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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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20-nov-2020 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

25-nov-2020   Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” 

                        naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com  

1-dec-2020      Eerste dag bezorging boekje  

5-dec-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 0 363 2010 92  

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn  

mailto:redactie.jacobus@outlook.com
mailto:par.jacobus@outlook.com
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Nieuws van het Parochiebestuur 
 

We zijn allemaal wel klaar met het Coronavirus, echter het virus is nog 

niet klaar met ons. Het blijft toch maar een bijzondere tijd. Zoeken naar de 

grenzen en de mogelijkheden die we nog hebben. Niets doen is geen optie, 

maar dat gaat niet zomaar. 

Petje af voor de koren.  

De koren zijn allemaal weer gestart, ze zingen op anderhalve meter 

afstand, en missen daardoor de steun van de ander. Het aantal deelnemers 

is gelimiteerd, de kans dat het even misgaat tijdens een viering is groot en 

dan er toch staan. Dank jullie wel, fijn dat jullie er zijn.  

Ook voor de parochianen is het moeilijk. Is het veilig of is het onveilig om 

naar de kerk te gaan. Je bent zo gewend om binnen de anderhalve meter 

van elkaar te komen. Bijvoorbeeld bij het verlaten van de kerk. Even netjes 

de koorzangers voor laten gaan in het trapportaal. Dan sta je toch weer te 

dicht op elkaar. Het meezingen, het is allemaal zo’n gewoonte.  

In de komende periode gaan ook de gezinsvieringen weer van start. Fijn 

dat de basisschoolleerlingen weer kunnen komen. 

Nieuw in de kerk zijn de vieringen in besloten kring. De aanwezigen zijn 

allemaal vooraf geregistreerd. Bijvoorbeeld de familie K. Dekker met vijf 

personen.  

Op zaterdag 26 september was de eerste viering in besloten kring. 

Bisschop Hendriks diende het sacrament van het H. Vormsel toe aan de 

vormelingen uit de parochies Schagen en Tuitjenhorn. Het was een 

sfeervolle bijzondere viering.  

Op woensdag 30 september was de eerste uitvaart in besloten kring en ook 

de Allerzielenviering kan alleen doorgaan in besloten kring. We kunnen 

het risico niet lopen.  

Wel kunt u thuis via het internet deze laatste viering meekijken. 

Namens het parochiebestuur,  

Elma Veldboer-Beemsterboer 
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Samenwerkingsgesprek 
 

Tussen de bestuursleden van Parochie Sint Christoforus uit Schagen, 

bestuursleden van H. Jacobus de Meerdere uit Tuitjenhorn en deken  

I Garcia Ferman zijn een aantal gesprekken geweest.  

 

Doel van deze gesprekken is om te kijken of er mogelijkheden zijn tot een 

verdere samenwerking. Er wordt al samengewerkt binnen de 

Vormselgroep. Ten tijde van de ziekte van Pastoor Berkhout heeft de 

parochie Schagen regelmatig de parochie Tuitjenhorn bijgestaan, mede 

door Pastoor Moltzer. Er is een positieve interactie tussen de twee 

parochies, ook dringt het bisdom al jaren aan tot samenwerking.   

 

Hoe staan we ervoor over vijf jaar?  

Als we realistisch zijn dan kunnen we ervan uitgaan dat onze vrijwilligers 

nog ouder geworden zijn en dat we het dan alleen niet meer redden. Nu 

zijn we beiden nog niet noodlijdend, we redden het. Dat geeft ons de tijd 

om nu in alle rust te gaan kijken wat kunnen we voor elkaar betekenen. Zo 

zouden de diverse werkgroepen elkaar kunnen gaan ondersteunen. 

We hebben voldoende vrijwilligers, maar de gemiddelde leeftijd schuift al 

meer op. Er is weinig aanwas.  Kijken we naar de bezoekersaantallen van 

de vieringen voor Corona, het aantal communicantjes, vormelingen, 

dopelingen etc. dan neemt dit aantal nog steeds af. 

Tot nu toe hebben we twee hele goede gesprekken gevoerd waarbij de 

eigen identiteit van de beide parochies goed verwoord wordt.  
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Magnificat: zingen met Maria 
 

 

‘God groet u zuivre bloeme’: de meesten van u 

zingen dit lied zo mee. Misschien dat jongere 

parochianen er minder mee vertrouwd zijn, maar 

de oude Marialiederen raken bij veel mensen een gevoelige snaar. Bij 

Maria vinden we herkenning. Als moeder snapt ze wat het betekent om de 

zorg te hebben voor kinderen. We zien Maria in de Bijbelse verhalen 

omgaan met de onverwachte en soms moeilijke gebeurtenissen in het 

leven. Tegelijk is Maria iemand die vreugde en hoop vindt in haar geloof. 

Kortom: Maria begrijpt wat wij meemaken. Geen wonder dat we een 

bijzondere band met haar hebben, die tot uitdrukking komt in de liederen 

die we haar toezingen. 

Wist u dat Maria zelf ook gezongen heeft? Toen zij bij Elisabeth op 

bezoek kwam, zong ze een lied van vreugde en dankbaarheid. Wij kennen 

dat lied onder de titel ‘Magnificat’. Ook dat lied is bij velen van u wel 

bekend, al wordt het niet meer zoveel gezongen. 

Het woord ‘Magnificat’ komt uit het Latijn. U moet maar denken aan 

‘magnifiek’ of aan een Magnum, een lekker groot ijsje. Dan voelt u al aan 

dat Maria in haar lied bezingt hoe groot God is. Maria heeft dat zelf 

ervaren. Want de grootheid van onze God laat zich vooral zien, doordat 

Hij oog heeft voor wie klein is. Maria voelt zich bevoorrecht, omdat God 

haar heeft uitgekozen om moeder te worden van Jezus. Zoals wij ons 

bevoorrecht mogen voelen, dat we leven en toekomst vinden in de kracht 

van de heilige Geest. Wat een wonder dat God zich met ons bezighoudt! 

Dat is groots! 

Met haar lied bezingt Maria hoe groot en klein bij God omgekeerd 

worden: mensen die zichzelf groot maken, die aan zichzelf genoeg hebben, 

die overheersend zijn: ten opzichte van God stellen ze niks voor. God zet 

hun buitenspel, want arrogantie doet afbreuk aan eenheid. Maar de 

eenvoudigen, degenen die zich bewust zijn van hun tekorten, de mensen in 
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nood: naar hen ziet God om. Hij tilt hen op, geeft hen hoop, beschermt hen 

en geeft hen een plek te midden van zijn volk. 

Maria bezingt die oude belofte van Gods kracht. Wij mogen met haar 

meezingen. In een wereld waarin hard schreeuwen en harde repressie de 

boventoon voeren, blijven wij zingen met Maria. Misschien als steeds 

kleinere parochiegemeenschap, misschien zoekend en aarzelend, maar met 

Maria in ons midden als voorbeeld en houvast. God maakt het kleine 

groot. Is dat niet magnifiek? 

Pastoor Tilma 

 

 

Familieberichten 

 
Op 30 juli 2020 is mevr. Jaant Boekel-Tervoort overleden. Jarenlang was 

ze een trouw lid van het Sint Caeciliakoor. Onze condoleance gaat uit naar 

de familie. 

 

 
In memoriam Klaas Kaandorp 

Ingrid; 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.  

De tijd van gaan is nu gekomen.  

Drie jaar geleden kreeg je je eerste telefoontje, 

tijdens het bouwen van het appartement van 

Nynke waarin werd verteld dat de ziekte van 

Kahler was geconstateerd. Aan de hoge tafel in 

de kamer deed je je verhaal aan ons allemaal en 

gaf je ons de ruimte om vragen te stellen en om 

het verdriet te delen. Daaropvolgend ontstond er 

een periode van therapieën waaruit je iedere keer weer moed en hoop 

haalde. Alle mogelijkheden die je kon benutten heb je aangegrepen totdat 

de plank met mogelijkheden in april leeg was. Door de transfusies daarna 
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hebben we nog een prachtige zomer van je mogen genieten waarin veel 

belangrijke gebeurtenissen, zoals het slagen van de kleinkinderen, 

verjaardagen en mooie gesprekken gepasseerd zijn. Vorige week 

woensdag kreeg je van Anouk te horen dat de transfusies geen 

toegevoegde waarde meer zouden hebben. Deze mededeling was een grote 

teleurstelling voor je. Een tijd geleden zei je “Als ik op bed kom, dan duurt 

het geen week”.  

Petra 

Op 29 december 1935 ben je als tweede van het gezin Kaandorp geboren. 

Je kwam terecht in een ondernemende familie waarin je je steentje flink 

hebt bijgedragen. We hebben genoten van het luisteren naar je verhalen 

toen je jong was, over het kloeten in de vroege morgen, waarbij je de zon 

op zag zien komen om de koeien te melken, het werken op het land en alle 

werkzaamheden in de bakkerij, waaronder ook de onderhandeling en 

inkoop van bakkersproducten die je met een machtiging van opa Kaandorp 

uit Alkmaar haalde. Je was toen 17 jaar. Ook was er tijd om avonturen te 

beleven zoals het verzamelen (of jatten) van kogels van de Duitsers die 

dan uit angst weer in sloot werden gegooid. Je ogen begonnen te glinsteren 

wanneer je vertelde dat je staand op de rug van je ket al galopperend de 

kermisboel opschudde. Je beloning; een fles limonade. 

Ingrid 

Je voelde de vrijheid toen je ritten op de motor kon maken. Deze ritten 

gaven je de gelegenheid om op jacht te gaan naar kermissen, dus meisjes, 

en rond te zwerven in de kop van Noord-Holland. Wanneer je te laat 

thuiskwam had je een goeie aan je moeder. Zou zij gezegd hebben; “Denk 

eer gedoende zeit, doende denk dat nog” toen je met een gescheurde broek 

thuiskwam? 

Als bakker Klaas Kaandorp spotte mam je voor het eerst tijdens het 

venten. Ze kon je niet meer loslaten. Eenigerburger kermis kreeg ze haar 

eerste zoen. Mam een ander, pap een ander, mam een ander die haar 

uitnodigde om mee te gaan naar Canada. Nee, dat nooit. Mam was het.  

Petra; 

Oke, er werd een huis gebouwd. Planning voor de maand november; Huis 

inrichten, ja-woord en winkel openen. Samen met ome Cor werkte je in de 

bakkerij en werd de winkel verkooppunt voor brood & banket. Na vier jaar 
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breidde jullie de Vivo uit en werden jullie de eerste dorpskruidenier van 

Tuitjenhorn.  

Inmiddels zijn er, volgens jouw woorden die je pasgeleden nog hebt 

uitgesproken, twee prachtige meiden geboren. De zondagmiddag was voor 

ons. Dat betekende in de auto rondje rijden, naar Johanneshof, het strand, 

het bos. Als het stormde gingen we in de auto naar het strand. In de storm 

en in het donker jezelf voorover laten vallen in de harde wind terwijl je 

rechtop bleef staan. Dat was magisch. 

Niet alleen met de storm maar ook met de sneeuw kwam het kind in je 

naar boven. Hoe verzin je het. Je bond het touwtje van de slee aan de auto, 

de achterklep was open, een van ons zat achter in de auto en de ander op 

het sleetje, pap trapte het gas in en wij vlogen over de witte besneeuwde 

weg met de opdracht om elkaar in de gaten te houden omdat jij reed.  

Ingrid 

De overstap van Vivo naar S&K werd gemaakt. De afkorting werd in het 

dorp al snel Snelle Klaas in plaats van Service & Kwaliteit. De tijd die 

daarop volgde was voor jullie niet makkelijk. Door grote concurrentie 

werd het lastig om het hoofd boven water te houden. Peter Karsten wist 

jullie over te halen om door te gaan met de A-markt formule. Het plezier 

in je werk haalde je uit de omgang met de meiden en de klanten. Wat heb 

je een uren in de winkel doorgebracht. Door het wegbrengen van de 

boodschappen bleef je langs de weg. Je had zo voor psycholoog, huisarts, 

vee-arts of wat voor hulpverlener dan ook door kunnen gaan. Tijdens het 

wegzetten van de boodschappen of het zelfs het vullen van de koelkast van 

de klanten gaf je de mensen raad en advies. Jij kon gewoon vier kratjes 

bier tegelijk tillen. Je interesse in je medemens is iets wat we steeds weer 

terug horen komen.  

Je kaartavondje op de woensdag was heilig. Om de beurt bij Ome Wim, 

ome Jaap en Nic Borst en later met Thijs Tesselaar. Jullie werden verwend 

door jullie vrouwen maar voor ons was het spannend om met de schaal 

met gevulde eitjes rond te gaan.  

Petra 

Fysiek ging je uitdagingen met jezelf aan. Je ging fietsen. Ver en hard. Je 

ging schaatsen. Ver en hard. En dat alles op materiaal waar een ander met 

grote verbazing naar keek.  
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Nadat de Vezo in het dorp vestigde en je daar nog een aantal jaren hebt 

gewerkt, werd het voor jullie rustiger op de Dorpsstraat. Je verhuurde de 

winkel en jullie gingen reizen maken met familie en vrienden. Samen met 

mam kwam je in heel wat uithoeken van de wereld terecht. Australie, een 

verrassingsbezoek voor de bruiloft van ome Piet en tante Betty, Kenia, 

Rusland, Tjechie, Hongarije waar jullie een stuk armer vandaan kwamen 

omdat mooie dames jullie aandacht wilden maar ook jullie zakken hadden 

leeggehaald, Zuid-Afrika en misschien zijn we nog iets vergeten. Ook de 

uitjes met de bridgeclub naar Vledder zijn legendarisch te noemen.  

Ingrid 

In die tijd kregen wij vriendjes. Arjen en Marco waren blijvertjes. Ook 

voor hen stond je altijd klaar waar je maar kon. Arjen aanmoedigen bij het 

triallen en Marco tijdens de finish van de Roparun binnenhalen. Je wist 

waar ze mee bezig waren en moedigde dit ook aan.   

Wij trouwden en jullie bleken een natuurlijke gave te hebben om opa en 

oma te zijn. Nynke, Anne, Yentl, Finn en Symen zijn het meest verwend 

geweest met aandacht. Alles kon en alles ging makkelijk. Hebben jullie 

ooit één keer nee gezegd als wij om oppas vroegen? Sterker nog we 

hoefden het niet eens te vragen. Met z’n allen in de auto naar Slagharen. 

Kon dat wel met zeven personen in één auto? Kon makkelijk! De reizen 

met familie en vrienden werden geruild voor reisjes met het hele gezin. 

Van Space Mountain in EuroDisney naar het glijden van de hoogste 

glijbaan met luchtbedden in Turkije naar kattekwaad in Tunesie. De 

meeste avonturen werden beleefd op de Dorpsstraat. Dat betekende dat 

niet alleen kinderen en kleinkinderen altijd welkom waren maar ook jullie, 

iedereen die hier in de kerk aanwezig is en nog zoveel andere mensen. Ook 

de kleinkinderen worden groot, krijgen vriendjes en tot jullie grote 

vreugde werd Jake geboren. Het fietsen, de wind door je haren zijn tot op 

drie weken geleden nog je grootste uitlaatklep geweest.  

Petra 

De afgelopen week heeft in het teken gestaan van samenzijn, het ophalen 

van herinneringen, het delen van het verdriet en wat ons vooral geraakt 

heeft is dat wat pap altijd gegeven heeft, wij mochten ontvangen in de 

vorm van hulp, de teksten op de kaartjes die pap zo typeren en aandacht. 

Wat was je gezien in ons dorp. 

Je hebt zo van ons genoten en wij van jou 
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De tweede golf? 
 

Wat is er toch allemaal aan de hand in onze wereld? Wat is er allemaal aan 

de hand in ons land? Het coronavirus waart rond; dat weten we. Maar 

regeringsmensen die zich niet aan de regels houden die zijzelf uitvaardigen 

Mensen in dienst van de overheid die etnisch profileren, dusdanig dat er 

duizenden mensen financieel aan de grond zitten ….. Mensen die zonder 

pardon op straat worden neer gestoken ….. De Black Lives Matters 

beweging ….. Op meerdere plekken in de wereld geweld en onrust ….. En 

er is nog zo heel veel meer aan de hand. Hoe gaan we hiermee om? 

Het nieuws gaat nu bijna nergens anders meer over: de tweede corona-golf 

is er. Dat is natuurlijk heftig. Nog heftiger zijn de maatregelen die 

genomen worden. Die hebben ook enorme consequenties.  Soms vraag ik 

me af: “Is het middel niet erger dan de kwaal?” Vele deskundigen zijn 

bezig met deze problematiek, dus ik hoop maar, dat dit het beste is. 

Tuitjenhorn was even in opspraak vanwege het niet naleven van de 

corona-regels. Dat wil zeggen: een groepje jongeren die uitbundig aan het 

‘kermis-vieren’ was. Ik snap die jongeren zo goed. Maar ja, het is heel 

belangrijk dat we allemaal rekening houden met elkaar, dat we rekening 

houden met elkaars gezondheid.  Hoe schuldig zou zo’n jongere zich 

voelen als hij/zij tijdens dat feest corona blijkt te hebben opgelopen en 

later zijn opa of oma besmet? 

Wat mij bezig houd is: wat leren we uiteindelijk van deze moeilijke tijd? 

Worden we ons bewuster van wat echt belangrijk is in het leven? Ik hoop 

dat echt. De volgende tekst sluit hierop mooi aan:  

Onze levensloop wordt vaak vergeleken 

met de weg, die wij moeten gaan. 

Ons leven loopt van geboorte naar dood. 

Op die weg ontmoeten wij mensen, 

die een eindje met ons meegaan. 

Ze bepalen gedeeltelijk onze richting mee. 

Soms trekken we samen op; 

vaak hebben we ook het gevoel, 

dat we alleen moeten gaan. 
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Op die weg wil de bijbel 

ons richting wijzen. 

Profeten en wijzen, Jezus van Nazareth, 

geven aan, dat de goede weg 

levengevend en bevrijdend is. 

Ze is gericht op recht en gerechtigheid, 

op welzijn en geluk van iedereen. 

Ze wil ons weghouden van egoïsme, 

van eigenbelang en eigen gewin. 

Het doel van de weg is het paradijs, 

een hemel op aarde voor iedereen. 

Geloven in die weg 

is ja zeggen tegen de levenswijze van Jezus. 

Het is de consequenties op je nemen. 

Het is ook regelmatig inzien, 

dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen 

en moeten terugkeren op onze schreden. 

Geloven in die weg 

vraagt om regelmatig te bekijken 

of onze daden in overeenstemming zijn 

met het wegenplan van ons geloven.                          (Wim Holterman osf) 

 

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger. 

 

 

 

Je moet zélf de verandering zijn die je wenst te zien in de wereld. 

 

-GANDHI- 
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Allerzielenviering maandag  

2 november 2020  

 
Als we terugkijken op de Allerzielenvieringen 

van de afgelopen jaren, dan zijn vrijwel alle 

plaatsen in de kerk bezet. Als er 14 personen in 

een kerkbank passen, past de 15e er ook nog 

wel bij. Allemaal even opschuiven. Arm in arm 

naar het mooi verlichte kerkhof, een schouder 

om je heen, het troosten van elkaar en dan nu 

2020 hoe kunnen we de viering op een verantwoorde en veilige manier 

door laten gaan?  

 

We organiseren de viering op drie manieren:  

1 Dit jaar is de Allerzielenviering in besloten kring voor de familie van de 

overledenen van het afgelopen jaar. Zo kunnen we ons aan de 1,50 meter 

afstand houden. Tijdens de viering speelt het fanfare Hildegardis. De 

overledene wordt herdacht, er wordt een kaars aangestoken en we staan stil 

bij hen die eerder of elders zijn overleden met het plaatsen van een 

persoonlijk kaarsje. Het kopje koffie en het bezoek aan het verlichte 

kerkhof komt om veiligheidsredenen voor dit jaar te vervallen.  

2 Er komt een livestream verbinding via het internet, zodat toch de hele 

parochie de viering thuis kan meekijken. U gaat naar; Internet, Youtube, 

typt in de zoekbalk parochie Tuitjenhorn, u scrolt naar beneden en vanaf 

18.45 kunt u de viering meevieren en beluisteren. We hopen dat ondanks 

de amateuropname toch de altijd bijzondere sfeer van deze viering bij u op 

afstand overkomt. 

3 Voor onze ouderen is er op vrijdag 6 november een Allerzielenviering in 

het Sint Jozefpark. Voorgangers Marian en Elma, met muzikale 

ondersteuning van de opname van de muziek van het fanfare Hildegardis 

die we gemaakt hebben tijdens de Allerzielenviering op maandag 2 

november 2020 in onze kerk.  



 

 
13 

Namens de Avondwake groep wensen wij u veel sterkte in deze moeilijke 

tijd.  Uiteraard houden wij de berichtgeving van het RIVM nauwlettend in 

de gaten.  

Marian Tesselaar- Entes en Elma Veldboer- Beemsterboer 

 

 

Het St. Caeciliakoor  

Inmiddels zingen we weer regelmatig de mis en ook de repetities zijn weer 

begonnen. We zitten keurig op 1,5 meter afstand in zigzag opstelling en 

we zijn blij dat we weer mogen zingen. De repetitietijd hebben we 

aangepast naar 19.30 tot 21.00 uur zonder pauze want koffie en thee halen 

en elkaar daarbij niet in de weg lopen was lastig. 

Het is natuurlijk niet gezellig en we missen de praatjes in de pauze; zingen 

op ‘afstand’ is ook niet echt leuk, je hebt geen steun aan elkaar en hoort 

ook goed je eigen gemiste noten dat maakt soms onzeker maar we doen 

allemaal ons best er iets moois van te maken en natuurlijk lukt dat! 

 

Als er geen verdere beperkende maatregelen komen blijven we op deze 

manier repeteren en zingen, in de kerk doen we dit op 10 en 25 oktober en 

8 en 22 november. 

22 November is het Sint Caeciliadag, een feestdag voor ons koor maar het 

is zeer de vraag of het dit jaar ook gevierd kan worden zoals we dat 

gewoonlijk doen. In ieder geval zullen we er in de kerk een feestelijke mis 

van maken! 

 

Annemieke Boom 

Secretaris 
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Waar woont jezus? 
 

Een kleine anekdote: Onze kleinzoon Jax van vier jaar gaat sinds kort naar 

de basisschool. Vorige week kwam iemand van de kerk daar over de 

Kinderkerk vertellen.  Ze vertelde ook over Jezus. Jax vond het razend 

interessant. Hij vertelde tegen die mevrouw dat zijn oma in de kerk werkt. 

’s Avonds bij het eten vroeg hij aan zijn moeder of zij Jezus kende. Nou ja, 

ze wist wie dat was. “Nou”, zei Jax, “hij woont in mijn maag”. Grote 

hilariteit natuurlijk. “Jax”, vroeg ik, “zei die mevrouw niet dat Jezus in je 

hartje woont?”  Hij keek me met grote ogen aan. “O ja, dat was ook zo”.   

Hartelijke groet, Marion Bleeker 

 

 

Kinderen schrijven aan Got  

 

Lieve God,  

Als U zo knap bent, zullen we dan eens kijken of U kan lezen wat ik 

schrijf. Het is mijn eigen geheimschrift en niemand kan het:  

 

VDDL RBT CLJKS NT 

PSD KLHSM ATTO.  

 

Als u het kan lezen, laat het dan morgen regenen, dan weet ik het.  

 

Uw onbekende vriend, 

                                            Jaap 
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Gezinsviering zaterdag 7 november om 19.00 uur 

 
Het is even stil geweest rondom de 

gezinsvieringen, maar vanaf 7 november gaan 

we weer van start. 

Het Jeugdkoor verzamelt zich op 

maandagmiddag weer op het toneel van de 

school voor de wekelijkse repetitie en de 

dames van de voorbereidingsgroep hebben 

weer een mooie viering in elkaar gezet. Die 

combinatie maakt dat het weer een fijne viering wordt. 

Omdat het zo dicht bij St. Maarten ligt, zullen de teksten en liedjes gaan 

over delen. Iets waar het verhaal van St. Maarten bij uitstek bij past. Het 

gaat weer een inspirerende viering worden, waarbij iedereen van harte 

welkom is. 

Uiteraard houden we ons aan alle regels en voorschriften die in de kerk 

van ons gevraagd worden. 

De Werkgroep Gezinsvieringen, Moniek, Aafke en Mariosé 

 

 

Ritmisch koor D’CYMO 
 

Nieuwe pianiste 

Tijdens onze laatste bijeenkomst op 2 juli 2020 hebben we afscheid 

genomen van onze trouwe pianiste Mariska Baas-Groen. Gelukkig heeft 

het koor weer een pianiste kunnen vinden, haar naam is Jeanette Huisman, 

63 jaar oud en afkomstig uit Oudesluis. Ze is een enthousiaste pianiste en 

wil ons koor komen versterken. We zijn erg blij met haar en wensen haar 

veel succes! 
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Repetities gestart 

In september is het koor weer voorzichtig begonnen met de wekelijkse 

repetitie. Alle stoelen op anderhalve meter afstand en in zig-zag opstelling, 

ventilatiesysteem op orde en in de pauze een kopje koffie of thee om de 

beurt afhalen van de balie. Voorts worden de aanwezige leden 

geregistreerd, belangrijk voor eventueel bron- en contactonderzoek. Op 

deze manier proberen we zo goed mogelijk de RIVM-regels na te leven. 

Ook bezoeken we de repetitie alleen als we ons goed voelen en we verder 

geen klachten hebben. Helaas liet onze pianiste ons weten dat ze last had 

van wat vage ziekteverschijnselen en dan is thuisblijven uiteraard het 

devies, we bevinden ons allemaal in een risicogroep, dus voorzichtigheid 

blijft geboden. Omdat we zonder de ondersteuning van piano niet goed 

kunnen oefenen hebben we nu daadwerkelijk nog maar 2 keer kunnen 

repeteren. 

Na 2 keer repeteren bemerken we wel dat er nog enige tijd mee gemoeid 

zal zijn, voor de dirigent (ook pas nieuw sinds begin dit jaar), de pianiste 

en de leden de liedjes onder de knie zullen hebben. Dit is natuurlijk 

volkomen logisch, maar de verwachting is dat we na enige tijd weer zoals 

vanouds de sterren van de hemel zingen. 

 

Rabo ClubSupport 2020, wilt u op ons stemmen? 

Ons koor is aangemeld bij de Rabo ClubSupport 2020, u kunt vanaf 5 

oktober tot en met 25 oktober 2020 uw stem uitbrengen op ons koor. 

Alleen degenen die lid zijn van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen. 

Heeft u geen toegang tot de Rabo App en Rabo internetbankieren, dan 

ontvangt u van de Rabo een e-mail met een unieke stemcode. Met deze 

code kunt u vanaf 5 oktober tot en met 25 oktober via 

www.rabobank.nl/clubsupport uw stem uitbrengen. Alvast zeer bedankt 

voor uw stem en steun! 

 

Namens het bestuur, 

Ali Adema, voorzitter 

 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
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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, 

De mondkapjes actie gaat geweldig. Nog steeds worden ze besteld bij Nel 

Bleeker, die enthousiast achter de naaimachine kruipt om er weer een paar 

te naaien. U mag zelf het design uitzoeken, ze heeft ze in alle kleuren. 

Het voordeel van deze kapjes is dat er een dun ijzerdraadje in zit zodat hij 

goed om je neus valt en je bril niet beslaat. 

Door deze opbrengst proberen wij ook de Fadhyligroup te helpen. 

 

Een alternatief gesponsord wandelrondje 

In de periode van 4 t/m 19 

oktober organiseren wij een 

wandeltocht door ons mooie 

dorp Tuitjenhorn. 

We willen het op dezelfde 

manier organiseren als de 

fietstocht, die we i.p.v. met 

Hemelvaart in mei hebben 

gehouden. 

I.v.m. het Coronavirus loopt iedereen zelf de route op de dag en tijd die 

voor ieder het beste uitkomt. Na afloop hopen we dat u het sponsorgeld 

overmaakt naar de bankrekening onderaan de route.  

Dit bedrag is € 5,00 p.p. en voor de kinderen € 2,50 
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De route kunt u tussen 4 en 19 oktober vinden bij supermarkt DEEN, onze 

slager ’t Hof van Blankendaal en de Reformwinkel op de hoek van de 

Willem Dekkerstraat. 

De opbrengst van deze actie is voor de hongersnood en het gebied in 

Kenia waar wij samen met onze Foundation Friends of Father Joseph 

werken. 

De omstandigheden zijn daar erg schrijnend, werkeloosheid en geen 

uitkering, dat betekent geen geld voor voedsel om klaar te maken. Dus 

honger, veel honger! 

Daardoor veel ziekenhuisopnames, waarvoor de meeste mensen geen geld 

hebben om te betalen. 

Ook voor medicijnen, dan heb je pech met heftige ziekteverschijnselen of 

zelfs de dood als gevolg. 

De Fadyligroup doet daar ontzettend veel werk. Zij helpen de meest 

kwetsbare en zieken, proberen voedsel te regelen en zijn een luisterend oor 

voor de vele problemen die daar aan de orde zijn. 

 

DUS U LOOPT EEN RONDJE  

SAMEN VULLEN WE WEER EEN MONDJE! 

 

Hoewel we geen gezamenlijke acties kunnen houden, proberen we samen 

met u deze mensen in nood te helpen. 

Ons motto is nog steeds:  

 

“VELE KLEINTJES - MAKEN ÉÉN GROTE!’ 

 

Namens de Stichting Vrienden van Joseph, 

Liesbeth. 
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Namens het parochiebestuur willen we alle deelnemers aan de 

vriendenloterij, die de parochie Tuitjenhorn als begunstigde hebben 

opgegeven, bedanken voor hun lidmaatschap. Van ieder lot komt 40% ten 

goede aan onze parochie.  

 
 

 

 

Koffie drinken  

 
De regels zijn vanwege het coronavirus weer 

aangescherpt en omdat wij daardoor de 1.5 meter niet 

kunnen handhaven is er nog geen koffie drinken op 

de vierde zondag van de maand. Zo gauw als het 

allemaal weer kan en mag nodigen wij u weer uit.  

 

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
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Vieringen en Intenties van  

11 oktober t/m 4 december 2020  
 

INTENTIE GEKLEURD = NIET AFGELEZEN TIJDENS CORONA-

KERKSLUITING -> 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 11 oktober 2020 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor 

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Sutj en Plien 

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 ● 

Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Giens 

Kuilboer-Ooijevaar ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan 

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

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

Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden 

familie Entes-Tromp ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van 

Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Toos Karsten-Wit ● Voor 

een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel 

en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 14 oktober 2020 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:   

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Mw. Buter-Blom, Mw. Kok-Tesselaar, Mw. Pluijmers, Mw. Kruijer-

Commandeur.  

Stofzuigen: Dhr. N. Kruijer   

 

Vrijdag 16 oktober 2020 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie 

 

Vrijdag 16 oktober 2020 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 18 oktober 2020 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. D’CYMO 

Lector: van D’CYMO 

Misdienaars: Mieke en Kjore 

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 Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en 

dochter Kitty ● Guurtje Blankendaal ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels 

en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus 

van Schagen en Wil van Schagen, familie Mooij-Pronk en overleden 

kinderen ● Jan Bleeker, Alie Bleeker-Molenaar, Gert Bleeker en Gert 

Polle ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Johannes 

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

Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Maarten 

Bleeker en Marie Bleeker-Kruijer ● Margaretha Ligthart en overleden 

familie ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth 

Johanna Kruyer-Bak ● 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 
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Woensdag 21 oktober 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 23 oktober 2020 

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastoor Tilma 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Klaas Kruijer en levende en overleden familie Kruijer-Roozendaal ● 

Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart 

 

Vrijdag 23 oktober 2020 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 25 oktober 2020 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor 

Lector: mw. Beemsterboer 

Misdienaars: Lieke en Sutji 

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 ● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem 

Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Cees Bleeker, Catharina 

Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ● Coba Molenaar-Dekker ● 

Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra 

Blankendaal-Delis en Maria Delis ● 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 ● 

Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Ted Kruijer en 

overleden familie Kruijer-Mulder ● Tiny van Grieken-Boersen ● Toon 

Hof en dochter Yvonne ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere 

mailto:par.jacobus@outlook.com


 

 
24 

intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters 

Jo en Truus 

 

Woensdag 28 oktober 2020 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:   

Mw. Blankendaal-Diemeer, mw. G. Kruijer-Mulder, mw. Kaandorp-

Pronk, mw. Th. Beemsterboer.  

Stofzuigen: dhr. P. Beemsterboer. 

 

Vrijdag 30 oktober 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 

 

Vrijdag 30 oktober 2020 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 1 november 2020 – Allerheiligen 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. Mannenkoor T 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● 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 van Straaten en Cornelia van 

Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en 

Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Margaretha Ligthart en 

overleden familie ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus 

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

Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en familie Kruijer-Buter ● Toon Hof 

en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en 

hun dochters Jo en Truus 
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Maandag 2 november 2020 – Allerzielen 

19.00 uur Besloten viering, te volgen via internet: 

www.parochietuitjenhorn.nl of via YouTube: Parochie Tuitjenhorn 

Voorgangers: mw. M. Tesselaar en mw. E. Veldboer m.m.v. de Fanfare 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en 

Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en 

dochter Kitty ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne 

Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus Karsten, Miep 

Karsten-Bos en dochter Marga ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-

Groen en Simon Oudhuis ● Klaas Kruijer en levende en overleden familie 

Kruijer-Roozendaal ● Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ● Wilhelmus 

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

Strooper en zijn familie 

 

Vrijdag 6 november 2020 – Allerzielen 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorgangers: mw. M. Tesselaar en mw. E. Veldboer m.m.v. de Fanfare 

(via opname van 2 november) 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Wim Pancras en 

levende en overleden familie Pancras-Ligthart 

 

Zaterdag 7 november 2020 – Sint Maarten 

19.00 uur Gezinsviering 

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

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Tiny van Grieken-Boersen 

 

Zondag 8 november 2020 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor 

Lector: dhr. Blommaart 

Misdienaars: Kaitlin en Plien 



 

 
26 

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 ● Giens Kuilboer-Ooijevaar ● Jan Broersen 

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

Arie ● Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen 

Joop, Piet, Nico en Truusje ● Maarten Bleeker en Marie Bleeker-Kruijer ● 

Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● 

Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep 

van Schagen-Borst ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 11 november 2020 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:   

Mw. Ina Stoop, mw. Van Kralingen-Kuilboer, mw. Glas-Rademaker. 

Stofzuigen: dhr. Jan Ligthart 

 

Vrijdag 13 november 2020 

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastoor Tilma 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart 

 

Zondag 15 november 2020 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. D’CYMO 

Lector: van D’CYMO 

Misdienaars: Lieke en Sutji 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Johannes 

Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Overleden familie 

Ligthart ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-

Boekel en hun dochters Jo en Truus 
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Woensdag 18 november 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 20 november 2020 

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastoor Tilma 

 

Zondag 22 november 2020 – Christus Koning van het heelal 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor 

Lector: mw. Beemsterboer 

Misdienaars: Mieke en Kjore 

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 ● 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 ● Johannes 

Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● 

Margaretha Ligthart en overleden familie ● Ted Kruijer en overleden 

familie Kruijer-Mulder ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 25 november 2020 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:   

Mw. Groot, mw. Kruijer-Strooper, mw. Pancras-Driesse. 

Stofzuigen: dhr. Groot. 

 

Vrijdag 27 november 2020 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Bleeker 

 

 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en 

Dieuw Zutt-Spaans 

 

Zondag 29 november 2020 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Gerard Boon 

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Plien en Lieke 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra 

Blankendaal-Delis en Maria Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal, 

Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Jan Dekker, Selma 

Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan van Straaten en Cornelia van 

Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en 

Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van 

Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Sjoerd Nota, Petronella 

Nota-Burger en zoon George ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Voor een 

bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en 

hun dochters Jo en Truus 

 

Vrijdag 4 december 2020 

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastoor Tilma 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Strooper 
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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  

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. 
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