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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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15-jan-2021 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

20-jan-2021 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp”  

 naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com  

26-jan-2020 Eerste dag bezorging boekje  

30-jan-2020 Laatste dag bezorging boekje  

 

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:  

- Opgeven van intenties 

 (kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus) 

- Informatie over vieringen 

- Opvragen van uittreksel doopregister 

- Opvragen van uittreksel huwelijksregister  

- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie  

- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’  

- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie  

 

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 1 tot 3 uur,  

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige 

pastorie). T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com  

 

 

Tarieven  
Intentie  10,00 

(U ontvangt geen factuur!  

Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,  

zie onder…) 

Doopviering   25,00 

Huwelijksviering/Jubileumviering  225,00 

Jubileumviering i.c.m. zondagsviering  150,00 

Uitvaart  225,00 

Avondwake 150,00 

 

 

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363 2010 92  

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn  

mailto:par.jacobus@outlook.com
mailto:par.jacobus@outlook.com
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Welkom in onze kerk! 
 

Niets doen is geen optie, 

maar we gaan elkaar niet 

de derde coronagolf 

cadeau doen. Wat gaan 

we doen met Kerstmis?  

Rekening houdend met 

de huidige maatregelen 

van het kabinet (ook in 

kerken maximaal 30 

personen) komen we tot 

het volgende, waarbij uw 

aanmelding vóóraf nodig 

is:  

 

24-12-2020 15:00 – Seniorenviering: 

Op dit moment mogen we geen vieringen houden in het Sint Jozefpark. 

Toch hopen we dat we op 24 december om 15.00 een mis voor onze 

senioren kunnen verzorgen. Misschien in het Sint Jozefpark zelf, 

misschien in de kerk? De muziek wordt verzorgd door het Mannenkoor. 

Zij mogen zelf niet als koor zingen, maar kiezen de Kerstmuziek uit die 

wordt afgespeeld op een CD/geluidsdrager. Maximaal 30 personen mogen 

de mis bijwonen. Deze viering wordt rechtstreeks uitgezonden via het 

internet.  

24-12-2020 18:00 – Herdertjesmis: 

De herdertjesmis van Kerstavond, is vooraf opgenomen en wordt vanaf 

18.00 uitgezonden op het internet. Mariosé Huits heeft samen met het 

Jeugdkoor een eigentijdse Kerstviering gemaakt. 

24-12-2020 20:00 – De Nachtmis: 

De nachtmis met als voorganger Pastoor Tilma begint om 20.00. De keuze 

van de muziek op CD/ geluidsdrager wordt verzorgd door het 

Mannenkoor. Er mogen maximaal 30 personen bij deze viering aanwezig 

zijn. U kunt de viering ook meekijken via het internet.  



 

 
4 

25-12-2020 10:00 – Eerste Kerstdag: 

Eerste Kerstdag met als voorganger Theo 

Vertelman begint om 10.00. De keuze van 

de muziek op CD/geluidsdrager wordt 

verzorgd door het Sint Caeciliakoor. Er 

mogen maximaal 30 personen bij deze 

viering aanwezig zijn. U kunt de viering 

ook meekijken via het internet.  

25-12-2020 10:00 – Kindje wiegen: 

Kindje wiegen, al 45 jaar een 

fenomeen, is dit jaar op Eerste Kerstdag vanaf 14.00 op het internet te 

volgen. Onder leiding van Mariosé Huits wordt het Kerstspel gespeeld 

door de kinderen van de basisschool met medewerking van het jeugdkoor.  

26-12-2020 10:00 – Tweede kerstdag: 

Tweede Kerstdag met als voorganger Marion Bleeker begint om 10.00. De 

keuze van de muziek wordt verzorgd door het ritmisch koor D`CYMO. 

Deze wordt afgespeeld via een CD/geluidsdrager. Maximaal 30 personen 

mogen deze viering bijwonen. U kunt deze viering ook volgen via het 

internet.  

31-12-2020 19:00 – Oudejaarsavond: 

Oudejaarsavond met als voorganger Pastoor Tilma begint om 19.00. De 

keuze van de muziek wordt verzorgd door fanfare Hildegardis. Deze wordt 

afgespeeld via een CD/geluidsdrager. U kunt deze viering live volgen via 

het internet. Maximaal 30 personen mogen deze viering bijwonen.  

Aanmelding: 

U kunt u aanmelden aan het einde van de zondagsviering in de kerk. Blijft 

u zitten, we komen bij u langs om te vragen wat uw wensen zijn. Ook kunt 

u zich telefonisch aanmelden via 0226 391323 op iedere vrijdagmiddag 

tussen 13:00 en 15:00 uur.  

Kerkboekje: 

Van sommige vieringen (o.a. de gebruikelijke missaaltjes) kunt u het 

boekje ophalen in de Mariakapel. Deze is alle dagen open van 10.00 tot 

16.00. De overige teksten kunt u voor een deel terugvinden 

op https://parochietuitjenhorn.nl 

 

https://parochietuitjenhorn.nl/
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Kerstkindje kijken: 

Tijdens de Kerstdagen, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag kunt u het 

kerstkindje in de kribbe van de kerststal bewonderen en een kaarsje 

aansteken. De kerk is open van 14.00 tot 16.30. Houdt u 1.50 m afstand. 

Onze Mariakapel is alle dagen open van 10.00 tot 16.00. 

 

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 ons 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 

 

 

 

Advent 
 

Advent: 

de wereld verwacht een kind. 

Verwachten 

uitzien naar het onbekende 

in de hoop 

dat je zelf weer verder kunt 

met dit kind, met elkaar 

nieuw, anders, beter. 
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Advent: 

verwachtende mensen 

overstijgen het heden 

zien altijd weer toekomst 

dragen een wereld 

nieuw leven 

dragen elkaar verder. 

 

Advent: 

wij verwachten 

hopen, vertrouwen 

zien uit naar nieuw begin 

van leven 

steeds weer. 

 

Welkom 

jij in je kribbe! 

 

Theo Vertelman 

 

 

Allerzielenviering 2020 
 

Dit jaar werd de Allerzielenviering wel heen bijzonder door alle 

wisselende Coronamaatregelen. Wel de reden dat we voor de eerste keer 

live, via een livestream op internet te volgen waren. Vooraf om 18.45, 

parochianen die even het boekje kwamen ophalen, opdat ze thuis mee 

konden lezen. (Wij hadden aan deze mogelijkheid nog niet gedacht). 

Vooraf zeker de spanning, van niets naar een live-uitzending.  

In de kerk, fijn dat alle genodigden er waren. Eenieder op anderhalve 

meter van elkaar. Mooi om te zien was dat het veelal de kinderen waren 

van de overledenen. Dat maakt het heel intiem. Tot op de laatste dag was 

het onduidelijk of de familie wel aanwezig mocht zijn tijdens deze viering. 

Van tien genodigden per overledene was het afgeschaald naar maximaal 

vier. Fijn dat er zo goed gereageerd werd op onze e-mails.  
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Onze teksten kwamen prima over, duidelijk en goed te verstaan. De 

indrukwekkende korte in memoria van de overledenen van het afgelopen 

jaar. De vooraf opgenomen muziek van het fanfare. Het haalt het niet bij 

een live optreden. Aan het geluid van de muziek wordt nog gewerkt. We 

kijken of we daar nog een kwaliteitsslag kunnen maken.  

 

De last post, gespeeld door Dita vanaf het koor, maakte diepe indruk op 

ons allemaal. U kunt alles nog terugzien op het internet, Youtube, typ in de 

zoekbalk (bij het loepje) parochie Tuitjenhorn. Ook kunt u dit zien als u 

gaat naar onze website, Parochie Tuitjenhorn. Daar vindt u tevens de 

teksten van het boekje en van de verkorte in memoria.  

Alle mensen achter de schermen die ons geholpen hebben, enorm bedankt. 

 

Namens de Avondwakegroep,  

Marian en Elma 
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Gedicht uit de viering 

 

Een boom kan niet alleen maar in bloei staan.  

Eens komt het moment van loslaten. Als bladeren in de herfst.  

Een boom kan niet alleen maar in bloei staan. Alles heeft zijn tijd. 

Zo hebben wij een deel van elkaar losgelaten, 

overgedragen aan de wind.  

Maar weet: Ik heb je gezien.  

Toen, nu en voor altijd.  

 

Ik heb je gezien. Als een lichtje in de nacht:  

even was je heel dichtbij.  

En nu laten wij elkaar los als bladeren in de herfst.  

Want een boom laat zijn bladeren los om in leven te blijven,  

toe te groeien naar een nieuw seizoen.  

Maar weet dat je wortel hebt geschoten in mijn hart.  

Toen, nu en voor altijd. 

 

 

Sint Caeciliakoor  
 

Helaas hebben we alweer een aantal weken niet kunnen zingen in de kerk 

en we waren net begonnen. We hebben ons gehouden aan de 

aangescherpte maatregelen; we willen allemaal dat het coronavirus 

verdwijnt en dat bereiken we alleen als we ons allemaal aan de 

beperkingen houden. Er is weliswaar een scheiding tussen kerk en staat 

waardoor het in principe mogelijk is dat we met een beperkt aantal 

koorleden zingen in de kerk maar het is de vraag of het verstandig is. We 

gaan deze vraag neerleggen bij onze koorleden en als zij willen zingen 

hoort u ons binnenkort weer.  

Het zullen dan eenvoudige missen en liedjes zijn zodat alle stemmen 

gelijktijdig zingen. 

Helaas is Sint Caeciliadag dit jaar ook niet gevierd maar volgend jaar 

zullen we er een extra groot feest van maken. 
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Repeteren mogen we voorlopig zeker niet. Als we de cijfers zien (ik schrijf 

dit op 23 november 2020) en het commentaar van de deskundigen horen 

lijkt het er niet op dat er snel weer versoepeling is. We zullen dus nog 

moeten volhouden! 

Namens het bestuur en alle koorleden wens ik iedereen een mooie 

decembermaand met alle feesten die daarbij horen, waar dat mogelijk is 

met elkaar. 

Annemieke Boom 

Secretaris 

 

 

Kerstmis voor de kinderen 

 

Ook dit jaar is er in de kerk weer rekening 

gehouden met het vieren van Kerstmis met 

kinderen. Door de coronamaatregelen gaat het 

wel net iets anders dan anders.  

We weten dat het altijd druk is tijdens deze 

vieringen en om te voorkomen dat we 

bezoekers moeten teleurstellen, nemen we de 

vieringen van tevoren op. 

Zo kunt u de viering dus niet meevieren in de 

kerk, maar wel volgen via de website van de 

kerk, www.parochietuitjenhorn.nl Als je daar 

het youtube-kanaal aanklikt is de viering eenvoudig te volgen op ieder 

gewenst moment. 

De woorddienst heeft als titel: “Een ezel gaat naar Bethlehem”. Iedereen is 

namelijk welkom in de stal, koningen, herders, ezels en engelen. Het 

Jeugdkoor verzorgt de liedjes en de gebeden, de dienst wordt voorgegaan 

door Mariosé Huits. 

 

Ook het Kindje Wiegen ofwel het Kerstspel is op deze wijze te volgen. De 

kinderen van het Jeugdkoor, aangevuld met kinderen van de  

http://www.parochietuitjenhorn.nl/
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St. Barbaraschool spelen het verhaal van de geboorte van Jezus. Het spel is 

hetzelfde gebleven, maar, omdat we het van tevoren hebben opgenomen, 

zijn er ook wel verrassingen te zien. Alleen het kindje is dit jaar vanwege 

alle maatregelen, voor het eerst in 46 jaar, een pop.  

Bent u nieuwsgierig geworden? Bezoek dan de website en vier Kerstmis 

met ons mee.  

 

 

Kinderen schrijven aan Got  
 

Lieve God,  

 

Ik ben de enige in mijn klas 

die Chinees is. Ze zeggen  

allemaal dat u Nederlands 

bent, maar dat ben ik ook,  

dus kunt u ook wel een  

Chinees zijn?  

Uw vriend                  Kim.  

 

 

Koffie drinken  

 
De regels vanwege de corona zijn nog steeds zo dat 

wij de 1.5 meter niet kunnen handhaven om samen 

koffie te drinken op de vierde zondag van de maand. 

Zo gauw als het mogelijk is zullen wij weer koffie 

schenken. 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2021. 

Namens de koffiegroep  

Marja Buur 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1


 

 
11 

Zoekend naar recht 
 

De herder werkt 

met schapen dag en nacht 

hij wordt verstoten en veracht: 

is er iemand die het merkt? 

De herder heeft 

geen heelheid, vrede, recht 

kan hij bij iemand terecht: 

is er iemand die ’t geeft? 

 

Zoekend naar recht 

werd hem gezegd: 

zoek naar het kind 

in een kribbe gelegd. 

 

De wijze spiedt 

in boeken dag en nacht 

hij zoekt het licht der sterrenpracht: 

is er iemand die het ziet? 

De wijze leeft 

voor heelheid, vrede, recht 

kan hij in een paleis terecht: 

is er iemand die ’t geeft? 

 

Zoekend naar recht 

werd hem gezegd: 

zoek naar het kind 

in een kribbe gelegd. 

 



 

 
12 

Jij mens die lijdt 

in duister dag en nacht 

jij kent verdriet, zorgen, onmacht: 

is er iemand die ’t mijdt? 

Jij mens die vraagt 

om heelheid, vrede, recht 

kun jij bij mensen soms terecht: 

is er iemand die het draagt? 

 

Zoekend naar recht 

wordt je gezegd: 

zoek naar het kind 

in een kribbe gelegd. 

 

Theo Vertelman 

 

 

Helaas geen oecumenische viering in januari 

De Raad van Kerken Harenkarspel heeft 

helaas moeten besluiten om de viering in de 

Week van de eenheid van kerken in januari 

2021 niet door te laten gaan. 

Ieder jaar is het weer bijzonder om met 

christenen van diverse gemeenten en 

parochies samen een dienst te organiseren en 

te houden. Helaas zijn we in januari 

waarschijnlijk nog gebonden aan allerlei maatregelen, waardoor dit niet op 

een veilige manier mogelijk is.  

Op zondag 18 januari zullen we daarom in alle bij de Raad aangesloten 

kerken een voorbede uitspreken en een kaars als symbool van 

verbondenheid aansteken. 
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RITMISCH KOOR D’CYMO 
 

Triest bericht 

De koorleden hebben geschokt gereageerd op het zeer verdrietige bericht 

dat ons trouwe koorlid Els Duinmaijer-Bruin op dinsdag 10 november zo 

plotseling is overleden. Els stond nog midden in het leven, we hadden haar 

graag nog meer tijd gegund. Dit leed is niet te bevatten, het is nog erg 

onwerkelijk dat Els er niet meer is. Onze gedachten gaan uit naar haar man 

Jan, kinderen en kleinkinderen en verdere familie, in het bijzonder haar 

zus, ons koorlid Jacqueline, die dit plotselinge verlies moeten zien te 

verwerken. Wij wensen hen heel veel sterkte en kracht toe om een weg te 

vinden om met dit verlies om te kunnen gaan. We zullen Els erg missen bij 

het koor. Een aantal leden heeft zaterdag 14 november de familie 

gecondoleerd in het Ahoj, en nog een groter aantal leden heeft dinsdag 17 

november samen met heel veel anderen een erehaag gevormd om zo de 

laatste eer te kunnen bewijzen aan Els. We zullen Els in onze herinnering 

houden als een spontane, hartelijke vrouw, altijd geïnteresseerd in 

iedereen. Lieve Els, dat je moge ruste in vrede. 

 

Voorlopig geen repetities 

In de maand september zijn we begonnen met de repetities, uiteindelijk 

hebben we maar 2 keer gerepeteerd. Daarna kreeg onze pianiste vage 

klachten en daarom bleef ze uiteraard thuis, maar zonder pianobegeleiding 

kunnen we niet goed repeteren. De klachten hielden 3 weken aan, en 

intussen namen de besmettingen in het land weer toe en werden vanuit de 

overheid de regels weer verder aangescherpt. In overleg met bestuur en 

dirigent werd toen besloten om voorlopig te stoppen met de repetities. We 

willen graag alles op alles zetten om het virus uit te bannen en onze 

verantwoordelijkheid hierin te nemen. Op dit moment is er nog geen zicht 

op wanneer we weer veilig kunnen beginnen met de repetities. Als de 

regels weer worden versoepeld, worden de leden via de groepsapp 

geïnformeerd. 

 

Rabo Clubsupport actie is geslaagd 
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We willen graag iedereen bedanken die op ons koor heeft gestemd, 

daardoor hebben we een mooi bedrag van de Rabobank mogen ontvangen. 

Zonder jullie stemmen was dit niet gelukt, nogmaals hartelijk dank! 

 

Namens het bestuur, 

Ali Adema, voorzitter 

 

 

Stichting Vrienden van Joseph 
 

p/a Bladstraat 5 

1747 HJ Tuitjenhorn 

Tel: 0226 391403 

Website: www.vriendenjoseph.nl 

E-mailadres: liesblommaart@Quicknet.nl 

ANBI keurmerk per 01-01-2008 

KvK 37092104 

Bank: NL28 RABO 0155 9930.11 

 

Beste lezer van de Schelp, 

 

Waarschijnlijk heeft u in de krant gelezen over de enorme problemen in 

Kenia. De scholen zijn al vanaf maart dicht en online onderwijs is er daar 

niet bij. 

De studenten hebben daar natuurlijk geen computer, dus geen onderwijs. 

De klaslokalen zijn vanaf maart gesloten. 

Zoals er in de Volkskant staat: 

In Kenia ontstaan een “corona-generatie” Kinderen die een heel schooljaar 

missen, omdat de regering de scholen rigoureus sloot toen de pandemie 

uitbrak. Kinderen die misschien ook hun school nooit meer afmaken, 

omdat hun kans verkeken is. 

http://www.vriendenjoseph.nl/
mailto:liesblommaart@Quicknet.nl
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Wat kunnen wij doen? Deze jongeren lopen 

nu op straat en wat gebeurt daar? Wat 

kunnen we doen? 

Om het virus wat terug te dringen kunnen 

wij met voedsel helpen deze mensen op de 

been te houden. 

Wekelijks heb ik contact met Father Joseph 

en Father Folkert en als je hun verhalen 

hoort dan is de situatie uitzichtloos. Zij zijn 

heel blij met onze hulp en hopen dat we het 

nog een tijdje kunnen blijven doen, want 

geen eten is ook geen conditie dus als je 

Corona krijgt, dan ben je ten dode opgeschreven.  

Zoals Father Joseph vertelde. Soms eet hij een dag niet om solidaire te zijn 

met de hongerige, zodat hij zijn portie kan geven aan iemand die hem 

vraagt om eten. 

 

Laten wij proberen in deze kersttijd, die voor ons met alle maatregelen ook 

niet leuk is, dankbaar te zijn dat wij nog eten hebben en onze kinderen 

naar school kunnen, en laten we proberen de mensen in nood te helpen, 

door het kopen van onze kerstkaarten en eventueel nog een mondkapje, nu 

ze per 1 december verplicht worden. Nel heeft ze nog en nu ook met een 

KERSTPRINT. 

 

De kaarten kunt u bestellen bij Greet Bleeker Dorpsstraat 5 en Mariosé 

Huits Koorndijk 35. 

Wij wensen u ondanks alle beperkingen een goede Kerst en voor het 

nieuwe jaar “Veel gezondheid en licht in de duisternis.” 

 

Stichting Vrienden van Joseph, 

Liesbeth. 
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Een unieke kelk en de gouden kap van een Westfriese 

boerin gebruikt door oud pastoor D. Wijnker 

 

Wat maakt deze kelk zo bijzonder: De kelk is 

versierd als een wijnstok met ranken (“Ik ben 

de Wijnstok en gij zijt de ranken”). Symbolisch 

zijn de afgebeelde personen opgenomen in de 

wijngaard van de Heer. Tijdens de H. Mis 

verandert in deze kelk de wijn in het Bloed van 

Christus en gedenken wij het wonder van de 

verlossing. De afgebeelde personen zijn 

aanwezig bij dit wonder. Naast de beeltenis van 

het Beminnelijkste Hart als teken van de 

verlossing staan afbeeldingen van heiligen, 

waarnaar de direct betrokkenen zijn vernoemd: 

vader Gert, naar de H. Gerardus, moeder 

Maartje, naar de H. Maria en priesterzoon 

Cornelis, naar de H. Cornelius. Deze kelk is 

niet alleen een bijzonder fraaie liturgische 

beker, maar zit vol symboliek. 

 

Standplaatsen van Pastoor Dirk Wijnker:  

Priesterwijding: in 1948  

Eerste standplaats: Ouderkerk aan de Amstel als neomist in 1948  

Tweede standplaats: Grootebroek benoemd in 1950  

Derde standplaats: Purmerend in 1951  

Vierde standplaats Hoorn 21-8-1961  

Vijfde standplaats Nibbixwoud 16-5-1967  

Zesde standplaats Tuitjenhorn 1-9-1967 

 

Door Theo en Adri Wijnker, november 2020 
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Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken 

 

Er moeten mensen zijn 

die zonnen aansteken, 

voordat de wereld verregent. 

Mensen die zomervliegers oplaten 

als het ijzig wintert, 

en die confetti strooien 

tussen de sneeuwvlokken. 

Die mensen moeten er zijn. 

Er moeten mensen zijn 

die aan de uitgang van het kerkhof 

ijsjes verkopen, 

en op de puinhopen 

mondharmonika spelen. 

Er moeten mensen zijn, 

die op hun stoelen gaan staan, 

om sterren op te hangen 

in de mist. 

Die lente maken 

van gevallen bladeren, 

en van gevallen schaduw, 

licht. 

Er moeten mensen zijn, 

die ons verwarmen 

en die in een wolkenloze hemel 

toch in de wolken zijn 

zo hoog 

ze springen touwtje 

langs de regenboog 

als iemand heeft gezegd: 

kom maar in mijn armen 

Bij dat soort mensen wil ik horen… 
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Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen 

ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan 

Er moeten mensen zijn 

die op het grijze asfalt 

in grote witte letters 

LIEFDE verven 

Mensen die namen kerven 

in een boom 

vol rijpe vruchten 

omdat er zoveel anderen zijn 

die voor de vlinders vluchten 

en stenen gooien 

naar het eerste lenteblauw 

omdat ze bang zijn 

voor de bloemen 

en bang zijn voor: 

“ik hou van jou” 

Ja, er moeten mensen zijn 

met tranen 

als zilveren kralen 

die stralen in het donker 

en de morgen groeten 

als het daglicht binnenkomt 

op kousenvoeten 

Weet je, 

er moeten mensen zijn, 

die bellen blazen 

en weten van geen tijd 

die zich kinderlijk verbazen 

over iets wat barst 

van mooïgheid 

Ze roepen van de daken 

dat er liefde is 

en wonder 

als al die anderen schreeuwen: 
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“alles heeft geen zin” 

dan blijven zij roepen: 

“neen, de wereld gaat niet onder” 

en zij zien in ieder einde 

weer een nieuw begin 

Zij zijn een beetje clown, 

eerst het hart 

en dan het verstand 

en ze schrijven met hun paraplu 

“i love you” in het zand 

omdat ze zo gigantisch 

in het leven opgaan 

 

en vallen 

en vallen 

en vallen  

en OPSTAAN 

  

Bij dát soort mensen wil ik horen 

die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen 

ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan 

de muziek gaat DOOR 

de muziek gaat DOOR 

en DOOR… 

 

 

Vieringen en Intenties van 6 december 2020  

tot en met 29 januari 2021 
 

Zondag 6 december 2020 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma muziek verzorgd door Mannenkoor T 

Lector: mw. Bakker 
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Misdienaars: Kaitlin en Sutj  

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

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 ● 

Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Jan Zutt en 

Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Maarten Bleeker en Marie 

Bleeker-Kruijer ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus 

Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth 

Johanna Kruyer-Bak ● Ted Kruijer en overleden familie Kruijer-Mulder ● 

Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-

Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 9 december 2020 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Kruijer-Baas, mw Van Kralingen-Kuilboer, mw. Pronk-Tesselaar. 

Stofzuigen: dhr. Cor Kruijer. 

 

Zondag 13 december 2020 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker muziek verzorgd door St. Caecilia 

Lector: dhr. Huits 

Misdienaars: Mieke en Kjore 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Nel Spaansen-Boekel en haar zoon John ● 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 

 

Woensdag 16 december 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  

 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Zondag 20 december 2020 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Gregoriaans koor Veni Foras uit 

Schoorl  

Lector: dhr. Blommaart  - Misdienaars: Mieke en Plien 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus 

Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● 50-jarig 

huwelijk Hans en Willy Kok-Tesselaar en zegen over hun gezin ● Familie 

Tesselaar en overleden kinderen ● Familie Kok en overleden kinderen 

 

Donderdag 24 december 2020 

Kerstmis 

15.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastoor Tilma muziek verzorgd door Mannenkoor T 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Klaas Kruijer 

en levende en overleden familie Kruijer-Roozendaal ● Levende en 

overleden leden van het Mannenkoor T ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor 

Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ● Puk 

Kruijer en familie Kruijer-Buter ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-

Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Wim Pancras en levende en 

overleden familie Pancras-Ligthart 

 

Donderdag 24 december 2020 

Kerstmis 

18.00 uur Gezinsviering 

Voorganger: Gezinsvieringgroep m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin 

Alleen via internet te volgen! 

 

Donderdag 24 december 2020 

Nachtmis 

20.00 uur Eucharistieviering 
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Voorganger: Pastoor Tilma muziek verzorgd door Mannenkoor T 

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Surji en Lieke 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Familie Hagemeijer-Ligthart ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en 

Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Karsten, 

Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● 

Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Levende 

en overleden leden van het Mannenkoor T ● Overleden familie Limmen-

Groot ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● 

Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Wilhelmus 

Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

  

Vrijdag 25 december 2020 

Eerste Kerstdag 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman muziek verzorgd door St. Caecilia 

Lector: mw. Beemsterboer 

Misdienaars: Plien en Kjore 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ● 

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 ● Cornelis Dekker, 

Aaltje Dekker-Buter en familie ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en 

dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia 

Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob 

en overleden familie ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan 

Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en 

hun zoon Arie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Levende en overleden 

leden van het St. Caeciliakoor ● Maarten Blankendaal, Veronica 

Blankendaal-Blom en hun overleden kinderen ● Maarten Bleeker en Marie 

Bleeker-Kruijer ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van 



 

 
24 

Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Pastoor Jan Berkhout ● 

Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Puk Kruijer en overleden familie 

Kruijer-Buter ● Ris en Edith Strooper en familie ● Tiny van Grieken-

Boersen ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus 

Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Wim 

Strooper en zijn familie ● Nellie Entes ● Niek Kaandorp, Wilhelmus 

Kaandorp en Catharina Kaandorp-Groot en overleden familie, Johannes 

Pronk en Maria Pronk-Bommer en overleden familie  

 

INTENTIE GEMARKEERD = VERPLAATST VAN 27 NAAR  

25 DECEMBER 

 

Vrijdag 25 december 2020 

Kerstspel/kindje wiegen 

14.00 uur Gezinsviering 

Voorganger: mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn 

Alleen via internet te volgen! 

 

Zaterdag 26 december 2020 

Tweede Kerstdag 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker muziek verzorgd door D’CYMO 

Lector: mw. Bakker 

Misdienaars: Mieke en India 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, 

Piet, Nico en Truusje ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas 

Timmer ● Voor een bijzondere intentie 

 

Woensdag 28 december 2020 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Hof-Stroet, mw. Broersen-Kruijer, mw. Dekker-Rotgans 

Stofzuigen: Gerard Entes. 
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Donderdag 31 december 2020 

Oudejaarsviering 

19.00 uur Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Tilma muziek verzorgd door fanfare 

Lector: dhr. Huits 

Misdienaars: Sutji en Kjore 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ● 

Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ● Jaap 

en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar 

en Rob van Lierop ● Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter 

Marga ● Jacobus Kruijer ● Margaretha Ligthart en overleden familie ● 

Overleden familie Entes-Tromp ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor 

Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over 

zijn gezin ● Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ● Puk Kruijer en familie 

Kruijer-Buter ● Ris en Edith Strooper en familie ● Sjoerd Nota, Petronella 

Nota-Burger en zoon George ● Theodorus Schotten, Wilhelmina Schotten-

Klaver, dochter Gretha en kleindochter Elske ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Wim Strooper en 

zijn familie 

 

Zondag 3 januari 2021  

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma muziek verzorgd door Mannenkoor T 

Lector: dhr. Blommaart - Misdienaars: Mieke en Plien 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en 

overleden familie Kruijer-Buter ● Theodorus Schotten, Wilhelmina 

Schotten-Klaver, dochter Gretha en kleindochter Elske ● Wilhelmus 

Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 6 januari 2021 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  
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Mw. Pronk-Schotten, mw. Bleeker-Groot, mw. Nota, mw. Groot-Baas. 

Stofzuigen: dhr. Cees Bleeker. 

 

Vrijdag 8 januari 2021 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker  

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-

Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind 

 

Zondag 10 januari 2021 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman muziek verzorgd door St. Caecilia 

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Kaitlin en Sutji 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Tiny van Grieken-Boersen ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-

Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Vrijdag 15 januari 2021 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

 

Zondag 17 januari 2021  

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker muziek verzorgd door D’CYMO 

Lector: mw. Beemsterboer 

Misdienaars: Lieke en Kjore 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan 

Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 
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Woensdag 20 januari 2021 

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. 

 

Woensdag 20 januari 2021 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen. 

 

Vrijdag 22 januari 2021 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

 

Zondag 24 januari 2021 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma muziek verzorgd door St. Caecilia 

Lector: dhr. Huits 

Misdienaars: Kaitlin en Plien  

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-

Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Toos Karsten-Wit ● 

Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus 

 

Vrijdag 29 januari 2021 

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastoor Tilma 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans 
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Het parochiebestuur wenst u allen  

 

Zalig Kerstfeest 

 

en een  

 

Voorspoedig Nieuwjaar 
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Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn 
 

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn 

T 0226 391323 

E par.jacobus@outlook.com 

W www.parochietuitjenhorn.nl 

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092  

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn 
 

Bestuursleden 

Klaas Bleeker, vicevoorzitter 

Dorpsstraat 5 

T 06 12797855 

T 0226 391742 

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 

 

 

mailto:par.jacobus@outlook.com
http://www.parochietuitjenhorn.nl/
mailto:klaas-greet@scarlet.nl
mailto:elmabeemsterboer@gmail.com
mailto:pmt.jacobus@outlook.com
mailto: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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redactie.jacobus@outlook.com
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