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4 okt.-2019 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

9 okt.-2019  Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-

mailadres par.jacobus@outlook.com  

15 okt.-2019  Eerste dag bezorging boekje  

19 okt.-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
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Nieuws van het 

Parochiebestuur 

 
September 2019, de scholen zijn weer 

begonnen en wij, het parochiebestuur 

hebben onze eerste vergadering 

traditiegetrouw op de eerste dinsdag-

avond van de maand, 3 september deze 

keer. 

Tijdens de laatste vergadering voor de 

vakantie blikten we terug op een toch 

wel bewogen jaar. Natuurlijk in de 

eerste plaats gingen onze gedachten uit 

naar Pastoor Berkhout. Voor mij was 

het een eer om met hem te mogen 

omgaan. De openheid waarop hij toch 

wel moeilijke onderwerpen besprak, 

goede herinneringen. De steen voor het priestergraf is een aantal maanden 

terug naar de steenhouwerij gebracht en ik hoop dat deze nu geplaatst is. 

Pastoor hield van bloemen. 

Gerard, onze enthousiaste nieuwe penningmeester. In november nam hij 

het stokje over van Mart. Achter de schermen helpt Mart nog mee met de 

overdracht. Er komt best wel heel veel bij kijken, bij deze bestuurstaak. 

En dan als laatste de komst van Pastoor Tilma. Tijdens de laatste 

vergadering voor de vakantie spraken we ons als parochiebestuur uit naar 

Pastoor Tilma toe, dat we aanvankelijk best wel bezorgd waren. De 

Tuitjenhornse parochie en dan een vreemde Pastoor. In de praktijk blijkt 

echter dat we het soms niet met elkaar eens zijn, maar elkaar iedere keer in 

de dialoog weer kunnen vinden. Ook van de parochianen krijgen we veel 

positieve reacties. Dat we elkaar mogen blijven vinden in de dialoog. 

Ik wens u allen nog een fijne nazomer, mooie herfst toe. 

 

Namens het parochiebestuur, 

 

Elma Veldboer Beemsterboer 
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Lezen is gezond! 
 

Een paar dagen geleden bladerde ik door de Libelle en zag daar de slogan 

“Lezen is gezond”. Het artikel beschreef de positieve invloed van het lezen 

van boeken, verhalen en andere teksten. Mensen vertelden over het plezier 

van lezen en over hun lievelingsboeken. 

Het artikel sloot mooi aan bij mijn vakantie. Een paar weken had ik weer 

even uitgebreid de tijd om boeken te lezen. Zo las ik onder andere een 

boek over een vluchteling in Zuid-Soedan, een verhaal dat zich afspeelde 

in Denemarken van de 18e eeuw en een boek over het leven van een 

soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Mooi en indrukwekkend om te lezen! 

En de boeken brachten een heerlijk stukje ontspanning in de weken van de 

vakantie. 

Soms zeggen mensen: ‘ik heb zoveel meegemaakt, ik zou er wel een boek 

over kunnen schrijven!’ Ik geniet er vaak van om naar de levensverhalen 

van mensen te luisteren. Of het nou om grappige gebeurtenissen gaat of 

om serieuzere verhalen: we dragen allemaal het verhaal van ons leven mee 

en kunnen veel leren van elkaar. 

Ik hoop in het komende seizoen weer veel van die verhalen te horen. En 

samen met u te ontdekken hoe ons leven past in het levensverhaal van 

Jezus, in het grote verhaal van Gods volk onderweg. Ik ben inmiddels weer 

lekker aan het werk. Tussendoor probeer ik af en toe nog te blijven lezen, 

want lezen is gezond. Voor nu wens ik u in ieder geval veel plezier met het 

lezen van deze Jacobsschelp! 

 

Pastoor Tilma 
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Ze heeft wel iets! 

 
Laatst sprak ik iemand die sinds kort een nieuwe vriendin heeft. Ik vroeg 

hem hoe dat is. “Ik zie wel iets in haar”, zei hij. “Wat bedoel je?” “Nou, ze 

heeft wel iets”, zei hij. Ik vind het een slappe liefdesverklaring.  

Toen hij dat zei, moest ik denken aan mensen die zo ook praten over 

geloven. Als je mensen vraagt of ze geloven, dan zeggen ze ook vaak: Ik 

geloof wel dat er iets is. Iets? Iets?  

Iemand heeft dat soort geloof het “Ietsisme” genoemd, geloven in iets. Op 

zich is het een begin, want in deze technische tijd, geloven heel veel 

mensen alleen maar in datgene wat zeker is, wat bewijsbaar is, wat op 

internet te vinden is. Maar dat is geen geloven, dat is uitgaan van datgene 

wat je zeker weet. Dus geloven in iets, is wel iets, maar zelf vind ik dat te 

vaag. 

Ja maar, zeggen mensen, God is zo moeilijk. Je ziet hem niet, je komt hem 

niet tegen op straat. Het is zo’n moeilijk te bevatten iets, zo’n ongrijpbaar 

iemand. 

Maar ik denk: God is niet moeilijk, want hij is op allerlei manieren te 

herkennen, als je het maar wilt zien. 

God is te herkennen in de grootsheid en de pracht van de natuur, in de 

grootheid van de bergen, in het onmetelijke heelal. Maar ook in kleinheid 

van de eicel en de zaadcel waaruit een wonderlijk nieuw mensenkind 

geboren wordt. God is te herkennen in de bloemenpracht, de schoonheid 

van dieren. 

Hij is te herkennen in al wat groeit en bloeit. 

Hij is zeker ook te herkennen in de man die 2000 jaar geleden hier op deze 

wereld rondwandelde en zorg en aandacht had voor de kwetsbare en 

zwakke mens. En hij zei erbij: Zoals ik doe, zo doet ook God. 

God is te herkennen in deze Godmens Jezus van Nazareth. 

God is helemaal niet ver weg, God is helemaal niet hoogverheven. 

Nee, hij (of is hij een zij?) is juist eenvoudig, bescheiden. God is 

herkenbaar in ieder mens die zich inzet voor anderen. Misschien wel in 

jou. Hij is te herkennen in mensen die goed doen, want God en Goed, het 

scheelt maar één letter. God is herkenbaar in goede mensen. 
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God is zeker ook te herkennen in mensen die van elkaar houden. In de 

liefde van mensen voor elkaar, is God te herkennen. God is niet moeilijk, 

God is liefde. 

Hoe het met die jongen en dat meisje zal gaan? Het moet allemaal nog 

groeien, maar hopelijk zal hij binnenkort kunnen zeggen: “Ja, ze heeft iets, 

want ze is lief, ik hou van haar.” Wie weet kan hij vol liefde zeggen: “Ik 

hou van haar, want ze is alles voor me!” 

Theo Vertelman  

 

 

Sint Caeciliakoor  
 
Het is nog steeds zomer en we hopen nog een aantal weken te kunnen 

genieten van zon en warmte. De eerste week van september beginnen we 

weer met de repetities en er zullen zeker weer nieuwe liederen op het 

programma staan. 

Op 11 augustus zongen we de mis die werd voorgegaan door pastoor 

Vlaar, onder begeleiding van onze sopraan Bep en dirigente Ank ging het 

fantastisch. Ook op 25 augustus, de mis die wordt voorgegaan door pastor 

Tilma zullen deze dames ervoor zorgen dat het koor kan zingen, daarna is 

onze dirigente weer terug van vakantie. 

Kom gerust eens kijken tijdens onze repetities op maandagavond in Ahoy, 

misschien is zingen in een koor ook wel iets voor u. 

Annemiek Boom, Secretaris 

 
 
Familieberichten 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Op 5 september viert mevr. E. van der Vliet - 

Smit haar 96ste verjaardag. 

Op 17 september viert mevr. C.T. Portegijs - 

Klein Hofmeijer haar 90ste verjaardag. 

 



 

 
7 

Vuur 
 
Op zondag 18 augustus werd in de Evangelielezing door Jezus gezegd: 

“Vuur ben ik op aarde komen brengen en hoe verlang ik dat het oplaait”. 

Wat voor vuur is dat, wat Jezus ons komt brengen? Is dat vuur dat 

vernietigt, dat dood en vernieling zaait? Nee toch, want dat zou de 

evangelische Boodschap van liefde en vrede tegenspreken. Maar eigenlijk 

lijkt dat hier ook te gebeuren …. Jezus zegt dat Hij geen vrede komt 

brengen, maar verdeeldheid.  

Is het misschien zo dat Hij min of meer voorspelt wat er later allemaal zou 

gaan gebeuren in Zijn Naam? De kruistochten, de beeldenstormen, de 

martelingen van mensen die het net iets anders geloofden of uitdroegen, de 

oorlogen tussen protestanten en katholieken; maar ook ruzies in gezinnen, 

tussen ouders en kinderen, bijvoorbeeld als een kind met iemand van een 

ander geloof wilde trouwen; ruzies tussen broers en zussen, als men het 

niet eens was over geloofszaken. En dat allemaal terwijl Jezus toch echt 

wel vrede wilde brengen. Hoe komt dat toch? 

Geloof, godsdienst is iets wat een mens diep van binnen raakt; geloof is 

iets van het hart. Hoe vuriger dat geloof is, hoe sterker je het zal proberen 

te verdedigen. En dat kan soms te vuur en te zwaard gaan, heeft de 

geschiedenis ons geleerd. 

 

Hoe is dat bij ons? Brandt het vuur van Gods liefde in onze harten?  

Staan wij in vuur en vlam voor wat God ons te vertellen heeft?  

Worden wij geraakt door het vuur van Zijn Geest? Of laat Zijn Boodschap 

ons koud en onverschillig? Misschien zijn dat wel de kernvragen die uit dit 

evangelie naar voren komen. Het is in deze tijd helemaal niet meer zo 

vanzelfsprekend dat je christen bent en dat je je leven afstemt op de 

golflengte van het evangelie. In ons en om ons heen zijn er vele 

stoorzenders die onze keuze voor God en voor Jezus moeilijker maken, die 

die keuze soms ook bespotten. Je zou er verdrietig van kunnen worden.  

Wij leven in een land waar veel welvaart is en de meesten van ons het 

materieel gezien, goed hebben. Het gevaar daarvan is, dat we gezapig 

worden, dat het vuur eruit gaat. Maar waar vinden we dan nog bezieling, 

waar vinden we nog het vuur? 
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Uiteraard in de evangeliën, maar ook in mensen die ernaar leven. In 

Nelson Mandela of Moeder Teresa. Maar ook in onze eigen omgeving zijn 

er mensen die ons kunnen inspireren om wat vuriger te leven. 

 

Vuur ben ik komen brengen op aarde en hoe verlang ik dat het oplaait, 

zegt Jezus. Ik wens u en mijzelf toe: het vuur van het geloof, het vuur van 

de hoop en het vuur van de liefde. Het vuur van het geloof als de twijfel 

aan je vreet, twijfel aan God, twijfel aan Jezus. Ik wens u toe het vuur van 

de hoop als het vertrouwen in mensen en het vertrouwen in de toekomst op 

de proef wordt gesteld. Ik wens u toe het vuur van de liefde, die ons juist 

die stap doet zetten, die ongewoon is, die over grenzen gaat en iemand de 

hand durft te geven die onze misschien zo keurig aangeharkte tuintjes, 

onze keurig aangeharkte levens durft verstoren. 

Maar met mijn hand in die van jou of jouw hand in die van de ander 

ontstaat er warmte, warmte die nodig is om het vuur brandend te houden.  

 

Ik sluit mijn verhaal af met een tekst van de Dominicanen:  

 

Hij had het over vuur als Hij zijn Kerk bedoelde. 

Een vuur waaromheen verkleumde mensen 

kunnen samenkomen om zich te warmen, 

om elkaars gezicht te zien, 

om niet alleen te zijn in de nacht.  

  

Hij had het over vuur. 

Hij heeft gewild dat het zou branden, 

fel en vurig, speels en onvoorspelbaar: 

telkens nieuwe vensters in de nacht. 

  

Hij had het over vuur dat moet blijven branden, 

gevoed moet worden 

door alles wat mensen nieuw ontdekken door hun vragen, 

dat aangewakkerd moet worden door het waaien van de Geest, 

onzichtbaar in de nacht. 
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Hij heeft zijn Kerk als een vuur ontstoken. 

Misschien hebben wij, de eeuwen door, 

teveel aan brandbeveiliging gedaan. 

 

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger. 

 

 

 

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, 

De vakantie zit er weer op en we gaan weer met volle moed aan het werk. 

Niet dat we stilgezeten hebben in de vakantie, onze activiteiten gingen 

gewoon door. 

Zo hebben we met een aantal dames bollen gepeld bij de Fa. Pronk op het 

Rijpje, dit jaar viel het aantal dames die konden pellen wat tegen, toch 

hadden we met elkaar nog 99 bakken gepeld en 10 extra bonus bracht het 

mooie bedrag op van € 350,00. Een mooie sponsoring erbij van de familie. 

Bedankt aan allen die hebben meegewerkt aan deze actie. 

Dan ging Theo, zich gehuld in een shirt van de stichting op weg naar 

Nijmegen om daar de 4 daagse te lopen en tevens wat reclame voor onze 

Stichting. 

Er waren meer mensen van de Stichting die meeliepen, zoals Marja en 

Peter Buur, daarvan is echter geen foto beschikbaar, maar ze liepen er wel. 

Prachtig dat jullie deze tocht volbracht hebben. 

 

 

http://www.vriendenjoseph.nl/
mailto:liesblommaart@Quicknet.nl
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Ook verkoopt onze 

slager Frank nog steeds 

de 

“JOSEPHBURGERS” 

4 voor € 5,00 waarvan 

€ 1,00 voor onze 

stichting. Een prachtige 

geste. Zo komen we aan 

onze centjes om de 

mensen in Kenya te 

helpen. 

 

Father Folkert terug van zijn vakantie trof een geheel verandert Kisumu 

aan. De verkooptentjes langs de weg waren weg, de haven wordt volledig 

opgeknapt opdat ze het vervoer via het Victoriameer willen stimuleren en 

de spoorlijn wordt gerenoveerd zodat ook de trein vanuit Nairobi naar 

Kisumu kan rijden. Maar arme mensen! Iedereen die een klein verkoop 

tentje had of zomaar langs de weg hun spullen verkochten zijn weg, dus 

geen werk meer, weer vele die in armoede moeten leven. Je snapt niet 

waarom de regering dit allemaal doet. Ook Father Folkert snapt er niets 

meer van, maar krijgt weer zoveel arme mensen die zijn hulp vragen. 

En als je bijna 84 bent is het wel moeilijk ermee om te gaan. Maar hij blijft 

bezig, zo heeft hij weer een nieuw baantje om met regelmaat in de 

weekenden voor te gaan in de gevangenis in KIsumu en geeft hij nog 1 dag 

in de week les aan jongens die in een opleidingsinstituut voor Mill Hiller 

gaan studeren. 

Daar blijf je jong bij is zijn motto. Dit was weer het laatste nieuws, wij 

gaan ons weer voorbereiden op de komende acties, ook wij moeten 

doorgaan met als voorbeeld onze beide Fathers die van geen stoppen 

willen horen. 

 

St. Vrienden van Joseph, 

Liesbeth 
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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 22 september en  

zondag 27 oktober. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen u allen daarna weer te 

mogen begroeten. 

 

Namens de KD-groep  

Marja Buur 

 

 

Geloven in het alledaagse …! 

 
Na de succesvolle 

inspiratiedagen van 2017 en 

2018 blijven we deze keer 

dicht bij het leven van alle 

dag.  

We willen daarmee 

instemmen met onze paus 

Franciscus, die zegt: ‘God 

kun je nergens ontmoeten als 

je Hem niet éérst ontmoet in 

de gekwetste, beledigde en 

beschadigde mensen (zeg 

maar alledaagse) die je op je 

weg door het leven ontmoet.’ 
 

Voor deze dag hebben we 

een boeiende spreker: Alain Verheij (1989), schrijver, spreker, blogger en 

zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij is theoloog en 

bijbelwetenschapper en studeerde aan de universiteit van Leiden. Een jaar 

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
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw846I3vfiAhUKKewKHQByCe4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.geloventhuis.nl/2017/thuis-is-meer-dan-een-huis/vertellen/verhalen-over-thuis-in-de-bijbel.html&psig=AOvVaw08IGaOeWuWKGlQs9Rknfzl&ust=1561108731367195
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geleden verscheen zijn boek ‘God en ik: wat je als weldenkende 21e-

eeuwer kunt leren van de bijbel’. Verheij is lid van het Theologische Elftal 

van Trouw en is regelmatig te horen als radiocommentator bij de 

KRO/NCRV.  
 

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

de inleider n.a.v. zijn voordracht. Verder wordt er met deelnemers 

gezongen o.l.v. Wilma Wieringa, gaat Leo Mesman op zoek naar waar we 

God vinden in ons leven van alle dag, Nico Smit confronteert 

belangstellenden met shockerende, controversiële en misbruikte 

bijbelverhalen, Ko Schuurmans wijst de weg naar nieuwe en oude rituelen 

die een diepere betekenis geven aan het alledaagse en Jan Verbruggen gaat 

het gesprek aan n.a.v. de verhalen van een vrijwilliger bij slachtofferhulp 

en iemand die zich inzet voor een schone aarde. 
  
Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, 

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

vinden bij VPW-info, onder de knop Publicaties.  
 

We sluiten de dag af met 

het samen vieren van ons 

geloof.  

De inspiratiedag is in het 

mooie parochiecentrum 

van de Willibrorduskerk te 

Heiloo – Westerweg 267, 

enkele stappen vanaf het 

station. De dag begint om 

10.00 u en wordt om + 

15.30 u afgesloten. Meer 

informatie vindt u in de 

folder.  
 

Werkgroep Inspiratiedag 

namens de Vereniging 

Pastoraal Werkenden: Kiki 

Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen 

mailto:jcj.verbruggen@quicknet.nl
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Vieringen en Intenties  

van 1 september t/m 19 oktober 2019  
 

Zondag 1 september 2019 

10:00 uur Eucharistieviering  

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

Lector: Dhr. P. Huits  

Misdienaars: Kjore en Mieke  

Koster: Dhr. M. Hoogeboom (T 06 1015 4915) 

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Guurtje Blankendaal ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en 

Simon Oudhuis ● 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 Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-

Bak ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

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

en Margaretha Maria Ligthart-Stam  

 

Woensdag 4 september 2019 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Hof-Greeuw, Mw. Kaandorp-Vlaar, Mw. Mettes-Kaandorp, Mw. 

Duineveld-de Waard  

Stofzuigen: Dhr. J. Adema  

 

Vrijdag 6 september 2019 

10:00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark 

Voorganger: Pastor T. Vertelman  

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie 

Stoop-Kramer 

 

Vrijdag 6 september 2019  

19:00 uur Rozenkrans bidden  
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Zondag 8 september 2019 

10:00 uur Woord- en Communieviering  

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

Lector: Mw. G. Bleeker, Misdienaars: Lieke en Sutji  

Koster: Dhr. G. Tesselaar (T 06 4006 7396)  

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Alie Groot-Bruin, Rinus Groot en kleinzoon Job ● Maarten 

Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en hun overleden kinderen ● 

Overleden familie Mooij-Strooper ● Theo Spaansen ● Wilhelmus Ligthart, 

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

Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam  

 
Maandag 9 september 2019  

Opening schooljaar  

09:00 uur Gezinsviering  

Voorgangers: Onderwijzers  

Koster: Dhr. G. Tesselaar (T 06 4006 7396)  

 
Vrijdag 13 september 2019 

10:00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark 

Voorganger: Pastoor I. Tilma  

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

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

Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart  

 

Zondag 15 september 2019 

10:00 uur Woord- en Communieviering  

Voorganger: Pastor T. Vertelman m.m.v. D’cymo  

Lector: van D’cymo  

Misdienaars: Plien en India  

Koster: Mw. L. Bruin (T 06 2080 0243 

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

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

Familie Hagemeijer-Ligthart ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en 
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overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en 

overleden kinderen ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria 

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

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

Truus  

 

Woensdag 18 september 2019 
Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Groen-Stuyt, Mw. de Wit-Blom, Mw. Tijm-Mooy, Mw. van 

Kralingen-Kuilboer  

Stofzuigen: Dhr. M. Hoogeboom  

 

Woensdag 18 september 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 20 september 2019 

10:00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Mw. M. Bleeker  

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer  

 

Zondag 22 september 2019 

10:00 uur Eucharistieviering  

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

Lector: Mw. C. Bakker 

Misdienaars: Kjore en Kaitlin  

Koster: Dhr. M. Hoogeboom (T 06 1015 4915)  

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

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

Groot en zegen over zijn gezin ● Familie Dekker-Bommer en Jantje ● 

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

mailto:par.jacobus@outlook.com
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zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen 

over het gezin ● Johannes Kleibroek, Elisabeth Kleibroek-Groen en Simon  

Oudhuis ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Toos Karsten-Wit ● 

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 27 september 2019  

10:00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastoor I. Tilma  

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Andries Zomerdijk, Trien Zomerdijk-Ligthart en overleden familie ● 

Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw 

Zutt-Spaans 

 

Zondag 29 september 2019 

10:00 uur Woord- en Communieviering  

Voorgangers: Mw. E. Beemsterboer en Dhr. H. Piket m.m.v. Gerard Boon  

Koster: Dhr. H. Kok tel. (T 06 53 53 37 05)  

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:   

● 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 ● Jan Dekker, Selma 

Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan van Straaten en Cornelia van 

Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en 

Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van 

Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Petrus Blom en Maria Blom-

Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Voor 

een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel 

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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en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha 

Maria Ligthart-Stam  

 
Woensdag 2 oktober 2019 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Kruijer-Quax, Mw. Kaandorp-Zonneveld, Mw. Mulder-van der Stoop  

Stofzuigen: Dhr. N. Mulder  

 

Vrijdag 4 oktober 2019 

10:00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastoor I. Tilma 

 
Vrijdag 4 oktober 2019  

19:00 uur Rozenkrans bidden  

 

Zondag 6 oktober 2019 

10:00 uur Woord- en Communieviering 

Voorgangers: Mw. A. Adema en Dhr. P.J. Blommaart m.m.v. Mannenkoor  

Koster: Mw. L. Bruin (T 06 2080 0243)  

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

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

Marga ● Jan Strooper ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en 

Simon Oudhuis ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden 

kinderen en kleinkind ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden 

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

● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen 

over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● 

Theo Spaansen ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun 

dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria 

Ligthart-Stam  

 

Vrijdag 11 oktober 2019 

10:00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor T. Vertelman  
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Ons gebed wordt gevraagd voor:  

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

Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart  

 

Vrijdag 11 oktober 2019 

19:00 uur Rozenkrans bidden  

 

Zaterdag 12 oktober 2019  

Mariaviering m.m.v. groep 5  

19:00 uur Gezinsviering  

Voorganger: Mw. M.J. Huits m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn  

Koster: Mw. L. Bruin (T 06 2080 0243)  

 

Zondag 13 oktober 2019 

10:00 uur Eucharistieviering  

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

Lector: Mw. G. Bleeker  

Misdienaars: Lieke en Mieke  

Koster: Dhr. G. Tesselaar (T 06 4006 7396)  

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Jan de Wit ● Overleden familie Entes-Tromp ● Wilhelmus Ligthart, 

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

Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam  

 

Woensdag 16 oktober 2019  
Kerkonderhoud 

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Buter-Blom, Mw. Kok-Tesselaar, Mw. Pluijmers,  

Mw. Kruijer-Commandeur. 

Stofzuigen: Dhr. N. Kruijer  

 

Vrijdag 18 oktober 2019  

10:00 uur  Eucharistieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastoor I. Tilma  
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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 

M 06 12797855 

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 

 

 

 
 

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 

 
Pastoor I.W. Tilma 

Middenweg 541 

1704 BE Heerhugowaard - De Noord 

Mobiel 06 38345350  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Colofon 

 
Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een 

oplage van 675 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het 

parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn. 

 

Marja Buur en Hans Kok: lay-out & tekstverwerking ‘de St. Jacobsschelp’ 

 

E-mail redactie: redactie.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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