stellen- het 

kerkhof bezoeken om een ieder in de gelegenheid te stellen een lichtje te 

ontsteken bij de graven en urnen. De lichtjes worden bij de uitgang van de 

kerk verstrekt. 

Na afloop van de viering is er gelegenheid om in de kerk een kopje koffie 

te drinken. 

De avondwakegroep, de uitvaartvereniging Sint Barbara en de 

uitvaartverzorging zullen bij deze viering aanwezig zijn.  

Wij wensen alle betrokkenen in deze tijd veel sterkte toe.  

 

Met mijn ogen dicht ( songtekst) 

 

Alles wat ik nog wilde zeggen 

Zit zo diep weggestopt in mij 

Ik kan je nu niets meer vertellen 

In mijn gedachten, ben je vrij 

 

Maar toen jij het leven losliet 

Was er nog zoveel niet gezegd 

Was er nog zoveel onbesproken 

En niet uitgelegd 

 

Maar met mijn ogen dicht 

Zie ik jou gezicht 

Kan ik jou nog horen praten 

Blijft je blik op mij gericht 

Zie ik jou nog staan 

Raak je mij weer aan 

En maakt het donker plaats voor licht 

Nooit zal ik je stem meer horen 

En alles lijkt kapot, sinds de dag dat jij verdween 

En ik voel me vaak verloren 

Zoveel dingen nam je mee 
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Toen jij het leven losliet 

Was er nog zoveel niet gezegd 

Was er nog zoveel onbesproken 

En niet uitgelegd 

 

Maar met mijn ogen dicht 

Zie ik jou gezicht 

Kan ik jou nog horen praten 

Blijft je blik op mij gericht 

Zie ik jou nog staan 

Raak je mij weer aan 

En maakt het donker plaats voor licht 

 

Want jij leeft door 

In mijn hart, in mijn gedachten 

Niets of niemand, neemt dat van me weg 

 

Want met m’n ogen dicht 

Zie ik jou gezicht 

Kan ik jou nog horen praten 

Blijft je blik op mij gericht 

Zie ik jou nog staan 

Raak je mij weer aan 

En maakt het donker, plaats voor licht 

En maakt het donker, plaats voor licht 

 

 

 

 
- Een kleine daad heeft meer gewicht dan duizend woorden - 
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LOURDES 
 

De prachtige zomer is voorbij. Gelukkig genieten we af en toe nog van 

mooie nazomerse dagen. Maar het is gewoon al oktober. Oktober is de 

Rozenkransmaand, direct verbonden met Maria. Dat slaat mooi aan bij de 

reis naar Lourdes die ik in september met een groep van 39 mensen heb 

gemaakt. Er waren ook wat Tuitjehorners bij. We begonnen de reis 

eigenlijk al op 19 september met een startviering in Heerhugowaard – ’t 

Kruis. Vrijdag 21 september vertrok de bus ’s morgens vroeg om kwart 

voor 6 uit Heerhugowaard – De Noord richting vliegveld Maastricht – 

Aken. Vandaag vlogen we naar Tarbe en na nog een kwartiertje in de bus 

kwamen we vroeg in de middag aan bij ons hotel in Lourdes. In Nederland 

was het inmiddels gaan stormen, maar daar was het fantastisch mooi weer. 

Toen iedereen zich een beetje had geïnstalleerd, maakten we ons eerst 

rondje over het Heiligdom. Ik was er voor de achtste keer. Toen ik het 

plein opliep kreeg ik toch weer kippenvel en had een gevoel van 

thuiskomen. Heel apart.  

Op zaterdag bezochten we het museum om te zien en te horen hoe Lourdes 

bedevaartsplaats is geworden met de verschijningen van Maria aan 

Bernadette.  

’s Middags gingen we de berg op naar het Cité St. Pierre, een logeerpark 

voor mensen die eigenlijk geen geld hebben voor zo’n reis, maar daar voor 

bijna niets kunnen logeren, o.a. doordat het gerund wordt door 

vrijwilligers. Er zijn daar verschillende kerken, o.a. de ‘Groene kathedraal’ 

een vieringplaats in het bos, waar wij hebben gevierd. ’s Avonds deden we 

mee met de lichtprocessie. Jammer was dat er opnames waren voor de 
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Italiaanse teevee, waardoor het niet zo sfeervol verliep als normaal. Maar 

toch hebben we ervan genoten.  

Op zondag was de Internationale hoogmis in de ondergrondse kerk Pius X, 

waar als het moet 25.000 mensen in kunnen. Altijd heel indrukwekkend 

met een lange stoet kardinalen, bisschoppen, priesters en diakens. Maar 

vooral met de vele, vele mensen in rolstoelen, die allemaal de beste 

plaatsen krijgen. 

 

 ’s Middags hebben we de kruisweg gelopen, waarbij we de kruisweg van 

Jezus koppelen aan onze eigen levens. Soms moeilijk, maar wel belangrijk 

om onze rugzakken van het leven iets lichter te maken.  

Aan het einde hebben we allemaal onze eigen kruisjes, gemaakt van takjes 

en groene stengels, in de rivier de Gave gegooid, om zo iets van onze 

ballast weg te laten drijven. 

Op maandag, de enige dag dat het weer wat minder was, gingen een aantal 

mensen in de baden. Iets wat je meegemaakt moet hebben om over te 

kunnen vertellen. Ik heb dat nog niet meegemaakt, omdat ik als pastor 

degene ben, die de mensen daarna opvangt.  

Vervolgens gingen we naar de viering bij de Grot, buiten dus; een beetje 

natte bedoening, maar ook weer bijzonder omdat kardinaal Simonis (niet 

meer de jongste) voorging.  

 

Dinsdag hadden we een excursie naar de Pyreneeën, naar de Gavarnie, een 

fantastisch mooi gebied, waar we hebben gewandeld, gepicknicked en ook 

gevierd in een heel erg oud Sint Jacobskerkje; daar hebben we elkaar 

mooie verhalen verteld. Daar kwamen veel emoties los.  

’s Avonds was de slotavond met het zegenen van alles wat er gekocht was 

aan souvenirs, devotionalia noemen we dat daar. 

De volgende ochtend nog de slotviering en daarna weer richting huis. 

De 39 mensen vormden een heel gezellige groep, waarin iedereen contact 

had met iedereen. Bijzonder was dat steeds weer klonk: “Maar o, dan ken 

jij die of die ook wel”. Of “Ben je dan familie van die of die?” Het gaf een 

gevoel van verbondenheid. 

 

We hebben allemaal erg genoten van de reis.  

Marion Bleeker – Burger. 
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MARIALIED: Moeder van hoop 
 

Tekst: Wilma van Ophem 

Melodie: Wispering Hope 

 

 

Mag ik u even bezoeken,  

‘k zag hier de deur openstaan,  

volgde gewoon maar mijn voeten  

en ben naar binnen gegaan. 

‘k Wou u zo graag eens ontmoeten,  

zomaar spontaan een idee,  

‘k wilde u even begroeten,  

een stil moment voor ons twee. 

 

Moeder van hoop, breng wat licht om me heen. 

Moeder van trouw, u laat mij nooit alleen. 

 

‘k Sta hier met twee lege handen, 

helemaal niets voor u mee,  

zal ik een kaarsje gaan branden,  

hopelijk is dat oké. 

 

’t Lijkt of uw ogen me wenken,  

liefdevol kijkt u mij aan. 

‘k zal heel m’n leven gedenken,  

dat ik hier voor u mocht staan. 

 

Moeder van hoop, breng wat licht om me heen. 

Moeder van trouw, u laat mij nooit alleen. 
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Familieberichten 
 

Van harte gefeliciteerd!  
 

Op 3 november viert mevr. J. Wenning 

haar 90
ste

 verjaardag. 

 

Op 27 november viert mevr. E.D. Blokdijk-

Ligthart haar 94
ste

 verjaardag. 

 

Op 13 december viert de heer M. Dekker zijn 93
ste

 verjaardag. 

 

 

Ritmisch koor D’CYMO 

 
Met grote muzikale blijdschap wil het Ritmisch koor D’CYMO aangeven 

dat zij opnieuw een dienst zullen opluisteren. 21 oktober in de 

parochiekerk kunt u daarbij zijn. Tevens hebben wij twee nieuwe 

koorleden als gevolg van de oproep in een eerdere editie van dit blad. Een 

enthousiaste dame uit, jawel, Warmenhuizen en een even enthousiaste 

dame uit ons mooie dorp Tuitjenhorn. D’CYMO heeft de afgelopen 

repetitie ook twee mensen in het zonnetje gezet. Jaap en Rina Warnaar, 

vrijdag 5 oktober 40 jaar getrouwd en koorleden van het eerste uur nu 22 

jaar geleden. Proficiat Jaap en Rina beiden en bedankt voor jullie trouw. 

De voorganger zal pastor Vertelman zijn. Een man die met veel humor en 

mooie teksten de dienst zo gewoon maakt. Daarnaast weet hij ook wel een 

extra centje uit uw portemonnee te krijgen. Marketing en commercie is 

voor de kerk ook belangrijk. Maar er is een troost als u bij D’CYMO komt 

zingen. Met zingen kunt u meer bereiken. Weet u dat zingen dubbel bidden 

is. Als u het Onze Vader zingt bid je het eigenlijk twee Onze Vaders. Dus 

eigenlijk twee voor een. Dat past wel in deze snelle tijd.  

Daarnaast is het gewoon leuk om in de wintermaanden een keer wat anders 

te doen. Gewoon zingen. Wij hebben geen repetities in vakanties en het 
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repeteren duurt maar anderhalf uur met een korte koffiepauze. Ervaar ons 

koor op 21 oktober om 10:00 uur in de parochiekerk. 

Even een herinnering: Waar is zingen goed voor, mocht u een eerder 

versie gemist hebben: 

1. Je werkt aan je buikspieren 

2. Het is gezond 

3. Van zingen word je blij 

4. Door zingen lijk je jonger 

5. Je bent fitter 

6. Als je zingt, ben je minder vaak ziek 

7. Je wordt minder snel verkouden 

 

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

U bent van harte welkom. U heeft niets te verliezen !              

GEWOON DOEN. DOEN !!!      

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

 

 

We gedenken…… 
 
Na de heerlijke, soms te warme zomer zijn we nu overgegaan op de herfst, 

de tijd van verval, vallende bladeren, soms stevige wind en mist. 

En in de herfst gedenken we op 2 november bij Allerzielen altijd onze 

overledenen.  

Deze twee gedachten samen, herfst en gedenken, komen samen in dit 

gedicht: 

 

Herfst 

Sterven moet het leven 

verkleuren de bladeren 

ze vallen weg. 

 

Troosteloos en somber 

blijven hun stammen achter 

zelf liggen ze terneer. 

mailto:aliadema@hotmail.com
mailto:inekehoogervorstsmit@ziggo.nl
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De stappen die ik zet 

op kleurrijke bladeren 

laten een dood spoor achter. 

Verwaaid en afgestorven 

kijken ze me na. 

 

Maar...... 

zelfs het dode blad 

blijft me boeien 

want daar 

onder het kleed van kleuren 

wacht koud het leven 

om opnieuw te beginnen. 

 

In de herfst 

denk ik aan hen 

die wegvielen uit mijn leven. 

 

Troosteloos en somber 

bleef ik achter 

zij lagen terneer 

 

de stappen die ik zet 

op hun herinneringen 

lijken te vervagen. 

Verborgen in de dood 

kijken ze me na. 

 

Maar....... 

zelfs de dood 

blijft me boeien 

want zou 

onder de dood 

ook niet wachten het leven 

om opnieuw te beginnen. 
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Zij vielen weg, 

verkleurden mijn leven 

maar sterven zal de dood 

ik hoop 

geloof 

vertrouw....... 

 

Theo Vertelman, 

Pastor 

 

 

Koffie drinken  

 
Eenmaal in de maand is er gelegenheid om na de 

viering een kopje koffie te drinken. De eerstvolgende 

keer zal dat zijn op zondag 28 oktober en op zondag 

25 november.  

Ook na de Allerzielenviering op 2 november is er gelegenheid om een 

kopje koffie te drinken. Wij hopen u allen dan weer te mogen begroeten. 

 

Namens de KD-groep  

Marja Buur 

 

 

Mededeling over de pastorale zorg in de  

regio Schagen 

 
Met ingang van 1 september 2018 wordt pastoor Ignas Tilma, nu pastoor 

in de Wieringermeer/Wieringen, naast pastoor Eduard Moltzer, benoemd 

tot pastoor van regio Schagen. Pastoor Tilma is naast Tuitjenhorn tevens 

Pastoor voor het Waarland, Heerhugowaard Noord, ‘t Veld, 

Heerhugowaard  Kruis en Nieuwe Niedorp. 

Pastoor Tilma zal een of twee keer per maand een Eucharistieviering 

verzorgen. Tevens is hij beschikbaar voor uitvaarten, dopen enz. 

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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Voor Tuitjenhorn blijven Pastor Theo Vertelman en Pastor Marion Bleeker 

naast Pastoor Tilma voorgaan in de zondagsdiensten. 

Bij de overige parochies gaat hij samenwerken met de diakens Hans Bruin 

en Toon Jorink.  

Het parochiebestuur hoopt op een goede samenwerking en vooral dat hij 

een goede Priester is voor de parochianen. 

 

 

Nieuwe website voor de Stichting Vrienden van Joseph! 
 

Met trots presenteren wij u onze geheel 

vernieuwde website. Wij hebben ons 

best gedaan om de nieuwe website 

dynamischer, duidelijker en 

gebruiksvriendelijker te maken. Zo 

hebben wij de presentatie van onze 

projecten, activiteiten en nieuws in zijn geheel vernieuwd en voorzien van 

herkenbare afbeeldingen. Tevens hebben wij de website voorzien van meer 

informatie over onze doelstellingen waardoor u een betere indruk krijgt 

van onze aanpak.  

Bezoek de website (https://www.vriendenjoseph.nl) en kijk gerust eens 

rond en schroom niet om te reageren via de contactpagina of meldt je aan 

voor onze nieuwsbrief.  

 

Over de stichting 
De Stichting Vrienden van Joseph heeft als doelstelling het bieden van 

financiële en/of materiële steun aan diverse projecten in het noordwesten 

van Kenia. Dat doet de stichting door het organiseren van fondswerving 

acties voor het gericht financieren van projecten. Projecten worden 

uitgevoerd volgens een goedgekeurd projectplan. Alle projecten komen tot 

stand op verzoek van lokale organisaties in Kenia, zoals scholen, 

bewonersgroepen etc. 

 

Namens de stichting 

Nico de Roo 

 

https://www.vriendenjoseph.nl/
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125-jarig jubileum Sint Caeciliakoor  
 
Op 18 november viert het Sint Caeciliakoor haar 125-jarig jubileum en dat 

wordt natuurlijk een groot feest. Er wordt druk gewerkt aan de 

voorbereidingen en voor de jubileummis worden prachtige liederen 

ingestudeerd. Komt allen om deze bijzondere gebeurtenis mee te maken en 

met ons te vieren. 

 

Tijdens de mis worden de jubilarissen gepresenteerd. Tien van onze 

zangers en zangeressen zingen al bijna hun hele leven en vieren hun  

25-, 40- en 50-jarig jubileum. 

 

Het is fantastisch dat mensen zoveel jaren bij een koor zingen en het geeft 

ook aan hoe fijn het is om te zingen in een koor. (Nieuwe leden zijn van 

harte welkom, kom ook eens ervaren hoe fijn zingen is). 

 

Tijdens onze feestmiddag in AHOJ zullen de jubilarissen worden 

gehuldigd en gaan we er een geweldig feest van maken. 

 

Op 11 november zingen we ter ere van het 50-jarig huwelijksfeest van 

Luus en Klaas Kaandorp. 

 

Annemiek Boom 

Secretaris 

 

 

 

Soms loop je vast in je leven. Als gevolg van (psychische) problemen 

stapelen allerlei andere problemen zich op. Je wilt ze graag oplossen, maar 

je weet niet hoe. Nehemia Zorg is een christelijke organisatie die mensen 

begeleidt in het vinden van oplossingen en in het ontdekken van hun 

Heeft u een voor kwetsbare mensen? 
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krachten en talenten. Begeleiding op maat, een steuntje in de rug. Zodat de 

dingen echt anders kunnen gaan worden.  Met de persoonlijk begeleider 

stel je doelen waarin jij wilt ontwikkelen. Deze doelen focussen zich op 

het gebied van ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt. Zoals 

bijvoorbeeld; inkomensbeheer, dagbesteding  

of werk en het bouwen van een sociaal netwerk. 

 
 

 

 

Naast professionele begeleiding bied Nehemia Zorg Ontmoetingnetwerken 

aan. Een sociaal netwerk van één of meerdere vrijwilligers rondom een 

cliënt waarbij de netwerkvrijwilligers elk eens per drie weken samen iets 

ondernemen. Om een goede match te kunnen maken wordt o.a. gekeken 

naar karakters, gedeelde interesses 

en hobby’s. Ieder netwerk is hierdoor 

uniek maar wat altijd centraal staat 

is; het contact van mens tot mens, het 

delen van levenservaring, respect, 

trouw en stabiliteit. Een 

Ontmoetingnetwerk doorbreekt het 

sociaal isolement en helpt mensen 

zich weer onderdeel te voelen van de  

maatschappij 

 

 

Kom met ons in gesprek of meld u aan via  

nehemiazorg.nl/help-mee/vrijwilligers 

 

E vrijwilligers@nehemiazorg.nl 

T 072 571 00 10     M 06 868 47 022  

 

Nehemia Zorg l Hortensialaan 11a l 1702 KC Heerhugowaard KvK 

41241246 l NL93 RABO 0311 4557 78 I  

Nehemia Zorg is onderdeel van Stichting Ontmoeting 
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Vieringen en Intenties van 19 okt. 2018 t/m 9 dec. 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 19 oktober 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark 

 

Vrijdag 19 oktober 2018 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 21 oktober 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering  

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

Lector: van D’CYMO 

Misdienaars: Maaike en Mieke en stagiaire 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Familie Kruijer-Strooper ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden 

familie ● Simon Johannes Ligthart ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger 

en zoon George ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun 

dochters JO en Truus 

 

Vrijdag 26 oktober 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie 

Stoop-Kramer ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans 

 

Vrijdag 26 oktober 2018 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 28 oktober 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 
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Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. St. Caeciliakoor 

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 Bleeker, Cornelia Bleeker-

Gildemeijer en familie ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en 

overleden familie ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen en 

familie Mooij-Pronk en overleden kinderen ● Jan Broersen en zegen 

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

● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over 

het 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 ● Simon Johannes Ligthart ● Toos Karsten-

Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters JO en Truus 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u 

een kopje koffie! 
 

 

Woensdag 31 oktober 2018 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Blankendaal-Diemeer, mw. G. Kruijer-Mulder, mw. Kaandorp-

Pronk, mw. Th. Beemsterboer.  

Stofzuigen: dhr. P. Beemsterboer. 

 

Donderdag 1 november 2018 

►Allerheiligen ◄ 

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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Vrijdag 2 november 2018 

►Allerzielen ◄ 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark 

Voorganger: Pastor Vertelman 

 

Vrijdag 2 november 2018 

►Allerzielen ◄ 

19.00 uur Gebedsviering  

Voorgangers: mw. Tesselaar en mw. Veldboer m.m.v. Fanfare 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Annet Korver-Mooij ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en 

dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia 

Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jaap Beemsterboer, Niels en 

Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Johannes 

Pronk, Maria Pronk-Bommer en de kinderen ● Niek Tijm en Hanny 

Tijm-Stoop ● Petrus Jacobus Burger 

 

Zondag 4 november 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

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

Lector: dhr. Blommaart 

Misdienaars: Lieke en Kjore en stagiaire 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Guurtje Blankendaal ● Jaap Blokdijk en overleden familie Blokdijk-

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 

Hof en Catharina Hof-Burger ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna 

Kruyer-Bak ● Simon Johannes Ligthart ● Toon Hof en dochter Yvonne ● 

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

Truus 
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Vrijdag 9 november 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Miep Karsten-Bos en dochter Marga 

 

Zondag 11 november 2018 

►50-jarig huwelijk Niek en Luus Kaandorp◄ 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

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

Lector: wordt zelf geregeld 

Misdienaars: Maaike en Plien en stagiaire 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● 50-jarig huwelijk van Niek en Luus Kaandorp ● Cornelis Entes, 

levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Dark Tesselaar en 

overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en 

overleden kinderen ● Simon Johannes Ligthart ● Theo Blom, Afra 

Blom-Kruijer en Thea Blom ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters JO en Truus 

 
Woensdag 14 november 2018 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Ina Stoop, mw. Van Kralingen-Kuilboer, mw. Glas-Rademaker. 

Stofzuigen: dhr. Jan Ligthart 

 

Vrijdag 16 november 2018 

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastoor Tilma 

 

Zondag 18 november 2018 

►Caeciliadag/Sint Caecilia 125 jaar◄ 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorgangers: Pastoor Tilma, Pastor Vertelman en Pastor Bleeker 

m.m.v. St. Caeciliakoor 
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Misdienaars: Mieke en Fien en stagiaire 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Gé Luyckx en zegen over zijn gezin ● Jan Broersen en zegen over 

zijn gezin ● Jan de Wit ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en 

overleden familie ● Levende en overleden leden van het St. 

Caeciliakoor ● Simon Johannes Ligthart ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters JO en Truus 

 

Woensdag 21 november 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 23 november 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 ● Wim Pancras en levende en overleden familie 

Pancras-Ligthart 

 

Zondag 25 november 2018 

►Christus Koning van het heelal ◄ 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

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

Lector: van D’CYMO 

Misdienaars: Lieke en Maaike. Installatie nieuwe misdienaars. 

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 ● Familie 

Kruijer-Strooper ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Jaap Schilder ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Dekker, 

Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-

Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan van Straaten en 

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

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, 

Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Simon Johannes 

Ligthart ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Toos 

Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters JO en Truus 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u 

een kopje koffie! 
 

 
Woensdag 28 november 2018 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Strooper-Blom, mw. Kruijer-Strooper, mw. Pancras-Driesse. 

Stofzuigen: dhr. Rein Kruijer. 

 

Vrijdag 30 november 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 2 december 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

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

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Kjore en India 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Strooper ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Johannes 

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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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 Hof en Catharina Hof-Burger ● Petrus Jozef Kruyer en 

Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Simon Johannes Ligthart ● Wilhelmus 

Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters JO en Truus 

 

Vrijdag 7 december 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark 

Voorganger: Pastor Vertelman 

 

Zondag 9 december 2018 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

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

Lector: van D’CYMO 

Misdienaars: Plien en Sutji 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jaap Blokdijk en overleden familie Blokdijk-Strooper ● Mattheus 

Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Nel 

Spaansen-Boekel en haar zoon John ● Simon Johannes Ligthart ● 

Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters JO 

en Truus 
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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


 

 
28 

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

