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29-nov-2019 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
04-dec-2019 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp”
naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com
10-dec-2019 Eerste dag bezorging boekje
14-dec-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
Herfst doet zijn intrede en het
landschap verandert door de
prachtige herfstkleuren.
Ook in de Katholieke kerk zijn
veranderingen op gang gekomen.
Zo heeft Paus Franciscus 13 nieuwe
kardinalen geïnstalleerd, stuk voor
stuk priesters die de visie van de
Paus op sociale rechtvaardigheid,
rechten van immigranten en de
dialoog met de islam delen. Van
deze dertien hebben er een aantal
stemrecht als er een nieuwe Paus
wordt gekozen. Door deze
installatie wordt de kans vergroot
dat het beleid van deze Paus wordt
voorgezet.
Terug naar onze eigen parochie. De restauratie verloopt goed. Tot nu toe
één tegenvaller en dat is met het natuursteen. In de loop der tijd is het
ijzer gaan uitzetten en heeft de stenen van hun plaats verdrongen. Deze
stelpost heeft wat meer tijd gekost. Het schilderwerk is bijna klaar zo ook
het hakken. Gelukkig voor de buren, want die hebben daar best wel
geluidsoverlast van ondervonden.
In de komende periode zijn er veel activiteiten in de parochie.
Zo geeft Pastoor Tilma een workshop over de ramen van de kerk op
zondag 20 oktober, is de Allerzielenviering met medewerking van het
fanfare Hildegardis op 2 november, Sint Maarten voor de kinderen op
zaterdag 9 november, een optreden van het Jambokoor op zondag 24
november en een workshop over de kerststal door Pastoor Tilma op
zondag 15 december.
We zijn blij met de mensen die dit allemaal willen organiseren en
uitvoeren en we wensen jullie veel succes.
Namens het parochiebestuur, Elma Veldboer- Beemsterboer
3

Rituelen rond het afscheid
Over enkele weken is het weer Allerzielen
(2 november). We gedenken dan de
overledenen, in het bijzonder de overledenen
van het afgelopen jaar. Een dag eerder vieren
we het feest van Allerheiligen. Twee dagen
waarop we onze verbondenheid vieren met hen
die ons zijn voorgegaan.
Binnen de traditie van ons geloof hebben
uitvaarten een bijzondere plek gekregen. De
dood van Jezus aan het kruis en zijn opstanding uit het graf vormen
natuurlijk de kern van ons geloof. Het nieuwe leven dat Jezus tijdens zijn
leven verkondigde, heeft een kracht die zelfs sterker is dan de dood. Ook
dan wil God ons nieuw leven schenken. De rituelen bij een uitvaart geven
daar uitdrukking aan.
Wijwater speelt daarbij een belangrijke rol. Water is het symbool van
leven. Tegelijk brengt water een scheiding aan, die niet zomaar te
overbruggen is. Denkt u maar aan het verhaal van de uittocht uit Egypte,
waarbij het volk Israël voor de Rode Zee stond en niet verder kon. Door
Gods ingrijpen ontstond er echter een weg en onder leiding van Mozes
liepen ze over het droge naar de overkant. Daarom gebruiken we water
ook bij het doopsel: je gaat met God en zijn volk op weg. Bij een uitvaart
geeft het wijwater aan dat de scheiding van de dood niet het laatste woord
heeft. In Jezus heeft God een weg gemaakt door de dood naar nieuw leven.
Daarnaast gebruiken we bij een uitvaart wierook. De symbolische waarde
daarvan heeft een aantal kanten. Allereerst is het een gebaar van eerbied.
Denkt u maar aan de wijzen uit het Kerstverhaal. Zij namen onder andere
wierook mee, een duur geschenk in die tijd. In een uitvaart eren we de
overledene om wie hij of zij is geweest. Daarnaast wordt opstijgende rook
gezien als symbool voor ons gebed en onze hoop op God. De wierook sluit
ook aan bij het Bijbelse beeld van de wolk. Wanneer in de Bijbelse
verhalen God aanwezig komt, dan gebeurt dat vaak in een wolk: verhuld
en toch nabij. Misschien dat u dat herkent in het verhaal van de
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gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Bij een uitvaart plaatsen
we dus met de wierook de overledene als het ware in Gods aanwezigheid.
Hoewel het geen verplichting is, is het een mooi gebruik om bij een
uitvaart de Eucharistie te vieren. Daardoor wordt de overledene verbonden
met de weg die Jezus is gegaan. Het vieren van de Eucharistie stelt immers
de zelfgave present van Jezus aan het kruis en verbindt ons met zijn
verrijzenis. Hij geeft zichzelf in de gedaante van brood en wijn. In de
communie ontvangen we zijn levenskracht. Door het vieren van de
Eucharistie stellen we dus het overlijden en het verdriet in het licht van
Pasen.
Er zijn natuurlijk nog meer symbolen te noemen, zoals het licht van de
kaarsen en het kruisje met de naam. Stuk voor stuk vormen, die ons helpen
om afscheid te nemen en een weg te vinden in het verdriet.
Dit jaar waren er in onze parochie een heel aantal uitvaarten. Met
Allerzielen staan we stil bij hun leven. Het is altijd een dag met een
bijzondere lading. De een kijkt in dankbaarheid terug, de ander voelt ook
nog heel duidelijk het verdriet. Het is zinvol dat we daarin ook elkaars
steun ervaren en samen stil staan bij al diegenen die ons zijn voorgegaan.
Pastoor Tilma

Familieberichten
Van harte gefeliciteerd!
Op 20 oktober viert mevr. V.C. Kramer-Verduin
haar 91ste verjaardag.
Op 3 november viert mevr. J. Kleef-Wenning
haar 91ste verjaardag.
Op 27 november viert mevr. E.D. Blokdijk-Ligthart haar 95ste verjaardag.
Op 13 december viert de heer M. Dekker zijn 94ste verjaardag.
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Sint Caeciliakoor
Het koor zit weer midden in de repetities van een nieuwe mis, het vordert
gestaag en over niet al te lange tijd hopen wij u deze te kunnen laten
horen.
Op 27 oktober en 10 november a.s. begeleidt het koor de mis die wordt
voorgegaan door pastor Vertelman.
Op 17 november is het Sint Caeciliadag en dat is elk jaar voor ons koor
een feestdag. We beginnen de dag met een mis die wordt voorgegaan
door pastor Bleeker; daarna gaan we naar Ahoj voor een gezellig
samenzijn met broodjes en koffie en sluiten af met een drankje.
Wordt lid van het koor en u kunt ook zo’n leuke dag meemaken. Zingen
bevrijdt, schept een band en geeft vreugde, ja ook de muziek die we
zingen in de kerk.
Op 8 december zingen we de mis die wordt voorgegaan door pastoor
Tilma.
Tenslotte vertel ik nu vast dat we zingen op kerstavond, 24 december.
Hierover volgende keer meer.
Annemiek Boom

Koffie drinken
Eenmaal in de maand bent u in de gelegenheid om
na de viering samen een kopje koffie te drinken. De
eerstvolgende keren zal dat zijn op zondag 27
oktober en op zondag 24 november.
Wij hopen u dan weer te mogen begroeten.
Namens de KD-groep, Marja Buur
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Paus Franciscus roept op tot open stellen voor
vernieuwing.
De ecologische crisis in de Amazone dwingt tot ingrijpende maatregelen,
ook in de katholieke kerk. Paus Franciscus roept gelovigen op om oude
gewoonten los te laten en zich open te stellen voor vernieuwing. Critici
vrezen dat hij de deur open zet voor gehuwde priesters.
Ben van Raaij, 6 oktober 2019

Paus Franciscus zondag bij de opening van de speciale synode over de Amazone in de
Sint Pieter in Rome. Beeld EPA

Franciscus deed zijn oproep zondag in Rome in zijn preek bij de opening
van een speciale synode over de toekomst van de kerk in het Amazonegebied. Hij riep de unieke bisschoppenconferentie bijeen uit zorg over de
verwoesting van het grootste regenwoud ter wereld en het onzekere lot van
de inheemse bevolking.
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Zo’n 260 kardinalen, bisschoppen, priesters en leken spreken drie weken
lang over de milieu- en klimaatcrisis, armoede, migratie en inheemse
landrechten. De kerk wordt door inheemse volken gezien als een
bondgenoot tegen de aanvallen van veeboeren, dammenbouwers en
goudzoekers op hun land.
De paus opende de synode met een felle aanklacht tegen oud en nieuw
kolonialisme en de destructieve belangengroepen achter de recente
bosbranden in de Amazone. ‘Gods vuur is juist warmte die aantrekt en
samenbrengt. Het wordt gevoed door samen delen, niet door het najagen
van winst’, aldus de van oorsprong Argentijnse paus, die de Amazone ooit
omschreef als ‘het hart van de kerk’.
Franciscus zei niets over het meest omstreden voorstel in het
werkdocument van de synode, namelijk om in afgelegen gebieden in de
Amazone oudere, gerespecteerde getrouwde mannen (zogeheten viri
probati) uit inheemse gemeenschappen bij wijze van uitzondering tot
priester te wijden.
Dit door lokale bisschoppen geopperde plan moet een antwoord zijn op het
steeds nijpender priestertekort in de Amazone waardoor de (veelal
katholieke) inheemse bevolking steeds minder contact heeft met de kerk.
In 85 procent van de parochies kan de mis niet elke week worden
opgedragen, sommige zien maar eens per jaar een priester. Tegelijk rukken
evangelische zendelingen op met agressieve bekeringscampagnes.
Het introduceren van getrouwde priesters is een brisant voorstel, want het
verplichte celibaat is in de katholieke kerk al decennia een strijdpunt
waarbij progressieven en conservatieven lijnrecht tegenover elkaar staan.
Critici zien het toestaan van getrouwde priesters in de Amazone als een
Trojaans paard dat de hele kerk kan ondermijnen (hoewel Rome al
jarenlang enkele bekeerde Anglicaanse getrouwde priesters gedoogt).
Het voorstel van de getrouwde priesters zou volgens de organisatoren van
de synode een opvatting van de lokale kerken weerspiegelen en niet een
opvatting van de paus. Het is ook niet gezegd dat het wordt opgenomen in
het slotdocument, waarover wordt gestemd. De synode is overigens
adviserend. De paus heeft het laatste woord.
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Bijeenkomst glas-in-loodramen.
Op zondag 20 oktober organiseert de
parochie een bijeenkomst rond de glasin-lood-ramen van de Sint Jacobus de
Meerdere kerk in Tuitjenhorn.
Vanaf 11.15 bent u van harte welkom.
Na een kopje koffie zal er vooral
aandacht zijn voor de ramen boven het
hoofdaltaar.
Pastoor Tilma zal deze bijeenkomst begeleiden. Alle geïnteresseerden zijn
van harte welkom. De bijeenkomst is inclusief lunch en zal rond 14:00 uur
afgelopen zijn.
De glas-in-lood-ramen boven het hoofdaltaar van de katholieke kerk laten
verschillende Bijbelverhalen zien. Sommige daarvan zijn gemakkelijk te
herkennen, andere zijn doorgaans minder bekend. Tijdens de bijeenkomst
ontdekken we welke verhalen worden uitgebeeld. Daarnaast zullen we zien
dat de ramen in Tuitjenhorn aansluiten bij een lange traditie in de kunst en
de uitleg van de Bijbel.
U kunt ook alvast zondag 15 december
noteren in uw agenda. Dan neemt
pastoor Tilma ons mee naar herkomst
en betekenis van de figuren in de
kerststal.
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Kijk naar de lucht, kijk naar de zee
Waar je zult lopen, Ik loop met je mee
Op 2 november is het Allerzielen, van oudsher de dag waarop wij al onze
dierbaren gedenken die gestorven zijn, lang geleden of nog maar pas,
dichtbij of ver weg. De dood is altijd ingrijpend, pijnlijk, ook al hopen en
vertrouwen wij, als gelovige mensen, dat de dood niet het einde is.
Het is een belangrijke en waardevolle traditie in onze Katholieke kerken
om te gedenken en samen te luisteren naar de namen van hen die we dit
afgelopen jaar uit ons midden hebben verloren.
Op zaterdag 2 november om 19.00 uur vindt de Allerzielenviering plaats
in onze kerk in Tuitjenhorn, met medewerking van fanfare Hildegardis.
Iedere belangstellende wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
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Tijdens de Allerzielenviering zullen de namen van de overledenen van
het afgelopen jaar worden genoemd en zal er een kaars worden
ontstoken, voor ieder van hen.
Tevens is er een bidprentje met hierop hun namen.
De nabestaanden die het afgelopen jaar een dierbare uit hun midden
hebben verloren, worden voor deze herdenkingsviering persoonlijk
uitgenodigd.
Na de viering gaan we - met de aanwezigen die daar prijs op stellen - het
kerkhof bezoeken om een ieder in de gelegenheid te stellen een lichtje te
ontsteken bij de graven en urnen. De lichtjes worden bij de uitgang van
de kerk verstrekt.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om in de kerk een kopje
koffie te drinken.
De avondwakegroep en de uitvaartverzorgsters van uitvaartvereniging
St. Barbara zullen bij deze viering ook aanwezig zijn.
Wij wensen alle betrokkenen in deze tijd veel sterkte toe.

Heb je ook helpende handen?
Begin oktober zijn we met een groep van 42 personen uit onze dorpen,
waaronder ook verschillende uit Tuitjenhorn, naar Lourdes geweest.
Daar hebben we met elkaar en de 200 andere Nederlanders veel mogen
meemaken. Een van de mooiste vieringen was die van de handoplegging:
God legt zijn hand beschermend op je neer.
Handen: wat zijn ze belangrijk. Kijk eens goed naar je handen: oude
handen, verweerd door het vele werken? Of krachtige jonge handen die
nog heel wat werk kunnen verzetten? Of een kinderhand? Wat voelt dat
trouwens heerlijk: die kleine hand in jouw grote hand die je mag
vasthouden om samen ergens naar toe te wandelen.
Hopelijk heb je met je handen veel goeds gedaan, naast je werk ook een
handje uitgestoken in verenigingen, groepen, bij de sport, school, kerk.
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Wat geweldig als
mensen daar steeds een
handje bij helpen.
Hopelijk heb je je
handen nooit gebruikt
om anderen te
kwetsen, te
beschadigen, te slaan,
te verminken, om
anderen een leven lang
angst voor jou mee te
geven, want daar zou je je nu enorm schuldig over moeten voelen.
Wat doet het goed om op moeilijke momenten even die hand te voelen
van de ander die je laat ervaren: ik ben er voor jou, ik steun je en jij mij.
Onze handen zeggen hopelijk vooral: we horen bij elkaar, we steunen
elkaar, we laten elkaar niet vallen.
Zo geven handen ons steeds weer houvast en vertrouwen.
Ons geloof zegt ons ook dat God van tijd tot tijd ons de helpende hand
toesteekt, zodat je niet valt, maar nieuw houvast vindt.
Dat hebben we in de viering van de handoplegging samen ook gevoeld,
een hand op je hoofd om te zeggen: “Je bent niet alleen, je hoeft niet
bang te zijn er zijn altijd mensen om je te steunen.” En vooral is er die
God die zegt: “Ik steek je mijn helpende hand toe. Ik wil je sterk
maken.”
Als je daar in kunt geloven kun je veel aan. Ik hoop dat u, dat jij dat ook
zo voelt.
Vind je dit vreemd, voel je Gods hand niet? Weet dan dat God werkt
door mensen. Als iemand met liefde je de helpende hand toesteekt, is het
misschien God zelf die dat doet, want GOD en GOED: het scheelt maar
één lettertje.
Goede, helpende handen van mensen zijn misschien wel Gods helpende
handen.
Heb je ook zulke helpende handen?
Theo Vertelman.
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Viering in parochiekerk Jacobus de Meerdere met
het koor ‘Veni Foras’
Het koor ‘Veni Foras’ (www.gregoriaanskoor-schoorl.nl)
Onverwachts werd ons gregoriaans koor ‘Veni Foras’ (dit betekent…
kom naar buiten) uit Schoorl gevraagd voor een muzikale ondersteuning
van de dienst op zondag 29 september jongstleden. Voor ons betekende
dat een hele uitdaging, want normaal gesproken zing je als koor de
gezangen die horen bij deze zondag, die altijd gewijd is aan de aartsengel
Michael. Al die gezangen in het gregoriaans, die hierbij gezongen
worden, zouden we nooit op tijd kunnen oefenen.
Gelukkig konden we een aangepast programma doen met een Introitus
(solo gezongen door de dirigente), een Kyrie, het Alleluia, een oud
meerstemmig Engels lied ‘There is no rose’, het Sanctus en Agnus Dei.
Tenslotte twee Russische meerstemmige liederen; Tebe Pojem (Wij
prijzen U) en Blagoslovi (Prijs de Heer).

Het thema van de dienst
De beide voorgangers gingen voor in een
dienst die als thema had dat de dood niet het
laatste woord heeft, maar geloof, hoop en
liefde nieuwe mogelijkheden voor het leven
bieden. De lezing in de dienst ging dan ook
over ‘de opwekking van Lazarus’. Dit
Bijbelse verhaal kunt u lezen in het evangelie
van Johannes, hoofdstuk elf. Het gaat in dit
wonderlijke verhaal over Lazarus waar Jezus
tegen hem zegt: ”Lazarus, kom naar buiten uit
het graf’. Juist deze lezing sluit niet alleen aan
bij het thema van de dienst, maar past ook bij de naam van ons koor.
De opwekking van Lazarus
(begin 13e eeuw, Sint Katharinaklooster, Sinaï Egypte)

13

Gedragen door de prachtige akoestiek van deze kerk werd het een
bijzondere dienst. De aanwezige parochianen applaudisseerden zelfs
bescheiden na afloop. Dat is niet zo gebruikelijk in een kerk, omdat ons
koor altijd een toegevoegde waarde betekent en ondergeschikt blijft aan
de dienst zelf. Maar we ervaarden het wel als een teken van waardering
voor onze bijdrage aan deze speciale uitermate sfeervolle viering.

Tenslotte
Na afloop heeft het koor in de koffiekamer onder het genot van thee en
koffie enkele gesprekken gevoerd met de voorgangers, de koster en andere
aanwezigen over het gregoriaans, de werkzaamheden aan de buitenkant
van de kerk en minstens zo belangrijk een wederzijdse kennismaking
gemaakt.

De Jacobusschelp
Bij het verlaten van de kerk ontdekten we in de voormuur het teken van
Jacobus de Meerdere in de bekende Jacobusschelp. Voor pelgrims naar
Santiago di Compostella een aanduiding dat ze op
de goede weg zijn. Het werd ons duidelijk waarom
deze kerk zo is genoemd. We kunnen tenslotte
terugzien op een sfeervolle bijeenkomst die ook de
gelovigen in de kerk zal hebben aangesproken.
Namens het koor Johan Mink

Het koor ‘Veni Foras’

14

15

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
Op de valreep, want als u dit leest zitten wij al een week in Kenia en
bezoeken wij de projecten daar.
Onze eerste projecten zijn de jongens en meisjes gevangenis in Kamea.
De volgende dag hebben we een vergadering met De Foundation Friend
of Father Joseph in Kenya. En vanavond hoorde ik dat we eindelijk ons
certificaat van de regering binnen hebben en we erkend zijn als een
officiële stichting in Kenia.
Na de vergadering komt om 13.00 uur een vertegenwoordiger van de
bank om officieel een bankrekening te openen, dat gaat dan door
handtekeningen van de leden van deze Foundation en mijn handtekening.
Dit betekent dat we dan rechtstreeks geld over kunnen maken naar deze
stichting, wat nu nog moest via de rekening van Father Joseph. Dat is
altijd perfect gegaan, maar dit is veel beter.
De actie van slager Frank met zijn JOSEPH BURGERS is voorbij maar
de opbrengst is nog niet bekend. Zo gauw we weten wat deze burgers
hebben opgebracht voor ons, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.
Frank bedankt voor deze geste.
Dan hebben we nog meer goed nieuws, want er is schoon water in
Benon, een dorpje in de Cherigani Hills. Met een krachtige boor van de
regering hebben ze dwars door een rots geboord om aan schoonwater te
komen, dat is gelukt. Nu zijn ze ook begonnen met deze boor een bron te
16

slaan in Saboti een dorpje aan de andere kant van de berg. Weer dwars
door een rots. We hopen ook dat dit gaat lukken en houden u op de
hoogte.
Het duurt nog wel even maar als u 24 november vrij houdt dan kunt u
’s middags van half 3 tot 15.45 uur genieten van het Jambokoor. Zij
treden op in onze kerk met een concert van Keniaanse Kerstliederen met
als thema : “ Op weg naar Kerst.”
Dit concert is speciaal als dank voor al de goede gevers en sponsors van
onze projecten.
Maar natuurlijk is iedereen van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
St. Vrienden van Joseph,
Liesbeth

Vieringen en Intenties van 20 oktober t/m
13 december 2019
Zondag 20 oktober 2019
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor I. Tilma m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Misdienaars: Sutji en Plien
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ●
Familie Kruijer-Strooper ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden
familie ● Paul Bruin, familie Bruin-Appelman en familie Ligthart ● Sjoerd
Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes
Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam
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Vrijdag 25 oktober 2019
10:00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor I. Tilma
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie
Stoop-Kramer ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ●
Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Vrijdag 25 oktober 2019
Rozenkrans bidden
Zondag 27 oktober 2019
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Huits
Misdienaars: Kjore en India
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
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 ● Cees Bleeker, Catharina BleekerGildemeyer en overleden kinderen ● Familie Dekker-Bommer en
Jantje ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen en familie MooijPronk en overleden kinderen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin
● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten,
Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ●
Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen
Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ●
Johannes Kleibroek, Elisabeth Kleibroek-Groen en Simon Oudhuis ●
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
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dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha
Maria Ligthart-Stam

Na de viering drinken wij graag met u
een kopje koffie!
Woensdag 30 oktober 2019
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Blankendaal-Diemeer, mw. G. Kruijer-Mulder, mw. KaandorpPronk, mw. Th. Beemsterboer.
Stofzuigen: dhr. P. Beemsterboer.
Vrijdag 1 november 2019
Allerheiligen
10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor I. Tilma
Zaterdag 2 november 2019
Allerzielen
19.00 uur Gebedsviering
Voorgangers: mw. Bruin en mw. Buiter m.m.v. Fanfare
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden
kinderen ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly,
Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria
Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels
en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ●
Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Johannes
Pronk, Maria Pronk-Bommer en de kinderen ● Overleden ouders
Karsten-van Langen ● Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ● Wim
Strooper en zijn familie
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Zondag 3 november 2019
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Vlaar m.m.v. Mannenkoor T
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Mieke en Kaitlin
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Giens Kuilboer-Ooijevaar ● 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 ● Mattheus Pronk, Elisabeth
Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Niek en Catharina HoogeboomBerger ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk ● Overleden familie
Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus
Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Voor een 60-jarig
huwelijk, dochter Elly en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes
Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam
Vrijdag 8 november 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
Zaterdag 9 november 2019
Sint Maarten
19.00 uur Gezinsviering
Voorganger: mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Zondag 10 november 2019
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor
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Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Lieke en Plien
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Alie Groot-Bruin, Rinus Groot en kleinzoon Job ● Petrus Blom en Maria
Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam
Woensdag 13 november 2019
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Ina Stoop, mw. Van Kralingen-Kuilboer, mw. Glas-Rademaker.
Stofzuigen: dhr. Jan Ligthart
Vrijdag 15 november 2019
10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker
Zondag 17 november 2019
Caeciliadag
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Bakker
Misdienaars: Sutji en India
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Theo Spaansen ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam
Woensdag 20 november 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
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Vrijdag 22 november 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 ●
Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie StoopKramer ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie
Zondag 24 november 2019
Christus Koning van het heelal
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor I. Tilma m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Misdienaars: Kjore en Lieke
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen,
Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis ● Broeder
Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ●
Familie Dekker-Bommer en Jantje ● Familie Kruijer-Strooper ● 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,
Elisabeth Kleibroek-Groen en Simon Oudhuis ● Overleden familie van
Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ●
Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Toos Karsten-Wit
● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina LigthartBoekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en
Margaretha Maria Ligthart-Stam
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Na de viering drinken wij graag met u
een kopje koffie!

Zondag 24 november 2019
14.30 uur Concert door het JAMBOKOOR “Op weg naar Kerst”
Georganiseerd door de St. Vrienden van Joseph.
Woensdag 27 november 2019
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Strooper-Blom, mw, Trudie Groot en mw. Kruijer-Strooper, mw.
Pancras-Driesse.
Stofzuigen: dhr. Ger Groot en dhr. Rein Kruijer.
Vrijdag 29 november 2019
10:00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor I. Tilma
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 1 december 2019
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: Mieke en Plien
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Guurtje Blankendaal ● Jan Strooper ● Johannes Oudhuis, Cornelia
Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Johannes Pronk, Agatha PronkBlankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Margaretha LigthartSchotten en overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper
en overleden kinderen ● Nel Spaansen-Boekel en haar zoon John ●
Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over
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zijn gezin ● 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
Vrijdag 6 december 2019
10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart
Zondag 8 december 2019
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Huits
Misdienaars: Sutji en Kaitlin
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Petrus
Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en
zegen over zijn gezin ● Wilhelmus Ligthart, Catharina LigthartBoekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en
Margaretha Maria Ligthart-Stam
Woensdag 11 december 2019
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Kruijer-Baas, mw Van Kralingen-Kuilboer, mw. Pronk-Tesselaar.
Stofzuigen: dhr. Cor Kruijer.
Vrijdag 13 december 2019
10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● 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 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 pmt.jacobus@outlook.com
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
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
1747GS 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 675 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het
parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.
Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking
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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