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5-maart-2021 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

10-maart-2021 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp”  

  naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com  

16-maart-2021 Eerste dag bezorging boekje  

20-maart-2021 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:redactie.jacobus@outlook.com
mailto:par.jacobus@outlook.com
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Nieuws van het parochiebestuur 
 
Namens het parochiebestuur wens ik u een gelukkig en veilig 2021 toe. 

Veilig, een bijzonder woord om in de aanhef te zetten. Het Covid-19 virus 

houdt ons nog steeds in de greep. Vooralsnog zijn er de volgende 

maatregelen; 

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering,  

exclusief bedienaren. 

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen 

(volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het 

ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. 

Samenzang is niet toegestaan. 

Houdt 1,50 meter afstand (misschien wordt dit 3 meter). 

We kijken heel tevreden terug op de feestdagen. Het was spannend, komen 

er niet teveel mensen, gaat het lukken met de digitale vieringen, is er 

belangstelling voor? Gemiddeld genomen is er 400 keer gekeken naar een 

van de zes uitzendingen. We zijn de 2000 kijkers ruim gepasseerd. Alle 

medewerkers voor- en achter de schermen enorm bedankt. We zijn ermee 

bezig hoe we de digitale mogelijkheden in de toekomst verder gaan 

ontwikkelen. 

In deze komende periode hebben we ons vierde gesprek met het bestuur 

van de Christoforus parochie te Schagen. We willen onze samenwerking 

verder uitbouwen. Een win-win situatie voor beide parochies. Beide 

parochies blijven zelfstandig.  

Zo alles een technische levensduur heeft, zo zijn we het er al een tijdje 

over eens dat de verwarming van de kerk ons steeds meer in de kou laat 

zitten. De verwarmingsstralers hebben niet meer de capaciteiten om het 

enigszins behaaglijk te stralen. Het gaat nog als je de verwarming vijf uur 

van te voren aanzet, maar ook dit verhaal gaat niet meer op. Halverwege 

februari verwachten we dat er nieuwe stralers geplaatst gaan worden.  

Blijf gezond, pas een beetje op elkaar, 

 

Het parochiebestuur 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes
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Jozef: de man op de achtergrond 

 
Misschien is uw naam wel Jos, of Joost, Joep of Sep. Of misschien zijn er 

vrouwelijke lezers met de naam José, of is er onder u iemand met de naam 

Youssef (en waarschijnlijk een Arabische achtergrond). Al deze namen 

zijn afgeleid van de Bijbelse naam Jozef. 

Paus Franciscus heeft het jaar 2021 toegewijd aan de heilige Jozef, de man 

van Maria. De corona-pandemie was voor de paus de aanleiding. De paus 

heeft er afgelopen jaar wel vaker op gewezen: in de corona-crisis blijkt 

meer dan ooit dat het weefsel van de samenleving bijeen gehouden wordt 

door mensen op de achtergrond: schoonmakers, verzorgenden, 

vrijwilligers, vakkenvullers en ga zo maar door. 

De heilige Jozef past in dit rijtje. In de verhalen van het Evangelie speelt 

hij een heel bescheiden rol. We lezen dat hij worstelt met de vraag hoe hij 

om moet gaan met Maria’s zwangerschap.  

Aangespoord door een engel in een droom om Maria tot vrouw te nemen, 

neemt hij de verantwoordelijkheid voor het jonge gezin op zich. Ze gaan 

naar Bethlehem, moeten vluchten naar Egypte en keren naar Nazareth 

terug, waar Jezus opgroeit. In al deze verhalen staat Jozef niet op de 

voorgrond. Hij staat “ten dienste van”. Zijn bijdrage wordt beschreven in 

maar een paar zinnen. Jozef doet gewoon wat nodig is. Door die uiterst 

bescheiden houding, levert hij een essentiële bijdrage aan Gods plan met 

de mensen. 

Ik vind het mooi dat de paus ons op Jozef wijst. Wij kunnen proberen op 

Jozef te lijken. De dienstbaarheid van Jozef bood een thuis aan Jezus en 

Maria. Dienstbaarheid is geen slaafsheid, maar een houding die het goede 

in de ander wil laten groeien. Wij kunnen een thuis bieden aan de mensen 

om ons heen, door zelf bescheiden en dienstbaar te zijn. Die houding past 

overigens ook bij Jezus en Maria. Het is de basishouding van ons geloof. 

God werkt in het kwetsbare, in het verborgene, op de achtergrond. Ook het 

komende jaar zal dat zo zijn. En wij mogen in zijn dienst staan. 

 

Pastoor Tilma 
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Ziek geweest 

 
Beste parochianen, 

Half november raakte ik buiten beeld. 

Het corona-virus had mij te pakken. Ik 

werd op een ochtend wakker met 

koorts en besloot mij te laten testen. Gelukkig kreeg ik de uitslag binnen 

een dag. Minder gelukkig was de uitslag: positief! Tijdens de weken die 

volgden was ik vooral erg moe. Ik heb enorm veel geslapen. De dagen na 

Kerstmis merkte ik dat ik weer meer energie kreeg. De afgelopen weken 

heb ik mijn werkzaamheden weer opgepakt. 

Ik wil alle mensen bedanken die zich tijdens mijn ziek-zijn hebben ingezet 

om taken over te nemen. Ook wil ik iedereen bedanken die mij een kaartje 

of een ander berichtje heeft gestuurd. Dat deed me erg goed.  

Graag tot ziens! 

Pastoor Tilma 

 

 

Abnormaal 
 
Wil u ook zo graag weer spontaan naar iedereen toe kunnen gaan en de 

mensen kunnen knuffelen? Of zonder problemen mensen op de koffie 

vragen? Naar de supermarkt gaan zonder mondkapje? Wat leven we toch 

in een onvoorstelbaar abnormale tijd! 

Ik hoor en lees wat deze tijd met de mensen doet: zoveel eenzaamheid, 

zoveel spanningen en angst en dan nog het verdriet om zieke familieleden 

en mensen die sterven. Hoe gaan we hiermee om?  

Ik beken u eerlijk: ik knuffel mijn kinderen en kleinkinderen. Ik kan niet 

zonder. En het is toch eigenlijk ook onmenselijk om dat te verbieden. Dus 

ik ben een beetje burgerlijk ongehoorzaam, zoals dat heet.  

Mijn schoonmoeder van 95, die alleen woont, kreeg maandenlang van 

niemand een knuffel. Mijn man en ik hebben toen gezegd: “Dat is toch te 

gek voor woorden. Wie weet hoe kort ze nog leeft en dan heeft niemand 

haar meer geknuffeld”. Dus wij deden dat weer. Ze was er heel erg blij 
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mee. Als er dan corona, griep of verkoudheid in de familie is, houden we 

weer wat meer afstand. 

Als we goed nadenken over wat we wel of niet doen en er verantwoord 

mee bezig zijn, maar bovenal om warm en liefdevol met onze 

medemensen omgaan, dan kan dat niet verkeerd zijn. 

Het is nu, met de nieuwe lock-down, een kwestie van volhouden en de 

lange adem. Het belangrijkste daarbij is, dat we elkaar niet uit het oog 

verliezen. En niet vergeten dat er meer is in de wereld dan alleen corona. 

Geniet van de mooie, positieve dingen.  

Gelukkig kunnen we elke week nog met dertig mensen bij elkaar komen in 

de kerk. En zo samen toch ons geloof beleven. 

 

Ik wil afsluiten met een inspirerende tekst (van Luc Gorrebeek): 

 

Ik heb gehoord 

dat velen van jullie 

op een wonder 

zitten te wachten, 

een wonder waardoor Ik, God, 

de wereld zal redden. 

  

Maar hoe zal Ik redden 

zonder jullie handen? 

  

Hoe zal Ik kunnen rechtspreken, 

zonder jullie stem? 

  

Hoe zal Ik liefhebben 

zonder jullie hart? 

  

Vanaf de zevende dag 

heb Ik alles uit mijn handen gegeven, 

heel mijn schepping 

en heel mijn wondermacht. 
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 Niet jullie, 

maar Ik wacht nu op het wonder. 

 

Sterkte in deze abnormale tijden. 

 

Hartelijke groet,  

Marion Bleeker – Burger 

 

 

Vastenactie 2021 

 
Op 17 februari begint de Vasten. Zoals het zich nu laat aanzien zijn we dan 

nog niet van de Covid-19 pandemie verlost. 

Vorig jaar liep de Vastenactie 

helemaal mis door de start van het 

gedoe en hebben we onze 

activiteiten moeten afblazen, dit jaar 

willen we toch iets gaan doen, 

binnen de beperkingen die er zijn.  

De Vastenactie was bedoeld voor een Eigen Doel van de Stichting 

Vrienden van Joseph i.s.m. met de MOV-groep. Dit doel was 

speelmaterialen voor de dove kinderen in Kitale. In overleg met de 

Vastenactie mogen we ook dit jaar voor dit doel geld inzamelen.  

Mogelijk vindt u dit vreemd, omdat er door corona zoveel honger en 

andere ellende is in Kenia. Maar dit betekent ook dat de kinderen nu vast 

zitten op de compound van de dovenschool en de verveling die er al was, 

is alleen maar groter geworden. Ze kunnen geen kant uit. Spelen zorgt er 

ook voor dat de kinderen zich nog beter ontwikkelen. Door het spelen 

leren ze zich sociaal beter te ontwikkelen en worden ze fysiek sterker. Dat 

doet vervolgens ook weer iets met hun zelfvertrouwen. Bovendien zijn er 

al kosten gemaakt voor de voorbereiding van dit project. Het geld is dus 

heel hard nodig. 

Een deel van het benodigde geld, dat vorig jaar toch nog is opgehaald, 

staat al vast op de rekening van Vastenactie. Dit jaar hebben we nog €485 

nodig om het totaalbedrag bijeen te sparen. 
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Hiervoor zullen we in ieder geval de Vastenzakjes weer uitdelen, door ze 

via de Jacobsschelp te verspreiden.  

De Vastenmaaltijd, die we nu ook al enkele keren hebben georganiseerd 

zal niet lukken op de gebruikelijke manier. Dat is heel jammer, want het is 

altijd een gezellige boel.  

We zoeken naar alternatieven, bijvoorbeeld door ophaal/wegbreng 

maaltijden. We zijn nu druk bezig met bedenken hoe we dan zouden 

moeten doen. U hoort hier later meer over. 

Voor nu, blijf gezond! 

 

Namens Stichting Vrienden van Joseph en de MOV-groep, 

Mariosé Huits 

 

 

Jacoba Dekker - Bleeker  
20 juli 1925 - 9 januari 2021 

 

weduwe, moeder en schoonmoeder, 

oma en overgroot-oma, enkele 

kernwoorden die iets zeggen over 

het leven van Coba. Maar nu was 

haar tijd op, zij moest gaan. Haar woordenstroom is stil gelegd, al haar 

woorden zijn gezegd. Het hoofdstuk van haar leven is afgesloten. 

 

Dat hoofdstuk begon op 20 juli 1925, toen zij werd geboren in de Sloeierd 

in Waarland. Ze was het vierde kind en de oudste dochter in een heel groot 

gezin. Haar moeder overleed toen Coba nog geen zes jaar oud was, enkele 

weken na de geboorte van het negende kind. Haar vader hertrouwde en er 

kwamen nog zeven kinderen bij. Als oudste dochter heeft zij van jongs af 

aan heel hard moeten werken, zo was dat in die tijd. Het was ook een heel 

arme tijd, wat het extra zwaar maakte.  

Coba mocht wel naar de naaischool. Later werd ze baakster, ze had 

waarschijnlijk al veel ervaring opgedaan thuis. Ze ging ook in de 

huishouding werken bij schoenenhandelaar Piersma in Alkmaar. 
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Inmiddels was ze verloofd met een man die naar Nederlands Indië was 

gegaan. Toen hij na drie jaar terug kwam, was hij zo veranderd, dat de 

verloving werd beëindigd. 

In Kalverdijk ontmoette zij bakkersknecht Gert Dekker. Ze trouwden in 

1952. Ze runden samen een fietsenzaak. Vijf kinderen werden geboren 

waarvan het vierde kindje dood werd geboren. 

Coba kon, doordat ze reuma had en daardoor regelmatig in het ziekenhuis 

lag, niet altijd zelf voor de kinderen zorgen. Daarom was er veel hulp in 

huis of de kinderen werden uit logeren gestuurd.  

Nadat de winkel aan de kant werd gedaan, verhuisden ze naar de Flint, 

waar ze heel mooi gewoond hebben. Daarna naar de Manusveert en 

tenslotte naar het Sint Jozefpark. 

Coba hield veel van spelletjes doen; ze was erg goed in koersballen en 

deed graag mee aan de bingo. Ze hield van handwerken, eigenlijk hield ze 

van heel veel dingen. 

Gert overleed in 2008. In 2014 verhuisde Coba toen van een aanleun-

woning naar een appartement, waar ze een paar weken geleden een 

herseninfarct kreeg.  

Zij overleed op 9 januari op de dag dat haar jongste achterkleinkind Kris 

werd geboren. Ze is 95 jaar geworden en heeft het leven ruimschoots 

doorgegeven. 

Dat ze moge rusten in Gods eindeloze vrede, samen met allen die haar 

dierbaar waren. 

 

 

In memoriam 

Maarten Bleeker 
In café de Vriendschap werd Maarten op 25 maart 1925 geboren. Hij 

groeide op in een gezin met 5 kinderen. Zijn vader overleed toen hij 4 was. 

Moeder hertrouwde en had veel werk aan het café met kruidenierswinkel. 

Als 14-jarige stond Maarten achter het buffet, dus de eerste borrel ging er 

al vroeg in. Tijdens de oorlog lag de zaal in het café vol met Duitsers. Als 

Maarten koeien ging melken moest hij door de zaal om het licht aan te 

doen die de Duitsers eruit hadden gehaald. Daarna naar Indonesië, dienen 

voor het vaderland. Op een keer ging hij niet mee op patrouille omdat hij 

een brief aan het schrijven was, dit is zijn redding geweest want de 
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patrouille kwam niet levend terug. Bij thuiskomst ontmoette hij Marie 

Kruijer en ze trouwden in 1952. Er kwamen 8 kinderen. Hij leerde ze 

allemaal tellen in het Maleis. Maarten heeft gewerkt bij Pieter Borst, van 

Gelder en Smits Chips. Na zijn pensionering ging hij iedere week biljarten 

in de Vriendschap en vaak samen wandelen met Marie. Ook ging hij met 

Ad fietsen en dan opsteken bij zijn kleinkinderen in het Trefpunt. Na het 

overlijden van Marie ging zijn gezondheid achteruit en verhuisde hij naar 

het Parkhuis. De laatste jaren zong hij veel liedjes, vooral Indonesische 

liedjes met zijn borreltje erbij. Maarten Trimi Kasih Banyak (heel erg 

bedankt). 

 

 

Sint Caeciliakoor  

 
Het ziet er niet goed uit met het coronavirus en eigenlijk is het erger 

geworden door de Engelse variant. Steeds meer mensen zijn hierdoor 

angstig, houden afstand en beperken de bezoeken.  

In het vieringenrooster zie ik dat de kerk nog steeds open is voor de mis op 

zondag, de koren staan niet genoemd in dit schema want zingen is zeker 

niet mogelijk.  

In de winkels loopt iedereen keurig met een mondkapje, op straat lopen we 

met een boogje om elkaar heen en even een praatje op straat gebeurd netjes 

op afstand. 

We hopen dat ons keurige gedrag bijdraagt aan verbetering en wachten op 

de vaccinatie waardoor er op termijn meer mogelijk is.  

Tot die tijd zullen we moeten volhouden hoe moeilijk het ook is en voor 

sommigen misschien wel steeds moeilijker wordt. 

Sterkte allemaal! 

Annemieke Boom 

Secretaris 
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Gezinsvieringen onder voorbehoud 

 
Normaal gesproken houden we ieder maand 

een gezinsviering m.m.v. het Jeugdkoor. 

Door de huidige maatregelen is het lastig dit 

voor te bereiden, omdat de scholen 

momenteel gesloten zijn. Hierdoor kan het 

Jeugdkoor niet oefenen. Daarnaast is het 

niet verstandig, ook al mag het wel, om met 

een groep mensen in de kerk te gaan zitten. 

Daarom zal de viering van februari zeker geen doorgang vinden. Hoe we 

dit in maart gaan doen, zit nog in de ontwikkelfase. Mogelijk alleen een 

opgenomen viering, maar dat hangt van allerlei factoren af. Voorlopig is 

gezond blijven het allerbelangrijkste. 

Namens de werkgroep Gezinsvieringen, Mariosé Huits 

 

 

Ritmisch koor D’CYMO 
 

Helaas ziet het er nog niet naar uit dat we kunnen starten met de 

koorrepetities. Het aantal besmettingen gaat niet snel genoeg naar beneden 

en inmiddels hebben we te maken met de Britse coronavariant. Zojuist 

geluisterd (woensdagmiddag 20 januari) naar de laatste persconferentie, 

waarin gesproken wordt over het voornemen om een avondklok in te 

voeren en nog meer maatregelen. Het kabinet wil alles op alles zetten om 

de 3e coronagolf voor te zijn.  

Het is niet anders en we begrijpen de noodzaak, hoewel we er naar 

snakken om weer eens ongedwongen met elkaar te kunnen zingen. We 

moeten nog geduld hebben, we hopen snel op betere tijden, want er wordt 

nu wereldwijd gevaccineerd. Blijf je houden aan de maatregelen, pas goed 

op je zelf, blijf gezond en hou vol!! Eens komt de tijd dat we weer heerlijk 

met elkaar kunnen zingen! 

 

Hartelijke groeten,  

Ali Adema, voorzitter 
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Online kerkdiensten livestreamen 

 
“Niets doen is geen optie, jullie hebben het bijna voor elkaar”, aldus een 

flink zieke Pastoor met Corona. 

Inderdaad, we hebben het bijna voor elkaar. De livestream, het tijdens de 

Kersdagen via het internet uitzenden van de vieringen. De muziek is nog 

niet goed. Nu wordt de muziek pas opgevangen via de microfoon van het 

altaar en gaat dan verder. Ron Pronk en Ronald de Schipper worden 

geraadpleegd. Ronald verzorgt de bedrading en Ron zorgt dat er een mixer 

bijgeplaatst wordt en jawel, dit geluid is wat we willen. Alleen als we het 

luid afspelen gaat de muziek gieren.  

Nachtmis 2020. Alle kerken dicht tussen 24 december 17:00 uur tot en met 

25 december 7:00 uur. Onze opnamedatum wordt 22 december. Maar de 

Groene Handjes komen pas de 23e. Zonder problemen komen ze nu op de 

21e en alles is mooi versierd voor de opname van de Nachtmis. Bizar zo in 

een lege kerk. Sfeerloos. Marion start haar viering en Roy op de 

achtergrond geeft aan dat alles voor elkaar is. Wel de volgende keer de 

lamp uitdoen achter haar. Chiel, de cameraman heeft instructies om niet de 

mensen in beeld te brengen. Later maar uitzoeken hoe het zit met de AVG. 

Stilletjes zijn er een paar vrijwilligers binnen gekomen. “We waren toch in 

de buurt, kijken of er nog hulp nodig is”.  

De Herdertjesmis is ’s middags opgenomen. Mariosé en Peter samen met 

het jeugdkoor en Dorien Dapper als dirigent. De opname verloopt 

voorspoedig, echter bij het terugluisteren blijkt dat de camera zonder 

bedrading heel zwak is in het geluid. In de nabewerking lukt het Roy om 

het toch nog acceptabel te krijgen. Wat een mooi gezicht dat koor dat zo 

enthousiast zingt.  

Ondertussen hebben we voor de PR contact opgenomen met de moderator 

van Facebook Ons Dorp. Met meer dan 1000 leden is dit een gelegenheid 

bij uitstek om door te geven dat er een viering is. We krijgen alle 

medewerking.  

De Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag gebruiken we om het geluid 

steeds iets harder te zetten en het gieren blijft uit. De koren hebben de 

muziek die afgespeeld wordt tijdens de vieringen samengesteld. Voor de 

mensen in de kerk toch een bijzondere gewaarwording. Normaal een volle 
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kerk, overal bloemen en nu een versierd altaar, een camera, allemaal op 

anderhalve meter afstand. Het gemis is voelbaar. 

Oud op Nieuw. Linda heeft de muziek verzorgd en is ook aanwezig om te 

helpen tijdens de viering. Heel fijn, die extra handen die spontaan worden 

aangeboden. Zowel Liesbeth als ik worden getest op Corona, gelukkig 

negatief en tot die tijd is Connie onze reserve voorgangster. Wat is het toch 

mooi om te mogen doen. De livestream loopt en na afloop is het een 

prachtige uitzending geworden. De fanfaremuziek is toch wel heel uniek, 

sfeervol. 

En dan, een dag rust. “Willen jullie de uitvaart livestreamen”? Nog nooit 

gedaan, geen cameraman. Roy op de achtergrond in Renkum die als 

regisseur alles in de gaten kan houden. Via de telefoon, Whatsapp worden 

we gecoacht. Geluid oké, beeld oké, waterpas de camera, we gaan online. 

Controle via YouTube en jawel, wat een geruststelling. Less is more en 

inzoomen, naar je toe is groter en van je af is kleiner. De familie knikt me 

bemoedigend toe. Fijn om te mogen doen, zijn we toch weer met elkaar. 

Een mooie woorddienst, de familie heeft er samen met Pastoor een 

waardig afscheid van gemaakt.  

Elma Veldboer-Beemsterboer 

 

 

Kinderen schrijven aan Got  
 
Lieve God,  

 

Mijn papa zegt, dat hij uw baantje niet zou willen hebben,  

voor al het geld in de wereld niet.  

Hij is ingenieur.  

Maar zou u niet kunnen zorgen dat hij niet altijd maar werkt.  

U zou trouwens ook niet zo hard moeten werken.  

 

                                      Miriam 
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Koffie drinken  

 
Vanwege het coronavirus is er nog geen koffie 

drinken op de vierde zondag van de maand.  

Wij zullen weer een kopje koffie voor u schenken zo 

gauw als dat mogelijk is. 

 

Namens de koffiegroep  

Marja Buur 

 

 

Machtig en groot? 

Of: eenvoudig en bescheiden? 
 
In onze maatschappij is er veel aandacht voor beroemde, belangrijke en 

machtige mensen. Die komen in de publiciteit, die zien we op tv. 

Aan gewone mensen wordt weinig aandacht geschonken, want, ja: “Wat 

leer je van gewone mensen” lijkt men wel te denken.  

Maar anders dan onze maatschappij, heeft Jezus wel veel aandacht voor 

gewone mensen. Ja, hij neemt het zelfs op voor zwakke en kwetsbare 

mensen. Hij zegt ook tegen mensen om zich heen: “Alles wat je voor de 

zwakke, kwetsbare, verstoten en arme mensen hebt gedaan, heb je voor 

mij gedaan.” Jezus vindt aandacht voor deze mensen belangrijker dan voor 

machtige, rijke, grote mensen.  

Dat zien we ook in de manier waarop God voor die eenvoudige, 

bescheiden vrouw uit Nazareth kiest. En die vrouw Maria zal ook steeds 

aandacht hebben voor gewone mensen. 

Als vele eeuwen later ergens in een Frans dorpje bij de Pyreneeën een 

klein, zwak en kwetsbaar meisje woont, zal Maria aan haar verschijnen 

daar bij de Gave, die ijskoude rivier waar dat 14-jarige meisje op  

14 februari 1858 staat. Maria ziet haar daar. En die twee gewone, 

eenvoudige vrouwen, Maria en Bernadette, zijn daar in Lourdes groot en 

geweldig geworden, niet door macht, geld, invloed, maar door aandacht 

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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voor elkaar en voor gewone mensen. Ons geloof zegt: Kijk net als Maria 

en Bernadette naar gewone mensen. 

Dat sprak toen en vanaf 1858 tot nu toe heel veel mensen aan. Niet voor 

niets zijn er sindsdien miljoenen mensen jaar in jaar uit daar naar toe 

gegaan. Ook vele Nederlanders, u misschien ook wel. 

Jammer dat er vorig jaar 2020 en vermoedelijk ook dit jaar 2021 geen 

bedevaarten naar Lourdes konden en kunnen plaatsvinden vanwege de 

corona. Maar we kunnen die boodschap wel onthouden. 

Vanaf 14 februari 1858 mogen we geloven: Maria en Bernadette laten ons 

zien dat ook God niet uitgaat van machtige en grote mensen, maar van 

eenvoudige en bescheiden mensen. 

Dat is de waarde van ons geloof: ook u en ik zijn in Gods ogen en in de 

beleving van Maria en Bernadette bijzonder en goed. 

Nu we dat dit jaar vermoedelijk wederom niet in Lourdes kunnen beleven, 

kunnen we dat wel op zondag 14 februari a.s. doen in onze viering. 

Theo Vertelman, pastoraal werker 

 

 

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, 
 

“Als je terug kijkt, zie je pas vooruitgang.” 

Deze week had ik na een hele tijd weer contact met Winnie Wafula, 

De dames van het Vrouwengilde, die jaren geleden actief waren, in onze 

gemeenschap zullen het misschien nog herinneren. Het was rond 2008  

dat Winnie door de dames van het Vouwengilde gesponsord werd. 

http://www.vriendenjoseph.nl/
mailto:liesblommaart@quicknet.nl


 

 
15 

Maandelijks ging er een busje rond waarin men een 

bijdrage kon doen voor het schoolgeld voor Winnie. 
 

Nu 12 jaar later kan ik U meedelen dat het ontzettend 

goed gaat met Winnie. 

Ze is getrouwd met Tobias en heeft 3 kinderen. 

Kathleen, Jaffandrew en Benedict. 

Ze heeft een winkeltje in stoffen voor uniformen, 

maar ook andere stoffen, knopen, garen en elastiek, 

dat gaat heel goed. Haar man heeft een baan op het 

kantoor van een ijzerfabriek. Samen en met de 

kinderen doen ze het 

geweldig. Inmiddels een 

stukje land gekocht en een 

stenen huisje erop gezet. Ze werkt keihard van ‘s 

morgens 8 uur tot  

’s avonds 6 uur en daarna nog koken en voor de 

kinderen zorgen. 

Overdag heeft ze een kindermeisje die op de 

kinderen past. 

Naast haar eigen business helpt ze ook nog haar zus 

Mary en broer Carlos. 

Dus zijn door Winnie, meerdere mensen door ons 

geholpen,  

 

Zo zie je, soms denk je weleens waar doe je het voor, als je dan zo’n 

bericht krijgt, dan doet het je weer goed en weet je dan onze hulp niet voor 

niets is. 

Daarom is ons motto nog steeds : “Vele kleintjes, maken één grote”. 

Omdat het Coronavirus nog steeds erg actief is, blijven we mondkapjes 

verkopen. Ze zijn en blijven € 4,00. Waarschijnlijk hebben we ze nog wel 

een hele tijd nodig en is een extra mondkapje geen luxe. U kunt ze 

bestellen bij Nel Bleeker, telefoon 06-12 28 80 30. 

Met een hartelijke groet, 

Namens de St. Vrienden van Joseph, 

Liesbeth 
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The Missionary School 
 
Even voorstellen: Ik ben Gerbrich Talsma, 32 jaar, woon in Tuitjenhorn en 

werk bij Bejo. Zo nu en dan ga ik naar de mis, hoewel ik eigenlijk 

protestants ben. Ik ben nogal oecumenisch ingesteld.  

 

Afgelopen najaar werd ik, uitgenodigd om mee te doen met The 

Missionary School. Dit is een project van het bisdom Haarlem-

Amsterdam. Een groep jongeren van ca 18-30 jaar krijgt catechese en 

begeleiding in het opzetten van een start-up. De start-ups die we bedenken 

worden aan het eind van het jaar gepresenteerd aan parochies, die een 

keuze kunnen maken. In het tweede jaar wordt de start-up opgezet in de 

parochie naar onze keuze, na een jaar is het de bedoeling dat de parochie 

het project zelf draaiende kan houden. De start-up moet gericht zijn op 

jongeren, niet-kerkelijke jongeren zijn ook welkom. En er moet 

(natuurlijk) een verbinding zijn met de parochie waarmee we werken. 

 

Begin oktober was het eerste weekend. We waren met een groep van 9 

jongeren in het klooster in Heiloo, 8 fysiek aanwezig en 1 digitale 

deelnemer.  

Tijdens dat weekend was het vooral kennismaken en de eerste stappen 

zetten met catechese en start-up. Dat weekend hebben we een SWOT-

analyse gedaan op de kerk (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), en een enquete opgezet voor leeftijdsgenoten.  

Daarnaast hebben we gevoetbald (net op het moment dat het het hardste 

regende) en 7 vieringen gehad in de kapel. 

 

Het tweede weekend was eind november. Tegen die tijd was er een 

jongere afgehaakt en er waren een paar meer mensen online.  

De catechese ging verder en we hebben aan de hand van de enquête 

verwoord wat de zwaktes en kansen van de kerk zijn. Aan de hand daarvan 

hebben we gebrainstormd voor de start-up. In groepjes hebben we ideeën 

uitgewerkt.  

Ter ontspanning zijn we gaan boogschieten. Ook kwamen de deelnemers 

van het eerste jaar TMS langs op vrijdagavond, voor een stukje onderwijs 
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wat zij het jaar ervoor gemist hadden. Het was leuk om kennis te maken 

met hen. 

 

Het derde weekend was begin januari. Nu was het vanwege de lockdown 

helemaal digitaal, gelukkig met genoeg pauzes tussendoor.  

Op vrijdagavond hadden we mensen uitgenodigd om mee te denken over 

onze ideeën. Op zaterdag zoals gewoonlijk catechese en op zondag weer 

huiswerk meegekregen voor onze start-ups.  

Vantevoren hadden we een pakket met eten opgestuurd gekregen, op 

vrijdagavond stond bij iedereen een pizzakoerier voor de deur. We werden 

wel verzorgd, ook al moesten we dan thuisblijven. Ter ontspanning gingen 

we appeltaart bakken, er zat ook een pak appeltaartmix en 6 appels in de 

doos. Deze keer geen 7 vieringen, maar de zondagochtend vrij om naar de 

eigen parochie te kunnen gaan. 

 

Het volgende weekend vindt plaats begin februari, dan wordt het vast weer 

gezellig en leerzaam. Ik houd u graag op de hoogte. 

 

 

Toon Hermans 
 
Geef elkander hoop, 

dan gaat alles goed 

geef elkander hoop 

als j'elkaar ontmoet 

 

niet met dure woorden 

een rede of een preek, 

nee, zomaar bij de slager 

of in de apotheek 

 

op een café-terrasje 

of in de bioscoop 

al is het nog zo vluchtig, 

maar geef elkander hoop. 
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Vieringen en Intenties van 31 januari 2021 

tot en met 14 maart 2021 
  
NB. Zolang er nog geen koren kunnen zingen wordt de muziek bij de 

vieringen centraal verzorgd met behulp van de voorradige cd’s van de 

parochie. 

 

Zondag 31 januari 2021 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman  

Lector: dhr. Bommaart 

Misdienaars: Mieke en Lieke 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Catharina Buter ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Margaretha 

Ligthart-Schotten en overleden familie 

 

Woensdag 3 februari 2021 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. den Das-Kramer, mw. Broersen-Kruijer, mw. Kaandorp-Pronk. 

Stofzuigen: dhr. Piet Spaansen. 

 

Vrijdag 5 februari 2021 (gaat vanwege de lockdown niet door) 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker  

 

Zondag 7 februari 2021 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker 

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Sutji en Kjore 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 
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● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-

Tesselaar en Rob van Lierop ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-

Groen en Simon Oudhuis ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en 

overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef 

Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en overleden 

familie Kruijer-Buter ● Tiny van Grieken-Boersen ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes 

Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam 

 

Vrijdag 12 februari 2021 (bij een lockdown gaat de viering niet door) 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

 

Zondag 14 februari 2021  

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman 

Lector: mw. Bakker 

Misdienaars: Plien en Mieke 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● 

Petrus Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden 

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

Jo en Truus ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie 

 

Woensdag 17 februari 2021 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Baltus-van Diepen, mw. Blom-Ligthart, mw. Dekker-Weel. 

Stofzuigen: dhr. Cok Dekker. 

 

Woensdag 17 februari 2021 (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


 

 
20 

Vrijdag 19 februari 2021 (bij een lockdown gaat de viering niet door) 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

 

Zondag 21 februari 2021 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma  

Lector: mw. Beemsterboer 

Misdienaars: Kaitlin en Lieke 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-

Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-

Boekel en hun dochters Jo en Truus  

 

Vrijdag 26 februari 2021 (bij een lockdown gaat de viering niet door) 

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastoor Tilma 

 

Zondag 28 februari 2021 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema  

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

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 ● Jan Zutt en Dieuw 

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

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 3 maart 2021 

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 5 maart 2021 (bij een lockdown gaat de viering niet door) 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

 

Zondag 7 maart 2021 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker 

Lector: dhr. Huits 

Misdienaars: Sutji en Plien 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Petrus Jozef 

Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en overleden 

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

hun dochters Jo en Truus 

 

Vrijdag 12 maart 2021 (bij een lockdown gaat de viering niet door) 

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastoor Tilma 

 

Zaterdag 13 maart 2021 

19.00 uur Gezinsviering 

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

 

Zondag 14 maart 2021 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma  

Lector: dhr. Blommaart 

Misdienaars: Kjore en Lieke 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● 

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

Truus 
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Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn 
 

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn 

T 0226 391323 

E par.jacobus@outlook.com 

W www.parochietuitjenhorn.nl 

Bankrekeningnr. NL13 RABO 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. 
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