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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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14-aug-2020 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
19-aug-2020 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp”
naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
25-aug-2020 Eerste dag bezorging boekje
29-aug-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 13:00 tot 15:00 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 0363 2010 92
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
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Nieuws van het Parochiebestuur
Een toch wel bijzondere datum. Op 5 juli 2020 vieren we weer de eerste
Eucharistie sinds maanden. De richtlijnen van het RIVM worden al
duidelijker, houdt u aan de anderhalve meter afstand, laat u registreren
i.v.m. een eventueel (laten we hopen van niet) bron- en contactonderzoek.
Heeft u lichte klachten, blijf dan thuis.
Al met al blijft het een tijd dat alles van de een op de andere dag kan
veranderen. We vinden het als bestuur heel fijn dat u met ons meedenkt.
Een parochiaan attendeerde ons op het feit dat samenzang, al is het maar
met een paar mensen, niet zo verstandig is. Een andere parochiaan gaf aan
dat de anderhalve meter afstand moeilijk te handhaven is tijdens het
koffiedrinken na de viering.
Voor onze misdienaars, koorleden en vormelingen stopte het van de een op
de andere dag. Hun zo dik verdiende jaarlijkse uitje kon niet doorgaan.
Daarvoor in de plaats hebben alle misdienaars, koorleden en vormelingen
van ons een mooi spelletjes- en doeboek ontvangen. De meeste boeken
konden we persoonlijk aan hun overhandigen. Het was heel fijn om elkaar
weer even te zien.
18 Videopreken hebben we uitgezonden. Heel veel dank aan de
vrijwilligers voor- en achter de schermen. Het was voor ons allen heel
mooi om te mogen doen. Toch, fijn dat het straks niet meer in zo’n stille
kerk staan. Blij u weer te mogen ontvangen.
Namens het parochiebestuur,
Elma Veldboer Beemsterboer

Welkom in onze kerk!
Vieringen worden weer hervat vanaf zondag 5 juli
Beste parochianen,
Vanaf zondag 5 juli zullen de vieringen op zondag in onze kerk weer
worden hervat.
We hebben daarbij te maken met enkele maatregelen die vanuit de
bisschoppen zijn getroffen.
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Daarom vraag het hervatten van de vieringen ook van u de nodige
aandacht.
Hieronder leest u de belangrijkste punten:
Aanmelden
Iedereen die mee wil vieren in de kerk, moet zich bij de
deur aanmelden. Dit kost enige tijd. Kom daarom een
paar minuutjes eerder. Uw naam en telefoonnummer
wordt genoteerd en twee maanden bewaard.
Op deze manier houden we bij hoeveel mensen er in de
kerk aanwezig zijn.
Gezondheid
Wij gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis
blijft.
Hygiëne
Bij de ingang van de kerk zijn desinfectie middelen
aanwezig. U wordt gevraagd om bij binnenkomst uw
handen te reinigen.
Plaatsen
In de kerk wordt aangegeven waar u kunt gaan zitten.
Daarbij geldt de anderhalve meter afstand.
Personen uit één huishouden kunnen uiteraard wel naast
elkaar zitten.
Zorg in dat geval voor voldoende afstand met uw buren.
Communie
Voor de communie komt u aan één kant naar voren.
Via de andere kant loopt u naar uw plek terug.
Ook in de rij houden we anderhalve meter afstand van
elkaar. Neem zelf een klein flesje desinfecterende gel
mee om uw handen te reinigen vóór het ontvangen van
de communie.
U ontvangt de communie van achter een scherm.
Communie op de tong kan helaas niet.
Zingen
Omdat zingen mogelijk verspreiding van het virus in de
hand werkt, zullen we nog niet samen zingen. Er zal ook
geen koorzang zijn. Dit is een groot gemis.
We zoeken naar andere manieren om de vieringen
muzikaal in te vullen.
Intentieboek
Voorlopig is het intentieboek in de Mariakapel
weggehaald.
Dit doen we om contactbesmetting te voorkomen.
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Het officiële protocol kunt u binnenkort vinden achterin de kerk. Daarin
staan nog veel meer maatregelen. Als bestuur zullen we ons best doen om
u zo goed mogelijk te informeren over de wijze waarop we in onze
parochies daarmee omgaan.
Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook
onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen
zich ook in het kerkgebouw veilig en op z’n gemak voelt. Onze vieringen
moeten geen bron van besmetting worden; ze moeten dienen tot ons heil
en niet tot onheil.
Sommigen hebben veel last van de maatregelen rond het coronavirus, of
hebben zelfs met hele verdrietige situaties te maken; anderen ondervinden
weinig moeilijkheden en redden zich goed. Samen vormen we één
gemeenschap: ziek en gezond, zwak en sterk, jong en oud. We houden
rekening met elkaar en steunen elkaar. Het is hoopgevend dat we
binnenkort weer in de vieringen bij elkaar kunnen komen. Verzameld rond
de Heer vinden we nieuwe kracht en ervaren we de verbinding met elkaar.
Met vriendelijke groet en graag tot ziens!
Pastoor Tilma

Gods stem herkennen
In strips en tekenfilms zie je soms bij
iemand op de schouders een engeltje en
een duiveltje zitten. Ze staan symbool voor
iets wat we allemaal wel herkennen. Als
het gaat om het maken van keuzes,
schieten onze gedachten soms
verschillende kanten op. Het engeltje en het
duiveltje staan voor de keus tussen goed en kwaad.
Maar veel keuzes zijn niet zwart-wit. Bovendien
zijn er andere keuzes die je moet maken,
bijvoorbeeld over hoe je je leven inricht: je baan, je
bedrijf, hoe je je vrije tijd besteedt.
God wil ons helpen om onze weg te vinden, in grote
en kleinere keuzes. In de Bijbel lezen we dat God
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zijn volk aanspreekt en oproept om volgens zijn geboden samen te leven.
We lezen ook hoe God mensen persoonlijk aanspreekt en roept om een
taak te volbrengen. Om dit te beschrijven, gebruikt Jezus het beeld van de
herder: “De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij
hun naam en leidt ze naar buiten. Zij volgen hem, omdat zij zijn stem
kennen.”
Dit is een mooi uitgangspunt. Toch is het in de praktijk wel eens lastig.
Hoe spreekt God mij aan? Hoe kan ik zijn stem horen? Daar zijn
verschillende antwoorden op te geven. Gods stem klinkt in de Bijbel en
klinkt door in de traditie van de Kerk. God kan ons ook aanspreken door
wat mensen ons zeggen. Verschilende manieren die elkaar aanvullen.
Gods stem klinkt ook in ons binnenste en helpt ons bij de keuzes die we
moeten maken. Maar ja, engeltje en duiveltje: welke stemmen, welke
gedachten, welke ingevingen komen van God?
Paus Franciscus heeft daarover een aantal weken geleden een mooie preek
gehouden. Hij gaf daarin de onderstaande vragen die je jezelf kunt stellen.
Op die manier kun je de stem van God in je binnenste onderscheiden van
de stem van het kwaad. Zinvolle vragen om eens rustig bij stil te staan.
1. Laat het mij vrij? – God zal ons nooit ergens toe dwingen. Hij spreekt
vanuit liefde. De liefde doet een beroep op ons, wijst een richting aan,
maar laat ons vrij om te beantwoorden. Het kwade is vaak dwingender in
z’n illusies en emoties.
2. Word ik gevleid? – Verkeerde ingevingen bespelen vaak onze trots.
Gods stem …
3. Kijk ik uit naar de toekomst? – Goddelijke ingevingen openen onze
horizon en scheppen toekomst. God wijst altijd een weg die toekomst
biedt.
4. Ben ik aanwezig in het moment? – Vijandige stemmen leiden ons af
van het heden. Ze richten ons op angst voor de toekomst of verdriet en
bitterheid over het verleden. God spreekt altijd over het goede dat we nu
kunnen ervaren, de liefde die we nu kunnen meemaken, de bekering die nu
kan plaatsvinden en je hart kan bevrijden.
5. Staat mijn ‘eigen ik’ centraal in mijn gedachte? – De stem die van
God komt vraagt: “Wat is goed voor me?” De stem van het kwaad zet
mijzelf centraal: “Waar heb ik nu zin in?”
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6. Welke nasmaak laat het na? – Het goede geeft vrede. Het kwade geeft
onrust.
7. Zoek ik het licht of verberg ik me? – In verkeerde ingevingen wordt
altijd iets verborgen. God brengt ons naar oprechtheid.
8. Word ik geleid naar vertrouwen? – Veel mensen kennen de gedachte:
niemand begrijpt me, niemand luistert naar me, vertrouw niemand! Soms
begrijpelijk, maar daarin klinkt niet Gods stem. God nodigt uit om ons
open te stellen en te vertrouwen op God, onszelf en de anderen.
Een mooie zomer toegewenst!
Pastoor Tilma

Vakantie
Pastoor Tilma is met vakantie van
18 juli t/m 14 augustus.

Kinderen schrijven aan Got
Lieve God,
Vorige week heb ik de Sint Jan gezien, toen we in Den Bosch waren.
U woont in een mooi huis.
Frank

Inleiding:
Na zoveel maanden en tijd bezig geweest te zijn met het coronavirus en
alle verdriet daarom heen, nu weer eens iets heel anders: geboorte.
Hebt u ook zo’n moeite met de echofoto’s van het aanstaande kind? Zo
moeilijk om te zien wat wat is op deze foto. Dat bleek voor de oma in dit
gedicht ook zo te zijn.
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De foto
Ze wist het nu vast en zeker:
de test was twee keer positief
ze verwachtten hun eerste kind
vier handen op één buik, zo lief.

Gelukkig, trots, enthousiast
zouden ze het gaan vertellen
aan ouders, familie, vrienden
en natuurlijk oma bellen.

Maar eerst een echo afwachten.
Alles was goed, niets aan de hand.
Ze nodigden hun ouders uit
met oma naar een restaurant.

Voor ‘t hoofdgerecht nam zij ‘t woord
zei trots: Ik wil iets laten zien
wat wij al gauw samen krijgen:
een heel lief wonder bovendien

De foto van de echo kwam
te voorschijn uit haar tas, ging rond
en ieder keek bewonderend
naar wat daar zo schitt’rend op stond

Toen de foto bij oma kwam
draaide ze, links, onder, boven
met haar bril op keek ze heel lang,
kon haar ogen niet geloven.

Het was wazig bruin, vol strepen.
Nu zag ze het, wat een snoesje
en daarom zei ze enthousiast:
Wat leuk, krijg je een nieuw poesje?

Deze foto is een echo,
oma, het is geen kat, hond of dier
ik verwacht mijn eerste kind
het zit in mijn buik, voel maar hier.

Had dat meteen gezegd, lieverd.
Wordt dat straks mijn achterkleinkind!
Och, al zie ik het niet zo goed
ik voel dat ‘k ook dit een snoesje vind.
Uit boek “Nieuw leven beleven”
van Theo Vertelman.

Lieve Mensen
Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling, al het lekkers, de
bloemen en de kaarten. Dat is geweldig. Dat doet je goed. Dit tijdens mijn
ziek zijn. Het gaat goed met mij.
Wil Pronk
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Geschreven door een Turkse man uit Rotterdam
In dit kleine Nederlandje ...
Worden net als in de rest van de wereld, naast mensen met een ander
kleurtje, ook kleine mensen, hele grote mensen, dikke mensen, schele
mensen, stotterende mensen, manke mensen, al oudere mensen, verlegen
mensen, ADHD en ADD mensen, andere sexuele-geaardheid mensen,
minder slimme mensen, juist hele slimme mensen of gewoon omdat je
bent zoals je bent, dikwijls anders aangekeken....
En toch probeert iedereen er in dit landje het beste van te maken.
In dit kleine kikkerlandje..
Is Aboutaleb burgemeester van Rotterdam en Marcouch van Arnhem....
Wonen er in Amsterdam meer dan 180 nationaliteiten...
Won Humberto Tan ooit de Televizierring en het Perfecte Plaatje....
Is Spong een beroemde advocaat....
En maken Braboneger , Theo Maassen of Najib heel Nederland
aan het lachen.
In dit piepkleine landje..
Is Khadija Arib voorzitter van de Tweede Kamer....
Ali B het populairste gezicht van The Voice of Holland....
Zijn Depay, Dumfries en Wijnaldum topspelers in Oranje....
Was Gullit de aanvoerder van het succesvolste Oranje ever...
En Sanders troetelbeer bij de Leeuwinnen....
Martina een sprintende bigsmile import-antillaan....
En Ozcan Akyol een topcolumnist in het AD. ....
In dit Nederlandje..
Zijn politieagenten op straat wit, bruin , geel of zwart ...
Hebben leraren hippe baarden, kale koppen of dragen hoofddoeken....
Is de slager en groenteboer Nederlands, Turks. Antilliaans, of
Marokkaans....
Heet de friettenteigenaar Corry, Hassan of ChengX....
Heet personeel in de kroeg of restaurant Willem of Nasrin....
Worden we in de sportschool gecoached door Admir of Ronnie....
Worden muren gladgestreken door Wladimir of Jeroen...
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Eten we couscous bij Mo, shoarma bij Ali en rookworst bij de HEMA....
Leren we Ethiopiërs uit het AZC fietsen en laten zij ons bij de
Zevenheuvelenloop weer zien hoe je echt hard moet rennen...
Wordt Braziliaans carnaval of met de buren het Suikerfeest meegevierd en
is er ruimte voor de gaypride ..
In dit mooie Nederlandje….
Kan iedereen bereiken wat ie wil, worden mensen leiders en profs of wat
dan ook om hun capaciteiten....
Wordt geklapt en gejuicht voor mensen ongeacht de hoeveelheid
pigment....
Eten we waar we zin in hebben ongeacht de kleur van het snuitje dat boven
de pannen hangt.
Volgens mij hebben we het in Nederland over het algemeen best leuk met
elkaar....
Laten we dat dan ook zo houden ...
Ik dacht, ik meld het ff..
En dat is geen racisme maar realisme

Familieberichten
Van harte gefeliciteerd!
Op 14 juli viert de heer T. Dekker zijn 90ste
verjaardag.
Op 20 juli viert mevr. J. Dekker-Bleeker haar
95ste verjaardag.
Op 31 juli viert mevr. P.A. Blokdijk-Strooper haar 90ste verjaardag.
Op 1 augustus viert mevr. E. Strooper-Roozendaal 92ste verjaardag.
Op 14 augustus viert mevr. C. Kruijer-van Baar haar 93ste verjaardag.
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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,
Wat een ontzettend mooi resultaat van de Alternatieve Sponsorfietstocht
rond de Pinksterweek. Ieder kon op zijn eigen tijd en gelegenheid op de
fiets stappen en dankzij het mooie weer was het een enorm succes.
€ 845,- kwam er bij ons binnen, gefietst of zomaar een storting.
Afgelopen week hebben we dit geld verdeeld onder de verschillende
doelen. De beide Fathers
die dag en nacht lastiggevallen worden door
mensen die lijden onder
enorme honger, ook Father
Gerard Kraakman die
ontzettend veel last heeft
van de overstromingen en
met zijn laarzen aan in huis
rond loopt.
Vele parochianen van hem
moesten voor het water
vluchten maar komen wel
dagelijks voor voedsel bij hem. Father Kruis vertelde dat een week
geleden.
De Fadhyligroep was ook heel blij. Zij werken voor de mensen die
lijden onder de armoede grens. Vanavond had ik Naomi aan de lijn, zei
vertelde dat ze de afgelopen maand eten gehad had van het Rode Kruis,
die waren gestopt met het uitdelen van voedsel, “Mam ik heb geen eten
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en ook niet voor BARAK, haar zoontje van 4. Dat gaat door merg en
been. Ik heb haar geadviseerd om naar de Fadhyligroep of naar
Father Joseph te gaan, misschien weet hij wel raad.
Wij doen ons best om het geld
dat bij ons binnen komt zo
eerlijk mogelijk te verdelen.
Omdat we geen acties kunnen
houden i.v.m. de Corona is het
ook voor ons nu moeilijk.
Maar wij kijken in de toekomst
en hebben afgelopen vrijdag
105 palmplantjes in potjes
gezet, we gaan ze goed
verzorgen en hopen ze dan met
Koningsdag te verkopen.
Met dank aan Claudia Blokdijk die ons de potjes gaf en tevens zo
enthousiast was dat ze er 3 zakken potgrond bij deed. Nog met 3 zakken
gesponsord door een anonieme gever werd de klus geklaard.
De kerk mag zondag ook weer open, een gift in de hutjes is ook van
harte welkom. Want “VELE KLEINTJES – MAKEN ÉÉN GROTE!”
Groetjes een fijne vakantie en blijf gezond.
St. Vrienden van Joseph,
Liesbeth.

St. Caeciliakoor
Het blijft vreemd maar steeds niet te mogen zingen en zelfs nu er meer
versoepelingen zijn blijft zingen niet toegestaan totdat er een protocol is
met aanwijzingen waarop het wel mogelijk is. Voor het koor is het nu toch
vakantietijd en we hebben al zo lang niet meer gerepeteerd dat we nog wel
even kunnen wachten tot september. Het is te hopen dat alles dan onder
12

controle is en een manier gevonden waarop we kunnen repeteren en zingen
tijdens de mis.
We hopen dan ook tegen die tijd weer een bijdrage te leveren.
De leden van het koor wensen u een mooie zomer, degenen die op
vakantie gaan een fijne tijd en u allen een goede gezondheid.
Annemiek Boom
Secretaris

Koffie drinken
Vanaf 5 juli mogen er weer vieringen in de kerk
gehouden worden maar het koffie schenken stellen wij
nog even uit tot nader bericht. Dit doen we omdat we
de 1.5 meter moeilijk kunnen handhaven. Zo gauw als
het weer mogelijk is bent u van harte welkom en
zullen wij weer een kopje voor u inschenken.
Namens de KD-groep
Marja Buur

Meer bezoekers bij uitvaart welkom!
Namens uitvaartvereniging St. Barbara wil ik u dit “positieve” bericht
niet onthouden:
Premier Rutte kondigde in de persconferentie op 24 juni 2020 verdere
versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Zo zijn vanaf 1 juli 2020
bij uitvaarten weer meer belangstellenden welkom.
Uitvaarten mochten sinds de uitbraak van het coronavirus door maximaal
dertig personen worden bijgewoond *.
Aanvankelijk was dit aantal inclusief medewerkers, sprekers, etc.; vanaf
1 juni hoefden zij niet meer te worden meegeteld. Met de versoepelingen
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die premier Rutte per 1 juli 2020 aankondigde geldt er, mits aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan, geen maximumaantal meer. Die
versoepelingen gaan daarmee verder dan eerder was aangekondigd:
Meer belangstellenden bij uitvaart, mits anderhalve meter afstand
Per 1 juli 2020 wordt het maximumaantal bezoekers bij een uitvaart
verruimd:
 Geen limiet,
mits voldoende afstand tussen de bezoekers mogelijk is en bezoekers
kunnen zitten, er vooraf is gereserveerd en er een gezondheidscheck
heeft plaatsgevonden.
Anders geldt:
 Maximaal 100 belangstellenden bij een bijeenkomst binnen,
mits voldoende afstand tussen de bezoekers mogelijk is.
 Maximaal 250 belangstellenden bij een bijeenkomst buiten,
mits voldoende afstand tussen de bezoekers mogelijk is.
Voldoende afstand bewaren blijft dus belangrijk. Voldoende afstand is
anderhalve meter afstand, maar dat geldt niet voor:
 Personen die één huishouden vormen.
 Kinderen tot 12 jaar.
 Jongeren tot 18 jaar onderling (jongeren moeten wel anderhalve
meter afstand houden ten opzichte van volwassenen die niet tot hun
huishouden behoren).
Nawoord:
*
De regeling van 30 personen bracht soms schrijnende en
verdrietige situaties met zich mee, maar ook bijzondere momenten;
Het zogenaamde “roeien met de riemen die je op dat moment hebt”
om er samen met de nabestaanden een liefdevol en persoonlijk
afscheid van te maken.
Wat betreft de regelgeving voor het ontvangen van het Heilig Sacrament
der Zieken; daar is Pastoor Tilma natuurlijk volledig van op de hoogte en
hij zal u, als het moment daar is, verder over informeren.
Liesbeth Bruin, uitvaartverzorger
14

Video-preek
In de afgelopen maanden hebben we 18 uitzendingen verzorgd. Het was
voor ons heel fijn om te mogen doen. Gelukkig mogen we elkaar nu weer
daadwerkelijk ontmoeten in ons eigen kerkgebouw. Alle vrijwilligers van
de Videopreek bedankt voor jullie medewerking.

De draad weer oppakken
Hoe gaat het met u? Liefst zou ik dat rechtstreeks vragen, maar dat is
lastig. Maar misschien kan het binnenkort toch nu de kerken weer open
zijn. Met mij, met ons gaat het goed.
Wat ongelooflijk fijn dat we weer “live” in de kerk kunnen vieren, dat we
elkaar weer lijfelijk kunnen ontmoeten inde kerk, ondanks dat dat op
anderhalve meter is. Wat heerlijk dat ik niet meer tegen een camera hoef te
praten, maar dat ik u kan zien en uw aanwezigheid kan ‘voelen’. Heerlijk!
2 juli was weer mijn eerste ‘live-viering’(in Heerhugowaard): ik heb ervan
genoten.
Ik hoop dat u het ook weer aandurft om naar de kerk te komen. Het
parochiebestuur zorgt ervoor dat alle regels in acht genomen kunnen
15

worden. Dus als u geen ziekteverschijnselen heeft en niet al te kwetsbaar
bent, bent u van hart welkom.
Helaas gaat de Lourdesreis dit jaar niet door. Het was wel te verwachten,
wetende dat er in Lourdes tienduizenden mensen bij elkaar komen en daar
moeilijk afstand kunnen houden. Maar toch viel het ons tegen, want we
hadden er ongelooflijk veel zin in. Met frisse moed richten we ons nu op
het volgend jaar, hopend dat het dan wèl door kan gaan.
Het is natuurlijk een grote ramp voor de bedevaartsplaats dat voor dit jaar
bijna alles afgelast moest worden, dat al die tientallen kerken zolang dicht
moeten blijven, dat de vele, vele hotels zo goed als leeg zijn en dat er geen
mens naar de winkels komt. Hoe zal het er zijn als we daar weer komen?
Ik hoop het te ervaren.
Hoe pakken we nu de draad weer op, nu we langzaam maar zeker weer van
alles kunnen doen? Belangrijk is het, dat we vertrouwen hebben, vooral in
elkaar. Maar ook oog en aandacht hebben voor elkaar, met name voor hen
die kwetsbaar zijn, voor hen die bang zijn ook. Samen sta je veel sterker.
Samen en met Gods zegen kunnen we de huidige situatie wel weer aan.
Dat wens ik u toe.
Hartelijke groet, Marion Bleeker - Burger

Vieringen en Intenties van 12 juli t/m 28 augustus
Zondag 12 juli 2020
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: Mieke en Plien
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus
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Woensdag 15 juli 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 juli 2020
10.00 uur Viering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Tilma
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie
Zondag 19 juli 2020
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker
Lector: mw. Bakker
Misdienaars: Sutji en Kaitlin
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan
Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en
overleden familie ● Nel Spaansen-Boekel en haar zoon John
Woensdag 22 juli 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 juli 2020
10.00 uur Viering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Zondag 26 juli 2020
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman
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Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Lieke en Mieke
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen,
Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis ● Broeder
Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ●
Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Dekker, Selma DekkerJonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter
Judy en zegen over het gezin ● Jan van Straaten en Cornelia van Straatende Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en Dieuw
Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen,
Wim en Miep van Schagen-Borst ● Piet Pronk en zijn dochter Margriet en
familie Pronk-Reinders ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere
intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters
Jo en Truus
Vrijdag 31 juli 2020
10.00 uur Viering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Strooper ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Pastoor Johannes
Nicolaas Timmer
Zondag 2 augustus 2020
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: Sutji en Kaitlin
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en
Loek Entes-Karsten ● Guurtje Blankendaal ● Johannes Pronk, Agatha
Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Margaretha
Ligthart en overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper
en overleden kinderen ● Overleden familie Ligthart ● Pastoor Johannes
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Nicolaas Timmer ● 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 ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria
Ligthart-Stam
Woensdag 5 augustus 2020
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. den Das-Kramer, mw. Broersen-Kruijer, mw. Kaandorp-Pronk.
Stofzuigen: dhr. Piet Spaansen.
Vrijdag 7 augustus 2020
10.00 uur Viering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Vrijdag 7 augustus 2020
19.00 uur Rozenkransbidden
Zondag 9 augustus 2020
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman
Lector: dhr. Huits
Misdienaars: Lieke en Mieke
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Petrus
Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden
familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters
Jo en Truus
Vrijdag 14 augustus 2020
10.00 uur Viering in het St. Jozefpark
Voorganger: ?
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Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Klaas Kruijer
en levende en overleden familie Kruijer-Roozendaal ● Wim Pancras en
levende en overleden familie Pancras-Ligthart
Zaterdag 15 augustus 2020
Maria ten Hemelopneming
Zondag 16 augustus 2020
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorgangers: Dhr. Blommaart en mw. Adema
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Cornelis
Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina
Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Maarten Bleeker
en Marie Bleeker-Kruijer ● Pastoor Jan Berkhout ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
Woensdag 19 augustus 2020
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Baltus-van Diepen, mw. Blom-Ligthart, mw. Dekker-Weel.
Stofzuigen: dhr. Cok Dekker.
Woensdag 19 augustus 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 21 augustus 2020
10.00 uur Viering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Tilma

20

Zondag 23 augustus 2020
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Tilma
Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Kjore en Plien
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen,
Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis ● Broeder
Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ●
Coba Molenaar-Dekker ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido,
Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus van
Schagen en Wil van Schagen ● 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 ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet
van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Ted Kruijer en
overleden familie Kruijer-Mulder ● Tiny van Grieken-Boersen ● Toos
Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
Vrijdag 28 augustus 2020
10.00 uur Viering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Tilma
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
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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
Vrijdagmiddagsecretariaat
Parochie H. Jacobus de Meerdere
Klaas en Greet Bleeker
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323 (vrijdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur)
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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