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04-juni-2021  Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

09-juni-2021   Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” 

                        naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com  

15-juni-2021   Eerste dag bezorging boekje  

19-juni-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 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 

 
Vandaag 19 april 2021, 8:00 ’s morgens dat ik begin aan het schrijven van 

dit ”Nieuws van het parochiebestuur”. Bijzondere dag want straks om 

10:00 gaan we naar de kerk om, mocht het nodig zijn, te helpen bij de 

vaccinatie tegen Corona.  
 
Gisteren zijn de kosters al bezig geweest om het een en ander klaar te 

zetten en vandaag komt dokter Hutten met zijn team. Ons kerkgebouw is 

ook een ideale priklocatie. Fijn dat we dit hebben op ons dorp. Onze 

ouders en grootouders zouden dit eens moeten zien. Fijn dat ze dit 

kerkgebouw mogelijk gemaakt hebben.  
 
Voor de bezoekers is een informatiefolder gemaakt. Een hartelijk 

welkomstwoord door Pastoor, geschiedkundige informatie over de 

parochie, bouwkundige informatie over het kerkgebouw  en als laatste 

stellen we onze vrijwilligersgroep voor met de hoop dat we er een paar 

vrijwilligers bijkrijgen. U kunt deze informatiefolder in deze Schelp lezen. 
 
Straks, Nederland gaat van het slot af en zo ook wij. De meeste van onze 

senioren zijn al ingeënt. De bezoekregeling aan hen is verruimd. Zodra het 

mag starten we weer met de vieringen in het Sint Jozefpark op de 

vrijdagmorgen. Voorlopig is daar nog geen zicht op. Wat blijft, ook na 

Coronatijd zijn de livestreamuitzendingen. We hebben nog een paar 

maanden om uit te vinden hoe we het prachtige geluid van de koren 

ondersteunt door ons kerkorgel/piano zo goed mogelijk bij u in de 

huiskamer krijgen. 
 
De centrale verwarming is vervangen, de laatste puntjes op de i en dan 

hopen we dat we de komende winter weer behaaglijk samen naar de 

vieringen kunnen gaan.  

 

Blijf gezond, pas een beetje op elkaar, 

Het parochiebestuur. 
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Welkom in ons kerkgebouw 
 

Ons kerkgebouw nodigt uit tot 

stilte. Neemt u even de 

gelegenheid om tot rust te 

komen en de sfeer van de ruimte 

in u op te nemen. De kerk is een 

plek om God te ontmoeten. 

Hoewel God ongrijpbaar en 

onbegrijpelijk is, mogen we 

geloven in zijn aandacht voor 

ons. Het kerkgebouw brengt dat 

in symbolen tot uitdrukking. Ziet 

u bijvoorbeeld de zilveren 

olielamp hangen midden voor? Dat is de Godslamp die met z’n kleine 

lichtje ons vertelt: God is hier aanwezig. 

Iedere zondagochtend komen we in deze kerk samen voor gebed, 

bezinning en ontmoeting. Het samen beleven van ons geloof geeft ons 

kracht in het dagelijks leven en verbondenheid met elkaar. Hier laten we 

ons inspireren om geestelijk gezond te blijven. We ervaren hier dat we 

elkaar gegeven zijn. We hopen dat u vandaag die sfeer even zult proeven.  

Pastoor Tilma 

 

Korte geschiedenis van de parochie H. Jacobus de Meerdere 

De R.K. Parochie H. Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn is voortgekomen 

uit de Statie Tuitjenhorn. Vóór 1300 is reeds sprake van de plaats 

Tuitjenhorn of Tutinghehorne. In 1357 wordt Florens Meijer pastoor te 

Tuitjenhorn. Mogelijk is er dan al een kerkgebouw. Omstreeks 1515 waren 

in “Utingehoern alias Calverdyc” pastoors werkzaam. 

 

Tot de Reformatie stond  de parochie- of moederkerk in het dorp 

Harenkarspel. In de "17de" eeuw werd Kalverdijk met Tuitjenhorn een 

Statie. De eerste pastoor-missionaris, Jacob Gael, kwam in 1657, waarna 
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een (schuil)kerk te Tuitjenhorn werd in- of opgericht.  

De R. K. begraafplaats was reeds in 1852 aangelegd.  

 

In 1858-1859 werd een nieuwe kerk en pastorie gebouwd op de plaats van 

de oude, die werd afgebroken. In 1910 werd de eerste steen gelegd voor 

het patronaatsgebouw ofwel Ahoj. Tussen 1920 en 1953 werden diverse 

katholieke scholen, zoals een bewaarschool, een meisjes- en jongensschool 

en een v.g.l.o.-school in gebruik genomen (het kerkbestuur fungeerde tot 

ca. 1969 tevens als schoolbestuur).  

 

Onze kerk bouwkundig 

Een neogotische kruiskerk met ingebouwde fronttoren. Aan de binnenkant 

is deze overdekt met houten kruisgewelven, bekleed met stucwerk. Het is 

een van de eerste neogotische kerken van vlak na het herstel van de 

bisschoppelijke hiërarchie van 1853. In 1925-1926 is de kerk uitgebreid 

met twee smalle zijbeuken. Het neogotische meubilair en de 

oorspronkelijke beglazing zijn nog aanwezig. 

 

Vrijwilligers 

Deze kerk draait volledig op 

de inzet van bijna 200 

vrijwilligers. Gelukkig 

hebben we voldoende 

vrijwilligers. Maar ook onze 

vrijwilligers worden een 

dagje ouder. Heeft u een 

uurtje over in de maand, 

misschien is er in 

onderstaand overzicht iets 

wat u aanspreekt. 

 
Het rondbrengen van de Schelp, zeven keer per jaar in een kleine wijk. 

Het assisteren van de Groene Handjes, de bloemschikgroep. 

Het onderhoud van de tuin in de tuingroep. 
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Redactielid van het parochieblad.  

Het digitaal bijhouden van de website, versterken van de ICT, livestream 

verzorgen. 

Cameraman/-vrouw zijn tijdens de vieringen. 

Koster. Er zijn er vier, maar een vijfde is altijd welkom. 

Bestuurslid. Wij zoeken een zakelijk praktisch bestuurslid als 

vicevoorzitter. 

Koorlid. Het Sint Caeciliakoor, ritmisch koor D`CYMO, Mannenkoor T, 

Jeugdkoor. 

Het verzorgen van administratieve werkzaamheden en versterking van het 

secretariaat.  

Technisch ondersteuner. 

Lector. 

Lekenvoorganger. 

Lid van de Gezinsvieringengroep, de Eerste H. Communiegroep, 

Vormselgroep, Avondwakegroep. 

Alles rondom het sacrament van het dopen. 

De interieurverzorgers. 

Het verzorgen van onderhoud aan het interieur van de kerk 

(stoffen/zuigen/koper poetsen). 

Misdienaars.  

Archivaris. 

U kunt altijd vrijblijvend kijken of het wat voor u is. 

 

Met vriendelijke groet,  

Pastoor Tilma, Klaas Bleeker,  Gerard Boon, Liesbeth Bruin-Tesselaar en  

Elma Veldboer-Beemsterboer  

E par.jacobus@outlook.com T 0226 391323 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Gebed om roepingen 
 

Op 25 april was het roepingenzondag. Ieder jaar 

op de vierde zondag van Pasen wordt het 

evangelie gelezen waarin Jezus zichzelf beschrijft 

als de goede herder. En naar aanleiding daarvan 

is het een dag om te bidden om roepingen, dat 

(jonge) mensen ervoor kiezen herder te worden in 

de kerk. 

 

Jezus spoort zijn leerlingen aan om God te vragen om arbeiders voor de 

oogst. Want van bovenaf moet dat toch ook een beetje geregeld worden. 

Gaandeweg heb ik dat zelf ook ervaren: als ik niet Gods steun zou hebben 

gevoeld, zou ik geen priester zijn geworden. Priester worden is een 

roeping van God uit. 

 

We hoeven wat mij betreft het gebed om nieuwe roepingen niet te 

beperken tot één dag in het jaar. Het mag als een verlangen voortdurend in 

ons leven. Dat er steeds weer nieuwe mensen opstaan, die hun leven 

toewijden aan de dienst van de kerk. En dat ook onze gemeenschap een 

omgeving mag zijn waarbinnen roepingen kunnen gedijen. 

 

De bisschop heeft in 1998 een gebed uitgegeven om roepingen, dat ik 

graag met u deel: 

 

Heer Jezus, goede herder, 

wij danken U voor het wonder van uw leven. 

Niet voor Uzelf hebt U geleefd 

maar voor ons 

en met armen, zó wijd uitgestrekt 

dat ze iedere mens omvatten, 

bracht U uw levensoffer op het kruis. 
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U hebt ons geroepen 

als leden van uw Kerk in deze dagen, 

ons leven is U toegewijd, 

U bent de zin van ons bestaan, 

de toekomst die ons wacht. 
 

Wees ons nabij en schenk ons priesters, 

die hun leven willen geven 

om uw voetsporen te volgen, 

uw woorden te spreken; 

die als een ‘andere Christus’ in de Eucharistie 

uw offerende liefde aan ons geven; 

die leiding geven in de Kerk als goede herders 

naar uw beeld en naar uw hart. 
 

Heer Jezus, 

op de voorspraak van Maria, 

uw moeder en moeder van de Kerk, 

vragen wij U: geef ons goede priesters 

die met de hulp van uw genade 

ons sterken om deze wereld te maken 

tot een plaats waar uw liefde kan wonen; 

om door U en met U 

de weg te blijven gaan naar de Vader. 

Amen. 

Pastoor Tilma 

 

Wilt u de priesteropleiding in ons bisdom steunen?  

Ga dan naar: www.willibrordseminarie.nl/doneren 

of naar www.stichtingdeweg.nl 
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Na het grote feest van Pasen is er op de 40e dag daarna het feest van 

Hemelvaart. En daarna weer 10 dagen later op de 50ste dag na Pasen het 

feest van Pinksteren. Over deze twee grote feesten laat ik twee gedichten 

en gedachten volgen die in de Jacobsschelp staan. 

Over Hemelvaart de tekst met deze vraag: Waar is de hemel?  

En over Pinksteren met deze woorden: Nieuwe inspiratie 

Theo Vertelman, pastoraal werker. 

 

 

Hemelvaart: waar is de hemel? 
 

Ze waren zo verdrietig: 

hun heer en meester gedood,  

vermoord, 

gestorven aan het kruis. 

geen toekomst 

geen leven 

hoe moesten ze verder? 

 

Zondagmorgenvroeg zeiden de vrouwen 

hij is niet dood, hij leeft: 

ja, makkelijk praten 

wie gelooft dat nou? 

 

Zoals altijd geloofden de vrouwen 

de mannen zagen het niet 

totdat, totdat ze hem tegen kwamen 

hij leeft toch 

nieuw leven met hem 

wat een feest: 

geen verdriet meer 

hij is bij ons 

hij leeft onder ons! 

Zo gingen ze verder 
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40 dagen wandelden ze 

leefden ze met hem 

genoten ze van zijn aanwezigheid 

geen verdriet 

geen dood, geen einde: 

de hemel was terug op aarde. 
 

Maar toen…. 

toen stonden ze daar 

weer zonder hem 

alleen 

wat moesten ze doen: 

ze keken naar boven 

naar de hemel 

daar lag toch het geluk? 

 

Nee, niet doen 

niet naar boven kijken 

kijk naar beneden om je heen 

dat is jullie taak  

dat is echt hemelvaart: 

maak een hemel op aarde! 

 

Theo Vertelman 

 

 

Verzoek aan onze vrijwilligers 
 

Wij willen u graag via e-mail informatie kunnen toesturen, wanneer wij 

denken dat deze voor u van belang kan zijn. 

Daarom vragen wij u – zo u van ons informatie per e-mail wilt ontvangen 

– uw e-mailadres te mailen aan par.jacobus@outlook.com. 

Parochiesecretariaat  

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Koffie drinken  
 

Het is zo dat we nog steeds geen koffie voor u 

kunnen schenken op de vierde zondag van de maand. 

Nu er al wel veel mensen hun 1ste, of beide 

vaccinaties hebben gehad hopen wij dat we snel weer met meerdere 

mensen samen kunnen en mogen komen. 

Houd allen moed en blijf gezond. 

 

Namens de koffiegroep  

Marja Buur 

 

 

 

 

Misdienaars (herhaalde oproep) 

 

Een kleine vier jaar geleden, toen ik als voorganger naar Tuitjenhorn 

kwam, is het me gelukt om via school tien misdienaars te werven. Ze doen 

het allemaal fantastisch (of hebben het gedaan).  

Helaas dunt de groep nogal uit doordat de kinderen meer tijd willen of 

moeten besteden aan andere zaken. Nu zijn er nog zes, maar vanaf 1 

september is dat nog maar vier. Dus gaan we op zoek naar nieuwe 

misdienaars.  

We proberen het eerst langs deze weg. Kinderen zullen dit blad niet lezen. 

Maar u, die dit wel leest, kent misschien wel kinderen in Tuitjenhorn van 

8, 9 of 10 jaar, die misschien wel misdienaar willen worden. U kunt zelf 

contact met hen opnemen, maar ook kunt u het aan ons doorgeven: 

 

Liesbeth Tesselaar:   06 208 00 243         liesbruin@msn.com  

Marion Bleeker         06 505 88 263         jnm.bleeker@quicknet.nl 

 

mailto:liesbruin@msn.com
mailto:jnm.bleeker@quicknet.nl
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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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 

 

Een van onze jaarlijkse acties om geld in te zamelen voor de projecten in 

Kenya was de fietstocht met Hemelvaart. Vanwege de coronapandemie 

kon die actie vorig jaar en ook dit jaar helaas niet doorgaan. De 

coronacrisis is wereldwijd een groot probleem, ook in Kenya. Veel mensen 

daar zijn werkeloos geworden en hebben geen geld meer om voedsel te 

kopen. De hongersnood is enorm en wij willen, naast de bestaande 

projecten, trachten om de mensen daar toch te helpen. Onze mensen in 

Kenya krijgen dagelijks te maken met hulpvragen, die altijd met voedsel te 

maken hebben. 

De Stichting heeft een fietstocht uitgezet door ons prachtige 

polderlandschap. Het is een tocht van 29 km langs windmolens, het 

Noordhollands Kanaal en langs heel veel bollenvelden (de Ruigeweg). De 

route is verkrijgbaar bij slager Frank (’t Hof van Blankendaal), AHOJ en 

de Reformwinkel allen aan de Dorpsstraat van Tuitjenhorn. Met deze route 

kunt U op uw eigen dag en tijd de route rijden. Gaat U begin mei fietsen, 

staan de tulpenvelden waarschijnlijk in bloei. Rond Hemelvaart kan 

natuurlijk ook, maar dan zijn de tulpen misschien al gekopt. 

Voor de route vragen wij om een vrijwillige bijdrage van €7,50 om de 

hongersnood in Kenya te bestrijden. 

Onze actie wordt ondersteund door slager Frank, waarvoor wij hem zeer 

dankbaar zijn. En ook voor elke deelname van uw kant zijn wij en de 

mensen in Kenya heel dankbaar. 

Theo Tesselaar, penningmeester Vrienden van Joseph 

http://www.vriendenjoseph.nl/
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Vanwege het nog steeds heersende Coronavirus  

organiseren wij een alternatieve, ca 30 km lange  

Omdat er, door het Corona virus in 

Kenya, nog steeds een grote 

werkeloosheid heerst en er dus geen 

geld meer binnenkomt om voedsel te 

kopen willen wij de opbrengst   

van deze actie in zijn geheel overmaken 

voor de mensen die daar niets te eten 

hebben. 

 

Ons stichtingsbestuur in Kenya zal er voor zorgen dat het geld bij die 

mensen terecht komt waar de nood echt heel erg hoog is. 

De routebeschrijving is te verkrijgen bij: Slager Frank, AHOJ  

en de Reformwinkel allen aan de Dorpsstraat te Tuitjenhorn. 

 

Dankzij de sponsortocht en het Hof van Blankendaal,  

krijgen onze mensen in Kenya een voedzaam maal. 

 

Wilt u a.u.b. het inschrijfgeld á € 7,50  

overmaken op rek.nr. : NL 28RABO0155993011 

Deze route kunt u gaan fietsen wanneer het u uitkomt, 

maar liefst tussen Hemelvaart en Pinksteren. 

St. Vrienden van Joseph.  

De deelname aan de fietstocht is voor eigen risico. 



 

 
14 

Ritmisch koor D’CYMO 
 

Bakje met kleurige viooltjes 

De paasdagen zijn weer achter de rug. Omdat we elkaar nu al heel lang 

niet gezien en gesproken hebben heeft het bestuur gemeend de leden met 

de paasdagen te verrassen met een bakje met kleurige viooltjes. Even een 

klein lichtpuntje in deze roerige tijden. Geheel volgens de Corona-

maatregelen het plantenbakje voor de deur gezet en daarna aangebeld. Er 

is daardoor ook even kort contact met de leden (op anderhalve meter) en 

aan de vele leuke reacties te horen is dit gebaar zeer op prijs gesteld.  

 

The Passion 

We horen ook regelmatig dat de leden het samen zingen nu echt beginnen 

te missen. Het is fijn om naar The Passion te kijken, in de wetenschap dat 

de meeste leden dit ook doen, geheel volgens traditie. Voorheen gingen we 

immers de tijden van de donderdagse repetitie aanpassen, zodat we 

allemaal om half negen voor de buis konden zitten! Het is weer een 

prachtig schouwspel van zang en acteerwerk. De een komt wat beter uit de 

verf dan de ander, maar dat doet aan het verhaal niets af. Het lijden van 

Jezus, het verraad, de kruisiging en de wederopstanding, dit verhaal biedt 

ons hoop. Hoop op een nieuw begin.  

 

Start koorrepetitie 

Ons nieuwe begin met het koor zal hopelijk in september plaatsvinden. 

Waarschijnlijk is dan iedereen gevaccineerd of heeft in ieder geval de 1e 

prik al te pakken. Dan zullen we onze dirigent en onze pianiste weer van 

harte verwelkomen. Ook voor hen zal het weer een heel nieuw begin zijn. 

Cor heeft nog geen 3 maanden kunnen dirigeren en heeft 1 keer mogen 

dirigeren in de kerk en onze pianiste Jeanette heeft nog maar 2 keer de 

piano uit kunnen proberen. Hier ligt een uitdaging voor ons allemaal om 

ons koor weer een frisse start te geven en we gaan ervan uit dat we dan 

weer elke week kunnen repeteren.  
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Groepsapp 

Wat fijn dat we in deze rare tijd toch nog met elkaar kunnen 

communiceren door middel van onze groepsapp. Daarin laat Marian 

Tesselaar o.a. een heel mooi lied horen, het is een prachtige paasversie van 

Hallelujah, loepzuiver gezongen door de zussen Cassandra en Callahan. 

Het gaat over de kruisiging van Jezus en zijn wederopstanding. Marianne 

Piket gaat meteen op zoek naar de tekst en de vertaling en even later meldt 

Cor dat hij zowel de Engelste tekst heeft als de vertaling en dat hij dit zal 

doorsturen naar Marianne. Ook zal Cor proberen dit lied op de muziek te 

passen. Wat een samenwerking! Wie weet kunnen we dit lied opnemen in 

ons repertoire voor de paasviering van volgend jaar! 

 

Lichtpuntje 

Zojuist gehoord in de persconferentie van 21 april dat per 28 april de 1e 

stap wordt gezet richting een normale samenleving. Er worden heel wat 

zaken versoepeld, natuurlijk met behoud van de standaardmaatregelen. 

Laten we nog even volhouden en ons aan de maatregelen houden, des te 

eerder zitten we weer in een gewone samenleving! 

Pas allemaal goed op jezelf, blijf gezond en tot ziens! 

 

Hartelijke groeten, namens het bestuur,   

Ali Adema, voorzitter 

 

 

Mariamaand 

 

Het is (bijna) mei, Mariamaand. De naam van de maand gaat terug op de 

Romeinse moedergodin Maia, wat moeder betekent. Zij staat voor 

vruchtbaarheid, ontluikend leven, liefde. Waarschijnlijk is de maand mei 

daardoor aan het einde van de Middeleeuwen of kort daarna tot 

Mariamaand benoemd, omdat Maria ook als een soort van Moedergodin 

wordt gezien. Maar toch … waar komt die devotie in de meimaand 

eigenlijk vandaan? Hoe is dat gebruik ontstaan? En op basis van welke 
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bronnen? Hoe kan het dat Maria in het leven van de gelovigen geleidelijk 

aan zo’n vooraanstaande plaats is gaan innemen, terwijl er in de Bijbel zo 

weinig over haar wordt verteld. Hoe komen we aan het inzicht dat zij 

onbevlekt ontvangen is? Vanwaar weten wij dat haar ouders Joachim en 

Anna heetten? Hoe komen we aan haar jeugdverhalen? Hoe komt zij aan 

haar eretitel ‘Moeder van God’? Hoe weten wij dat zij in de hemel is 

opgenomen? En daar tot koningin gekroond? Over dat alles zwijgt de 

Bijbel. Maar de traditie koestert al deze mysteries als kostbare schatten. Er 

zijn natuurlijk ook heel veel andere bronnen waaruit geput kan worden. 

Gelukkig! Want daardoor zijn we toch veel over Maria te weten gekomen. 

Wat ook heeft bijgedragen aan de vooraanstaande plaats die Maria heeft 

ingenomen, zijn de vele verschijningen van Maria aan gewone gelovigen, 

soms ook aan kinderen. De plaatsen waar dat gebeurde zijn uitgegroeid tot 

grote bedevaartsplaatsen. Die plaatsen hebben nu enorm te lijden onder de 

coronamaatregelen, ook de bedevaartorganisaties. De VNB (Vereniging 

van Nederlandse bedevaarten) heeft haar werkzaamheden zelfs moeten 

stoppen. Gelukkig heeft het Huis van de Pelgrim de organisatie haar werk 

overgenomen. Hopelijk kunnen we eind dit jaar of volgend jaar dan toch 

weer met een groep op reis naar Lourdes. 

In heel veel kerken wordt in de Meimaand de rozenkrans gebeden. Heel 

veel mensen vinden steun bij Maria, die we toch als een moeder zien die 

ons troost en kracht geeft. 

 

Daarover dit gedicht van Manu Verhulst: 

 

Maria was een sterke, lieve vrouw, 

Jodin in hart en nieren, 

en daarom zo gevoelig 

voor de Boodschap van haar Zoon. 

Zij kwam uit het volk, 

groot geworden met de Schrift, 

en daarom zo begerig 

naar elk woord dat Jezus sprak. 
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Zij was opgegroeid in een simpel dorp, 

levend op straat en bij de bron, 

en daarom zo solidair 

met de kleinen en de armen. 

Zij was een lieve, sterke vrouw. 

Zij ging haar eigen weg 

van vermoeden naar geloof, 

van twijfel naar haar zekerheid. 

Maria is licht voor ons voor als ’t donker wordt. 

Zij troost ons met haar stilte zonder woorden. 

Zij gaf haar ja-woord, 

en dat ja-woord duurt nog altijd voort. 

Nog altijd is zij met haar Zoon verbonden. 

Zolang Jezus’ Geest 

zichtbaar blijft in onze kerkgemeenschap, 

zolang zal ook zijn moeder 

onopvallend bij ons zijn. 

                                                            

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger 

 

 

Rozenkransgebed 

 

Het rozenkransgebed gaat 7 mei weer beginnen. Het 

gebed is iedere eerste vrijdag van de maand. 

In de maanden mei en oktober iedere vrijdag. Zo 

mogelijk in de aanwezigheid van pastoor Tilma. 

U bent van harte welkom om 19.00 in de parochiekerk 

van de H. Jacobus de Meerdere. 

We sluiten het rozenkransgebed af op vrijdag 29 oktober. 
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Het St. Caeciliakoor  
 

Met Pasen hebben we niet gezongen, geen halleluja en ook met Pinksteren 

zult u ons niet horen in de kerk. 

Hoewel de koorleden inmiddels allemaal zijn gevaccineerd, in ieder geval 

een keer zit meer vrijheid er nog niet in en zingen zal een van de laatste 

activiteiten zijn waarvoor weer toestemming wordt verleend. Zo gauw het 

kan en mag gaan we beginnen met repeteren, misschien eerst in de kerk 

waar meer ruimte is. 

Gelukkig gaat het goed met de koorleden, er wordt veel gewandeld en 

gefietst, we blijven fit.  

Jammer genoeg hebben een paar leden laten weten niet meer terug te 

komen, we zullen ze heel erg missen, die mooie stemmen. 

Maar wie weet misschien komen er nieuwe leden zich aanmelden, vooral 

mannenstemmen hebben we nodig, dus kom op jongens, laat je stem 

horen. 

Annemieke Boom, Secretaris 

 

 

Pinksteren: nieuwe inspiratie 
 

Ik voelde me alleen 

hij was er niet meer 

anderen heb ik niet: 

hoe kan ik verder 

hoe leef ik weer op? 

 

Ik heb inspiratie nodig 

iemand die me de goede weg wijst 

iemand die vertelt hoe ik verder moet: 

zijn ze er wel? 
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Ja, kijk naar haar met wie je zoveel deelt 

kijk naar hem die zo bijzonder is 

kijk naar die moeder, die vader, dat kind: 

zij leidt jou, hij leeft met je mee. 

 

Je staat niet alleen: 

hij geeft het  

zij geeft het 

jij geeft het aan anderen. 

 

Inspiratie soms ver 

vaak dichtbij 

maar zie, lees, luister 

die paus, leider 

meelevend in moeilijke tijden 

die pastor 

zo dicht bij de mensen 

die gewone vrouw 

bescheiden, klein 

kijk naar Maria 

zoekend, aandachtig meelevend 

juist met kleine en kwetsbare 

kijk naar Bernadette 

zwak, ziek, jong  

maar toch zo sterk 

inspireert jou, mij. 

 

Ja ze zijn er 

inspirerende mensen 

die in de goede geest 

mij, jou, ons  

steunen, sterken. 
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Vertrouw erop 

dan kun je het zelf ook 

inspirerend zijn: 

dat is Pinksteren:  

tijden van nieuwe inspiratie! 

 

Theo Vertelman 

 

 

Halverwege de vastentijd (12 t/m 14 maart) hadden we ons vijfde weekend 

van The Missionary School. Het weekend was flink ingekort en we hadden 

een alternatief programma ten opzichte van het oorspronkelijke plan. 

We hadden op vrijdagavond via Zoom een lezing over relationeel 

jongerenwerk. Aan het eind van de avond hebben we nog wat gekletst met 

elkaar, maar de meeste mensen waren moe en we zijn op tijd naar bed 

gegaan. 

Zaterdagochtend hadden we vrij, zaterdagmiddag hadden we een 

programma in Amsterdam. We begonnen om 12:30 in de Nicolaasbasiliek 

met de mis. Daarna gingen we in onze projectgroepjes uiteen om de 

verschillende projecten ten uitvoer te brengen en tegelijk in contact te 

treden met mensen en hun te vragen naar hun mening over ons project. 

Voor ons project was het de bedoeling dat we op het plein voor de 

Vredeskerk zouden gaan zitten breien, maar het weer werkte niet echt mee. 

Het was windkracht 6 en toen we uit de kerk kwamen hebben we eerst een 

poos staan schuilen. Het hagelde flink. 

Toen de hagelbui voorbij was zijn we allemaal naar onze locaties gereisd. 

Wij hebben de Vredeskerk bezocht en een paar mensen geïnterviewd. 

Daarna zijn we naar het huis gegaan van de begeleider die met ons 

meegegaan was. Zij woont om de hoek van de kerk. Daar hebben we zitten 

praten, een beetje gebreid en onze pitch redelijk uitgewerkt. 

Het weekend ervoor waren we met ons groepje bij elkaar gekomen in 

Haarlem om onze pitch uit te werken, toen hebben we er een beetje tijd in 

The Missionary School 
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kunnen steken. Nu had deze begeleider een leuk idee aan de hand van één 

van de interviews, en weten we wat we gaan doen. 

Terwijl wij zo zaten te praten en brainstormen werden we gebeld door een 

van de andere groepjes. Zij gingen terug omdat ze halfbevroren waren en 

vroegen of wij ook terug wilden komen. Dat hebben we toen gedaan. 

Nadat we opgewarmd waren hebben we de vespers gevierd in de 

Nicolaasbasiliek en hebben we het weekend afgesloten met een patatje op 

het station.  

Op zondag waren we vrij.  

Het voelt wel raar om zo’n kort weekend te hebben. De andere weekenden 

zaten bomvol, zeker de live weekenden in Heiloo afgelopen najaar. 

De volgende keer is eind april/begin mei, dan gaan we onder andere onze 

pitches opnemen. Op 11 mei worden de pitches uitgezonden via 

Kathedraal TV, op YouTube.  

Gerbrich Talsma 
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Vieringen en Intenties van 2 mei t/m 13 juni 2021 
  

NB. Zolang er nog geen koren kunnen zingen ivm de coronamaatregelen 

wordt de muziek bij de vieringen centraal verzorgd met behulp van de 

voorradige cd’s van de parochie. 

De vieringen in het Sint Jozefpark zijn voorlopig geschrapt.  

 

Zondag 2 mei 2021 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman 

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Sutji en Kaitlin 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Entes-Karsten en overleden  familie ● Overleden familie Entes-Tromp ● 

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 ● Simon Johannes Ligthart en 

Margaretha Maria Ligthart-Stam 

 

Zondag 9 mei 2021    

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma 

Lector: dhr. Blommaart 

Misdienaars: Plien en Mieke 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Mattheus Pronk, 

Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Toon Hof en dochter 

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

Jo en Truus 
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Woensdag 12 mei 2021 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:   

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

Stofzuigen: dhr. Jan Ligthart 

 

Zondag 16 mei 2021  

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker 

Lector: dhr. Huits 

Misdienaars: Kjore en Sutji 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Sjoerd Nota, 

Petronella Nota-Burger en zoon George ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 19 mei 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  

 

Zondag 23 mei 2021     1e pinksterdag 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman 

Lector: mw. Beemsterboer 

Misdienaars: Kaitlin en Lieke 

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 ● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-

Gildemeyer en overleden kinderen ● 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 ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● 

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

mailto:par.jacobus@outlook.com
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gezin ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim  en 

Miep van Schagen-Borst, Cor Buter en Annie Buter-van Schagen ● 

Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis, Broeder Gabinus 

Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Pastoor 

Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Toos Karsten-Wit ● 

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

Truus ● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden 

kinderen 

 

Maandag 24 mei 2021     2e pinksterdag 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer 

 

Woensdag 26 mei 2021 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:   

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

Stofzuigen: dhr. Groot. 

 

Zondag 30 mei 2021    H. Drieëenheid 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorgangers: dhr. en mw. Huits 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Dekker, Selma Dekker-Jonas 

en zoon Arie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun 

dochters Jo en Truus 

 

Zondag 6 juni 2021   Sacramentsdag 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman 

Lector: mw. Bakker 

Misdienaars: Plien en Sutji 



 

 
28 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Entes-Karsten en overleden  familie ● Margaretha Ligthart-Schotten en 

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

en Truus 

 

Woensdag 9 juni 2021 

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 juni 2021    

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker 

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Kjore en Kaitlin 

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

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, waarnemend 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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