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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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08-mei-2020 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
13-mei-2020 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp”
naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
19-mei-2020 Eerste dag bezorging boekje
23-mei-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 vrijdagmiddagsecretariaat is door de coronacrisis NIET geopend,
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 0363 2010 92
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
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Nieuws van het Parochiebestuur
Allereerst wens ik u namens het parochiebestuur heel veel sterkte in deze
voor u allen moeilijke tijd. Laten we er met zijn allen maar het beste van
maken en afstand houden.
Op 3 maart 2020 hebben we een gesprek gehad met een groepje
vrijwilligers. Deze keer waren het de kosters, de mensen van het
secretariaat en de mensen van de administratie. Uit dit gesprek kwam naar
voren dat we wel de middelen, maar niet de kennis in huis hebben om alles
digitaal te bedienen. Gelukkig hebben we een ict-deskundige gevonden die
ons komt helpen.
Op zondag 15 maart was de eerste testuitzending en op zondag 22 maart
was de eerste echte uitzending van de video-preek van Pastoor Tilma.
Voorlopig gaan we deze vieringen wekelijks digitaal uitzenden. U kunt ze
vinden via onze website: www.parochietuitjenhorn.nl. U ziet het logo
van het Youtube kanaal, klik het aan en dan komt u vanzelf uit op de
vieringen.
Ook een uitvaart kan digitaal worden uitgezonden. Zo kunnen de
belangstellenden, die nu vanwege het coronavirus geadviseerd worden
thuis te blijven, toch de uitvaart volgen.
Nu de restauratie van de kerk bijna klaar is, richten wij ons op een ander
probleem. De verwarming. We zijn in gesprek met een paar bedrijven en
als de offertes binnen zijn gaat de aanvraag voor het verbeteren van de
verwarming naar het bisdom. Ons streven is om het voor de winter van
2020-2021 voor elkaar te krijgen dat het lekker warm is in de kerk.
Tijdens het gesprek met de vrijwilligers kwam ook naar voren dat het goed
zou zijn om elkaar eens in een informele situatie te ontmoeten. Gewoon op
een mooie zomerdag(avond) in AHOJ of in de tuin van de kerk, een hapje
een drankje, een vrijwilligersmiddag/avond. Nu de algemene
parochievergadering op dinsdag 14 april niet door kan gaan, lijkt dit ons
een goed alternatief.
Het parochiebestuur
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Hoewel de deuren gesloten
waren, kwam Jezus in hun
midden
Beste parochianen,
Leven, vrede en vreugde. Deze woorden
horen bij het feest van Pasen. Woorden die
Jezus zelf in de mond neemt. Hij is onze
vrede, hij heeft al ons kwaad overwonnen en brengt ons vanuit het duister
naar het vreugdevolle licht van Gods liefde. Het mag gehoord worden: de
Heer leeft! In Hem vinden ook wij nieuw leven.
Het besef dat Jezus was verrezen, drong niet direct door tot de leerlingen
van Jezus. Voor hen was zijn dood een ontgoocheling. De lijdensweg van
Jezus had al hun dromen teniet gedaan. Zijn kruis had een streep getrokken
door hun hoop en verwachtingen. Teleurgesteld zaten ze bij elkaar, de deur
uit angst gesloten. Maar zoals de zware steen voor het graf Jezus niet
tegenhield, vormde ook de gesloten deur geen hindernis. Jezus kwam in
hun midden en zei: “Vrede zij jullie.”
Wij staan op de drempel van de Goede Week. Normaal gesproken komen
we in die week een aantal keer bij elkaar om stap voor stap met Jezus mee
te leven, zijn weg te gaan, met Hem de beweging te maken van het duister
naar het Licht.
Dit jaar is alles anders. Een beetje onwerkelijk, nu we de mooie
paasvieringen niet samen kunnen vieren. Ik hoop dat u thuis vorm kunt
geven aan de dagen van de Goede Week. Dat kan bijvoorbeeld door de
vieringen op televisie te bekijken en door persoonlijk gebed en
overweging. Pasen vormt de kern van ons geloof. Ook in de tijd die we nu
doormaken, biedt de Levende Heer ons een houvast en perspectief.
De leerlingen van Jezus hebben dat ook ervaren. Voor hen was de
ontmoeting met de Verrezen Heer een ervaring die hun leven voorgoed
veranderde. In hun onzekerheid en verdriet, bracht Jezus hoop en diepe
vreugde. Zij wisten: niets vormt een hindernis voor Gods liefde, Jezus is
voor altijd bij ons.
Dat vertrouwen mag het paasfeest ook in ons versterken. We mogen
geloven dat de Heer bij ons is. Ook wij mogen ervaren dat alle
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beperkingen die ons treffen voor Hem geen hindernis vormen. Hij blijft
ons leven vernieuwen en schenkt hoop, waar onze toekomst onzeker of
moeizaam is. Ook al zijn de kerkdeuren dit jaar gesloten, de Heer is in ons
midden!
Laten we vanuit dat geloof de Goede Week beleven. We volgen Jezus
vanaf zijn aankomst in Jeruzalem naar de tafel van het Laatste Avondmaal.
We volgen Hem op zijn lijdensweg en zien hoe Hij aan het kruis al onze
zonden en al het kwaad dat ons treft tot een einde brengt. Vanuit het
duister gaan we mee naar het licht, goddelijk licht. Leven, vrede en
vreugde.
Zalig Pasen!
Pastoor Tilma
Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de
verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij jullie.”
Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.
Joh. 20,19-20

Rozenkransgebed 2020
Het rozenkransgebed begint niet op
vrijdag 3 april vanwege de coronacrisis.
Zo gauw als het weer kan is het
rozenkransgebed iedere eerste vrijdag van de maand.
In de Mariamaanden elke vrijdagavond, behalve komende maand mei.
U bent dan van harte welkom om 19.00 in de parochiekerk van de
H. Jacobus de Meerdere.
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Maar de lente wist het niet
Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel
regen. De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen,
alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen.
En toen werd het maart...
Het was maart 2020...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's
stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer
buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen
konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...
Iedereen wist wat er aan de hand was
Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien.
En de zon scheen. De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan.
En de zwaluwen kwamen terug.
En de lucht werd roze en blauw.
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen.
Het was maart 2020...
De jongeren studeerden online, vanuit huis. Kinderen speelden
onvermijdelijk vooral in huis. Pubers verveelden zich, ouders wisten niet
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wat te doen. Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen
of om de hond uit te laten.
Bijna alles was gesloten, zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars.
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken. Mensen moesten vanuit
huis gaan werken. Ondernemers kwamen in de problemen.
De meeste kinderen konden niet meer naar school.
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties
en onderzoeken werden uitgesteld. Iedereen wist het.
Maar de lente wist het niet en het ontsproot, ze draaide onverstoorbaar
haar jaarlijkse programma af, ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar
heerlijkste geuren.

Het was maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine om
gezondheidsredenen of preventief.
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk,
anderen móesten elkaar omhelzen. Kussen of een hand
geven was ineens een bedreiging. Iedereen moest
flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was
afschuwelijk.
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg.
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door
gezet en niemand wist wanneer dat weer kon.
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was.
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk.
Er was isolatie, ziekte en paniek. Toen werd de angst pas echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit. En de weken duurden ineens
veel langer. En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen
zouden volgen. De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op
dé held. De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand
had dit verwacht. Iedereen wist wat er gebeurde.
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien, de Magnolia stond
in de knop, de vogeltjes begonnen aan hun nestjes.
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En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de
vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit.
Sommigen leerden een nieuwe taal, sommigen ontdekten kunst, sommigen
ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug.
Anderen stopten met onwetend onderhandelen.
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin.
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te
vinden. Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te
doen of te koken.
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden
helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit.
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op
deze manier samen te zijn. Mensen kregen oog voor eenzaamheid en
verzonnen dingen om er iets aan te doen. Mensen herstelden van hun
stressvolle leven. Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een
praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop
zodat eenzame mensen ze konden bellen.
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet
zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan.
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de zorg.
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen.
Om 20.00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor
alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk
waren om in de zorg alles draaiende te houden.
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en
verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook
van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets
met alle mensen.
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf
opnieuw uit.
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Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met
elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen. Dat wisten we allemaal.

En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien
En de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels.
En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie
voorbij was en dat het virus had verloren! Dat iedereen SAMEN had
gewonnen!!! En toen ging iedereen de straat op. Met tranen in de ogen.
Zonder maskers en handschoenen.
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was en de wereld was
mooier en liefdevoller geworden. De mensen waren humaner geworden
en ze hadden weer waarden en normen.
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was
genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan
En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven…
Susan Blanco (De Taalrecycler)
"Geïnspireerd door mensen"
Kun je me helpen om dit hart onder de riem zoveel mogelijk te verspreiden
onder de mensen? Delen word enorm gewaardeerd 🙏💜
9

Paaswens voor onze parochie van
Father Folkert Kruis en Father Joseph Kimotho
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Er zijn voor elkaar ….
Wat is er met onze wereld aan de hand? Ja, ik weet het: het Coronavirus!
Maar dat een virus zoveel impact zou kunnen hebben op het hele sociale
leven in een groot deel van de wereld …. dat had toch niemand bedacht.
Zelfs de kerken zijn zo goed als dicht. In de goede Week en met Pasen
geen vieringen. Dat is zo onwezenlijk! Maar het is zoals het is, alles voor
onze gezondheid.
Een grote vraag is dan: hoe kunnen we er zo nog zijn voor elkaar? Hoe
kunnen we mensen die ziek zijn of beperkingen hebben nog helpen? Voor
teevee heb ik al heel creatieve oplossingen gezien. Een man die op een
busje klom om met zijn vader in het zorgcentrum te kunnen praten,
bijvoorbeeld. En bellen, skypen, whatsappen helpt ook veel. Op die manier
kunnen we toch wat aandacht hebben voor elkaar en er zijn voor elkaar.
Maar we missen natuurlijk wel de knuffels en de arm om de schouder.
U mag mij ook bellen, als u daar behoefte aan heeft (06 50588263).
Ik kwam een prachtige bemoedigende tekst tegen, die ik u niet wil
onthouden:
Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er is paniekaankoop.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.
Maar ze vertellen dat ze in Wuhan na zoveel jaren lawaai weer de de vogels
kunnen horen zingen.
Dat de lucht na een paar weken rust niet langer dik met dampen is maar helder en
blauw.
Ze vertellen dat ze in de straten van Assisi mensen horen zingen, voor elkaar en
hun ramen openhouden zodat degenen die alleen zijn de geluiden van familie om
hen heen kunnen horen.
Ze vertellen dat een hotel in het westen van Ierland gratis maaltijden biedt en
bezorgt aan huis.
En vandaag was een jonge vrouw die ik ken bezig met het verspreiden van
vliegers met haar nummer door de buurt zodat de ouderen iemand hebben die ze
kunnen bellen.
En kerken, synagogen, moskeeën en tempels bereiden zich voor om mensen te
verwelkomen en onderdak te bieden aan daklozen, zieken en vermoeiden.

11

Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun buren,
en over de hele wereld worden mensen wakker met een nieuwe realiteit.
Hoe groot we echt zijn.
Op hoe weinig controle we echt hebben over wat er ECHT toe doet, zodat we
weer van elkaar gaan houden.
Dus we bidden en we herinneren ons dat:
Ja, er is angst
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er is paniekaankoop
maar er hoeft geen gemeenheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn
Ja, er is zelfs dood
maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.
Wees bewust van de keuzes die je maakt om nu te leven.
Adem vandaag.
Luister achter de geluiden van je paniek en hoor de vogels weer zingen.
De lucht klaart op
De lente komt eraan
En we zijn altijd omgeven door liefde!
Open de ramen van je ziel
En hoewel je misschien niet de legen straten kunt aanraken,
Zing!
Geschreven door © Richard Hendrick (Brother Richard) Ierland, 13 maart 2020

Sterkte allemaal, hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

Mededeling voor de regio Schagen
Menigeen heeft inmiddels vernomen dat het met de gezondheid van
pastoor Eduard Moltzer niet zo goed gaat. Zijn eigen immuunsysteem
werkt niet goed. Vooral kou is een aanslag op zijn bloedwaarden. Op dit
moment ondergaat hij een chemokuur, die uit 6 à 8 behandelingen bestaat.
12

De gehele kuur zal een aantal maanden in beslag nemen. Pastoor Eduard
Moltzer heeft ons gevraagd u te laten weten dat hij onlangs de bisschop
zijn ontslag heeft aangeboden als pastoor van Schagen en de regio
Schagen. U begrijpt dat dit voor hem en ons allen een ingrijpende stap is.
Maar alles overwegende is dit het beste voor de regio en voor hemzelf.
Pastoor Moltzer is op dit ogenblik in gesprek met het bisdom hoe en
wanneer men zijn opvolging vorm kan geven. Uiteraard blijft hij nog heel
graag in uw midden en zal graag voorgaan in de eucharistievieringen. Dat
maakt het oplossen van zijn ontslagverzoek ook gemakkelijker. Want u
zult begrijpen, dat het bisdom niet op korte termijn een oplossing heeft.
Overigens is de nieuwe deken van het nieuwe dekenaat Schagen, pastoor
Ivan Garciá niet de opvolger van pastoor Moltzer. De nieuwe deken gaat
wel in Schagen op de pastorie wonen, omdat dit centraal in het dekenaat
ligt. Hij is en blijft pastoor van de regio Den Helder/Texel.
Pastoor Moltzer laat u weten, dat u allen in zijn hart blijft.

Lourdesreis
Ook in 2020 gaat de Lourdesgroep
’t Veld en Heerhugowaard op
bedevaart naar LOURDES.
Het is een 6-daagse vliegreis, van 28
september tot en met 3 oktober.
De kosten zijn € 939,00 p.p., volledig
verzorgd; het enige wat uzelf nog
moet betalen is 25 euro voor de bus
naar en van Maastricht, waar we
vandaan vliegen en consumpties op
terrasjes en aan de bar.
De werkgroep zorgt ervoor dat alle
pelgrims jong en oud, ziek en gezond,
tijdens de reis aan vieringen en
rondleidingen kunnen meedoen. Voor
zieke pelgrims gaat er een
13

verpleegkundige mee die hen kan helpen met de dagelijkse verzorging.
Wanneer mensen tijdens de pelgrimage gebruik maken van een rolstoel,
staan onze hulpen klaar om hen daarin te begeleiden.
Pastorale ondersteuning tijdens de reis Marion Bleeker 0650588263
Hotelleider tijdens de reis Jan Verkroost T (072) 574 27 43
Jan en Marion kunnen u van alle informatie over de reis voorzien en bij
hen kunt u zich ook opgeven.
Hartelijke groet, Jan Verkroost en Marion Bleeker.

Vastenactie uitgesteld!
De corona-maatregelen treffen alles en iedereen, dat is duidelijk. Ook de
Vastenactie en onze eigen acties die wij rond dit onderwerp organiseren.
Wij zijn genoodzaakt de Vastenmaaltijd van 22 maart uit te stellen. Naar
alle waarschijnlijkheid zal deze nu in het najaar georganiseerd worden.
Uiteraard maken wij dan de datum
bekend en bent u alsnog van harte
welkom. In overleg met de mensen
die de vastenactie organiseren
hebben we afgesproken dat de
vastenzakjes wel gewoon bij u gebracht worden. Inleveren in de kerken
gaat niet omdat deze gesloten zijn en vrijwilligers vragen om de zakjes op
te halen, zou zeer tegen de regels ingaan. U kunt, als u wilt, uw zakje
inleveren bij Mariosé Huits, Koorndijk 35. Als u toch een rondje gaat
(zolang dat nog mag) is dat misschien een doel voor een wandelingetje.
U kunt het geld echter ook heel eenvoudig overmaken. Vermeld daarbij
dan wel het project. Op die manier komt het geld toch bij ons Eigen Doel
terecht, de Dovenschool in Kitale. (NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v.
Vastenactie, Den Haag – spelmateriaaldove kinderen).
U kunt ook rechtstreeks doneren op de website van de Vastenactie. Als u
klikt op -doneer nu- kunt u direct een bedrag doneren en daarbij kiezen
voor ons project “speelmaterialen voor dove kinderen in Kenia”. Ook dan
komt het geld direct bij ons project terecht.
14

Uiteraard hebben wij ook onze Vrienden in Kenia op de hoogte gebracht
van het uitstel van de Vastenactie. Gelukkig heeft dit geen effect op de
zorgen die zij aan de dove kinderen geven. En omdat het virus ook in
Kenia is doorgedrongen, snappen zij heel goed wat er hier aan de hand is.
Laten wij hopen en bidden dat het bij het kleine aantal mensen blijft dat
daar nu besmet is. Gezien de omstandigheden in ziekenhuizen daar, zou de
impact dan nog veel groter zijn.
Wij wensen u ook veel sterkte in deze tijd. Blijf gezond en zorg voor
elkaar!
Namens MOV-groep en de Stichting Vrienden van Joseph,
Mariosé Huits

Kinderen schrijven aan Got
Lieve god
Kunt U werkelijk alles? Ik wou dat ik dat ook kon.
Kees
Bron: Eric Marshall and Stuart Hample ISBN 90 229 1305 8

Familieberichten
In memoriam
Puk Kruijer
Het is mooi weest
Lieve pap, daar lig je dan. Je zou zelf zeggen “het is mooi weest”. Jouw
lange, lange leven is nu dan ten einde en zeker is het mooi geweest. Het
begon op 4 juni 1927. Als nummertje 3 van de 11 in een tuindersgezin op
de Korendijk. Rijk waren jullie zeker niet, maar mooi was het leven wel.
15

Geintjes maken met mekaar, ’s avonds zingen in het kleine huiskamertje
en ook hard werken natuurlijk samen met je 11 broers en zussen. Op het
eind van je leven wist je, ondanks je toenemende dementie, alle namen nog
op een rijtje te noemen; Tinus, Siemen, Puk, Reijer, Afra, Klaas, Cor, Jaap,
Arie, Gert en Marieke. Er was ook nog een jonggestorven Nitta geweest
maar die noemde je nooit op.
Je groeide op, je was een klein jochie, je werd niet voor niks Puk
genoemd. School was niet echt jouw ding, hoewel je goed kon leren. Je
mocht zelfs een jaar extra naar school. Je deed dat braaf maar eigenlijk
vond je dat het wel mooi weest was!
En dan aan het werk bij ome Cor, vroeg op de akker, je was goed met de
knol. Maar zelf tuinder worden zat er niet in. Te veel zoons daar op die
Korendijk. Het werd uiteindelijk vertegenwoordiger bij de LTB, je
verkocht daar onder andere “rommel om de troep mee dood te spuiten”. Je
was er goed in en je werd erg gewaardeerd door je klanten en je directeur.
Maar toen je op je 60e de kans geboden werd om te stoppen dacht je,
prima, het is wel mooi weest zo!
Maar ho, ik ga te snel want voor die tijd, nog net op je 31ee trouwde je met
je lieve Bets. Op de kermis was jij de eerste die haar vroeg en dat was
maar goed ook, want er waren meer kapers op de kust. Gelukkig wist je
ook haar broers te paaien met de nodige pilsjes en toen was de verkering
snel een feit. Die duurde wel 6 jaar, toen was het voor jou wel eens mooi
weest en vroeg je mam ten huwelijk. Jullie trouwden 21 mei 1958. Het
huwelijk heeft 61 jaar geduurd en het is, zoals je zei op jullie 60-jarig
huwelijksfeest, `heel mooi weest`.
Natuurlijk kwamen er kinderen. Zeven liefst, waarvan je ook nog heel lang
alle namen kon opnoemen. Gerda, Annelies, Ada, Jack, Peter, Wilco
en Marcel. Druk was het maar je hielp waar je kon. Je was geen vader die
zondags het vlees snijdt, maar een vader die actief bij het huishouden en
opvoeden was betrokken. Zorgzaam en bezorgd. Je sliep niet voordat
iedereen weer thuis was. Ook wel eens lastig als je puber bent… Halen,
brengen, verhuizen, je hebt wat afgereden voor je joos met je auto. Toen je
kinderen met aanhang thuiskwamen was er ook voor hen volop plaats. Je
was een familieman in hart en nieren.
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En later, toen die kinderen weer kinderen kregen, zagen we hoe veel
plezier je met die kinderen had. Je paste samen met mam op, dat konden
we rustig aan je overlaten. En je had vooral plezier met ze, spoken op de
bank, gehaktballen afpakken, no koik deer ‘s en weg was die bal, boksen.
En dan moest mam alles maar weer rustig zien te krijgen.
Werk, getrouwd, 7 kinderen, je zou denken, die heeft nergens geen tijd
meer voor. Maar voor dit doenige mannetje kon er nog wel wat bij. Om
maar eens wat te noemen, een biljartclub opgericht voor de oudjes,
begeleider bij Hollandia T, dagjes uit met de oudjes, zingen in het
kerkkoor, daarvoor heb je zelfs een pauselijke onderscheiding gekregen,
klaverjassen, natuurlijk zelf biljarten en later je tuin waarmee je iedereen
van groenten voorzag. Het is toch wel weer eens mooi weest zo, toch pap?
En dan de vakanties. Daar was jij niet zo van. Maar, van uitstapjes naar de
duinen en zee, eens voorzichtig aan een week naar de camping, een huisje
in Beekbergen ging het al verder. Met de club van 8 ging je naar
Duitsland. Met witte knokkels van de spanning en in doodse stilte reed jij
ze door de bergen. En uiteindelijk van die bergen ging je met je familie
zelfs naar de Spaanse Pyreneeën. Want daar woont je dochter Ada. Na die
eerste trip ging je er ieder jaar met goede vrienden en buren Gert en Coby
naar toe. En je bedwong daar zelfs lopend een hoge berg, door jou de
Hufter gedoopt. Toen was het mooi weest. Hoger ben je niet meer
gekomen.
Toen iedereen de deur uit was en je samen met mam trots en heerlijk
woonde in dat mooie huis aan de Dorpsstraat was de rust vaak nog ver te
zoeken. Vele bezoekjes, vooral als het eten toch al op tafel stond,
Sinterklaasfeesten, kerst, zelfs kamperen in de tuin, knalharde rockmuziek
van de oefenende bandjes uit de boet, een supergrote trampoline in de tuin,
het leek allemaal wel te kunnen en te mogen. Nog heel lang sprong je mee
op die trampoline, tot je dacht en nou is t mooi weest.
Lieve Puk, pap, opa, namens mam, Gerda, Buus, Annelies, Ada, Luis,
Jack, Lianne, Peter, Wilco, Sonja, Marcel, Marion, Matthias en Eva,
Bertold en Frederiek, Alex, Mike, Maarten, Evi, Yakob, Isaac, Sylvan,
Noor, Roan, Liz, Arwen, Jimi en Timo, het was ook mooi.
Het is heel mooi weest!
Dank je wel.
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In memoriam Maarten Bleeker
Pap is geboren op 25 maart 1925 in café de Vriendschap in Tuitjenhorn.
Zoon van Piet Bleeker en Lien Blankendaal. Derde kind uit een gezin van
5 kinderen.
Toen pap 4 jaar was overleed zijn vader. Oma hertrouwde met Jan
Kaandorp. Hij heeft er tot zijn 19e in het café gewoond.
Oma had ook een kruidenierswinkeltje.
Pap moest met een transportfiets boodschappen rondbrengen naar Schagen
naar café Oudejans en met de schuit naar Enigenburg, bier brengen naar
het café.
Als 14-jarige stond hij achter het buffet, dan kon oma tussen de middag
naar bed. Toen heeft hij zijn eerste borrel gedronken.
Tijdens de oorlog lag de zaal vol met Duitsers, als pap koeien ging melken
moest hij door de zaal om het licht aan te doen, want de Duitsers hadden
de stekker eruit gehaald. Dit was een verhaaltje wat hij vaak vertelde.
Indonesie 27 september 1946-1949.
Na de oorlog 1946 werd hij opgeroepen om in Indonesie te dienen voor het
vaderland. Hij ging altijd mee op patrouille behalve op een keer dat hij een
brief aan het schrijven was, dit is zijn redding geweest want de legerauto
kwam niet meer terug. Ook heeft hij daar zware longontsteking opgelopen,
het was kantje boord.
Augustus 1949 kwam pap terug uit Indonesie. Hij was heel trots als hij ons
leerde tellen in het Maleis, satu, dua, tiga, empad, lima, enz enz.
Op 24jarige leeftijd ontmoette hij mam en ze trouwden op 5 juni 1952.
Oma Kruijer ging verhuizen naar de overkant en pap en mam konden in
het ouderlijk huis wonen. Ze bleven daar 12,5 jaar wonen en kregen daar 5
dochters en 2 zoons. In 1964 verhuisden ze met paard en wagen naar de
Bogtmanweg waar Emiel werd geboren. Jaren heeft hij het kerkhof
bijgehouden. Zijn werkzame leven bestond uit: werken bij Pieter Borst,
Van Gelder en Smits chips.
Naar Van Gelder gingen ze met een 6-persoons busje naar Velzen. Als er
iemand jarig was trakteerde die op een dikke sigaar en werd opgerookt in
het busje, de tranen rolden over hun wangen.
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Bij Smits chips kreeg pap iedere week een grote zak chips mee naar huis,
wat waren we blij.
Donderdagmiddag biljartte hij altijd in de Vriendschap. Hij wandelde vaak
met mam trots was hij erop, vaak wel 10 kilometer. Ook ging hij vaak met
Ad fietsen en dan opsteken bij het Trefpunt want daar werkten zijn
kleinkinderen. Ze verhuisden naar Sint Jozefpark in 2000 omdat mam ziek
werd. Ze had veel zorg nodig. Ze overleed in 2006 en toen was hij alleen
wat hij heel erg vond. Hij was bar zels. Ad kwam iedere dag eten, daar
keek hij naar uit. De laatste jaren zong hij veel liedjes, luid en duidelijk
vooral Indonesische liedjes onder het genot van een borrel.
Ook zat hij vaak in de tuin zo gauw het lekker weer was en zwaaide naar
iedereen. Hij keek dan uit op het café waar hij geboren was.
De laatste jaren ging hij wel achteruit en kreeg extra zorg tot het moment
aanbrak dat hij niet meer thuis kon wonen.
Parkhuis 82 werd zijn nieuwe stek waar hij het enorm naar zijn zin had.
Hij werd heel goed verzorgd en hij had het heel erg naar zijn zin.
De laatste maanden ging hij lichamelijk achteruit.
Op 25 januari is hij overleden. Rust zacht lieve pap.
Trimi Kasih Banyak (heel erg bedankt).

Van harte gefeliciteerd!
Op 5 april viert mevr. C. Kuilboer – Goudsblom
haar 92ste verjaardag.
Op 28 april viert de heer C.J. Tak zijn 91ste
verjaardag.
Op 29 april viert mevr. W. Kroon – Spekken haar 95ste verjaardag.
Op 4 mei viert mevr. A.C. Kruijer – Roozendaal haar 93ste verjaardag.
Op 18 mei viert mevr. L.E. Villevoye - Molemanhaar 91ste verjaardag.
Op 21 mei viert mevr. A.M.J. Hilbrink haar 93ste verjaardag.
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Palmpasen: welke koning kies je?
Vroeger hadden de mensen een koning uit Rome. Die had een hele groot
leger van soldaten, die voor hem gingen vechten.
Maar Jezus had alleen maar 12 vrienden die met hem mee wandelden.
En de Romeinse koning woonde in een heel groot paleis met lakeien en
bediendes en noem maar op en Jezus had niet eens een eigen huis. Hij
wandelde van het ene dorp naar het andere dorp. En de Romeinse koning
reed op een prachtig paard, die had wel 100 paarden. En Jezus had niet
eens een eigen paard, die moest ergens aan een klein kind vragen of hij op
zijn ezeltje mocht rijden.
Nee, het was een heel groot verschil: de koning van de Romeinen of Jezus.
Maar de mensen waren met Jezus veel en veel blijer dan met de Romeinse
koning. Daarom stonden er op die zondag een week voor Pasen zoveel
mensen langs de kant van de weg in Jerusalem. En ze zwaaien naar hem en
ze riepen naar hem: Hosanna. Weet je wat dat betekent, hosanna?
Dat betekent: Help ons!
Dat durfden ze tegen de Romeinse koning nooit te zeggen, want die hielp
hen niet, die liet hen alleen maar meer belasting betalen en die dacht alleen
aan zichzelf.
Maar Jezus hielp de mensen wel. Want hij was iemand die altijd zo aardig
was voor mensen die het moeilijk hadden. Hij was iemand die kinderen bij
zich liet komen. Jezus was iemand die de mensen die langs de weg zaten
en niet meetelden weer mee liet doen.
Hij was iemand die juist de mensen wilde helpen die het moeilijk hadden.
Nee, Jezus was veel en veel aardiger dan de Romeinse koning.
Daarom staan er zoveel mensen langs de kant om naar Jezus te zwaaien
met hun palmtakken en ze riepen: Hosanna, leve Jezus.
Maar ruim 2000 jaar later roepen wij dat ook nog steeds, want nog steeds
vinden wij Jezus een geweldig iemand, iemand die zo goed was voor de
mensen, dat we zelfs zeggen: Jezus is zo goed als God!
Daarom krijg je op Palmzondag in de kerk een palmtakje om naar Jezus te
zwaaien om hem te bedanken dat hij zo’n goed mens was, om tegen hem
ook te zeggen: U bent onze goede koning.
Theo Vertelman
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Stichting “Vrienden van Joseph”
Bladstraat 5
1949 HJ Tuitjenhorn
tel: 0226-391403
bank: NL28RABO 0155 9930 11
ANBI keurmerk
RSIN/fiscaalnr. 816035386
www.vriendenjoseph.nl
Beste lezer van de Schelp,
Vervroegd teruggekomen uit Kenia is het wel even wennen. Weinig
mensen op straat en afstand houden. Scholen en kerken dicht en vele
mensen werken thuis, een rare gewaarwording.
Al was er in Kenia nog geen virus toen ik wegging er waren ook al allerlei
maatregelen waar ook ik last van had.
Geen bezoek aan scholen – ziekenhuis – jongeren instituten – alles was
dicht. Kinderen thuis en vele mensen kregen ontslag. En dan is het hier
goed geregeld met uitkeringen en zo, daar geen werk – geen geld.
En dat was wel de druppel op de gloeiende plaat. Het lijken wel de 10
plagen uit de bijbel zoals Father Folkert het noemde.
Eerst veel droogte toen zoveel water dat het land het niet kon verwerken
daarna de sprinkhanen en nu het virus dat ook sinds zondag in Kenia actief
is.
Dan toch de moed erin houden, dat is heel zwaar. Deze mensen hebben
zo’n verschrikkelijk vertrouwen dat het goed komt, dat is knap als je dit
allemaal te verwerken krijgt.
Het was voor mij dan ook een hele moeilijke tijd.
Wel een lichtpuntje, Naomi geslaagd in december heeft per 1 mei een baan
als secretaresse op een school. Hopelijk gaat dat wel door, want de scholen
zijn dicht.
En ik heb Pieter Blomart ontmoet van 7 jaar die vernoemd is naar mijn
man, ook heel speciaal. Hij doet het goed. Een heel leuk kereltje. Zo leeft
Piet ook door in Kenia.
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Veel groetjes van de beide Fathers. Zij wensen U het allerbeste en zullen
voor ons allen bidden dat God ons kracht en steun geeft in deze moeilijke
tijd.
Stichting Vrienden van Joseph, Liesbeth.

Gedicht
Een kleine jongen wilde God ontmoeten. Hij wist wel dat het een verre reis
zou worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte
die vol met koekjes en pakjes sap. Zo ging hij op weg. Hij was nog maar
langs drie grote flats gegaan, toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een
bank in het park en staarde zo’n beetje naar de duiven. De jongen ging
naast haar zitten en deed zijn koffer open. Hij wilde wat drinken, maar
toen hij net een slok wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg hongerig
uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam het dankbaar van
hem aan en glimlachte naar hem. Haar glimlach was zo intens mooi, dat
hij het nog eens wilde zien en daarom gaf hij haar ook een pakje sap.
Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen was helemaal vertederd
en verrukt! Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten, maar er
werd geen woord gesproken. Toen het begon te schemeren voelde de
jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te gaan. Maar na een
paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar de oude vrouw en
omhelsde haar heel stevig. En zij schonk hem een stralende glimlach. Toen
de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich over de
vreugde die op zijn gezicht lag en zij vroeg: “Wat heb je vandaag gedaan
dat je zo blij bent?” En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt.”
Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen zei hij: “En weet je, zij
had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!” Intussen was ook de oude
vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon was verbluft toen
hij die vredige uitdrukking op haar gezicht waarnam. Hij vroeg: “Moeder,
wat heb je vandaag beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?” Zij
antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gegeten met God.” En voordat
haar zoon nog iets kon zeggen, vervolgde ze: “En weet je, hij is veel
jonger dan ik dacht!”
Bron onbekend
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St. Caeciliakoor
In de vorige editie van de Schelp vertelde ik dat het sint Caeciliakoor gaat
meedoen aan het korenfestival dat op 5 mei 2020 zal worden aangehouden
in het kader van 75 jaar bevrijding.
Inmiddels is duidelijk dat dit niet doorgaat. We hopen dat later dit jaar als
alles weer tot rust is gekomen er een nieuwe datum zal worden vastgesteld.
We kunnen nu niet repeteren maar zo gauw de kerk weer open is gaan we
de missen weer opluisteren met onze zang, het is onduidelijk wanneer dat
weer mogelijk is.
We wensen iedereen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd, pas goed op
jezelf, zorg goed voor elkaar en voor de mensen die extra zorg en aandacht
hebben. Ook op (een beetje) afstand kun je veel elkaar betekenen.
Annemiek Boom, Secretaris

“De steen was weg …”
Duisternis, leegte, kou:
het is er steeds in onze wereld.
Als een zware steen
drukt het op ons leven,
als een rotsblok
blokkeert het de weg
naar leven, licht, warmte:
wie zal voor ons de steen wegrollen?
Na de pijn om het lijden
na het verdriet om het gemis
na de leegte van de dood
gingen zij naar het graf:
wie zal voor ons de steen wegrollen?
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Opkijkend bemerkten zij
dat de steen weggerold was
en deze was zeer groot.
Toen die morgen
op de eerste dag van de week
drukte het leven hen niet meer terneer
maar richtte hen op:
warmte, zon en licht omstraalden hen.
De steen was weggerold:
hij is niet hier
hij is niet dood
het leven is niet donker
hij gaat u voor naar licht en leven.
Toen, die morgen
begon de mens weer te leven.
De steen was weg
blokkeerde niet meer
maar opende de weg
naar warmte
nieuw begin
leven
licht.
De steen is weg
nog steeds:
je kunt weer leven
want ook nu wordt het Pasen!
Theo Vertelman
Uit “Breuklijnen”
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Pasen voor de kinderen
Geen Witte Donderdagviering,
geen Goede Vrijdagviering met
de kinderen, geen Paasviering op
school. Dat is natuurlijk heel
jammer.
Maar dat wil niet zeggen dat we
de kinderen niet toch iets kunnen
meegeven over deze bijzondere feesten en vieringen. Uiteraard is de
Kinderbijbel hiervoor een prachtig boek. U kunt de verhalen voorlezen.
Maar ook het internet biedt mogelijkheden. Op youtube.com zijn, onder de
zoekterm ‘Pasen voor kinderen’ allerlei liedjes, knutsels en filmpjes
rondom Pasen te vinden. Van Palmpasen tot Paasochtend, voor iedere dag
in de Goede Week is iets te vinden.
Ik wens u veel plezier met deze bijzondere dagen. En zoals het verhaal van
Pasen ons vertelt, na een tijd vol spanning en verdriet volgt altijd weer een
nieuw begin.
Mariosé Huits

Koffie drinken
Nu er vanwege het coronavirus geen vieringen zijn is
er ook geen mogelijkheid voor koffie drinken. Zo
gauw als het weer kan bent u weer van harte welkom
en zullen wij weer koffie voor u schenken. Wij wensen
een ieder veel sterkte in deze tijd.
Namens de KD-groep
Marja Buur
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Steun uw parochie financieel: ontvang fiscale aftrek
Alle giften die u uw parochie schenkt, zijn voor de belasting aftrekbaar.
Er geldt echter wel een minimumgrens (z.g. drempel), deze is 1% van het
verzamelinkomen, maar tenminste € 60,-. Wat u meer geeft, mag u
aftrekken. U kunt echter ook het volledige bedrag aftrekbaar maken door
uw kerkbijdrage vast te leggen in een overeenkomst “Periodieke gift in
geld”. Dit betreft een contract voor de duur van minimaal vijf jaar,
waarbij u een vast bedrag per jaar aan de parochie doneert.
Een rekenvoorbeeld: Geeft u € 250,- en u valt in het 38,1 % belastingtarief,
dan ontvangt u € 95,- terug van de Fiscus. Het kost u dan dus € 155,i.p.v. € 250.
Indien u een overeenkomst wilt aangaan of meer informatie over deze
mogelijkheid, neem dan contact op met het parochiesecretariaat op
vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur of door een e-mail te sturen naar
par.jacobus@outook.com.

Een paasverhaal voor kinderen
Pasen is een moeilijk feest, want iemand die opstaat uit de dood, dat is iets
heel bijzonders, dat is uniek, iets geweldigs. Maar dat zie je niet, dat kun je
niet begrijpen. Ik weet ook niet hoe het kan. Ik kan wel proberen jullie iets
duidelijk te maken.
Er was eens een mier, die heel druk aan het werk was om voedsel te
verzamelen. Hij zag een graankorrel liggen en wilde die op zijn rug leggen
om mee te nemen. “Hé, wat doe je nu?”, vroeg de graankorrel.
“Ik verzamel eten, en jou kan ik eten.” “Ja, maar ik ben maar één
graankorrel, die is zo op.” “Weet je wat je moet doen”, zei de graankorrel,
“je moet mij in de grond stoppen en dan zul je zien, dat er hier volgend
jaar een heleboel graankorrels zijn, want als ik in de grond gestopt wordt,
komt er uit mij een hele grote aar, waar wel honderden graankorrels in
zitten. Dan heb je volgend jaar veel en veel meer graan dan alleen deze ene
korrel.”
“Oké,” zei de mier, “ik snap er niets van, maar ik zal het doen.”
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Hij stopte de graankorrel in de grond en inderdaad, toen de mier het
volgende jaar terugkwam was er uit die ene graankorrel een hele grote aar
gegroeid met wel honderden graankorrels. Hij haalde zijn vriendjes erbij,
de andere mieren
en samen sjouwden ze de grote aar naar hun holletje. Ze konden er de hele
winter van eten. “Het is een wonder”, zei de mier, “hoe kan dat nou?” De
mier snapte er niets van, maar hij had wel lekker veel eten, ze konden er
heerlijk van leven.
Pasen snap je misschien ook niet. Maar als je er in kunt geloven dan kun je
toch heerlijk verder leven. Want op Goede Vrijdag was er alleen maar
duisternis en leegte, met Pasen is er licht, zijn er bloemen, en zie je
allemaal tekens van nieuw leven. De koude winter is voorbij, de lente
begint.
Pasen vertelt jou en mij: de duisternis gaat voorbij, de dood is niet het
einde, want Jezus ligt niet meer in het graf, hij leeft. Pasen vertelt jou en
mij: ook jij kunt steeds weer opstaan uit duisternis en verdriet, ook jij kunt
toch steeds weer verder. Of er maar in te geloven, want als je kunt geloven
in Pasen, als je kunt geloven: Jezus is niet dood, hij leeft, dan is dat ook
voor jouw en mijn leven geweldig!
Theo Vertelman
Wie de schrijver is van de mier en graankorrel weet ik niet

BAVODAG 20 juni 2020
Thema: Jij kent mij (vrij naar psalm 139)
Eén maal in het jaar viert ons bisdom Haarlem – Amsterdam de
BAVODAG voor alle jongeren die dit jaar het sacrament van het Vormsel
gaan ontvangen.
Het is voor ons bisdom DE dag van ontmoeting en zien en voelen dat je bij
elkaar hoort, dat er meer jongeren en begeleiders zijn, die met hun geloof
bezig zijn, dan je eigen groep…
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Een dag rondom onze bisschop die alle Vormelingen en hun begeleiders –
zowel uit de samenwerkende parochies als uit de geloofsgemeenschappen
van allerlei nationaliteiten – uitnodigt om naar zijn kerk te komen om daar
Gods Geest te ervaren.
Een uitnodiging die je eigenlijk niet kunt afslaan….
In heel veel parochies en samenwerkende parochies is de BAVODAG een
vast onderdeel geworden van de voorbereiding op het sacrament van het
Vormsel; een dag, niet meer weg te denken. Heel veel werkgroepen en
pastores vinden het belangrijk om deze dag op te nemen in het programma,
zonder de BAVODAG kan je eigenlijk niet ‘het vormsel’ ontvangen.
Op zaterdag 20 juni 2020 nodigt de bisschop alle vormelingen en
werkgroepleden uit om naar de Kathedrale Basiliek st. Bavo te komen in
Haarlem aan de Leidschevaart 146.
Een dag vol ontmoetingen met elkaar en met mensen die hun leven op een
bijzondere manier vorm geven, of door Gods Geest vorm laten geven. Een
dag met actief theater en een avontuurlijke tocht over de gewelven… een
tocht die je niet buiten en niet binnen de kathedraal brengt maar er net
tussen in…..
We sluiten de dag af door samen te bidden en te zingen.
Wij vragen u om voor 20 april 2020 aan te geven met hoeveel jongeren en
begeleiders u naar de BAVODAG komt. Wij gaan uit van 1 begeleider op
4 jongeren. De ervaring leert dat er vaak meerdere begeleiders zijn omdat
ze zo graag die dag willen meemaken. Iedereen is welkom. We maken u
erop attent dat ook jongeren die niet gevormd worden, maar wel graag
eens de Bavodag willen meemaken ook mee mogen komen !!
U kunt zich aanmelden op bavodaghaarlem@gmail.com vermeld de naam
van de contactpersoon – emailadres en telefoonnummer – de naam van de
parochie / fusie parochie / of samenwerkingsverband en het adres. Laat ons
ook weten met hoeveel jongeren u komt en hoeveel begeleiders.
Voor de onkosten van deze dag willen wij u vragen per bezoeker (dus ook
begeleiders) € 6,50 over te maken op: NL 58 ABNA 0592 5167 41
t.n.v. J.P. Smit cj o.v.v. Bavodag en parochienaam.
Graag begroeten wij u / jullie op deze TOPDAG van ons Bisdom !!!
Tot ziens…..
Werkgroep Bavodag:
Astrid Karels, Arjan Smit, Marius Prein en pastoor Nico Knol
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Gedicht
Wanneer de woorden alle kanten opvliegen,
Wanneer er tranen ongezien over mijn wangen lopen,
Wanneer ik niet weet wat ik moet doen,
Hoor ik: Je bent niet alleen.
Wanneer mijn hart onzichtbaar pijn doet,
Wanneer mensen mij kwetsen,
Wanneer ik nog geen positief woord heb gehoord,
Hoor ik: Je bent niet alleen
Wanneer niemand mij echt lijkt te zien,
Wanneer ik mij alleen voel,
En wanneer er niemand naar mij lijkt te luisteren,
Hoor ik: Je bent niet alleen
Ik ben niet alleen, want jij bent bij mij.
In de nabijheid van een ander ben jij altijd dichtbij
(Hans Stolp)
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Intenties van 13 maart t/m 17 mei 2020
Vanwege de aangescherpte regels van
de overheid met betrekking tot de
bestrijding van het corona-virus, zijn
er momenteel tot 1 juni geen vieringen
in de kerk.
Toch willen wij graag de intenties wel
vermelden om uw dierbare overledenen te gedenken en tevens de
intenties van de vieringen vanaf 13 maart, die niet zijn doorgegaan.
De intenties die u heeft opgegeven voor vieringen die niet zijn
doorgegaan worden aangehouden. Als de vieringen in de kerk weer
doorgaan kunt u nieuwe data doorgeven voor het aflezen van deze
intenties.

Vrijdag 13 maart 2020
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart
Zondag 15 maart 2020
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Antonius Cornelis Driesse, Lourentia Cornelia Driesse-Stoop en dochter
Rina ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ●
Familie Hagemeijer-Ligthart ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en
overleden familie ● Maarten Bleeker en Marie Bleeker-Kruijer ● Toon
Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel
en hun dochters Jo en Truus
Zondag 22 maart 2020
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 Karsten, Corrie KarstenPronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Petrus Hoogeboom,
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Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden familie ● Toos
Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
dochters Jo en Truus
Vrijdag 27 maart 2020
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en
Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 29 maart 2020
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 ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne
Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus Kruijer ● Jan
Broersen en zegen over zijn gezin ● 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 ●
Maarten Bleeker en Marie Bleeker-Kruijer ● Overleden familie van
Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Ted
Kruijer en overleden familie Kruijer-Mulder ● Voor een bijzondere
intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters
Jo en Truus
Vrijdag 3 april 2020
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Strooper
Zondag 5 april 2020
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en
Loek Entes-Karsten ● Cornelis Entes, levende en overleden familie EntesLigthart ● Guurtje Blankendaal ● Johannes Oudhuis, Cornelia OudhuisGroen en Simon Oudhuis ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal,
overleden kinderen en kleinkind ● Margaretha Ligthart en overleden
31

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 ●
Puk Kruijer en familie Kruijer-Buter ● Wilhelmus Ligthart, Catharina
Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
Vrijdag 10 april 2020 – Goede Vrijdag
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart
Zaterdag 11 april 2020 - Paaszaterdag
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ●
Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Wim
Strooper en zijn familie
Zondag 12 april 2020 – Eerste Paasdag
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ●
Cornelis Dekker, Aaltje Dekker-Buter en familie ● Cornelis Groot,
Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ●
Giens Kuilboer-Ooijevaar ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden
familie ● Maarten Bleeker en Marie Bleeker-Kruijer ● Pastoor Jan
Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Tiny van GriekenBoersen ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina
Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
Maandag 13 april 2020 – Tweede Paasdag
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Simon
Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam
Zondag 19 april 2020
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne BeemsterboerTesselaar en Rob van Lierop ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en
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overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
dochters Jo en Truus
Vrijdag 24 april 2020
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 26 april 2020
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 ● Jacobus van Schagen en Wil van
Schagen, familie Mooij-Pronk 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 ● Klaas
Kruijer en levende en overleden familie Kruijer-Roozendaal ● Overleden
familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van SchagenBorst ● Ted Kruijer en overleden familie Kruijer-Mulder ● Toos KarstenWit ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina
Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
Vrijdag 1 mei 2020
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie
Zondag 3 mei 2020
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en
Loek Entes-Karsten ● Giens Kuilboer-Ooijevaar ● Guurtje Blankendaal ●
Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ●
Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en
kleinkind ● Margaretha Ligthart en overleden familie ● Mattheus Pronk,
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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 ● Puk Kruijer en familie
Kruijer-Buter ● Ted Kruijer en overleden familie Kruijer-Mulder ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam
Vrijdag 8 mei 2020
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart
Zondag 10 mei 2020
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ●
Giens Kuilboer-Ooijevaar ● Overleden familie Entes-Tromp ● Sjoerd
Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
Vrijdag 15 mei 2020
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Klaas Kruijer en levende en overleden familie Kruijer-Roozendaal
Zondag 17 mei 2020
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan
Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Piet Pronk en zijn
dochter Margriet en familie Pronk-Reinders ● Toon Hof en dochter
Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters
Jo en Truus
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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 0363 2010 92
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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