Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” september 2020
Schema
Tarieven
Nieuws van het Parochiebestuur
Beste Parochianen
Kinderen schrijven aan Got
Ritmisch koor D’CYMO
Kun je leven met tegenslagen?
Stichting Vrienden van Joseph
Familieberichten
St. Caeciliakoor
Zomer
Rozenkransgebed
Vormselgroep parochie Tuitjenhorn
Koffie drinken
Vieringen en Intenties van 30 augustus t/m 9 oktober
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn
Contactadressen
Colofon

2
2
3
4
5
6
7
9
11
11
11
12
13
16
16
22
23
24

De parochie is dagelijks telefonisch bereikbaar op
nummer 0226 39 1323 van 9:00 tot 21:00 uur.
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25-sep-2020 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
30-sep-2020 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp”
naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
6-okt-2020 Eerste dag bezorging boekje
10-okt-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
Augustus 2020, de kerkdeuren staan weer open en we vieren weer dat we
een viering kunnen houden. Wel met in achtneming van de richtlijnen van
het RIVM.
In de praktijk houdt dat in dat we binnen komen via de geopende deur,
handen ontsmetten en onze plaatsen zoeken. Klaas heeft een eenvoudig
stukje tape aangebracht op het kniegedeelte van de banken en dat werkt
fantastisch. De voorganger en de lector komen binnen en gaan zitten op
anderhalve meter van elkaar en de paar koorleden beginnen te zingen. De
viering kan beginnen.
Voor het collecteren wordt eerste de steel en de bovenkant van de
collectezak ontsmet en vervolgens gaan de collectanten collecteren. Alsof
ze het altijd zo gedaan hebben.
De communie wordt uitgereikt achter een hard plastic scherm m.b.v. een
grote pincet.
Het nieuwe loopje is alsof het er altijd geweest is. Naar het altaar toelopen,
anderhalve meter afstand, via de Jozefkant, daar de communie ontvangen
en teruglopen langs het altaar via de Mariakant en weer terug op je plaats.
Als laatste het verlaten van de kerk. Oppassen dat we niet te dicht op
elkaar de kerk verlaten. Een praatje maken kan ook op afstand.
Onze vaste collectant Joop van der Vliet heeft het collecteren met de
collectezak niet meer meegemaakt. Op 30 juli 2020 is hij overleden en zijn
afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Joop heeft jarenlang het
collecteren verzorgd. Joop aan de Mariakant, Sam Oudhuis aan de
Jozefkant. Een vriendelijk woord, een vriendelijke blik. Dank je wel Joop
en rust in vrede.
Het parochiebestuur
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Beste parochianen,
Terwijl ik dit schrijf, ben ik net weer terug van vakantie. Ik had ervoor
gekozen om in Nederland te blijven en ik ben blij dat ik dat gedaan heb.
Zo hoefde ik niet in de gaten te houden of mijn vakantiebestemming
opeens code oranje zou krijgen. En we hadden in Nederland heerlijk
vakantieweer. Ik heb in ieder geval genoten van een paar weken lezen,
wandelen, fietsen en gezelligheid.
4

Helaas is het hele corona-gebeuren nog lang niet voorbij. Als ik terugdenk
aan april, dan herinner ik me dat we toen dachten dat in september de boel
toch wel weer enigszins normaal zou worden. Nu lijkt het nog wel een
tijdje te duren voordat we gezellig naast elkaar kunnen aanschuiven, in de
kerk en bij zoveel andere bijeenkomsten. Vooral voor mensen die alleen
zijn, duurt de ‘social distancing’ best lang.
Wat doe je als je verwachtingen niet uitkomen? Je kunt blijven verlangen
naar hoe het was, maar dat maakt doorgaans niet gelukkig. Je kunt ook
kijken naar wat er is, naar wat je hebt, ook al is dat weinig. De Bijbelse
figuur Job zegt, wanneer hij tegenslag te verduren heeft: “De Heer neemt,
de Heer geeft; gezegend de naam van de Heer.” Daar zit een wijsheid in, al
heeft dezelfde Job het er best moeilijk mee, verderop in het verhaal best.
Het vraagt van ons om soms de knop om te zetten. Het leven is een
geschenk, ook met z’n ingewikkelde kanten. Dat zien, geeft hoop en
vertrouwen.
Ik hoop en vertrouw dat we in de gemeenschap rond de Heer vreugde
zullen vinden, wat ons ook overkomt. Hij roept ons tot leven, bij Hem
vinden we altijd toekomst.
Laten we er met elkaar weer een mooi seizoen van maken.
Pastoor Tilma

Kinderen schrijven aan Got
Lieve God,
Toen u met de schepping begon
en mensen op aarde zette
en al de dieren en gras en sterren
werd U toen erg moe?
Ik heb nog een heleboel andere vragen ook.
Met de meeste hoogachting,
Sjef
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Ritmisch koor D’CYMO
Afsluiting seizoen
Op donderdagavond 2 juli 2020 zijn de leden van het Ritmisch koor
D’CYMO na een lange tijd weer bij elkaar gekomen om elkaar weer eens
te zien en te spreken en om dit merkwaardige seizoen af te kunnen sluiten.
De plek van samenkomst was natuurlijk het Ahoj, waar de stoelen en tafels
reeds op gepaste afstand van elkaar waren opgesteld. Wat was het leuk om
onder het genot van een kopje koffie of thee met een gebakje weer een
beetje bij te kunnen praten.

Afscheid Mariska Baas-Groen
Maar ook was er nu tijd om afscheid te nemen van onze trouwe pianiste
Mariska Baas-Groen. Zij heeft 14 jaar ons koor begeleid met haar
prachtige pianospel. Wat hebben we van haar en haar pianospel genoten,
maar uiteraard respecteren wij haar beslissing om over wat meer vrije tijd
te kunnen beschikken, ook omdat haar man volgend jaar met pensioen
gaat. Met een mooi afscheidswoordje op rijm heeft Ineke namens het koor
afscheid genomen van Mariska. Als dank waren er bloemen namens het
parochiebestuur en van het koor was er nog een VVV-bon.

Benoeming tot ERELID
Ook Ineke Hoogervorst, mede-oprichter van het koor en lid van het 1e uur,
had aangegeven te willen stoppen met het koor. Ineke wil het wat rustiger
aandoen, heeft nog haar werk bij de Deen en de vaste oppasdag voor haar
5 kleinkinderen, nog genoeg te doen dus. Ineke is eigenlijk niet weg te
denken van het koor, heeft 30 jaar in het bestuur gezeten, fungeerde ook na
die periode nog als vraagbaak en stond altijd klaar om te helpen. Het
bestuur heeft daarom dan ook besloten Ineke te benoemen tot ERELID van
het koor. En dat is zeker dik verdiend. Ali heeft namens het koor afscheid
genomen van Ineke, met een woordje waarin de afgelopen jaren werden
besproken die Ineke aan het koor heeft gewijd. Als dank kreeg zij een
mooi ingelijste oorkonde, een VVV-bon en bloemen namens het
parochiebestuur.
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Na deze afscheidsplechtigheden bleven de leden nog even met elkaar
napraten, met een hapje en een drankje en gingen daarna voldaan weer op
huis aan.

Startdatum nieuw seizoen
De startdatum van het nieuwe seizoen wordt nog aan de leden
doorgegeven via de groepsapp. We willen uiteraard uiterst voorzichtig zijn
en ons goed aan de regels van het Koornetwerk Nederland houden. Dit is
een protocol met aanvullende richtlijnen voor de koorsector. (Bij de leden
in bezit.) Onder meer wordt er in het protocol gesproken over een zgn.
zigzagopstelling met een minimale afstand van 1,5 meter, een goede
ventilatie, registratie van de leden enz. enz. Dus leden, houdt de groepsapp
in de gaten, we hebben er veel zin in om weer te beginnen, maar het moet
wel op een veilige manier kunnen!
Met hartelijke groet, Ali Adema

Kun je leven met tegenslagen?
Wat een vreemde maanden waren het tot nu toe in deze coronatijd. Zoveel
dingen die niet door gingen, zoveel bijeenkomsten die niet mochten:
kermissen afgelast, bruiloften uitgesteld, geen festivals, geen bezoek aan
familie in verpleeghuizen, noem maar op.
Op sportgebied werden de EK voetbal, de Tour de France, de Olympische
spelen, de Nijmeegse vierdaagse afgelast. Voetbal- en handbalcompetities
werden niet afgerond, want wie is er nou eigenlijk Nederlands kampioen
2020 geworden?
Voor ieder van ons zaten er dingen tussen die we enorm moesten missen.
Voor jongeren bleek dat helemaal erg te zijn, want de
eindexamenkandidaten mochten geen slotfeest vieren in schitterende
jurken, mooie pakken, er naar toe in limousines. Veel jongeren zeiden ook:
‘Voor ons is er helemaal niks aan’ en ze begonnen her en der op afgelegen
plekken toch hun feesten en festivals te houden. Dat leverde veel kritiek op
en ook veel nieuwe besmettingen van het virus bij ouderen.
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De 94 jarige Jan Hoek uit Rotterdam schreef over het gedrag van jongeren
begin augustus een brief in het Algemeen Dagblad waarin hij zei: ‘Mijn
jeugd was ook niet prettig. Toen ik 15 was brak de oorlog uit. Ik ben als 17
jarige te werk gesteld in Duitsland. Na de oorlog moest ik in militaire
dienst in Nederlands Indië. Toen ik 25 was kwam ik pas terug. Ik was 10
jaar van mijn jeugd kwijt.’
Hij begreep de jongeren wel, maar schreef erbij: ‘Hou nog even vol. Wie
weet is het over een jaar allemaal voorbij.’ Ik hoop en vertrouw erop dat
hij daarin gelijk krijgt.
Maar wat me het meest trof in zijn woorden was dat je als mens of je nu
jong bent of oud, niet altijd alleen maar de leuke dingen mee kunt maken.
Er zullen ook moeilijke momenten en tijden komen. Of het nu wel of niet
coronatijd is: ieder mens zal in zijn of haar leven momenten mee maken
die moeilijk zijn. Belangrijk is voor ieder van ons, jong of oud, dat je ook
tegenslag moet verwerken. Kun je dat wel als je altijd en alleen maar de
leuke dingen wilt meemaken? Kun je altijd alleen maar gelukkig leven?
Nee, dat kan niet want je zult vroeg of laat ook verdriet, tegenslagen
meemaken en misschien zelfs wel de dood van lieve mensen.
Hoe verwerk je dan dat alles als je altijd en alleen maar lol wilt hebben?
Vanuit mijn geloof ervaar ik dat er een houvast is dat me zegt: je komt
zelfs door moeilijke tijden heen. Je kunt kracht en steun krijgen om het
leven in al zijn facetten aan te kunnen.
In het leven van Jezus zien we dat hij juist aandacht en zorg heeft voor
zwakke en kwetsbare mensen. Degenen die het moeilijk hebben worden
door hem geholpen en gesteund. Ja, zelfs mensen die ziekte en dood
moeten verwerken krijgen steun en houvast van hem. Maar dat is toch ons
geloof: je mag er op vertrouwen dat je door moeilijke tijden heen kunt
komen. De coronatijd eindigt een keer en dan is die ellende voorbij. Hou
vol, durf geloven dat er toch altijd goede tijden komen, zelfs over de dood
heen.
Ik geloof daarin. En jij?
Theo Vertelman
pastoraal werker.
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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,
Wereldwijd zijn er vele problemen in verband met de Corona. Zo ook in
Kenia steekt het virus zijn kop op.
Alleen zijn er vele verschillen met ons land:
Kenia heeft een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 80 inwoners per
km2. In Nederland is dit 412.49 inwoners per km2.
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De intensiteit van ultraviolet stralen in het zonlicht is op de evenaar hoger
dan hier in Nederland, met als gevolg een hoger microben-dodend effect.
Veel mensen leven buiten in Kenia, vooral in de binnenlanden, omdat de
huizen minder goed geïsoleerd zijn, dan onze gebouwen en huizen.
In de buitenlucht is het besmettingsgevaar duidelijk minder dan binnen in
gebouwen en huizen, ten gevolge van een sneller verdunningseffect, zeker
bij veel wind.
Kinderen en jonge mensen hebben over het algemeen minder symptomen
en ook minder heftige symptomen.
De gemiddelde leeftijd van de bevolking in Kenia ligt een stuk lager dan in
Nederland.
Er zijn in Kenia dan ook weinig hoogbejaarde mensen en die verblijven
niet in een verzorgingshuis.
Dat wil niet zeggen dat er in Kenia minder Coronavirus is want de curves
in Kenia van deze epidemie lopen momenteel langzaam op.
Eind juli waren er 17.975 bevestigde besmettingen waarvan 7.833 mensen
hersteld zijn en waren er 285 sterfgevallen.
Of we in Kenia de piek van de epidemie al gehad hebben is natuurlijk de
vraag. Iedere besmetting en overlijden is er natuurlijk één te veel.
Naast de Corona perikelen hebben de mensen ook nog te maken met
wateroverlast – werkloosheid – dus armoede – hongersnood - kinderen
thuis want de scholen zijn gesloten. Hoe kunnen we hen helpen?
Misschien kunnen wij met elkaar deze bordjes vullen, zodat deze kinderen
weer iets te eten hebben.
Als wij samen de handen ineenslaan moet dat zeker lukken.
Want ons motto is nog steeds:
VELE KLEINTJES, MAKEN ÉÉN GROTE!
Namens de Stichting Vrienden van Joseph,
Liesbeth.
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Familieberichten
Van harte gefeliciteerd!
Op 5 september viert mevr. E. van der Vliet Smit haar 97ste verjaardag.
Op 17 september viert mevr. C.T. Portegijs Klein Hofmeijer haar 91ste verjaardag.

St. Caeciliakoor
Ondanks alle beperkende maatregelen hebben we alweer drie keer kunnen
zingen in de kerk tijdens de mis. Als alles goed gaat kunnen we dit blijven
doen, helaas met een zeer klein koor van drie sopranen, drie alten en drie
mannenstemmen. Meer ruimte is er niet, we moeten zorgen voor de
veiligheid van de zangers en zangeressen en de dirigent. Gelukkig klinkt
het mooi; we hebben dan ook een aantal prachtige stemmen in ons koor en
een koorlid dat alles prima regelt en ervoor zorgt dat er elke keer weer een
organist aanwezig is.
Het is nog niet duidelijk of we in september weer kunnen beginnen met de
repetities, behalve onze jonge organist zijn de dirigente en de koorleden
allen op een kwetsbare leeftijd. We blijven voorzichtig en optimistisch!
Annemiek Boom, Secretaris

Zomer
Dat het zomer is, hebben we de afgelopen weken wel geweten. Wat was
het warm! Voor een aantal van u was het misschien wel veel te warm. Ik
hoop dat u toch ook van deze tijd hebt kunnen genieten, want voor we het
weten gaan we weer naar koudere maanden.
11

Ik vond een toepasselijk zomergedicht:

Altijd zomer
Het zou altijd zomer moeten zijn
met zonnestralen op mijn huid
en in de lucht slechts het geluid
van buitelende zwaluwen iel en fijn.
De zon zou altijd moeten schijnen
in mijn hoofd en in mijn hart waar
plaats is voor warmte die ik spaar
en bewaar voor mij en de mijnen.
Ik zou deze warmte willen delen
met de dierbaren in mijn bestaan
een warmte die het niet kan velen
dat wie ook zich alleen voelt staan
warmte koesterend om te helen
voor wie gesterkt verder wil gaan.
Ik wens u veel innerlijke warmte toe, en dat u die met velen kunt delen.
Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger

Rozenkransgebed
Het rozenkransgebed is op 5 september, de eerste
vrijdag van de maand.
In de Mariamaand oktober is er iedere vrijdag een
gebed.
U bent van harte welkom om 19.00 in de
Parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere.
Wij sluiten het Rozenkransgebed af op vrijdag
27 oktober t/m 2 april 2021.
12

Vormselgroep parochie Tuitjenhorn

Interview met de vrijwilligers van de Vormselgroep
Annaly Buter en Sandra Kaandorp
Hoe en wanneer zijn jullie bij dit vrijwilligerswerk
betrokken geraakt?
Annaly en Sandra nemen dit jaar afscheid van hun werk als vrijwilliger
van de vormselgroep. Ze hebben dit werk tien jaar gedaan. Indertijd namen
ze het over van Kitty Goudsblom en Margret de Boer. Connie Bakker was
er voor Margret en Kitty. Mariosé Huits (met wie Annaly en Sandra heel
blij zijn) verzorgt al deze jaren het vormselproject op de basisschool.

Was het u vooraf duidelijk waar jullie aan begonnen?
Als je eraan begint komt er veel op je af. Nu weet je wat het inhoud. Je
moet het een paar keer gedaan hebben. Het boekje van vorig jaar erbij
halen, datum zoeken voor het Vormen zelf, de Vormheer, dan
terugrekenen naar de presentatieviering, het koor D`cymo uitnodigen,
13

informatie brief naar de ouders etc. Kinderen uitnodigen. Boekje maken
etc.
Vooraf denken de kinderen nog wel eens, wat is dit, waar beginnen we
aan, maar na afloop hebben we altijd teruggekregen van de kinderen dat ze
het leuk vonden dat ze mee gedaan hebben. We zijn een team, op elkaar in
gespeeld en onze werkzaamheden voor de vormselgroep geven ons ook de
kans om samen gezellig bij te praten.

Met welke Pastoors en parochies hebben jullie in deze jaren
samengewerkt?
Met Pastoor van Teijlingen, van Diepen, Berkhout, Tilma, Hulsebosch en
Pastor Vertelman. Ook met de parochies, Warmenhuizen, Burgerbrug en
de laatste jaren met Schagen en de Wieringermeer.
Hele goede herinneringen hebben we aan Pastoor Berkhout. Hij vertelde
altijd dat hij er weer zo van genoten had. Hij liet je volledig je eigen gang
gaan, wel wilde hij altijd het misboekje nog even inzien voordat het naar
de drukker ging. Zijn vertrouwen in je dat je het kon en dat hij trots was op
het werk dat je deed.

De Bavodag Oliesel halen
Op de dag van het vormen gingen de kinderen in het begin eerst naar de
Bavokerk in Haarlem, daarna eten en ’s avonds het Vormen. Dat hebben
we later anders gedaan. Het was wel erg veel om op een dag te doen.
Ook waren er ouders die gevraagd werden om het oliesel op te halen dat
gebruikt wordt voor het Vormen.

Hebben jullie een duidelijke taakomschrijving?
We hebben een map, maar het meeste weten we nu wel uit ons hoofd. O ja,
dit moet nog even of dat.

Kinderen veranderen, delen jullie deze ervaring?
Niet zozeer de kinderen, maar de ouders veranderen. Vroeger was het
vanzelfsprekend: Dopen, Eerste Communie en dan het Vormen. Nu wordt
de beslissing om mee te doen aan het Vormen bij het kind gelaten.
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Er is in de loop der jaren vast wel een paar kleine anekdotes
die nu genoemd kunnen worden?
Die keer dat het Vormen naar de zaterdagmiddag verzet werd, omdat
’s avonds het Nederlands elftal speelde. De jongen die in het slotwoordje
van het Vormen tijdens de viering vertelde dat dit echt de laatste keer was
dat hij in de kerk kwam. Na hun twaalfde zie je de kinderen ook inderdaad
niet meer in de kerk.

Waar kijk je nu graag op terug?
Wat ook altijd mooi is om te doen is het uitzoeken van een eigentijdse
lezing. Sommige zijn wel erg vroom en dat past niet erg bij deze tijd, maar
in die oude verhalen staat altijd wel een kern van waarheid in. Een verhaal
met een inhoud.
Ook mooi is dat ons boekje nog wel eens als voorbeeld werd gebruikt door
andere parochies.
De ouderavonden, dat de ouders samen in gesprek raakten. We deelden
dan kaartjes uit met vragen en de ouders gingen daarover in gesprek.
Eigentijdse vragen in de taal van de mensen zelf.
Het is natuurlijk ook altijd leuk als je door het dorp fietst en dat je hartelijk
begroet wordt door iemand die je kent van je werk als vrijwilliger van de
Vormselgroep.
Tijden veranderen, zo ook de veranderingen in de huidige kerk. In het
najaar nog één keer het Vormen. Deze keer in de kerk van Tuitjenhorn.
I.v.m. Corona zal het waarschijnlijk een viering in besloten groep worden.
Annaly en Sandra, namens ons allen heel hartelijk bedankt.
Elma
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Koffie drinken
Daar wij de 1.5 meter moeilijk kunnen handhaven
stellen wij het koffie drinken nog even uit. Zo gauw als
het weer mogelijk is zullen wij daar bericht van geven
en bent u natuurlijk van harte welkom.
Namens de koffiegroep,
Marja Buur

Vieringen en Intenties van 30 augustus t/m 9 oktober
INTENTIE GEKLEURD = NIET AFGELEZEN TIJDENS CORONAKERKSLUITING - INTENTIE IS VERPLAATST
Ten aanzien van de door het secretariaat verplaatste intenties:
Mocht u een andere datum wensen, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan het
vrijdagmiddagsecretariaat of door een e-mail te sturen
aan par.jacobus@outlook.com .
Zondag 30 augustus 2020
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Zutt en Dieuw
Zutt-Spaans ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
Woensdag 2 september 2020
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Hof-Greeuw, mw. Kaandorp-Vlaar, mw. Mettes-Kaandorp,
mw. Duineveld-de Waard.
Stofzuigen: dhr. Jelle Adema.
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Vrijdag 4 september 2020
10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Stoop, Catharina StoopKramer en kinderen
Vrijdag 4 september 2020
19.00 uur Rozenkrans bidden
Zondag 6 september 2020
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman
Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Kjore en Sutji
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ●
Coba Molenaar-Dekker ● Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun
zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten ● Cornelis Suiker, Cornelia
Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Guurtje Blankendaal ● Jan
Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Strooper ● Jan Zutt
en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en
Simon Oudhuis ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden
kinderen en kleinkind ● Maarten Blankendaal, Veronica BlankendaalBlom en hun overleden kinderen ● Maarten Bleeker en Marie BleekerKruijer ● Margaretha Ligthart en overleden familie ● Mattheus Pronk,
Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Overleden familie
Entes-Tromp ● Overleden familie Ligthart ● Pastoor Johannes Nicolaas
Timmer ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus
Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en familie
Kruijer-Buter ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria LigthartStam ● Ted Kruijer en overleden familie Kruijer-Mulder ● Wilhelmus
Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Wim
Strooper en zijn familie
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Vrijdag 11 september 2020
10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Tilma
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
Zondag 13 september 2020
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker
Lector: mw. Bakker
Misdienaars: Plien en Kaitlin
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
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 Hagemeijer-Ligthart ● Giens Kuilboer-Ooijevaar ● Jaap en Bora
Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob
van Lierop ● Jaap Schilder en zijn familie ● Jacobus van Schagen en Wil
van Schagen, familie Mooij-Pronk en overleden kinderen ● 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 Straatende Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Overleden familie
van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ●
Piet Pronk en zijn dochter Margriet en familie Pronk-Reinders ● Sjoerd
Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Toon Hof en dochter
Yvonne ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus
Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
Woensdag 16 september 2020
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
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Mw. Groen-Stuyt, mw. de Wit-Blom, mw. Tijm-Mooy, mw. van
Kralingen-Kuilboer. Stofzuigen: dhr. Matt Hoogeboom.
Woensdag 16 september 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 18 september 2020
10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer
Zondag 20 september 2020
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Tilma
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Lieke en Mieke
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 ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter
Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria
Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Guurtje Blankendaal ● Jan Zutt en
Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Johannes Oudhuis, Cornelia
Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Johannes Pronk, Agatha PronkBlankendaal, ● Margaretha Ligthart en overleden familie ● Overleden
familie Ligthart ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Tiny van GriekenBoersen ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters
Jo en Truus
Vrijdag 25 september 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 ● Jan Zutt en
Dieuw Zutt-Spaans ● Klaas Kruijer en levende en overleden familie
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Kruijer-Roozendaal ● Wim Pancras en levende en overleden familie
Pancras-Ligthart
Zondag 27 september 2020
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorgangers: mw. Beemsterboer en dhr. Piket
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
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 ●
Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ●
Coba Molenaar-Dekker ● Cornelis Dekker, Aaltje Dekker-Buter en familie
● Familie Dekker-Bommer en Jantje ● Jacobus van Schagen en Wil van
Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma
Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun
dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan van Straaten en Cornelia van
Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en
Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van
Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Petrus Blom en Maria BlomGroot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus
Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Sjoerd Nota, Petronella
Nota-Burger en zoon George ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Toos
Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
Woensdag 30 september 2020
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Kruijer-Quax, mw. Kaandorp-Zonneveld, mw. Mulder-v.d. Stoop.
Stofzuigen: dhr. Nic Mulder.
Vrijdag 2 oktober 2020
10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Tilma
Ons gebed wordt gevraagd voor:
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● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en
Dieuw Zutt-Spaans
Vrijdag 2 oktober 2020
19.00 uur Rozenkrans bidden
Zondag 4 oktober 2020
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Tilma, Lector: dhr. Huits
Misdienaars: Kjore en Kaitlin
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Coba
Molenaar-Dekker ● Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon
Corrie en familie en Loek Entes-Karsten ● Guurtje Blankendaal ● Jacobus
Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Jacobus van Schagen en
Wil van Schagen ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ●
Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Oudhuis, Cornelia OudhuisGroen en Simon Oudhuis ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal,
overleden kinderen en kleinkind ● Maarten Bleeker en Marie BleekerKruijer ● Margaretha Ligthart en overleden familie ● Mattheus Pronk,
Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Overleden familie
Entes-Tromp ● Overleden familie Ligthart ● Pastoor Johannes Nicolaas
Timmer ● 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
Vrijdag 9 oktober 2020
10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Strooper ● Wim Pancras en levende en overleden familie PancrasLigthart
Vrijdag 9 oktober 2020
19.00 uur Rozenkrans bidden
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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 650 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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