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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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24-jan-2020 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
29-jan-2020 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp”
naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com
4-feb-2020 Eerste dag bezorging boekje
9-feb-2020 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
In de wandelgangen komen we
regelmatig mensen tegen die ons het
een en ander vragen over de
restauratie. Vandaar deze keer in de
Schelp, in het stukje van het
parochiebestuur, een interview met
Klaas Bleeker.
Wat was de eerste keer dat je iets
restaureerde voor/aan de kerk?
De allereerste keer was in 1960; het
ging hier om het herstellen van het
half verbrande bureautje van Pastoor
Meijnders. Pastoor rookte graag
sigaren. In 1963, tijdens de strenge
winter, had aannemer Niek Duin graag
dat ik het verrotte puntje hout, hoog
aan het kruis aan de oostzijde, kant
Dorpsstraat, ging herstellen. Dakdekker Stam was op dat moment bezig
om de leien te vernieuwen.
Hoe verliep het verder, wanneer werd je officieel bouwkundige van het
kerkgebouw?
In 1969 nam ik het stokje over van Jan de Das. Het gebouw is altijd goed
onderhouden. De staat van de kerk is goed. Onder Pastoor Meijnders werd
de communiebank verbouwd tot twee altaars. Eén waar de priester achter
staat en het andere deel is verbouwd tot altaar in de Mariakapel.
In 2009 is het gebouw aan de binnenkant grondig verbouwd.
O.a. de sacristie, de kerkbanken zijn bekleed met kussens, de toiletten,
vergaderruimte, werkruimte voor de kosters, ruimte voor het
bloemschikken, ruimte voor het archief, alles is geverfd, het marmeren van
de pilaren etc. De vrijwilligers hebben hele prettige werkruimtes. Ook is
toen de pastorie verkocht. Deze is verbouwd tot drie appartementen. Van
de opbrengst van de verkoop van de pastorie is geld gereserveerd voor de
restauratie van nu. De buitenkant van het kerkgebouw.
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Hoe wordt de huidige restauratie gefinancierd?
De totale kosten zijn 265.000 euro, welke voor 40% vergoedt worden door
subsidie van de provincie. De overige 60% wordt betaald deels uit de
reservepot van de verkoop van de pastorie en deels door legaten die we de
afgelopen jaren gekregen hebben. Het komt gelukkig nog af en toe voor
dat er na een overlijden een deel van de erfenis aan de kerk geschonken
wordt. Vele families van Tuitjenhorn hebben daar nu letterlijk hun steentje
aan bijgedragen.
Wat wordt er precies gerestaureerd?
Alle nodige werkzaamheden aan de buitenkant van dit 160 jaar oude
gebouw worden meegenomen. Zo wordt het voegwerk gedaan en het
schilderwerk. Van het natuursteen is bekend dat dit verankerd is in ijzeren
staven. Dit is gaan roesten, is daardoor gaan uitzetten, waardoor het
natuursteen de kans loopt te gaan barsten. Dit is hersteld. Van de glas in
loodramen is het voegwerk rondom hersteld en is alles even nagelopen.
Qua tijdschema lopen we redelijk in de pas. We lopen twee weken achter,
maar dat kan ook niet anders met al die regen van de laatste tijd. Daardoor
wordt het schilderwerk afgemaakt in het voorjaar, zo ook de restauratie
aan de oostgevel. Voor de Kerst gaan de steigers weg.
Loopt het meer en minderwerk een beetje in de pas?
De ene post valt mee, de andere valt iets tegen. Op zich loopt het mooi in
de pas. Wel is gebleken tijdens de restauratie dat er houtworm, de boktor,
zit boven in de toren. Een specialist gaat hier wat aan doen. De Paaskaars
met houtworm gaan voor een maand de vriescel van -26 graden in bij
Blankendaal Coldstore.
Voorlopig zijn we weer voor een jaar of 30 klaar. Er blijft natuurlijk altijd
onderhoud aan dit monumentale pand. Denk maar aan het schilderwerk.
Waar ben je trots op?
Ik ben er trots op dat dit gebouw, dat indertijd door zes à zeven tuinders
opgezet is er zo voorstaat. Het is een sieraad voor het dorp. Een
dorpsmonument. Ik hoop dat er in de toekomst ook weer middelen blijven
om dit gebouw voor het dorp te kunnen behouden.
Namens het parochiebestuur,
Elma Veldboer- Beemsterboer
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Hoor de engelen zingen!
“Hoor, de englen zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer. …”
Zingen hoort bij Kerstmis. Vertedering,
verwondering en blijdschap klinkt door in de
kerstliederen die ook wij weer volop zullen
zingen. Bij de geboorte van Jezus zongen de
engelen: “Eer aan God in den hoge en vrede op
aarde aan de mensen”. Ze loofden God, omdat
het kind in de kribbe niet zomaar een kind was
(voor zover je dat van kinderen kunt zeggen),
maar Gods Zoon.
“… Vreed’op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.”
Zo gaat de tekst van het kerstlied verder. ‘Verzoening’ is misschien niet
onze eerste gedachte bij Kerstmis. Toch wijst de dichter van het lied
hiermee op het levensdoel van Jezus: de verzoening tussen God en
mensen. Een verzoening die Jezus zelf belichaamt: helemaal Gods Zoon
en ook helemaal mens, God-met-ons.
In het kerstkind laat God zien dat Hij ons aanneemt zoals we zijn, met al
onze tekorten. We mogen er zijn. Jezus laat het in zijn leven zien: Hij
verkondigt een boodschap van vergeving voor ieder die zich tot God wil
bekeren. Zo opent Hij een bron van “vrede op aarde aan de mensen van
Gods welbehagen”. Een nieuw begin voor wie weer met God verder wil.
Kortom: met Kerstmis vieren we niet alleen Jezus’ geboorte, maar het
nieuwe leven dat Hij aan ons allemaal heeft gebracht. Door Hem worden
we herboren tot kinderen van God. Als dat geen reden tot zingen is! Geen
wonder dat het bovengenoemde kerstlied afsluit met:
“… dat wij ongerept en rein
nieuw geboren zouden zijn.”
Ik wens u allen alvast een zalig Kerstmis!
Pastoor Tilma
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Allerzielenviering
Kijk naar de lucht,
kijk naar de zee
Waar je zult lopen,
Ik loop met je mee
Zaterdag 2 november was het
Allerzielen en met Allerzielen
herdenken we al onze dierbare
overledenen.
In de kerk hebben we een mooie viering gehad.
Er werden gedichten voorgelezen en een lezing van de heilige apostel
Paulus, over de liefde. Tussendoor speelde fanfare Hildegardis enkele
mooie nummers, zoals Memory en Night in white satin.
Iedereen werd uitgenodigd om een kaarsje, die aangestoken is aan de
paaskaars, te plaatsen op de trap van het altaar, een mooi gezicht al die
lichtjes die de hele viering bleven branden.
Vervolgens werd er voor alle overledenen van het afgelopen jaar een kaars
aangestoken en een kort in memoriam voorgelezen.
Na het Ave Maria liepen we vanuit de kerk naar een mooi verlicht
kerkhof.
Daar hebben we samen nog geluisterd naar een gedicht en de trompet met
` Een laatste groet`, waarna een ieder zijn/haar kaars kon plaatsen bij hun
dierbare op het graf.
Er was nog gelegenheid om daarna koffie te drinken in de kerk om nog
even samen na te praten.
Het is mooi om met zovele mensen al onze dierbare overledenen te
gedenken.
We willen de vele vrijwilligers hartelijk bedanken die mee hebben
geholpen om deze viering mogelijk te maken.
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Hier het gedicht dat gelezen is op het kerkhof
Omdat ieder lichtje een verhaal is,
groter dan alle woorden.
Van missen en dood,
Van liefde levensgroot,
die we spraken en hoorden.
Daarom maken we licht.
Omdat samen niet alleen is,
als de dagen donker zijn.
Zo ver weg, zo dichtbij,
de sterren ver voorbij,
delen in liefde en pijn,
Daarom maken we licht.
Omdat alles er mag zijn,
als je touwt om een vriend.
De schreeuw en de stilte,
de warmte en de kilte,
die je steeds weer op je weg vindt.
Daarom maken we licht.
Omdat ze nooit worden vergeten,
omdat ze werkelijk bestaan.
Iedere naam, ieder lichtje,
iedere ziel, ieder gezichtje,
gekoesterd in je hart voortaan.
Daarom maken we licht.
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Sint Caeciliakoor
Zondag 17 november heeft het St. Caeciliakoor weer haar jaarlijkse Sint
Caeciliadag gevierd met een mis en aansluitend een lunch en drankje in
AHOJ. Zoals altijd weer heel gezellig!
Nu zijn we druk bezig met de repetities voor de kerst; we zingen de
bekende Nederlandse liedjes die iedereen in de kerk kan meezingen en een
aantal buitenlandse kerstliederen.
We zingen de Christkindlmesse van Reimann, een prachtige mis. Deze
hebben we al vaker gezongen. We doen dit op kerstavond, dinsdag 24
december 2019 om 20.00 uur
Voor aanvang van de mis beginnen we om 19.30 uur met het zingen van
kerstliedjes, zodat we mensen die vroeg komen hiermee sfeervol welkom
kunnen heten, in de mooi versierde kerk.
Verder zingen we op zondag 22 december 2019, 12 januari 2020 en 9
februari 2020.
De leden van het koor wensen iedereen een mooie kerstviering, liefdevolle
kerstdagen en een gezellige jaarwisseling.
Annemiek Boom, Secretaris

De vierde wijze
Zondag 24 november was ik bij het concert van het Jambokoor. Wat een
prachtige middag was dat. Door het koor, maar ook door het verhaal wat
verteld werd. Een Advent-, Kerst en Paasverhaal in één. Voor hen die er
niet bij waren of het niet kennen, en voor hen die het heel slecht gehoord
hebben, wil ik het in het kort nog een keer vertellen.
Dit prachtige verhaal vertelt van de zoektocht van de Zoroastrische hoge
priester Artaban, die het teken aan de hemel heeft gezien dat er in het land
van Judea een koning geboren zal worden, die de zoekende wereld een
10

groot licht zal brengen. Artaban begrijpt de grote betekenis van dit teken.
Hij had daarom heel graag met drie andere wijzen, Caspar, Melchior en
Balthasar, mee gewild om die nieuw geboren Koning te eren, maar hij
kwam te laat bij de andere drie in Babylon aan, doordat hij onderweg een
aantal dagen voor een gewonde man, die langs de kant van de weg lag, had
gezorgd.
Voordat hij vertrok had hij al zijn bezittingen verkocht en voor het geld
drie prachtige edelstenen terug gekocht, die Hij aan het Kind wilde geven.
Om naar Israël te kunnen gaan, had hij een karavaan nodig en dat kostte
hem zijn eerste edelsteen. Hij moest met die karavaan een lange reis
maken door de woestijn. Zijn helpers in de karavaan konden dat niet aan
en lieten hem één voor één in de steek. Eén knecht was ook aan het eind
van zijn Latijn maar bleef Artaban trouw. Artaban zorgde daarom goed
voor hem en liet hem zelfs op zijn kameel zitten, terwijl hijzelf ging lopen.
De knecht werd onderweg hevig verliefd toen zij logeerden bij een gezin.
Artaban vond dat de knecht daar moest blijven, bij zijn geliefde. Alleen
vervolgde hij de lange weg naar Betlehem. Daar kwam hij bij een huis
waar hij een moeder met een klein kindje zag. De vrouw vertelde hem dat
de drie wijzen weer waren vertrokken, maar ook dat het gezin uit Nazareth
was gevlucht naar Egypte.
Terwijl Artaban daar was, kwamen er soldaten langs die alle kleine
kinderen mee namen om hen te doden. De vrouw was doodsbang. Artaban
ging voor de deur staan en kocht de soldaten om met de tweede edelsteen.
Zo had hij het kind gered. De vrouw was hem eeuwig dankbaar.
Artaban ging met de enig over gebleven steen ook naar Egypte en zocht
jaar na jaar naar de Koning, maar vond hem niet. Wel hielp hij zieken,
arme mensen, vluchtelingen en gevangenen. Oud en moe ging hij na 33
jaar uiteindelijk naar Jeruzalem. Daar was het een drukte van belang en er
hing een dreigende sfeer. Er zou een terechtstelling plaats vinden: Jezus
van Nazareth zou gekruisigd worden. Artaban stond te trillen op zijn
benen: was dit de Koning die hij zocht? Misschien kon hij Hem nog
vrijkopen met zijn laatste edelsteen.
Terwijl hij met de menigte mee liep, zag hij in een zijstraat hoe soldaten
een meisje met zich mee sleepten. Ze wilden haar verkopen als slavin. Ze
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schreeuwde naar Artaban om hulp. Wat kon hij anders doen dan met zijn
laatste edelsteen het meisje vrijkopen.
Het werd aardedonker en de grond begon te beven. Het meisje zag hem
vallen en ze hoorde hem fluisteren: “Maar Heer, wanneer zag ik U dan
hongerig en heb ik U te eten gegeven? Of dorstig en heb ik U te drinken
gegeven? Wanneer zag ik U dan als vreemdeling en heb ik U opgenomen?
Of naakt en heb ik U gekleed? Wanneer zag ik U ziek of in de gevangenis
en heb ik U bezocht? Drie en dertig jaar heb ik U gezocht, maar nooit heb
ik U gevonden”. In de verte hoorde het meisje een stem die zei: “Wat je
voor mijn broeders hebt gedaan, heb je voor mij gedaan”. Een glans van
blijdschap en verwondering kwam over het gezicht van Artaban. Hij gaf
nog een laatste zucht. Artaban had zijn Koning gevonden.
Marion Bleeker – Burger.

Kerstmis voor de kinderen.
Net als alle jaren is er ook dit keer weer ruimte om Kerstmis in de kerk
met kinderen te vieren.
In deze bijzondere tijd, waarin we wachten op het kindje Jezus, dat vrede
en licht zal brengen, zijn er twee speciaal voor de kinderen ingeruimde
momenten.
Dinsdag 24 december om 18.00 uur is de Herdertjesviering.
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Deze heeft als thema: Bij de schapen in de stal
De kinderen horen het verhaal van Simon, die een schaapje zoekt, maar
Jozef, Maria en het kindje Jezus vindt.
De Woord- en communieviering wordt verzorgd door de
Gezinsvieringwerkgroep, het Jeugdkoor zingt en voorganger is Mariosé
Huits. Alle kinderen zijn welkom, maar er is helaas geen crèche voor de
allerkleinsten.
Op woensdag 25 december om 14.00 uur is er het traditionele Kerstspel.
Het Jeugdkoor, de misdienaars en vele andere kinderen spelen het
kerstverhaal en samen zingen we de traditionele kerstliederen. Na afloop
mogen we het echte kerstkind van dichtbij bekijken. En natuurlijk is er het
traditionele kaarsje en een mandarijntje.
Wij hopen u bij één van de vieringen te zien.

Familieberichten
Van harte gefeliciteerd!
Op 24 december viert mevr. D.A. Stoop - Groot
haar 90ste verjaardag.
Op 7 januari viert de heer C.S. Stoop zijn 91ste
verjaardag.
Op 11 januari viert de heer A.C. Bruin zijn 91ste verjaardag.
Op 15 januari viert mevr. A.A. Boekel - Tervoort haar 97ste verjaardag.
Op 8 februari viert mevr. A.J. Tesselaar - Deutekom haar 90ste verjaardag.
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Informatie bijeenkomst over de kerststal in de
Parochiekerk te Tuitjenhorn
Op zondag 15 december organiseert de parochie een bijeenkomst over de
herkomst en betekenis van de kerststal. De bijeenkomst zal rond 11:15u
beginnen. Na een kopje koffie horen we over de geschiedenis van de
kerststal en bespreken we de achtergrond van de verschillende personen in
de kerststal. 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.
Misschien heeft u tegen die tijd ook de kerststal weer van zolder gehaald.
Of haalt u in de dagen voor Kerstmis de beeldjes weer zorgvuldig uit de
kranten tevoorschijn om ze een plekje te geven tussen het mos en de
lichtjes. Het is één van de mooie tradities die we rond de kerstdagen
hebben. De kerststal zorgt voor gezelligheid in huis. Deze bijeenkomst laat
u nog meer van uw vertrouwde kerststal genieten!

14

Koffie drinken
Eenmaal in de maand is er gelegenheid om na de
viering samen een kopje koffie te drinken. De
eerstvolgende keren zal dat zijn op 26 december
(2de Kerstdag) en na de oecumenische viering op
zondag 19 januari 2020.
Wij wensen u allen fijne feestdagen.
Namens de KD-groep, Marja Buur

Kerstgedicht: Verbondenheid
Als jij mij de hand reikt
voel ik me zo vertrouwd
met jou verbonden:
ik ben niet alleen!
Als een mens je de helpende hand reikt
voel je je zo gesteund, zo geholpen:
je kunt het leven aan
verbonden met elkaar, geworteld in het leven!
Helpende, steunende,
beschermende, veilige,
vertrouwde handen:
je hebt ze zo nodig!
15

Toen lang geleden reikte God die nacht
mensen de hand in een kind.
Nog altijd reikt hij mensen de hand
om te laten voelen:
je bent niet alleen
ik ben met je verbonden!
Als je kunt geloven in die helpende hand
voel je je in het leven geworteld, beschermd
veilig, vertrouwd, met hem verbonden:
ik ben niet alleen!
Verbonden met elkaar, geworteld in het leven
ben ik niet alleen:
God raakt me in dit kind, in jou!
Ik wens U ook namens Gerda
mooie Kerstdagen
en voor 2020
vele helpende, steunende handen toe,
opdat je je veilig en vertrouwd voelt.
Theo Vertelman
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De kerstster en Maria
In de maand december begint de
Adventstijd als voorbereiding voor het feest
van Kerstmis. De kerstspullen die de meeste
mensen bewaren worden uit dozen en
verpakkingen gehaald: kerststerren,
versieringen, lichtjes en vaak ook een
kerststal. Zelf heb ik nog een mooie
kerstster van hout die in de vijf regelmatige
punten haar fraaie vorm laat zien. Deze
vorm is van oorsprong afgeleid van de planeet Venus die een aantal
bijzondere eigenschappen heeft. Eigenschappen die eveneens aan Maria
worden toegeschreven.

De kosmische oorsprong van de vijfpuntsster
Kort na zonsondergang is er in deze maand een lichtende ster te zien heel
laag aan de zuidwestelijke hemel, wanneer er tenminste geen bewolking is.
Deze ster is afkomstig van de planeet Venus. Zij wordt in de sterrenkunde
in decembermaand de Avondster genoemd. Tot wel drie uur na
zonsondergang kan deze planeet Venus namelijk in haar grootste glans
worden waargenomen. In oude tijden werd zij daarom de godin van de
schoonheid genoemd.
In de oudheid was men reeds op de hoogte
van deze ster die in de kosmos in acht jaar tijd
een regelmatige vijfhoek beschrijft. Met een
deftig woord ook wel aangeduid als het
pentagram (penta = vijf). Deze regelmatige
vijfhoek van de kerstster vinden we als
kosmisch ontwerp overal terug als teken van
harmonie, nieuw leven en vernieuwing. Het
is terug te vinden in veel culturele richtingen
en maatschappelijke organisaties, zoals
bijvoorbeeld in de vlag van de stad
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Maastricht. Zelfs in het logo van de atletiek vereniging Nova te
Warmenhuizen vindt men deze bijzondere vorm terug.

Maria en de kerststal
Al die eigenschappen van schoonheid, nieuw
leven en groei, gesymboliseerd door de
vijfpuntige kerstster, stralen in het bijzonder af
op Maria. Zeker in de afbeelding van haar in de
bekende voorstelling van de schilder Rafael: de
Madonna met het kind. Maria die het kindje
Jezus op haar armen draagt. Het schilderij geeft
als het ware, tezamen met de engelenwezens en
de vader- en moederfiguur aan weerszijden van
de Madonna, een beeld van een onzichtbare
hemelse wereld. Even worden hier de gordijnen
opengetrokken om de hemelse sfeer te laten zien
en mogen we door de ogen van de schilder de schoonheid van het tafereel
en het Nieuwe Leven van het kindeke Jezus aanschouwen.

De kerststal
Wanneer de herders en de drie koningen Maria vereren met haar geboorte
van het kindje Jezus, staat er een heldere ster boven de stal. De vijfpuntige
kerstster die ons wijst op het Nieuwe Leven: de weg naar harmonie en
vrede voor alle mensen. Met Kerstmis is dat de wens die in onze tijd meer
dan ooit nodig is.

Met Driekoningen herdenken we het gebeuren dat de Drie Wijzen uit het
Oosten de ster zagen en helemaal zeker weet ik dat niet, maar dat zou best
wel eens de ster van de planeet Venus kunnen zijn. De drie koningen
18

Caspar, Melchior en Balthasar daardoor op weg gingen naar de kerststal,
geleid door deze ster. Alwaar zij tenslotte knielend hun kostbare
geschenken bij het kindje neerlegden.
Johan Mink

Oecumenische viering
Op zondag 19 januari a.s. om 10 uur is er in de
R.K. Kerk van Tuitjenhorn een oecumenische
viering in het kader van de bidweek voor de
eenheid der kerken.
Deze viering wordt georganiseerd door de Raad
van Kerken Harenkarspel. De viering wordt
voorgegaan door ds. Robert Blaauw en pastoor
Ignas Tilma, m.m.v. het Kinderkoor uit
Waarland en het Mannenkoor uit Tuitjenhorn.
Voor de inhoud van de viering is gebruik
gemaakt van de liturgie die aangeboden is door
de Nederlandse Raad van Kerken en het verhaal van de schipbreuk van
Paulus op Malta staat centraal. Leiden wij op de woeste zee van ons leven
niet allemaal wel eens schipbreuk of vinden wij schipbreukelingen op ons
strand? Tijdens deze oecumenische viering zoeken we antwoorden op de
vragen die wij als christenen hierbij hebben.
De collecte is bedoeld voor het Veteranenhuis in Schagen, een inloophuis
bedoeld voor veteranen die gelijkgestemden willen ontmoeten. Maar niet
alleen (oud)militairen zijn welkom: het huis is er ook voor
ambulancepersoneel, agenten en brandweerlieden die na een heftige
ervaring behoefte hebben aan een goed gesprek met ervaringsdeskundigen.
We hopen op een sfeervolle viering. Na afloop drinken we samen koffie in
de kerk
19

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,
Na het prachtige concert van het Jambokoor 2 weken geleden zijn we
alweer druk bezig om ons
nieuwe grote project voor het
komend jaar te promoten.
We willen graag 4 lokalen
bouwen in Mwitha. Dit dorp
ligt midden in de Mount
Elgon. Zo’n 30 km van Kitale.
Waar de meeste van onze
projecten zijn. Waarom gaan
we hier bouwen.?
Omdat dit dorp ver weg ligt van de bewoonde wereld en de weg er naar
toe bijna onbegaanbaar is, zoals u heeft gelezen, de ouders zelf hebben het
initiatief genomen om voor het voortgezet onderwijs een schooltje te
bouwen.
De lokalen op dit moment bestaan uit modder opgetrokken tussen een
raamwerk van takken. Bijna geen licht en erg ongezond.
Geen situatie voor een lange tijd. Omdat zo’n school zo’n € 60.000 kost
kunnen we dit niet in een jaar voor elkaar krijgen, daarom starten we dit
jaar met de bouw van de eerste 2 lokalen. De andere lokalen hopen we in
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2021 en 2022 te realiseren. Zodat binnen 4 jaar deze leerlingen ook goed
onderwijs kunnen krijgen. De regering betaalt het salaris van de
leerkrachten. Dus samen sterk.
Het is zo’n goed project omdat de ouders het zelf opgezet hebben en
meewerken aan de bouw. Er is geen gelegenheid om in de stad te studeren,
dat is te ver weg en om de studenten naar een boarding school te sturen is
te duur, het is een hele arme gemeenschap. Ze leven van een klein stukje
land en wat koetjes of geiten en kippen.
Wij zijn dan ook heel blij dat we met uw hulp dit project kunnen
realiseren.
Misschien heeft u de zuil al zien staan bij DEEN want
we mogen de statiegeldbonnen weer innemen. Dit tot
kerst. Een prachtig gebaar van onze manager die
Kenia een warm hart toedraagt. Hopelijk kunnen we
via deze statiegeldbonnen weer wat stenen voor de bouw regelen.
Wij wensen u allen fijne Kerstdagen en voor het nieuwe jaar alle goeds.
Stichting Vrienden van Joseph, Liesbeth.

Nieuws over het Heilig Vormsel 2020
Ook in 2020 zullen er uit onze parochie weer kinderen van groep 8
gevormd worden. Het vormsel zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 16 mei
2020 in de Jacobus de Meerdere kerk te Tuitjenhorn, aanvang 18.30 uur.
Bij de voorbereiding spelen de ouders een belangrijke rol. De kerk en de
St. Barbaraschool zijn uiteraard bereid de ouders bij deze taak te
ondersteunen.
Juf Mariosé Huits zal samen met de kinderen aan het vormselproject ‘In
Vuur en Vlam’ werken. Dit is een project wat goed aansluit op de
belevingswereld van de kinderen, echt van deze tijd! Deze lessen zullen
worden gehouden op school, tijdens en/of gedeeltelijk aansluitend aan de
schooltijden.
De eerste les zal starten in de week van 24 februari 2020.
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Ook kinderen van andere scholen/parochies zijn van harte welkom!
We hebben op dinsdag 4 februari een ouderavond gepland waarin we met
elkaar zullen praten over het vormen, de inhoud en werkwijze van het
project en de praktische zaken rondom de Vormselviering. De ouderavond
vindt plaats om 19.30 uur op de St. Barbaraschool.
Op zondag 22 maart zullen alle vormelingen aan onze parochie worden
voorgesteld. Deze viering in samenwerking met het koor D’Cymo begint
om 10.00 uur.
Als u uw kind wilt laten vormen, kunt u het onderstaande strookje
invullen.
De bijdrage voor het vormsel is € 20,00 per kind.
Graag ontvangen wij dit ingevulde strookje tezamen met de bijdrage
uiterlijk vrijdag 13 december 2019.
Als u nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Vriendelijke groeten, Werkgroep Vormsel.
Sandra Kaandorp tel: 0226- 395812 tomass@quicknet.nl
Annaly Buter tel: 0226- 391819 annaly.buter@quicknet.nl

Naam: ………………………………………………………….………………………………………………
Adres: …………………………,,,,,,,,,,,………..…………….… Postcode: ………,,,,,,,,,,,,………….…
Woonplaats: ……………………………........................……Tel.nr.: …………………….….………..
E-mail adres: ………………………………………...……...@ …………………………………..……...

22

Gaat U mee op bedevaart naar Lourdes!
Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes.
Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het meisje
Bernadette Soubirous verscheen. Mensen gaan naar Lourdes om steun te
zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot
van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om
bezinning.
Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd
programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan
vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes
en excursie naar de Pyreneeën.
De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt al 25 jaar
bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het ‘Huis voor de
Pelgrim’ (Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat uit vrijwilligers en
verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis
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en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud,
ziek en gezond.
Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het Zorghotel Accueil
Notre Dame verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers
van het Huis voor de Pelgrim.
Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:
18 t/m 26 mei 2020 busreis naar Lourdes
Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. Op de heenweg bezoeken we
de 1e dag de kathedraal de Notre Dame in Reims. Op de 2e dag gaan we
naar het klooster in Nevers, waar Bernadette opgebaard ligt in haar schrijn.
En op de terugweg gaan we naar het mooie plaatsje Rocamadour.
Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de
vliegreis van 20 t/m 25 mei 2020.
De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich dan in Lourdes bij de
buspelgrims aan.
U gaat dan op eigen gelegenheid naar Den Bosch. Daar staat de
transferbus die u (tegen betaling) naar het vliegveld van Maastricht brengt.
Vliegreis van 8 t/m 13 september 2020
Vertrek vanaf vliegveld Maastricht. Bij voldoende deelname gaan we met
een bus vanuit Haarlem naar het vliegveld. Deze vliegreis wordt ook
geheel verzorgd door onze vrijwilligers van de Lourdes-groep. Pelgrims
die veel zorg nodig hebben kunnen logeren en verzorgd worden in
zorghotel Accueil Notre Dame.
Informatiebijeenkomsten
Als U, uw familie, kennissen en vrienden belangstelling hebben voor een
reis naar Lourdes, dan bent U allen van harte welkom op de
informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst komt U alles te weten over
de 2 bedevaart reizen. Er wordt een presentatie en informatie gegeven over
de reis, de bedevaart zelf, het leven van Bernadette en het heiligdom van
Lourdes.
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De informatiebijeenkomst wordt gehouden op:
Zaterdag
18 januari 2020
Locatie:
Moeder van de Verlosserkerk
Adres:
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB in Haarlem
Aanvang:
11.00 uur
De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 90 minuten.
Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij:
Joke Hoekman T. 013-5216701
M. 06-42347729
Wilma Caiffa M. 06-12157507(na 18.00 uur)
Diaken Philip Weijers M. 06- 53887641
Tip: Bent u cliënt bij Zorgverzekeraar CZ! Dan kunt u onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom.
Meer informatie hierover bij Joke Hoekman.
Veel informatie kunt U vinden op onze website: www.lourdes-groep.nl en
Facebook: Lourdesgroep

Nieuw boek van Theo Vertelman
Vlak voor Sinterklaas is het nieuwe boek van Theo Vertelman verschenen.
Deze keer geen gedichten en gedachten rond afscheid en dood, maar rond
nieuw begin. Het boek heeft als titel meegekregen: “Nieuw leven beleven,
gedichten en gedachten voor moeders en vaders, voor oma’s en opa’s”. In
dit 5e boek alweer gaat het nu over geboorte en nieuw leven.
Het is een boek voor jonge moeders en vaders, maar ook voor oma’s en
opa’s.
Ben je in verwachting, zie je uit naar de geboorte van je kind? Dan is dit
nieuwe boek iets voor jou. Maar als je zelf oma of opa wordt, dan kun je
ook in dit boek jezelf herkennen in wat hierin beschreven is.
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Dat kun je al terugvinden in de titel van het boek: “Nieuw leven beleven.
Gedichten en gedachten voor moeders en vaders, voor oma’s en opa’s”.
Het lijkt me een mooi cadeau voor Kerst!
Maar …. je kunt je ouders ook op een leuke manier laten weten dat ze
oma en opa worden? Hoe?
Geef ze dit nieuwe boek cadeau. Niet voor niets heet het: “Nieuw leven
beleven. Gedichten en gedachten voor moeders en vaders, voor oma’s en
opa’s.”
Het boek kost maar € 12,-- en is tevens verkrijgbaar bij de kadowinkel van
Claudia Blokdijk aan de Sportlaan 17 te Tuitjenhorn.
Bestellen? Mail naar theogerda.tgv@ziggo.nl.
U kunt het ook kopen achter in de kerk als ik voorga in de Jacobus de
Meerdere Kerk.
Theo Vertelman
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Vieringen en Intenties van 15 december 2019 t/m
7 februari 2020
Zondag 15 december 2019
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor I. Tilma m.m.v. Veni Voras
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: India en Lieke
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Coba Molenaar-Dekker ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden
familie ● 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 18 december 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
Woensdag 18 december 2019
Kerstviering school
16.30 uur
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Vrijdag 20 december 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 22 december 2019
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. St. Caeciliakoor
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
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Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen,
Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en
Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Johannes
Kleibroek, Elisabeth Kleibroek-Groen en Simon Oudhuis ● Toos
Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha
Maria Ligthart-Stam
Dinsdag 24 december 2019
Kerstmis
15.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor I. Tilma m.m.v. Mannenkoor T
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Anita Dekker-Roozendaal ● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter
Rina en overleden familie Stoop-Kramer ● Henk Blokdijk, zijn zoon
Jacob en overleden familie ● Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en
dochter Marga ● Klaas Kruijer en levende en overleden familie KruijerRoozendaal ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas
Timmer
Dinsdag 24 december 2019
Kerstmis
18.00 uur Gezinsviering
Voorganger: mw. Huits m.m.v. jeugdkoor Tuitjenhorn
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Johannes Pronk, Maria Pronk-Bommer en de kinderen ● Pastoor Jan
Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Paul Bruin, familie
Bruin-Appelman, familie Ligthart en Joan Mosch ● Petrus Blom en
Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn
gezin
Dinsdag 24 december 2019
Kerstnacht
20.00 uur Eucharistieviering
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Voorganger: Pastoor I. Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Beemsterboer, Misdienaars: Kjore en Mieke
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ●
Coba Molenaar-Dekker ● Familie Dekker-Bommer en Jantje ● Frans en
Dave Boekel en Rick Schilder ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en
Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan de Wit
● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het
gezin ● Levende en overleden leden van het St. Caeciliakoor ●
Overleden ouders Karsten-van Langen ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor
Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ●
Petrus Jacobus Burger ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon
George
Woensdag 25 december 2019
Eerste Kerstdag
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Misdienaar: India
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Alie Groot-Bruin, Rinus Groot en kleinzoon Job ● Andries Zomerdijk,
Trien Zomerdijk-Ligthart en overleden familie ● Cees Bleeker,
Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ● Cor Dekker,
Aaltje Dekker-Buter en overleden familie ● Cornelis Groot, Elisabeth
Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis
Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Giens
Kuilboer-Ooijevaar ● Jaap Schilder en familie Schilder-Dekker ● Loek
Entes-Karsten ● Maarten Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en
hun overleden kinderen ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes
Nicolaas Timmer ● Paul Bruin, familie Bruin-Appelman, familie
Ligthart en Joan Mosch ● Theo Spaansen ● Tiny van Grieken-Boersen ●
Toon Hof en dochter Yvonne ● Wim Strooper en zijn familie ● Cornelis
Tesselaar, Catharina Tesselaar Bos en overleden kinderen.
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Woensdag 25 december 2019
Kindje wiegen
14.00 uur Gezinsviering
Voorganger: mw. Huits
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Donderdag 26 december 2019
Tweede Kerstdag
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Bakker
Misdienaars: Sutji en Lieke
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Levende en overleden leden van het Mannenkoor T ● Pastoor Jan
Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Theo Spaansen

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

Vrijdag 27 december 2019
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Hof-Stroet, mw. Broersen-Kruijer, mw. Dekker-Rotgans
Stofzuigen: Gerard Entes.
Zondag 29 december 2019
Piet Pronk en Wil Pronk-Schotten 50 jaar getrouwd
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: India en Sutji
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
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Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Piet Pronk en Wil
Pronk-Schotten ● Jacobus Pronk en Alida Pronk-Groen en dochter
Bea ● Theodorus Schotten, Wilhelmina Schotten-Klaver, dochter
Gretha en kleindochter Elske ● 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 ● Hubert Wilhelm van Brederode en Sybilla
van Brederode-Greweldinger ● 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 ZuttSpaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen,
Wim en Miep van Schagen-Borst ● Voor een bijzondere intentie ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam
Dinsdag 31 december 2019
Oudejaarsviering
19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor I. Tilma m.m.v. Fanfare
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Plien en Kjore
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ●
Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ●
Coba Molenaar-Dekker ● Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun
zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten ● Frans en Dave Boekel
en Rick Schilder ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne
Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jaap Schilder en familie
Schilder-Dekker ● Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga
● Jacobus Kruijer ● Jan en Corrie Stoop-Limmen ● Johannes Pronk,
Maria Pronk-Bommer en de kinderen ● Maarten Burger en Alida
Burger-Tesselaar, Truus Burger-Groot, ISE Burger, Joop Kamp en Trudy
Kamp-Bakkum ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ●
Overleden familie Entes-Tromp ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor
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Johannes Nicolaas Timmer ● Paul Bruin, familie Bruin-Appelman,
familie Ligthart en Joan Mosch ● Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ●
Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Theodorus
Schotten, Wilhelmina Schotten-Klaver, dochter Gretha en kleindochter
Elske ● Wim Strooper en zijn familie
Vrijdag 3 januari 2020
10:00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor I. Tilma
Zondag 5 januari 2020
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. Mannenkoor T
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en
Loek Entes-Karsten ● 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 ● Overleden familie Ligthart ●
Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef
Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
Woensdag 8 januari 2020
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Pronk-Schotten, mw. Bleeker-Groot, mw. Nota, mw. Groot-Baas.
Stofzuigen: dhr. Cees Bleeker.
Vrijdag 10 januari 2020
10:00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor I. Tilma
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Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Wim Pancras
en levende en overleden familie Pancras-Ligthart
Zondag 12 januari 2020
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor I .Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: Mieke en Plien
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Familie Dekker-Bommer en Jantje ● Klaas Kruijer en levende en
overleden familie Kruijer-Roozendaal ● Tiny van Grieken-Boersen ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus
Woensdag 15 januari 2020 (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 17 januari 2020
10:00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor I. Tilma
Zondag 19 januari 2020
Oecumenische viering
10.00 uur
Voorgangers: Ds. Blauw, Pastoor Timmer m.m.v. Kinderkoor uit
Waarland en Mannenkoor T
Kindernevendienst: mw. Huits
Misdienaars: Sutji en Kaitlin
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
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Na de viering drinken wij graag met u een
kopje koffie!

Woensdag 22 januari 2020
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 24 januari 2020
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 26 januari 2020
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Bakker
Misdienaars: India en Lieke
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
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 ● Coba MolenaarDekker ● Cornelis Dekker, Aaltje Dekker-Buter en familie ● Cornelis
Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Familie
Dekker-Bommer en Jantje ● Giens Kuilboer-Ooijevaar ● Jan Broersen
en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun
dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan van Straaten en Cornelia van
Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt
en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Overleden familie van
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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
Vrijdag 31 januari 2020
10:00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor I. Tilma
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Klaas Kruijer en levende en
overleden familie Kruijer-Roozendaal
Zondag 2 februari 2020
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Mannenkoor T
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Kjore en Mieke
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Andries Zomerdijk, Trien Zomerdijk-Ligthart en overleden familie ●
Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en
Loek Entes-Karsten ● 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 ● Overleden familie Ligthart ●
Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en
zegen over zijn gezin ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn
gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus
Woensdag 5 februari 2020
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. den Das-Kramer, mw. Broersen-Kruijer, mw. Kaandorp-Pronk.
Stofzuigen: dhr. Piet Spaansen.
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Vrijdag 7 februari 2020
10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie

Het parochiebestuur wenst u allen
Zalig Kerstfeest
en een
Voorspoedig Nieuwjaar
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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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