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De parochie is dagelijks telefonisch bereikbaar op
nummer 0226 39 1323 van 9:00 tot 21:00 uur.
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16 aug.-2019 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
21-aug.-2019 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar
e-mailadres par.jacobus@outlook.com
27-aug.-2019 Eerste dag bezorging boekje
30-aug.-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
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Nieuws van het
Parochiebestuur
De kogel is door de kerk, we mogen
beginnen met de restauratie van de
buitenkant. De subsidie van de
provincie was al een tijdje rond, maar
afgelopen maand kwam dan toch het
verlossende “Ja” van het bisdom.
Bouwbedrijf Pronk uit Warmenhuizen
gaat het geheel verzorgen. Ze zijn min
of meer gespecialiseerd in dit soort
werkzaamheden. Wij zijn heel blij met
deze ontwikkeling opdat we nog vele
jaren vieringen kunnen vieren in dit
prachtige gebouw.
Het kerkepad is voorzien van stalen rijplaten en het is de bedoeling dat de
steigers eerdaags geplaatst worden. Vervolgens worden de westkant,
zuidkant en toren gerestaureerd. Het metselwerk, muurlood, houtwerk, de
kooromloop, de toren, de dakbedekking, klokkenstoel, loodwerk,
bliksembeveiliging, het natuursteen. Kortweg alles wordt meegenomen,
gevoegd, gecontroleerd, hersteld en geschilderd.
De provincie betaald 40% van de kosten en verder is er bij de vorige
restauratie van de kerk geld gereserveerd voor deze komende restauratie.
De zomer laat zich nu al gelden en ook de voorgangers gaan met vakantie.
Bedankt voor jullie goede vieringen. Het is iedere keer toch maar weer
goed verzorgd en je merkt dat er veel aandacht aan is besteed.
Pastor Paul Vlaar is bereid gevonden om Pastoor Tilma één keer te
vervangen tijdens zijn vakantie. Zondag 11 augustus gaat Pastor Vlaar
voor. Fijne vakantie,
Namens het parochiebestuur,
Elma Veldboer- Beemsterboer
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Netwerken
Kreeg u laatst ook een NL-alert bericht? Een storing bij KPN zorgde
ervoor dat het noodnummer 112 niet meer bereikbaar was. Via het nieuws
hoorden we dat er gemiddeld wel 4500 keer per dag naar het noodnummer
wordt gebeld. Zo’n storing is dus best een serieus probleem!
Ik vroeg me die dag af hoe nooddiensten in het verleden werden
opgeroepen, voordat iedereen een telefoon had. Moest je toen ook op straat
op zoek naar een agent? Of werden bij brand in het dorp de kerkklokken
geluid? Ik zou het eigenlijk niet weten.
De storing maakte zichtbaar hoe belangrijk het telefonie-netwerk voor ons
leven is geworden. Net als internet, het elektriciteitsnet, het wegennetwerk.
Daar is overigens niets mis mee: we hebben er allemaal baat bij. Tegelijk
laat de storing zien dat we er soms wel heel gemakkelijk vanuit gaan dat
het allemaal blijft werken.
De kerk zie ik ook als zo’n netwerk: een netwerk waardoor we in
verbinding blijven met God. De kerktorens in het landschap zijn daar het
symbool van. En als christenen hebben we de roeping om met elkaar de
dragers te zijn van dat netwerk. Jezus is daarbij de verbindende factor. In
Zijn naam komen we steeds weer bij elkaar om de verbinding in stand te
houden. En wat is het dan waardevol om op hoogte- en dieptepunten van je
leven op dat netwerk terug te kunnen vallen.
Tot slot wil ik iedereen een goede zomer toewensen. Alle vakantiegangers
wens ik een behouden reis en alle thuisblijvers veel mooie dagen toe.
Pastoor Tilma
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Minibedevaart naar de Keins

Na de H. Mis op 5 mei om 11.00 uur, verzamelden we ons achter de kerk
om ons deels per fiets, deels per auto te begeven naar de Mariakapel aan
de Keins, even boven Schagen. De fietstocht was gepland over de
Westfriesedijk, maar na een ingeving van boven bij Hans Kok werd er
i.v.m. de harde wind gekozen om langs de Grote Sloot te gaan.
Het Zijper erfgoed viel onderweg daardoor nog beter te bewonderen.
Er stond een straffe frisse noordenwind, met Klaas Bleeker van start af aan
op kop en in zijn kielzog pastoor Tilma, die meteen bevestigde welk een
krachtige pastoor Tuitjenhorn binnengehaald had. We kwamen dus binnen
de gestelde limiet bij de Keins aan. Fotograferend werden we
binnengehaald door een cameraploeg, zijnde de bedevaartgangers die per
auto waren gekomen en zich gebogen hadden over de overheerlijke
catering. Na het koffiedrinken werden we welkom geheten door de heren
Kees Koomen en Nico Kuin, die ons over de geschiedenis van de
Mariakapel vertelden. Kees heeft op een zo devoot mogelijke wijze – met
aanvullingen van Nico – verteld over het destijds aangespoelde Mariabeeld
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dat zo goed als zeker (op universitair niveau onderzocht) omstreeks het
jaar 1510 van de voorsteven van een Portugees schip is geslagen en
aangespoeld is bij de Keins. Bij het beeld vonden wonderbaarlijke
gebedsverhoringen plaats en dat was de aanleiding om in het jaar 1519 op
de Keins een kapel te bouwen.
Jaarlijks werden er processies met het Mariabeeld gehouden. De kapel
werd tijdens de reformatie verwoest en het beeld is daarna eeuwenlang
spoorloos gebleven. Het is weer teruggevonden en bevindt zich momenteel
in het West-Fries Museum in Hoorn. Het plan is om er binnenkort een
replica van te maken voor de Keins-kapel.
In het begin van de 16e eeuw was er een enorme toeloop van heinde en
verre en na de wederopbouw van de kapel werd en wordt het bezocht door
velen om daar de bijzondere kracht te ervaren, te bidden, een kaarsje op te
steken of alleen maar de rust te ervaren van deze speciale plek, die zeer
toegankelijk is. Ook qua openingstijden, je kunt er altijd terecht. Ook
bijzonder is dat in de kapel altijd schitterende bloemen aanwezig zijn, die
het kapelletje extra aankleden.
De status van Maria is alom bekend. Haar zijn als uitverkorene van God,
moeder van Jezus, veel teleurstellingen en pijnen niet onbespaard
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gebleven. De bijzondere devotie van Maria en om de voorspraak van haar
in te roepen is daarom heel begrijpelijk. Velen voelen de kracht die van het
bidden tot haar uitgaat en zo is dat ook zeker het geval in de Mariakapel
aan de Keins.
Waarschijnlijk niet toevallig ligt de kapel op een plek waar vijf leylijnen
bij elkaar komen.Leylijnen zijn energielijnen op de aarde, te vergelijken
met de menselijke meridianen. Kees en Nico leidden ons na hun mooie
verhaal naar buiten om niet alleen de put te bewonderen, maar ook om
daar water naar boven te halen. Degenen die het water van het putje als
verdacht beschouwden, zijn zeker gerustgesteld door Kees. Hij ging in op
de geneeskrachtige werking van het water, zelfs hele veestapels werden er
in het verleden mee behandeld. Dus het drinken ervan konden wij als
bedevaartgangers niet aan ons voorbij laten gaan…. en …. we moesten
ook nog terug naar huis fietsen. Wat extra power konden we dus best
gebruiken. Voordat we “an de reed gingen” hebben we nog een “Wees
gegroet” en een mooi Marialied gezongen, waarbij bleek dat het bronwater
ook op de kelen een positieve uitwerking had.
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Het terugfietsen ging vervolgens verbazingwekkend goed, een stuk vlotter
dan de heenreis.
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Eerlijkheidshalve moet wel gezegd worden dat we toen de noordenwind in
de rug hadden. Al met al was het heel bijzonder en mooi dat deze minibedevaart gehouden is en een speciaal dankwoord mag uitgaan naar
pastoor Tilma, Kees Koomen, Nico Kuin en last but not least Greet, Wil,
Marja en Liesbeth die als cameraploeg ook nog eens de uitstekende
catering hadden verzorgd.
Gerard Boon

Familieberichten
Van harte gefeliciteerd!
Op 20 juli viert mevr. J. Dekker - Bleeker haar
94ste verjaardag.
Op 1 augustus viert mevr. E. Strooper Roozendaal haar 91ste verjaardag.
Op 14 augustus viert mevr. C. Kruijer - van Baar haar 92ste verjaardag.
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De aarde beheren
Er is in deze tijd veel te doen over het klimaat, de CO2-uitstoot en het
milieu en over hoe we daar als mensen mee omgaan. Voor de politieke
partijen, nationaal en internationaal, is het lastig om de problemen rondom
die thema’s op te lossen. De meningen erover lopen nogal uiteen.
Hoe kunnen wij als christenen daar het beste mee omgaan?
Het zou in elk geval goed zijn als wij extra op onze hoede zouden zijn.
Want wij leren dat God de aarde aan de mens in beheer heeft gegeven
(Genesis 1, 26-28). Dat betekent niet dat we er maar mee mogen doen wat
we willen.
De aarde beheren betekent dat we er de volle verantwoordelijkheid voor
dragen. We kunnen het dan niet maken om de aarde te vervuilen, ook niet
om de lucht en het water te vervuilen. We kunnen ook niet steeds maar de
aarde uitputten en onbeperkt grondstoffen gebruiken. Dat is niet goed voor
de aarde en daarom ook niet voor de mens.
Het zijn lastige thema’s. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die rekening
gaan houden met het welzijn van de aarde. Hoe ze dat doen? Onder andere
door te “comsuminderen”. We hebben niet zoveel nodig om tevreden en
gelukkig te zijn. Daarover vond ik een mooi verhaal:
Er was eens een man die een wandeling door de bergen wilde maken.
Om te kunnen genieten van zijn wandeling had hij allerlei voorzorgen
genomen.
In zijn rugzak had hij een compleet overlevingspakket gepakt.
Zo zou hij kunnen wandelen zonder zorgen, dacht hij.
Maar de inhoud van de rugzak was loodzwaar.
Pas toen hij er van alles uitdeed, begon het genieten.
Toen hij ten slotte de lege rugzak af kon doen, was hij zelfs gelukkig.
Toen pas werd de wandeling een genot.
We hebben niet zoveel nodig om gelukkig te zijn.
Een heel fijne zomer toegewenst.
Marion Bleeker – Burger.
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Ritmisch koor D’CYMO
16 juni heeft D ‘CYMO voor de laatste keer voor de vakantie gezongen.
Wij, hebben voor de
gezelligheid gekozen
om voor de wekelijkse
repetitie een diner te
laten serveren bij Midgard
in ons dorp. De groep
was helemaal kompleet. Na
een welkomstwoordje
in de Koperen Koning werd het eten geserveerd.
Een heerlijke salade vooraf. Een hoofdgerecht wat zeker zou passen bij
“Heel Holland Bakt “. En een fantasierijk toetje van ijs en slagroom. Het
bidden voor en na het eten is bij de koorleden wat weggezakt, maar hier
hebben wij als dank toch een mooi danklied gezongen. “Amen”. Daarna
hebben we nog gerepeteerd in de toneelzaal van Midgard. Voor velen een
zeer mooie verassende avond.

Maar kijkt u eens op https://www.raphaelstichting.nl/locaties/tuitjenhorn/ .
u zult versteld staan van wat daar allemaal kan. De mensen zijn heel blij
als u langs komt, Lunch, High Tea, Diner.
Er is veel mogelijk en wat de kosten aangaat, zelf kan je er niet voor
koken. Gewoon een keer doen.
Deze foto’s zeggen voldoende over de sfeer
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Ons ziet u weer in de kerk na de vakantie. Wij wensen u allen een
plezierige zomer en hopen u na de vakanties weer te treffen in de kerk.
Contactmail: aliadema@hotmail.com of inekehoogervorstsmit@ziggo.nl

Betekenisvol ontmoeten niet
zomaar een loze kreet
Betekenisvol ontmoeten, wat moet ik me daar bij voorstellen? Het
overkwam me, zonder dat ik er erg in had.
“Niets vermoedend ging ik op reis met een groep vanuit de parochie. Ze
hadden me al zo vaak gezegd dat een bedevaart echt iets voor mij zou zijn,
maar ja, mijn oma deed dat vroeger en het was, in mijn beleving iets voor
ouderen. Toch heb ik me over laten halen en ben meegegaan. Van gezicht
kende ik een aantal medereizigers en sommigen zag ik wel eens in de kerk.
12

De reis verliep voorspoedig en al gauw trokken we als groep met elkaar
op. We bezochten mooie kerken, musea en hadden we prachtige vieringen.
Maar het mooiste zag ik om me heen gebeuren. Enkele jongeren die mee
waren, in het begin nog wat onwennig, hielpen waar er hulp nodig was,
maar je zag ze ook gezellig zitten keuvelen op een terrasje met een wat
oudere medereiziger. Ook in ons groepje groeide er een band van
vertrouwen en was het na een paar dagen of we elkaar al jarenlang goed
kenden. Saamhorigheid is denk ik wel het goede woord daarvoor, iets wat
we thuis niet meer zo vaak ervaren. Wat ben ik blij dat ik ja gezegd heb en
meegegaan ben. Betekenisvol ontmoeten heb ik in vele facetten ervaren, in
gesprekken, in de contacten met medereisgenoten, een stukje verdieping
van mijn geloof, maar ook met die mevrouw die me spontaan hielp toen ik
bijna struikelde. We hebben daarna nog even staan praten en vorige week
kreeg ik al een kaartje van haar.”
Kijk voor betekenisvolle ontmoetingen op: www.vnb.nl of bel met (073)
681 81 11.
Een relaas als dit van Ineke over haar eerste pelgrimage horen we
regelmatig. Op bedevaart gaan was iets voor mijn moeder of voor mijn
oma, maar voor mij is het niks.
VNB is jaren geleden begonnen met de term ‘betekenisvol ontmoeten’
hetgeen staat voor de contacten en de ontmoetingen die mensen ervaren
tijdens een VNB-reis. Een moderne pelgrimage is nog steeds gebaseerd op
het eeuwenoude principe van het bezoeken van een plaats waar je geloof
verdiept kan worden. Lourdes of Fatima, maar ook Santiago de
Compostela of het Putje van Heiloo kunnen zo’n plek zijn. Door samen
met anderen naar deze plek te reizen, elkaar te helpen en met elkaar te
praten ontstaat er veel meer dan een gewone reis. Het reisdoel is niet alleen
belangrijk, het ernaartoe gaan en de ervaringen onderweg zijn net zo
belangrijk. Veel reizigers zullen het beamen; samen op pad, samen bidden
en samen praten en elkaar helpen maakt dat je een heel andere reiservaring
beleeft dan een gewoon bezoekje aan een stad of streek.
Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is bij VNB, neem dan gerust contact
met ons op.
Namens VNB,
Ivonne van de Kar en Roosmarie Manders
www.vnb.nl of bel met (073) 681 81 11
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“Altijd al een keer de Camino willen ervaren, maar is dat gezien je
fysieke beperktheid onmogelijk... Dan is dit jouw kans!”

De Camino voor zorgpelgrims
Als je gezond van lijf en leden bent kun je kiezen om de Camino te voet, te
paard of met de fiets af te leggen maar als je beperkt bent in je mobiliteit,
is de Camino zonder hulp van derden niet altijd voor je weggelegd.
Samen naar Santiago de Compostella
De Stichting VNB wil tijdens een 9-daagse tocht, van 19 t/m 27 oktober
2019, de tocht naar Santiago de Compostela mogelijk maken voor mobielgehandicapten. Dat wordt gerealiseerd met een team van jongeren en
mantelzorgers. Samen gaan zij ervoor zorgen dat een zorgpelgrim met
beperkte mobiliteit de Camino kan afleggen.
Dagelijks bepalen zij samen welke
afstand (tot ±15 km) er per dag kan
worden afgelegd. Mocht onderweg
blijken dat het toch iets te ver zou
zijn, dan is er een bus ter plekke
die hen ophaalt.
Contact met VNB
Informatie over deze reis:
www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_boe
king?reizID=1586
VNB 073-681 81 11
Ruud.fokker@vnb.nl

Roosmarie Manders, marketing en sales: roosmarie.manders@vnb.nl 073681 81 25
Ivonne van de Kar, beleidsmedewerker: ivonne.vandekar@vnb.nl 073681 81 14
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Koffie drinken
Eenmaal in de maand is er gelegenheid om na de
viering een kopje koffie te drinken. De komende
maanden zal het zijn op zondag 28 juli en zondag 25
augustus.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen u allen daarna weer te
mogen begroeten.
Namens de KD-groep
Marja Buur

Sint Caeciliakoor
De vakantietijd is weer aangebroken en het koor heeft de laatste repetitie
voor de zomervakantie gehad, in september beginnen we weer met
repeteren.
Dat betekent niet dat we ook twee maanden niet zingen.
Zoals gewoonlijk zullen we in de zomer regelmatig zingen, het koor wordt
dan gedirigeerd door een van onze sopranen die deze taak altijd fantastisch
vervult.
Op 28 juli zingen we de Woord en Communieviering, op 11 augustus de
mis die wordt voorgegaan door pastoor Paul Vlaar, op 25 augustus met
pastoor Tilma en op 8 september weer een Woord en communieviering.
Dan zijn ook de repetities weer begonnen maar eerst gaan we genieten van
een heerlijke zomer.
De leden van het koor wensen iedereen een mooie zomer en een fijne
vakantie.
Annemiek Boom
Secretaris
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Traditie uit Heiloo (est.1630) in ere hersteld tijdens
het Liturgisch Muziekfestival
Het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood komt deze zomer met een
drietal festivals. Liturgie, traditie, folklore en symboliek staan centraal en
laten de bezoeker daarmee op een laagdrempelige wijze kennismaken. Een
traditie uit 1630 wordt in ere hersteld. Bezoekers mogen hun eigen
picknick meenemen en staan daarmee in de traditie van: Picknick bij het
putje, sinds 1630.
Mgr. Hendriks, bisschop coadjutor van het Bisdom Haarlem-Amsterdam
en dhr. Romeijn, burgemeester van Heiloo openen het festivals.
Deze vinden plaats op 7 juli, 28 juli en 25 augustus, rondom culturele
thema’s. Op 7 juli is dat: Baltische Staten en Rusland, met als titel: Balsem
voor de ziel. Locatie: Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 146 te
Heiloo, van 11.00 - 20.00 uur. Kaartjes zijn te bestellen via:
liturgischfestival.nl
Picknick bij het putje, sinds 1630
In de 17e eeuw was het voor katholieken niet toegestaan hun geloof
openlijk te beleven. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zo
bleven er pelgrims komen naar de Runxputte in Heiloo, bij de Mariakapel.
Het is een waterput waarvan gezegd wordt dat het drinken van het water
genezend werkt. Tot op de dag van vandaag kunnen bezoekers van het
Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, water halen uit deze put.
Op het schilderij van Gerrit Pietersz. de Jong, Familie op bedevaart in
Heiloo (1630) is te zien hoe de familie bij deze put een picknick houdt.
Een traditie uit 1630 die tijdens het Liturgisch Muziekfestival in ere wordt
hersteld.
Liturgische en religieuze muziek in een nieuw jasje
Het festival staat in het teken van liturgische en religieuze muziek in een
nieuw jasje. Laagdrempelig, speels en gevarieerd. Op de dag zijn er
verschillende uitvoeringen van 30 minuten. Zowel professionals als jong
talent komen voorbij en het is mogelijk om deel te nemen aan een
16

workshop Liturgische Muziek. Leer bijvoorbeeld in een half uur
traditioneel Russisch- of Baltisch zingen.
Cultuur en folklore
Nederland is een smeltkroes van culturen, waarbij elke cultuur een rijke
traditie aan muziek, kunst en symboliek met zich meebrengt. Op 7 juli
staan de Baltische Staten en Rusland centraal met als thema: Balsem voor
de ziel. Muziek als desem voor troost, bemoediging en hoop. Prachtig
uitgevoerde composities, die de religieuze emoties en gevoelens van het
volk in tijden van onderdrukking weerspiegelen. Op 28 juli is het thema
IONA en Ierland: Heimwee naar het groene eiland. En op 25 augustus
horen we zuidelijke klanten met als thema: Smeltkroes van culturen.
Voor meer informatie: www.Liturgischfestival.nl

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 Schelp,
Waarschijnlijk heeft u het al gelezen, of heeft u ze al geproefd de
“ JOSEPH BURGERS “ van onze slager Frank. Wat een mooi initiatief
om deze burgers speciaal voor ons te maken en dan € 1, - per schaal van 4
aan ons te geven. Wij die zoveel en zo lekker te eten hebben, op deze
manier iets van onze welvaart te geven aan de armen in Kenia.
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Nu ik de verhalen hoor van Father Folkert Kruis is het soms echt
schrijnend, dat mensen in dit soort landen nog dood gaan van de honger of
dorst. Wij kunnen ons het niet voorstellen. Door dit soort acties blijven we
de minder bedeelde in onze samenleving helpen.
Ook was er vorige week de actie
van het bollen pellen. Jammer
dat vele van u verstek moesten
laten gaan, maar in de 10 jaren
dat we gepeld hebben, waren er
vele die hun steentje bijgedragen
hebben.
Daarvoor heel veel dank. We
stoppen met deze actie.
Het is dit jaar voor het laatst!
De mensen die 10 jaar gelden
begonnen waren allemaal rond de 70. Als je daar 10 jaar bij op telt is dat
mooi geweest, de jongere onder ons werken bijna allemaal, dus kunnen
gewoon niet. Veel dank ook aan de Fa. Pronk die ons altijd gastvrij
ontvangen hebben.
Wij gaan op vakantie maar in Kenia starten ze half juli met de bouw van
de twee waterputten. De boor is dan vrij en zodoende gaan ze aan de gang
in een gebied waar veel rotsen zijn, dus een hele klus om daar doorheen te
boren.
Wij wensen u allemaal een hele fijne vakantie, ver weg of dichtbij, geniet
van alles om u heen en allemaal weer gezond en wel thuis.
Groetjes,
Namens de St. Vrienden van Joseph,
Liesbeth.
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Tienerkamp BreakOut Available
Van 13 tot en met 17 juli is het tienerkamp BreakOut wat georganiseerd
wordt door Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam in samenwerking met de
blauwe zusters. Een kamp waarin tieners Jezus leren kennen, groeien in
geloof en vrienden maken. Wij bereiken helaas niet alle tieners en hebben
dus hard uw hulp nodig om hen te bereiken. Wilt u een stukje over het
kamp in uw parochieblad opnemen en vooral de tieners die u kent
persoonlijk uitnodigen?

Heb jij nog een plekje vrij? Er zijn tientallen dingen die je op een dag kunt
doen, maar waar geef jij je tijd aan of beter gezegd aan wie geef jij jouw
tijd? Benieuwd naar hoe Maria, de moeder van Jezus, deze vraag
beantwoordde? Ontdek samen met leeftijdsgenoten in een week vol sport,
spel, gebed en creativiteit wie God voor jou kan zijn!
Van 13 tot en met 17 juli vindt op het heiligdom OLV ter Nood in Heiloo
het tienerkamp BreakOut met het thema 'Available' plaats. Iedereen tussen
de 12 en 15 jaar is uitgenodigd om deze vijf dagen mee te vieren. De
kosten zijn €85,-. Aanmelden kan via www.jongekerk.nl.
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Vieringen en Intenties van 14 juli t/m 30 augustus 2019
Zondag 14 juli 2019
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: Mieke en Maaike
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Jan
de Wit ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden
kinderen ● Overleden familie Entes-Tromp ● Theo Blom, Afra
Blom-Kruijer en Thea Blom ● Wilhelmus Ligthart, Catharina
Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes
Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam
Woensdag 17 juli 2019 (derde woensdag van de maand)
Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.
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Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot
15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com
Vrijdag 19 juli 2019
10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Tilma

Zondag 21 juli 2019
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Bakker
Misdienaar: Kjore
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Alie Groot-Bruin, Rinus Groot en kleinzoon Job ● Cornelis Suiker,
Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Henk Blokdijk, zijn
zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en
overleden familie ● Nel Spaansen-Boekel en haar zoon John
Woensdag 24 juli 2019
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Tesselaar-Bleeker, mw. Blokker-Bleeker, mw. Bleeker-Broersen,
mw. Groenland-Hof.
Stofzuigen: Cor Kruijer Az.
Vrijdag 26 juli 2019
10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Andries Zomerdijk, Trien Zomerdijk-Ligthart en overleden familie
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 28 juli 2019
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. St. Caeciliakoor
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
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● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● 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 ●
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 en Simon Oudhuis ● Overleden
familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van SchagenBorst ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus
Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon
Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam

Na de viering drinken wij graag met u
een kopje koffie!
Vrijdag 2 augustus 2019
10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer
Vrijdag 2 augustus 2019
19.00 uur Rozenkrans bidden
Zondag 4 augustus 2019
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Bakker
Misdienaars: Plien en Sutji
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
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● Guurtje Blankendaal ● Jan Strooper ● Johannes Oudhuis en Cornelia
Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Johannes Pronk, Agatha PronkBlankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Margaretha LigthartSchotten en overleden familie ● Overleden familie Ligthart ● Pastoor
Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over
zijn gezin ● Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ● Petrus Hoogeboom,
Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden familie ● Petrus
Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes
Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam
Woensdag 7 augustus 2019
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. den Das-Kramer, mw. Broersen-Kruijer, mw. Kaandorp-Pronk.
Stofzuigen: dhr. Piet Spaansen.
Vrijdag 9 augustus 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
Zondag 11 augustus 2019
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Vlaar m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: India en Mieke
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam
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Donderdag 15 augustus 2019

► Maria ten hemelopneming◄
Vrijdag 16 augustus 2019
10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Tilma
Zondag 18 augustus 2019
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Bakker
Misdienaar: Plien
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ●
Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en
Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en
dochter Kitty ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus
Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ●
Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam
Woensdag 21 augustus 2019
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Blom-Lem, mw. Baltus-van Diepen, mw. Blom-Ligthart, mw.
Dekker-Weel. Stofzuigen: dhr. Cok Dekker.
Woensdag 21 augustus 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
Vrijdag 23 augustus 2019
10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Tilma
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Zondag 25 augustus 2019
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Sutji en India
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, Trien ZomerdijkLigthart 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 ●
Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne BeemsterboerTesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen
● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma DekkerJonas en hun zoon Arie ● Jan en Corrie Stoop-Limmen ● 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 ● Toos Karsten-Wit ●
Voor een bijzondere intentie
● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam

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

Vrijdag 30 augustus 2019
10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Tilma
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
25

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
Ambachtsdijk 2
1747 GN Tuitjenhorn
T 0226 391465
M 06 35716322
E gbboon@quicknet.nl
Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie
De Praam 21
T 0226 392852
M 06 20800243
E liesbruin@msn.com
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Contactadressen
Pastoor I.W. Tilma
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard - De Noord
Mobiel 06-38345350
(geen vast telefoonnummer)
E iwtilma@gmail.com
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
1747 GS Tuitjenhorn
T 0226 392932
STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. Nel Swaab-Blokdijk
T 0226 392932
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Colofon
Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een
oplage van 690 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het
parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.
Marja Buur en Hans Kok: lay-out & tekstverwerking ‘de St. Jacobsschelp’
E-mail redactie: par.jacobus@outlook.com
Bezorging: wijkcontactpersonen
Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke
toestemming van de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder
opgaaf van redenen.
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