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28-juni-2019  Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

3-juli-2019     Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar 

e-mailadres par.jacobus@outlook.com  

9-juli-2019     Eerste dag bezorging boekje  

12-juli-2019   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


 

 
3 

Nieuws van het Parochiebestuur 

 
Deze keer een uitgebreid verslag van de parochievergadering. Namens het 

parochiebestuur wil ik alle aanwezigen hartelijk bedanken voor jullie 

inbreng en aanwezigheid.  

 

Notulen parochievergadering Parochie H. Jacobus de Meerdere 
 

Dinsdag 9 april 2019 AHOJ, aanvang 19.30 uur. 

Aanwezig; Pastoor Tilma, Klaas Bleeker, Liesbeth Bruin- Tesselaar 

Gerard Boon, Elma Veldboer-Beemsterboer en 22 parochianen. 

 

Opening  

Klaas opent de vergadering. 

 

Notulen 11 april 2017 

Het duivenprobleem is voorlopig opgelost. 

De geluidsinstallatie met het Sint Jozefpark. De gemeente en een paar 

vrijwilligers van het Sint Jozefpark zijn er mee bezig. Er is in het verleden 

subsidie voor vrijgemaakt voor dit soort aangelegenheden.  

Verder geen op- of aanmerkingen. 

 

Mededelingen 

Begraafplaats: De gemeente pacht de begraafplaats en een deel van het 

park. In ruil voor een kleine vergoeding zorgen zij voor het onderhoud. De 

drainage in het priestergraf is verbeterd.  

De muren aan de zuid -en westkant van de kerk moeten nodig 

gerestaureerd worden. De financiering is bijna rond. Het wachten is op 

toestemming van het bisdom.  

 

Kennismaking gesprek met pastoor Tilma 

We zijn blij dat we weer een priester hebben. 

Pastoor vertelt wat over zichzelf aan de aanwezigen en over zijn eerste 

maanden in onze parochie. Momenteel is hij twee wekelijks bij de Eerste 

Communiegroep. Naast onze parochie heeft Pastoor ook werkzaamheden 

in de Vijfhoek.  
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Vraag van een parochiaan, Hoe staat u tegenover een uitvaart die niet 

gedaan wordt door een priester? In Tuitjenhorn blijft het zo als het tot nu 

toe gegaan is. Het is altijd maatwerk. In de huidige tijd met de 

ontkerkelijking, de krimp is het belangrijk dat jij je uiterste best doet om 

verbinding te maken met mensen die wat verder weg staan van de kerk. 

Anderzijds moeten we ook oog houden voor onze eigen identiteit en voor 

dat waar we voor staan. Namens het bestuur geeft Klaas aan dat de kerk 

beschikbaar blijft voor uitvaarten en avondwakes. Als er geen 

priester/pastor is, dan is de Avondwakegroep aanwezig om de viering te 

openen en af te sluiten met een gebed. 

 

Vrijwilligers en koren 

Liesbeth geeft de volgende duidelijke samenvatting. 

“Een parochie zonder koormuziek zou een kale bedoening zijn, gelukkig 

hebben wij daar geen last van want wij hebben vier koren, n.l.  

St. Ceaciliakoor, Mannenkoor T, Kinderkoor en D’cymo. 

 

Kinderkoor heeft dankzij de inzet van Gerard, Regina en Mariosé weer een 

doorstart gemaakt. 

Het is vrijblijvend, dus de ene keer zijn er meer kinderen aanwezig dan een 

andere keer. 

Over het algemeen is de bezetting goed.  

 

Het St. Ceaciliakoor heeft vanaf begin december een drukke tijd achter de 

rug, wat betreft het extra zingen tijdens uitvaarten. Vaak waren er 

problemen om een geschikte organist te vinden, wat veel stress opleverde 

voor degene die daarvoor verantwoordelijk zijn. Gelukkig kwam tijdens 

zo’n invalbeurt Margriet Schouten in beeld. Zij heeft jaren geleden ook het 

orgel bespeeld in onze kerk. En zij is bereid om in geval van nood in te 

vallen. Samen met Ank een goede reserve.  

Ook kwam er vanuit de leden dat er soms veel te weinig mannen en 

sopranen aanwezig zijn tijdens een uitvaart. Om meer volume te krijgen is 

het misschien een idee om mannen en sopranen van de andere koren te 

vragen? Het zijn over het algemeen dezelfde liederen die worden 

gezongen, dus dat moet geen probleem opleveren. Iets om over na te 

denken… Samen sta je sterk.  
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Het ritmisch koor is geen optie voor een uitvaart overdag omdat de 

dirigent en pianiste nog werken. 

Maar misschien zijn een aantal leden wel bereid om het Ceaciliakoor te 

versterken. 

D’cymo zingt op enkele uitzonderingen na het 3e weekend van de maand. 

Het koor heeft er 2 nieuwe leden bij. Doordat er ook weer leden zijn 

gestopt, blijft het ledenaantal zo ongeveer hetzelfde. 

 

Mannenkoor T is een constante factor in onze parochie. Omdat zij ook 

Joost als organist hebben komt hetzelfde probleem bij een uitvaart. 

Daarom is het geen verkeerde optie om de krachten samen te bundelen en 

elkaar te versterken. 

Dus als er mannen zijn die tijd en zin hebben, meld je aan. 

 

Ook zijn we op verzoek van het mannenkoor de laatste jaren gaan rouleren 

met de koren tijdens hoogtij dagen, zodat elk koor een keer op 

kerstavond,1e kerstdag of 1e paasdag mag zingen. Dit omdat het 

mannenkoor altijd op 2e kerstdag, 2e paasdag ingepland stond.  

Deze roulatie werkt naar tevredenheid”. 

 

Vrijwilligers 

Elma vertelt dat we heel blij met onze vrijwilligers. Vele handen maken 

licht werk en het komt zelden voor dat je tevergeefs een beroep op iemand 

doet. Onze kostergroep, Matt, Gerard, Liesbeth en Hans hebben het enorm 

druk gehad dit jaar. Enorm bedankt. 

We zijn weer begonnen met af en toe een kleine groep vrijwilligers uit te 

nodigen voor een gesprek.  

Klaas wil geleidelijk aan gaan stoppen met zijn bestuurstaken. Het is straks 

50 jaar geleden dat hij voor het eerst een bestuursfunctie had bij onze 

parochie. Tijd voor een ander, die stap voor stap de taken van Klaas gaat 

overnemen.  

 

Financiën 

Gerard doet kort verslag van de financiën. We zijn een financieel gezonde 

parochie. De restauratie kan deels betaald worden uit de eigen reserves. 
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Wat verder ter tafel komt 

Pastoor lijkt het mooi om op de fiets naar de Keins te gaan: Op 5 mei 

willen we na de viering op de fiets voor een spirituele excursie naar de 

Keins. Ineke en Greet helpen met de organisatie. 

Pastor Vlaar wil bij ons een keertje voorgaan in een viering. Misschien in 

de zomerperiode. 

 

Rondvraag 

Parochiaan: Hebben we nog land in eigendom? Ja, iets van 13 tot 15 

hectare. 

Parochiaan: De geluidsinstallatie blijft een probleem. Bij mensen die 

zelden achter een microfoon staan, komt het ondanks oefenen, toch vaak 

voor dat ze moeilijk te verstaanbaar zijn.. In andere parochies speelt dit 

probleem minder. Misschien meer gebruik gaan maken van de losse 

microfoon?  

Parochiaan: Vooral op het altaar is het koud in de winter. Het duurt ook 

uren voordat de kerk een beetje warm is. Straalkacheltje erbij op het 

altaar? 

Parochiaan: Worden de kerkgangers nog geteld? 

Bovenstaande vragen komen terug in de eerst komende 

parochiebestuursvergadering, 

Parochiaan: De bijeenkomst met de voorgangers, leken voorgangers en het 

parochiebestuur hebben we als zeer positief ervaren. 

 

Sluiting 

 

 

Namens het parochiebestuur Elma Veldboer -Beemsterboer 

 

 

 
Niets is zo krachtig als vriendelijkheid en niets is zo vriendelijk als echte 

kracht. 

                                                                               -  Ralph W. Sockman  - 
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Langs de weg 

 
Hoewel Nederland een erg opgeruimd land is in vergelijking met andere 

landen, liggen er zo nu en dan toch voorwerpen langs de weg. Wanneer ik 

iets zie liggen, met name als ik op de snelweg rijd, vraag ik me altijd af 

hoe die objecten daar dan beland zijn. Soms is dat duidelijk. Een wieldop 

in de berm wijst op een autowiel dat nu onbeschermd verder moet. Ook de 

flarden van een band geven duidelijk aan dat iemand iets verloren heeft, 

wat soms een eindje verder bevestigd wordt door een stilstaande 

vrachtwagen op de vluchtstrook. 

 

Andere keren is het minder duidelijk. Zo zag ik laatst op de vluchtstrook 

een bos bloemen liggen. Je ziet wel eens vaker bloemen bij een plek van 

een ongeval, maar hier wees niets daarop. Netjes ingepakt, lagen de 

bloemen op een plek waar je ze niet zou verwachten. Meteen gaat bij mij 

de fantasie werken: wie gooit er nou een bos bloeien uit het raam van zijn 

auto? Welke geschiedenis is daaraan vooraf gegaan? Zou iemand de 

bloemen teleurgesteld hebben weggeworpen na een afgewezen 

huwelijksaanzoek? Of is de reden veel vrolijker en hangt er een 

bedankkaartje aan voor de mensen die ´s nachts aan de weg werken? 

U begrijpt dat ik zonder antwoord mijn weg vervolgde. Gelukkig hoeven 

niet alle vragen in het leven beantwoord te worden. Toch is het mooi om 

opmerkzaam te zijn voor de dingen om je heen. Niet vanwege de 

verkeersveiligheid (dat ook), maar om de openheid te houden je te laten 

verrassen, te zien waar je nodig bent, de verbeelding te prikkelen en soms 

om te zien wat je onderweg bent verloren. Het leven blijft een boeiende 

reis. 

 

Pastoor Tilma 
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Reis naar Italië: St. Nicolaas,  

Padre Pio en Petrus & Paulus 

 
Voor het najaar is een mooie reis voorzien, waarbij we bijzondere 

bedevaartplaatsen bezoeken: Bari en San Giovanni Rotondo (in Zuid-

Italië) en Rome. De relieken van St. Nicolaas worden bewaard in Bari, een 

stad in ’t hakje van Italië, waar de kerk een bedevaartplaats is voor 

katholieke en orthodoxe christenen. In San Giovanni Rotondo heeft de 

kapucijner pater Pio (van Pietrelcina) vele jaren gewoond en gewerkt. Eind 

september 1968 overleed hij er. Al bij leven werd padre Pio als heilig 

gezien – in 2002 door de Kerk heilig verklaard – en jaarlijks bezoeken vele 

duizenden zijn graf. Rome is de stad waar rond het jaar 67 de apostelen 

Petrus en Paulus de marteldood stierven. Petrus werd gekruisigd en 

begraven op de Vaticaanse heuvel en Paulus werd onthoofd en begraven 

aan de Via Ostiense. Twee grote basilieken – meer dan het bezoeken 

waard – markeren deze graflocaties.  

 

Bedevaartprogramma 

Op vrijdag 27 september vliegen we van Amsterdam naar Bari, met 

‘s middags een bezoek aan het ‘hakje’ van Italië. Op 28 september zijn we  
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de hele dag in Bari zelf en bezoeken we de basiliek waar Sint Nicolaas 

begraven ligt. Zondag 29 en maandag 30 september zijn we in het 

heiligdom van padre Pio. We vieren de eucharistie aan het altaar waar 

padre Pio dagelijks de Mis opdroeg, overwegen de kruisweg en bezoeken 

zijn graf. Op dinsdag 1 oktober maken we de reis van Zuid-Italië naar 

Rome, met een tussenstop in Manopello (heiligdom S. Volto), waar een 

doek met het gezicht van Jezus wordt bewaard. In Rome bezoeken we de 

graven van de apostelen Petrus en Paulus. Uiteraard ontmoeten we ook 

paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie op de woensdagmorgen. 

Ook bezoeken we de Scavi (bijzondere opgravingen met het graf van 

Petrus), het Vaticaans Museum en de Friezenkerk. Op vrijdag 4 oktober 

vliegen we van Rome naar Rotterdam. Na aankomst brengt een touringcar 

ons terug naar Noord-Holland.  

 

Meer informatie? 

Deze bedevaart wordt georganiseerd door de reisorganisatie VNB 

(www.vnb.nl) onder nummer IT1902. Folders en inschrijfformulieren zijn 

via uw parochie verkrijgbaar, via de VNB of de reisleiders:  

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).  

 

 

Familieberichten 

 

 

 

Alie Groot-Bruin 

 
Op 26 juli 1944 werd onze mam geboren in Heiloo aan de Burenweg uit 

een huwelijk van Antonius Bruin en Cornelia Geertruida Bruin Laas. In 

Heiloo groeide ze op met haar 6 broers en 4 zussen. 

Op 31 januari 1963 trouwde ze op jonge leeftijd met onze vader Rinus 
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Groot we woonde eerst op Stroet daar zijn wij alle vijf geboren Ton Paul 

Nico Marja en Carla, we zijn verhuist naar Sint Maarten dat ik 4 jaar jong 

was en hebben we met veel plezier op het eikenlaantje gewoond. 

 

Moeders werkte bij het bejaardenhuis Zonneoord eerst in de huishouding 

en later in de keuken en dat vond je altijd erg leuk om met mensen om te 

gaan, vader Rinus was bij Verkade altijd aan het werk en vond zijn plezier 

thuis in het tuinieren wij als kids gingen in de zomervakantie dagjes uit en 

hadden een fijne jeugd, 

 

Paul en Désirée kregen 2 kids en Ryanne en Kevin, Opa en Oma waren er 

altijd voor iedereen, Mart en Marja kregen Stan en Job* die maar kort bij 

ons mocht zijn, we hadden veel verdriet hier om, we hebben Timo nog 

gekregen en wat waren jullie super blij met hem, jullie paste op de 

kleinkinderen en gaven veel liefde aan ze. Nico en Kai kregen Demi, ook 

Ton en Annelies met de kids van Annelies en Nikita van Erik hadden we 

het altijd super leuk met verjaardagen en kerst en oud en nieuw heerlijk 

samen en overheerlijke slaatje van onze moeder. 

 

2008 had je plekje op je kin, en dat bleek een nare kanker te zijn, 2 jaar 

lang ziekenhuis bezoekjes en een aantal operaties deze strijd gewonnen in 

2010 werd papa ook ziek na een kort ziekbed is hij overleden, een grote 

leegte liet hij achter. maar je deed dapper je best, probeerde nog wat rond 

te rijden in de auto, ook al vond je het heel moeilijk je probeerde het wel, 

met Stan en Timo naar de camping jullie hadden veel plezier,de auto was 

toch iets te spannend en dat werd een elektrische fiets en daar redde je het 

ook mee, Ton die lekker de boodschapjes deed, Carla en Erik die graag een 

visje bij je brachten, en zo rommelde je wat in en om het huisje, vond het 

leuk om wat prei en wortels te kweken, tomaatjes en hadden we vaak 

heerlijke tomatensoep. 

 

De zondag vond je nooit zo fijn om alleen te zijn, dan zat je graag bij Carla 

en Erik die pas naar Sint Maarten zijn verhuisd en deden jullie lekker eten 

en potje Keezen, heerlijke latte macchiato drinken, sinds 2017 was ze 

gevraagd om bij het rode kruis te komen, eerst met wat tegenzin toch heen 

gegaan, maar vond het toch al snel leuk om daar op de dinsdagochtend je 
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wekker voor te zetten, en had plezier met de dames en schonk je thee en 

koffie en deed ook leuke handwerkjes, de kussens die je maakte van 

spijkerstof wat zijn ze mooi mam. De kussens die je breide zijn ons 

dierbaar nu. 

 

Eind vorig jaar begon je gezondheid te kwakkelen en je bracht niet graag 

een bezoek aan de arts, maar na wat medicijnen te hebben gehad wilde het 

toch niet echt over gaan, begin januari naar het ziekenhuis voor wat 

onderzoek en al snel bleek het flink foute boel te zijn, 

we zouden er weer voor gaan, maar deze strijd was te zwaar, en is onze 

moeder van ons heen gegaan op 7 februari 2019 in Alkmaar. 

 

Lieve Mam we zijn je ontzettend dankbaar voor alle liefde die je ons gaf in 

welke vorm dan ook. 

 

Liefs je kinderen en kleinkinderen. 

 

 

In Memoriam Willy van Baar-Bakker 

 
Moeder werd geboren in Catrijp op 18 augustus 1931. 

Werk: Na de 8e klas van de lagere school ging zij algauw werken in de 

huishouding. Eerst thuis en bij tante Grietje en later bij juwelier Billars in 

Alkmaar. Later bij de fam. Groustra in Aagtdorp en het pension van de 

fam. De Boer beter bekend als de Koperen Lantaarn. 

 

Kinderen: Op 23 september1953 trad zij in het huwelijk met Jan van Baar 

uit Warmenhuizen en gingen zij wonen in de Krankhoorn achter de 

werkplaats van Opa en Oma van Baar. In 1955 werd Jos geboren en in 

1956 Koos. In 1958 werd er naar Dirkshorn verhuisd waar ze samen een 

schildersbedrijf begonnen. Karin was al onderweg en werd dus ook in dat 

zelfde jaar geboren en als toegift Marcel en Emil in 1962. 

 

Sociaal: Moeder was vele jaren lid van het Katholiek vrouwengilde 

waaruit later het ziekenbezoek is geboren en ze dus veel zieken heeft 

bezocht. Ook is ze jaren lid geweest van het zangkoor Sint Ceacilia met 
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optredens op vele plaatsen in het land. Ze is enkele jaren bestuurslid 

geweest van het kerkbestuur als afgevaardigde van Dirkshorn. Moeder 

stond altijd klaar voor anderen. Oppassen op de kleinkinderen, of met 

Marcel naar Alkmaar als hij weer behandeld moest worden. Niets was te 

veel. Naar het Sinterklaasfeest werd altijd toegeleefd, zeker door de 

kleinkinderen met de echte Sinterklaas en echte zwarte Pieten en voor 

ieder een opbeurend woord. 

 

Vakanties: Goede herinneringen zijn er aan de vakanties met ome Jan en 

tante Elly Bakker maar zeer zeker ook met ome Jaap en tante Bets 

Staardegaard waarmee zij van Italië tot aan Lapland zijn geweest met de 

hilarische ontmoeting met de Kerstman. 

 

Kaarten: Toen de kinderen groter werden werd de woensdagmiddag een 

vaste trip naar Catrijp om bij haar moeder op bezoek te gaan. Toen oma 

overleed werd het plan gevat door tante Annie, tante Bets en tante To om 

dan te gaan fietsen in de zomer en klaverjassen in de winter per toerbeurt. 

Ook had ze een kaartgroep je met Hannie Koelman, Nel Arendsman en 

Lida Pankras. 

 

Ans:In 1994 overleed vader en wist ze de draad weer op te pakken met 

buurvrouw Ans. Kilometers hebben ze gefietst, gewandeld, vakantie 

gevierd en zeker niet te vergeten het Triomienissen. Ze kon altijd op Ans 

rekenen, daar zijn we haar zeer dankbaar voor.     

De laatste jaren ging het jammer genoeg wat minder. Toen er enige 

lichamelijke incidenten plaatsvonden werd besloten dat het verstandig zou 

zijn voor een woning in de Hornhoeve, waar ze ging wonen op nr.116. 

Langzamerhand moest ze steeds weer iets inleveren, van auto naar fiets, 

van fiets naar rollator en van rollator naar rolstoel. Het laatste jaar werd het 

zeuren door enige ongemakken en in combinatie met verschillende 

medicijnen liep het niet meer zo soepel. Met behulp van Karin werd het 

dan weer opgelost want haar dochter was haar anker en daar zijn we haar 

zeer dankbaar voor. 

 

Maar ook het verzorgend personeel verdiend een pluim, en zonder 

niemand tekort te doen ga ik toch een naam noemen en dat was Vera, onze 
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muzikale zuster. Vera bedankt voor de mooie liedjes die je met moeder 

heb gezongen. De laatste 2 weken waren toch enerverend maar we zijn 

dankbaar dat hieraan een slot is gekomen zodat we met een goedgevoel 

afscheid hebben kunnen nemen. 

 

 

Maria Margareta Ligthart-Stam, Gré  

 
Geboren 10-02-1931 in het Waarland. Ze is opgevoed door een zeer 

zorgzame moeder, die eerst de zorg op zich nam van de vijf kinderen van 

haar overleden zus en na vijf jaar trouwde met de vader. Van deze tweede 

vrouw was mam het zesde kind. Ze had 10 broers en 5 zussen. Haar vader 

overleed toen ze 12 jaar oud was. 

Mam kon op school goed leren. Maar door de situatie thuis besloot ze om 

niet verder te leren en haar moeder te helpen in de huishouding. Ze was 

heel plichtsgetrouw en streng voor zichzelf. Streng maar rechtvaardig, dat 

was echt mam.  

Ze is nog wel naar school gegaan om kleding te leren maken, de 

naaischool. Dit tot bijna coupeuse aan toe. Zeven touwjurken heeft ze 

gemaakt vertelde ze trots, de laatste was voor Rina van tante Lies.  

Naast de hulp die ze thuis bood heeft ze in menig gezin geholpen. Soms 

als baakster tijdens en na een bevalling, soms als naaister. Vaak in arme 

gezinnen tegen weinig of geen betaling. 

 

In 1957 ontmoette ze pap. Met de kermis ging ze voor het eerst met hem 

mee naar huis, om daar te eten. Mam, met een borreltje op, bood meteen 

aan om wat extra aardappelen te schillen. 

Over de oorlog werd vroeger vrijwel niet gesproken. De laatste tijd hebben 

we toch een aantal keer de term moffen gehoord. Die tijd heeft meer 

impact gehad dan ze heeft laten merken. De oorlog had ook invloed op 

haar start met pa. In die tijd namelijk waren de bouwmaterialen schaars en 

daardoor duurde hun verkeringstijd 5 jaar voordat ze een huis hadden en 

konden trouwen. Ze trouwden uiteindelijk in 1962 en kregen 2 kinderen. 

Haar jeugd en de periode rond de oorlog hadden vast wel invloed op haar 

zuinigheid. Vanuit huis kreeg ze dat ook wel mee. Toen ze ging trouwen 

wilde ze zelf haar trouwjurk maken, maar haar moeder vond dat ze de jurk 
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van zus Alie wel aan kon. Deze had ze zelf voor Alie gemaakt en heeft ze 

vervolgens vermaakt voor zichzelf.  

Ook werd alles in huis lang gebruikt of kreeg nog een tweede leven. De 

keukenstoelen, vanaf hun trouwen bijvoorbeeld, werden bekleed en zijn er 

nog steeds. Daar was ze dan best trots op.  

De behoefte om te leren kwam later regelmatig terug. Ze deed 

bijvoorbeeld nog een EHBO cursus en volgde een winter Engelse lessen. 

Ze was er heel trots op dat ze het geleerde in de praktijk kon gebruiken. 

Een aantal verhalen kwam de laatste jaren weer naar boven. 

Ook met zwemles ging ze aan de slag. Zo kon ze later met ons menig 

uurtje doorbrengen in zwembad Geestmerambacht.  

Haar hoofd hield ze graag boven water, zo bleef het haar droog. 

 

Moeder was er vrijwel altijd voor ons. Na school dronken we thee, voor 

we aan ons huiswerk gingen. Soms roken we op het pad al dat ze 

krentenbrood had gebakken. 

Nog heerlijk warm, de boter smolt er op. We waren niet de enigen die dat 

lekker vonden, want Jan en Elize Dekker kwamen dan ook wel eens 

toevallig langs.  

Laatst vertelde mam nog dat Jan, vanaf het schip waar hij op voer, een 

keer een kaart stuurde en schreef dat hij de heerlijke krentenbrood miste. 

Na onze tienerjaren vlogen we uit. Ze bleef ons helpen met diverse dingen. 

Behangen en schilderen in Amsterdam, Julianadorp en Limmen;  

Ze was handig en heel precies. Er kwamen zeven kleinkinderen. Vele 

oppasmomenten, kinderverjaardagen en logeerpartijen volgden.  

Toen ontstond er ook tijd om te reizen; ze hebben nog menig land bezocht. 

 

Een rode draad door haar leven was het zorgen voor anderen.  

Op de basisschool helpen bij het handwerken; een van de eerste 

hulpmoeders in die tijd. De familie met regelmaat bezoeken hoorde er ook 

bij. En af en toe kwam er een nichtje logeren.  

Wekelijks hielp mam de dames op de handwerkclub in het St. Josephoord. 

Op haar 82e kreeg ze een onderscheiding voor 30 jaar trouwe dienst bij het 

Rode Kruis. Niet lang daarna nam ze zelf plaats tussen de handwerkende 

dames en breide heel veel babysokjes. 

Ze bleef meedenken met de leiding, dat was soms lastig. 
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Nog een rode draad in haar leven was het kaarten. In het begin van hun 

huwelijk klaverjassen met pap zijn jeugdvriend en zijn vrouw.  

Zo'n 50 jaar hielden ze dit vol en daarbij hoorde ook de pot verteren. Ook 

kaarten ze in het AHOJ op de woensdagmiddagen.  

Hier ging mam nog tot voor kort mee door. Bij de laatste drive werd ze 

met haar partner nog 6e. 

Mam begon wat dingetjes te vergeten en pap maakte zich zorgen.  

Ze zou zich daar buiten het dorp niet alleen kunnen redden.  

Gelukkig kregen ze de kans om te verhuizen naar het Sint Jozefpark. Ze 

voelde zich daar direct thuis. Helaas viel ze na een jaar met de fiets en 

heeft die vervolgens laten staan. Hierdoor werd haar wereld weer wat 

kleiner. 

Het geheugen liet haar vaker in de steek en pa begon zaken van haar over 

te nemen. Wat ons opviel was dat hij koffie ging zetten. 

Maar toen Pap ziek werd pakte mam eigenlijk alles weer op. Ze heeft heel 

goed voor hem gezorgd, tot het einde toe. Dit was wel heel zwaar voor 

haar. Vlak na zijn overlijden heeft mam het heel moeilijk gehad. Ze was 

onrustig en heel vaak de deur uit. 

Ze pakte haar hobby's weer op, dinsdag handwerkclub, woensdag kaarten 

en ze knapte gelukkig weer op. Toch bleef ze pap heel erg missen, maar 

hield zich voor ons heel goed. 

Toen er reclame werd gemaakt voor een Lourdes reis wilde ze ons daar 

naartoe sturen. Ze was er twee keer geweest met pap. Dat moesten wij toch 

ook eens beleven. Na enige aarzeling is ze afgelopen september zelf ook 

meegegaan. Dat maakte het voor ons heel bijzonder.  

Begin maart werd de jaarlijkse Ligthart-Welboren familiedag 

georganiseerd. 

Maar mam voelde zich al enkele dagen niet lekker en ging liever niet mee. 

We dachten eerst nog aan een griepje. Na een bezoek aan de huisarts 

volgde een onderzoek in het ziekenhuis. 

Dit was zeer vermoeiend voor mam. Ze had zelf het gevoel dat het niet 

klopte en wilde niet verder behandeld worden. Ze wilde wel graag dat we 

haar niet meer alleen lieten. 

 

Wij sliepen boven in de logeerkamer. Omdat mam haar stem verzwakte 

had ik een bel aan de papegaai boven het bed gebonden. De eerste nacht 
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belde mam nogal vaak. In de vroege ochtend ging ik weer een keer naar 

haar toe. 

"Het is jullie eigen schuld": zei ze met een lach. Ze had de papegaai gepakt 

om zich om te draaien. 

Na het heilig sacrament der zieken op 9 april, is ze gestorven op maandag 

6 mei.  

In deze vier weken hebben we haar niet meer alleen gelaten. 

Ze verloor haar humor niet, ze verloor haar geduld niet.  

Ze heeft het geaccepteerd en moedig gedragen. 

Mam, 

Samen: Rust zacht 

 

 

Familieberichten 

 
Van harte gefeliciteerd! 

 
Op 2 juni viert mevr. C. Entes-Ligthart haar 92ste 

verjaardag. 

Op 29 juni viert mevr. C. Tesselaar haar 93ste 

verjaardag. 

 
 

 

Koffie drinken  

 
Eenmaal in de maand is er gelegenheid om na de 

viering een kopje koffie te drinken. De komende maand 

zal het zijn op zondag 26 mei, maandag 10 juni  

(2de Pinksterdag) en zondag 23 juni. 

Wij hopen u allen 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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Ziekentriduüm 
 

Ook dit jaar zal er weer een ziekentriduüm worden georganiseerd, voor de 

parochies in de regio Alkmaar.   

 

 
 

Dit zal worden gehouden in de grote kapel van  O.L. Vrouw ter Nood, 

Kapellaan 146, 1851 PE Heiloo en wel op 2, 3 en 4 juli a.s.  

 

De deelnemers worden iedere dag om ongeveer 9.15 uur in de grote kapel 

verwacht en vanaf 15.30 uur kunnen zij weer opgehaald. 

 

Het vervoer dient door de eigen parochie worden geregeld.    

De kosten voor deelname zijn € 7.00 per dag.   

 

Voor deelname en onkosten kunt u iedere vrijdag tussen 13.00 en 15.00 

uur op het secretariaat terecht, of in de brievenbus.  

 

Graag melden welke dag u wil vermelden.  

Opgave voor eind mei. 
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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 

 

Beste lezers van de Aftrap, 
 

Wij staan in de maand mei voor een evenement, dat de Stichting Vrienden 

van Joseph al een aantal jaren organiseert.  

We hebben het dan over de fietstocht op Hemelvaartdag. Vorig jaar troffen 

we prachtig weer met ruim honderd deelnemers. Wij hopen dat het dit jaar 

op donderdag 30 mei weer een groot succes mag worden. De fietstocht 

start bij de brede school De Hoge Akker aan Dorpsstraat 35. U krijgt weer 

een flesje water mee en een routebeschrijving. De route gaat dit jaar 

natuurlijk door ons prachtige Westfriese landschap. Halverwege bevinden 

we ons in het buurtschap Tolke en op 19 km zijn wij dichtbij het centrum 

van Schagen. We rijden een flink stuk over de Westfriese Omringdijk. 

Deze dijk zit elk jaar in de route, omdat wij het een prachtig stuk van ons 

cultuurgoed vinden. Via Sint Maarten rijden we vervolgens naar het 

eindpunt, De Hoge Akker. Hier kunt U een kopje koffie, thee of een 

glaasje limonade krijgen als dank voor uw deelname. Vanaf hier kunt U 

rechtstreeks naar huis rijden. De fietstocht is 29 km lang. De fietstocht 

start tussen 13.00 en 13.30 uur en het kost U €7,00. De opbrengst van deze 

tocht is voor het boren en maken van een tweetal waterputten. De 

Vrienden van Joseph vinden dat water een belangrijk item is. Dat is voor 

ons heel gewoon en voor anderen heel moeilijk te krijgen. 

 

Twee dagen later is de 40 MM in Venhuizen. Dit is een wandeltocht van 

40 km, maar er kunnen ook kortere afstanden gelopen worden. Wij krijgen 

van de 40 MM ieder jaar een flink bedrag voor onze projecten en als 

http://www.vriendenjoseph.nl/
mailto:liesblommaart@Quicknet.nl
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tegenprestatie lopen er verschillende 

mensen uit Tuitjenhorn mee met de 

tocht. Mijn buurman en ik gaan voor 

de derde keer meelopen. Het is een 

schitterende tocht door een prachtige 

omgeving en met veel stops, waar je 

iets te eten of te drinken krijgt. Dit jaar 

is het op zaterdag 1 juni en je kunt 

lopen vanaf 07.00 uur. Voor informatie 

en inschrijving kunt U terecht op de site www.40mm.nl  

 

Stichting Vrienden van Joseph 

Theo Tesselaar, Peter Buur 

 

 

 

Ritmisch koor D’CYMO 

 
16 juni  zingt D’CYMO.  

Het thema van de viering is In eeuwigheid gevormd. 

Wij bestaan al voordat ons fysieke lichaam de wereld ziet. Moeilijk, 

moeilijk. We waren er , we zijn er en we blijven er. Dat we er zijn kunnen 

we waarnemen en dat we blijven, kan ook waargenomen worden. Helaas 

niet het fysieke lichaam. Echter, alles wat we doen op de sociale media, 

twitter, facebook etc. zal voor eeuwig ergens opgeslagen blijven . Positief 

of …… bedenkelijk. Iemand is pas dood als er niet meer over hem of haar 

wordt gesproken. Zolang jij af en toe nog in de facebook lijst sta leef je 

dus nog. Je bent dan voor de eeuwigheid gevormd. Er wordt met 

betrekking van de viering vast iets anders bedoeld. Maar toch. 

Maar voor D’CYMO is het weer een bijzondere dag. Wij mogen weer 

zingen. En in onze liedjes zullen wij het thema van de viering proberen uit 

te dragen.  

Laat u zien en kom 16 juni om 10:00 uur naar de kerk.  

 

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

 

http://www.40mm.nl/
mailto:aliadema@hotmail.com
mailto:inekehoogervorstsmit@ziggo.nl
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Ritmisch koor D’CYMO 

 
16 juni  zingt D’CYMO.  

Het thema van de viering is In eeuwigheid gevormd. 
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Een bijzonder bedevaartoord in Heiloo 
Meimaand, bedevaartmaand. Een tijd waarin velen met hun noden naar het 

Maria heiligdom, Onze Lieve Vrouw ter Nood komen. Hier vindt u volop 

gelegenheid om tot bezinning te komen, in de rijk beschilderde 

Genadekapel, het prachtige park, bij de heilzame waterbron, de fraai 

geïllustreerde kruisweg of bij het beeld van Maria aan het water. In het 

weekend van 25-26 mei wordt de Meimaand afgesloten met het feest van 

Onze Lieve Vrouw ter Nood. 

 

 

 

https://olvternood.us20.list-manage.com/track/click?u=9ab4227a2910f86ea5484f7a8&id=30eea869b7&e=37079cef92
https://olvternood.us20.list-manage.com/track/click?u=9ab4227a2910f86ea5484f7a8&id=0b3f985336&e=37079cef92
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Op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 organiseren wij 

Stichting Vrienden van Joseph     

Op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 organiseren wij 

voor jong en oud een super gezellige, ca. 30 km. lange
 

 

De start is tussen  

13:00 en 13:30 uur  

vanaf de “Hoge Akker” aan de 

          Dorpsstraat 35 inTuitjenhorn. 
 

De kosten voor deze 

bijzonderetocht bedragen: 
 
Volwassenen:              € 7,00  
Kinderen tot 12 jaar:   gratis 

 

Bij de start ontvangt u:                                 

een routebeschrijving en     

een flesje water.       

           

Op het eind van de fietstocht wordt u  

getrakteerd op een heerlijk kopje  

koffie/thee of een glaasje limonade. 
 

De deelname aan de fietstocht is voor eigen risico. 
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The Passion 
 

We hebben de Goede Week en Pasen alweer even achter de rug. Ik hoop 

dat u mooie vieringen heeft meegemaakt. Ikzelf heb een paar keer The 

Passion bezocht in die periode. Eerst in ’t Zand, waar het de titel “Passion 

in de polder” kreeg. Het oude vertrouwde verhaal over het lijden, sterven 

en opstaan van Jezus werd daar heel sterk uitgebeeld. Zo sterk dat toen 

“Jezus” met bebloed gezicht en met het kruis op zijn rug langs me liep mij 

de tranen in de ogen schoten. Wonderlijk toch, dat zo’n oud verhaal je dan 

toch weer zo kan raken. Het is natuurlijk ook een heel heftig verhaal. 

Iemand om zijn mening ter dood veroordelen en dat op zo’n lugubere 

manier uitvoeren, daar krijg je koude rillingen van. Bedenk wel dat er nog 

steeds mensen om hun mening of hun geaardheid worden gemarteld of ter 

dood worden gebracht. Als het kan, laat dan je stem horen om daartegen 

iets te doen. Dat kan bijvoorbeeld via Amnesty International.  

 

Ik ging ook naar The Passion in Heerhugowaard-De Noord. Daar heette 

het “Hartstocht”. Het werd gespeeld en gezongen door jongeren van twaalf 

tot twee en twintig. Heel bijzonder en ook heel knap. De groep liep vooraf 

met een groot kruis door het dorp. Aan het eind zong de Jezusfiguur vanaf 

het koor (na zijn opstanding) “I saw the light”. Dat was geweldig.  

 

Ik hoop eigenlijk dat ik met dit stukje mensen (liefst van onder de vijftig) 

uit Tuitjenhorn inspireer om erover na te denken of dit hier ook kan. En 

natuurlijk kan het. Wie staat er op en neemt het initiatief? 

 

Marion Bleeker – Burger. 

www.pastoraalbegeleidermarion.nl  

 

 

40MM 
 
Op 1 juni wordt in en rond Venhuizen weer de jaarlijkse 40MM gehouden, 

de 40.000 Meter Mars. Het is een sponsorwandeltocht waarvan de 

opbrengsten geheel worden besteed aan de verschillende projecten die de 

http://www.pastoraalbegeleidermarion.nl/
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40MM ondersteunt in de minder ontwikkelde landen.  

De wandeling vindt jaarlijks plaats op de zaterdag na Hemelvaartsdag. 

Naast de 40km route zijn er ook een aantal korte routes uit welke u kunt 

kiezen, daarnaast kunt u ook zelf een route afstand bepalen met behulp van 

de uitgezette routes. 

Het is de gezelligste wandeltocht van de hele regio West-Friesland en 

onderweg zijn vele stempelposten. Met veel enthousiasme zetten de vele 

vrijwilligers zich in om er een fantastische dag van te maken.  

De 46e editie van de 40MM vindt dus plaats op 1 juni 2019. Wij hopen u 

dan te zien, bij deze prachtige tocht door West-Friesland en over de 

IJsselmeerdijk, een garantie voor een heerlijke dag. U kunt zich aanmelden 

via de website www.40mm.nl . Op deze site kunt u meer informatie over 

de wandeling vinden. 

 

 

 

 

Geestelijke verzorging in Noordwest 

 
Binnen Noordwestziekenhuisgroep is al vele jaren een team van geestelijk 

verzorgers werkzaam. Basis van ons werk is het directe contact met 

patiënten en medewerkers. Iedereen kan en mag een beroep op ons doen. 

In het contact gaat het om luisteren, aandacht en respect voor de eigenheid 

van de ander en voor haar of zijn levensvragen en zingevingsvragen. 

Iedere zondag is er een oecumenische viering. Rondom deze viering zijn 

veel vrijwilligers actief.  

Naast deze vieringen zoeken we ook naar vormen en rituelen, die niet 

direct kerkelijk gebonden zijn. Het Stiltecentrum is daarvan een concreet 

voorbeeld. Het is een ruimte, die dag en nacht open is. Wie wil kan in een 

boek haar/zijn ervaringen opschrijven. Het is een plek om even rustig te 

zitten en een (batterij)kaarsje aan te steken. Als er een medewerker is 

overleden, kan in het Stiltecentrum een condoleanceregister worden 

neergelegd.  

http://www.40mm.nl/
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Begin november staat er gedurende een week een gedachtenisboom, waar 

mensen een beschreven kaartje in kunnen hangen. Van deze mogelijkheid 

wordt veel gebruik gemaakt.  

Daarnaast organiseren we twee keer per jaar voor nabestaanden van 

mensen die in het ziekenhuis zijn overleden een Herinneringsbijeenkomst. 

Een algemene bijeenkomst, open voor iedereen ongeacht 

levensovertuiging. We lezen gedichten en er klinkt muziek. Hart van dit 

samen zijn is het noemen van de namen van hen die zijn overleden. We 

merken, dat deze bijeenkomsten voorzien in een behoefte. Ik eindig met 

een gedicht van Marinus van den Berg, dat daar woorden aan geeft:  

Draden van verbondenheid 

De draad van de liefde 

verbindt mij met jou. 

De draad van het gemis 

verbindt mij met jou. 

Zoveel draden verbinden mij 

met zoveel mensen. 

 

Maar altijd is er die draad met jou, 

hij doorkruist alle andere draden. 

Hij geeft betekenis aan alle levensdraden. 

 

De draad van de liefde 

verbindt ons voor altijd, 

en de draad van ’t gemis 

verweeft zich met die van de liefde. 

 

Team Geestelijke Verzorging: 

Marijke Geerse, Annerien Groenendijk, Wendelijn van der Klaauw, Nanni 

Kuling, Jos Timmerman (Alkmaar), Gert Scholten (Den Helder) 

 

Mocht u contact met ons willen, we zijn telefonisch bereikbaar via de 

receptie/portiers. In Alkmaar: 072- 548444 en Den Helder: 0223-696969 
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Vieringen en Intenties van 26 mei t/m 12 juli 2019  
 

Zondag 26 mei 2019 

10.00 uur Woord- en communieviering  

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

Lector: mw. Beemsterboer 

Misdienaars: Mieke en Kjore 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

 ● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, 

Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Anna Catharina 

Hagemeijer-van Pol ● 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 Beemsterboer-Rood ● Henk Blokdijk, zijn 

zoon Jacob en overleden familie ● Jacobus van Schagen en Wil van 

Schagen ● 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 Entes-Tromp ● 

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

Miep van Schagen-Borst ● Overleden familie Roozendaal en 

overleden familie Duijn ● Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk 

● Voor zegen over het gezin Duijn-Roozendaal ● 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! 
 

 

 

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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Woensdag 29 mei 2019 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

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

Stofzuigen: dhr. Rein Kruijer. 
 
Donderdag 30 mei 2019 

► Hemelvaart◄ 
 

Vrijdag 31mei 2019 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark 

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie 

Stoop-Kramer ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans 

 

Vrijdag 31 mei 2019 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 2 juni 2019 

10.00 uur Woord- en Communieviering 

Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. Mannenkoor T 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Blankendaal ● Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● 

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

en Truus ● Simon Johannes Ligthart 

 

Vrijdag 7 juni 2019 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 
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Vrijdag 7 juni 2019 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zaterdag 8 juni 2019 

► Pinksteren◄ 
19.00 uur Gezinsviering 1e com./vormelingen  

Voorganger: mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn 

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

 

Zondag 9 juni 2019 

► 1e Pinksterdag◄ 
10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor 

Lector: dhr. Huits 

Misdienaars: Maaike en Plien 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cor Dekker, Aaltje Dekker-Buter en overleden familie ● Johannes 

Pronk, Maria Pronk-Bommer en de kinderen ● Mattheus Pronk, Elisabeth 

Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor 

Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en 

overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Theo Spaansen 

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

Truus ● Simon Johannes Ligthart 

 
Maandag 10 juni 2019 

► 2e Pinksterdag◄ 
10.00 uur Woord- en communieviering? 

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Mannenkoor T 

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars:? 

Koster: ? 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer 
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Na de viering drinken wij graag met u 

een kopje koffie! 
 

 
Woensdag 12 juni 2019 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Kruijer-Baas, mw. Entes-Karsten, mw. Pronk-Tesselaar. 

Stofzuigen: dhr. Cor Kruijer. 

 
Vrijdag 14 juni 2019 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart 

 

Zondag 16 juni 2019 

► Feest Heilige drie-eenheid◄ 
10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. D’CYMO 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-

Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en 

overleden familie ● Theo Blom, Afra Blom-Kruijer en Thea Blom ● 

Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

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

Ligthart 

 

Woensdag 19 juni 2019 (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  

 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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 21 juni 2019 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Johannes Stoop, Catharina Stoop-Kramer en kinderen 

 

Zondag 23 juni 2019 

► Feest Heilig sacrament◄ 
10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor 

Lector: dhr. Blommaart 

Misdienaars: India en Lieke 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus 

Groot en zegen over zijn gezin ● Andries Zomerdijk, Trien Zomerdijk-

Ligthart en overleden familie ● 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 Broersen en zegen over 

zijn gezin ● 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 ● 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! 

 
 

Woensdag 26 juni 2019 

Kerkonderhoud  

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 het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Hof-Stroet, mw. Broersen-Kruijer,  mw. Dekker-Rotgans. 

Stofzuigen: Gerard Entes. 

 

Vrijdag 28 juni 2019 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark 

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie 

Stoop-Kramer ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans 

Zondag 30 juni 2019 

10.00 uur  Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. muziek Gerard Boon 

Lector: mw. Bakker 

Misdienaars: Sutji en Kjore 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Dieuw Zutt-Spaans ● Pastoor Theodorus Wijnker ● Wilhelmus 

Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● 

Simon Johannes Ligthart 

 

Donderdag 4 juli 2019 

► 60-jarig huwelijk Cor en Riet Kruijer◄ 
15.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Mannenkoor T 

Misdienaars: Kjore en Mieke 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Uit dankbaarheid voor het 60-jarig huwelijk van Cor en Riet 

Kruijer-Baas 

 

Vrijdag 5 juli 2019 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 
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Vrijdag 5 juli 2019 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 7 juli 2019 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Mannenkoor T 

Lector: mw. Beemsterboer 

Misdienaars: Plien en India 

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

 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus 

en Catharina Buter ● Guurtje Blankendaal ● Jacobus Karsten, Miep 

Karsten-Bos en dochter Marga ● 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 ● 

Theo Spaansen ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus 

Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● 

Simon Johannes Ligthart 

 

Vrijdag 12 juli 2019 

► Afsluiting schooljaar◄ 
09.00 uur Gezinsviering 

Voorgangers: onderwijzers 

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

 

Vrijdag 12 juli 2019 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  
Voorganger: Pastor Bleeker 

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 
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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  
 
Gerard Boon, penningmeester a.i. (ad interim)  

Ambachtsdijk 2  

1747 GN Tuitjenhorn  

T 0226 39 1465  

M 06 3571 6322  

E gbboon@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:gbboon@quicknet.nl
mailto:liesbruin@msn.com
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Contactadressen 

 
Emeritus pastoor Jan Berkhout 

Tethart Haagstraat 3 

1816 KP Alkmaar 

T 072 8449337 

M 06 23040263 

E jberkhout@zonnet.nl 

 

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:jberkhout@zonnet.nl
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 740 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het 

parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn. 

 

Redactie ‘de St. Jacobsschelp’ en Website: 

 

Emeritus pastoor Jan Berkhout, redacteur liturgie & pastoraat 

Liesbeth Bruin, redactrice communicatie 

Stefan Goselink, redacteur website (www.parochietuitjenhorn.nl) 

 

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking 

 

E-mail redactie: par.jacobus@outlook.com 

 

Bezorging: wijkcontactpersonen 

 

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke 

toestemming van de redactie. 

 

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder 

opgaaf van redenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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