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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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06-mei-2022 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
11-mei-2022 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp”
naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
17-mei-2022 Eerste dag bezorging boekje
21-mei-2022 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 secr.hjdm@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
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Nieuws van het Parochiebestuur
Beste parochianen,
Ons parochiebestuur wordt achtervolgd door allerlei eisen,
respectievelijk maatregelen van het Bisdom.
Er wordt een financiële bijdrage verlangd van 45.000.- euro voor een
mevrouw (Karin Blaauw) die 10 jaar geleden werd aangesteld voor de
Noordkop. Wij hebben, gezien de pastorale inzet van pastoor Berkhout,
deze hulp schriftelijk afgewezen. Het Bisdom heeft uiteindelijk het werk
van deze mevrouw gestopt maar verlangt alsnog onze (enorme) bijdrage.
Voor de vergoeding van de pastores is er het R.C.F. (regionale centrale
financiering) ingesteld.
In het jaar 2019 was het R.C.F. 21.744 euro per jaar
Nu in het jaar 2022 is het R.C.F. 29.910 euro per jaar
Deze bedrage vinden we veel te hoog en wat krijgen we hier voor terug?
Pastoor doet om de 3 weken op zondag een viering, één keer in de maand
in het St. Jozefpark een viering en een enkele keer een uitvaart.
Als we zo doorgaan kunnen we het in de toekomst niet meer opbrengen.
Kom zoveel mogelijk naar de parochievergadering op
DINSDAG 19 APRIL om 20.00 uur in het AHOJ-gebouw.
Een sponsor zorgt voor gratis koffie en een paar consumpties.
Red de toekomst van onze prachtige kerk van Sint Jacobus de Meerdere.
Namens bezorgde parochianen
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Uitnodiging parochievergadering
Dinsdag 19 april 2022 AHOJ, inloop vanaf 19.30 uur,
aanvang 20:00 uur.
Opening
Mededelingen
- Terugblik kerk in Coronatijd
- Koren
- Karin Blaauw
- Financiën.
Samenwerking met de parochies Schagen, Warmenhuizen en Burgerbrug.
Sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen voor onze parochie
Rondvraag
Sluiting
Het wordt een iets andere vergadering dan dat we normaal hebben.
Opening en mededelingen houden we kort. M.b.t agendapunt 3;
Samenwerking Schagen, Warmenhuizen, Burgerbrug gaan we graag de
dialoog aan. Hoe staat u er tegenover? Wat is uw mening? Wat is
wijsheid?
Agendapunt 4 sluit hier mooi op aan. We spreken als bestuur, handelen als
bestuur, namens de parochianen. Met de antwoorden op agendapunt 4, die
u samen op grote vellen papier zet, weten we iets beter hoe u erover denkt.
Tot dinsdag 19 april,
Namens het parochiebestuur,
Elma Veldboer- Beemsterboer
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Afwezig
I.v.m. persoonlijke omstandigheden is Pastoor
Tilma enige tijd uit de roulatie.
De diensten die voor Pastoor Tilma gepland
stonden zullen door anderen worden
overgenomen.
Het parochiebestuur

Presentatie aanstaande vormelingen
Op zondag 13 maart presenteerden de aanstaande vormelingen zich in de
kerk. Ik heb in die viering een overweging gehouden, waarin met name het
verhaal over de Joodse jongen Jochem aansprak.
Iemand vroeg me om dit ook in de Jacobsschelp te zetten en dat doe ik dan
bij deze.
Jochem die vertrouwde op God
Tijdens een grote overstromingsramp was er eens een Joodse man.
Jochem heette hij, die enorm op God vertrouwde.
Hij stond voor zijn huisje, het water stond al aan zijn enkels.
Er kwam een bootje langs: "Stap maar in Jochem, dan nemen we je mee."
"Nee", zei Jochem, "de Heer is mijn herder. Hij zal niet toelaten dat ik
struikel, Hij waakt over mij."
Het water steeg en steeg, het stond al tot zijn middel. Weer kwam er een
bootje langs: "Stap maar in Jochem, dan nemen we je mee."
"Nee, de Heer is mijn herder, op Hem vertrouw ik. Hij zal niet toelaten dat
ik verdrink."
Het water steeg al tot zijn lippen, weer kwam er een bootje langs,
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maar Jochem wou niet mee: "Nee, ik vertrouw op God, Hij zal mij
redden!"
Maar tenslotte verdronk Jochem toch.
Toen hij boven bij God kwam zei Jochem heel boos:
"Wat is dat nou, U zou me toch redden?"
"Ja", zei God, "dat heb Ik ook willen doen, dat heb Ik gedaan.
Tot drie keer toe heb Ik je een bootje gestuurd, maar je weigerde steeds."
Slotgedachte:
Mensen die goed doen, lijken op God, maar je moet ze wel herkennen.
Goed en God, het scheelt maar één letter. Als jullie vorm geven aan je
leven op een goede manier, dan lijken jullie en wij allemaal op God, want
in goede mensen is God te herkennen, ook in jou en u en zelfs in mij.
Theo Vertelman

Herfst is een geschenk van de hemel aan de aarde
ook wanneer je denkt
wat is het weer toch guur.
Elke boom of struik
is versierd met mooie bladeren
vlammend rood en bruin
in de kleuren van het vuur.
Herfst is een geschenk van de hemel aan de aarde.
Zon zijn we gewend
de storm betekent kou
maar een grote spin
weeft een web van zilveren draden
dat geruisloos blinkt
in de stille morgendauw.
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Herfst is een geschenk van de hemel aan de aarde.
Bomen worden kaal,
de bladeren vallen neer.
Paddenstoelen staan
heel erg mooie, heel erg rare.
Herfst, wat ben je mooi!
't Is een wonder en niets meer.
Marcel Zagers

Het St. Caeciliakoor
Gelukkig we kunnen weer voluit zingen, met de repetities zitten we weer
naast elkaar, we kunnen elkaar horen en zijn weer echt een koor.
Tot onze grote vreugde hebben we weer een nieuw lid bij de alten en ook
de sopranen hebben versterking gekregen. Nu alleen de mannen nog! Ook
onze mannen kunnen wel wat versterking gebruiken, drie tenoren en twee
bassen en een man die beide stemmen kan zingen. Er zijn in onze parochie
vast nog jongens / mannen die kunnen zingen.
Kom eens langs op maandagavond tussen 19.30 uur en 21.30 uur, dan
repeteren we in AHOJ. Ook in de kerk kunnen we weer met het volledige
koor zingen en dat doen we, 2 keer in de maand, met palmpasen en eerste
paasdag. We zijn druk bezig met de repetities voor deze bijzondere dagen.
Annemieke Boom
secretaris

Kunnen wij er iets aan doen?
Oorlog in de Oekraïne. Oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, in Europa
dus. Miljoenen mensen op de vlucht. Duizenden doden, heel veel
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gewonden en ongelooflijk veel schade. Het is bizar. En dan eigenlijk best
dichtbij. Wat hebben wij als christenen te doen of te laten
bij al dat overweldigende nieuws, dat elke dag weer over ons heen spoelt?
Wat kunnen we beter doen, wat kunnen we veranderen? Wat doen we
ermee, wat moeten we ermee?
Het is prachtig om te zien dat enorm veel mensen willen helpen, in Polen,
in de landen om Oekraïne heen; en ook Nederlanders laten zich van hun
beste kant zien. Maar ja, wat kunnen we doen aan die oorlog? Kunnen we
er wel iets aan doen?
Het zal je maar gebeuren: je leidt een vredig leven in een groots land,
samen met hen die je lief zijn en van de ene op de andere dag ben je alles
kwijt, heb je misschien wel geliefden verloren en ben je op de vlucht. We
kunnen ons dat amper voorstellen. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk.
In deze situatie helpt het nu al, dat we heel duidelijk laten merken aan de
Oekraïners: we zijn er voor jullie. We willen jullie helpen.
We kunnen ook veel bidden, bidden om vrede. Er is een actie gaande
waarin heel veel mensen uit heel veel landen bidden op een eigen tijd. In
Nederland is dat ’s middags om 4 uur. Mijn wekker gaat elke dag op dat
tijdstip.
Jan en ik hebben het er ook gehad over: “Gaan we Oekraïners opnemen in
huis?”
We hebben een groot huis. Onze oudste zoon heeft een half jaar met zijn
vrouw en twee pubers bij ons ingewoond. Ook onze jongste zoon negen
maanden met zijn vrouw en twee kleine kindjes. Dat ging prima. Maar ja,
dat was “eigen”, zoals we dat dan zo mooi kunnen zeggen. Maar als we
ons huis open stellen voor Oekraïnse vluchtelingen, is dat dan een ander
verhaal? En ja, hoe lang blijven ze dan? Hoe erg zijn ze getraumatiseerd
door wat ze hebben mee gemaakt? Hoe gaat dat werken?
Ik moet u eerlijk bekennen dat we er nog niet uit zijn. Voorlopig proberen
we vooral op andere manieren te helpen, we hebben geld gegeven, spullen,
en vooral ook medicijnen. En ik heb mijn hulp aangeboden bij de
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opvanglocaties. Op die manier proberen we toch een beetje de Godsnaam
“Ik ben er voor jou” waar te maken.
Ik vraag me wel af of we met zijn allen niet een beetje hypocriet zijn.
Want nog niet zo lang geleden waren er heel veel Syrische vluchtelingen;
en pas ook nog Afgaanse. Wat hebben we voor hen gedaan? Zij hadden
ook te maken met vreselijke oorlogen, met rampen en onheil. Ik weet wel,
we kunnen niet al het leed van de wereld op onze schouders dragen, niet
alles oplossen. En Oekraïne is dan toch erg dichtbij.
God werkt door mensen, zo geloven wij. Hij gebruikt onze handen en
voeten om naar onze medemens te gaan; Hij gebruikt onze harten en
monden om warmhartig te zijn.
Gods naam is “ik ben er voor jou”. Hij is er …. voor u, voor mij, voor
iedereen. Hij vraagt ook ons om onze naam te laten zijn: “Ik ben er voor
jou”.
Kunnen wij er iets aan doen? Ja, we kunnen er zijn voor hen, die ons nu zo
hard nodig hebben.
Marion Bleeker – Burger

Richard Kemper - 'Dat moet'
Mag je nog genieten
Van de volle zon
Als niet zo heel veel verder
Mensen levens achterlieten
Huizen, scholen, pleinen
Waar hun liefde ooit begon
Mag je kijken naar je kind
Die op pad gaat naar het strand
Een bijbaan wacht op hem
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Als jongens net zo oud
Zich in dezelfde nacht
Vol overgave storten
In strijden voor hun land
Mag je camelia’s zien bloeien
Je verbazen hoe dat felle rood
Na dorre kou komt bovendrijven
Er is leven, er is leven na de dood
Mag je lachen om een koe
Die huppelt, hapt naar frisse lucht
Als kilometers verder
Kinderen huppelen
Op hun reddeloze vlucht
Mag je zingen over lente
Als mannen schreeuwen over haat
Mag je zoeken naar een kus
Als alles steen voor steen
Steeds kapotter gaat
Mag je nog genieten
Of sla je de plank mis
Als al het mooie verderop
Juist ver te zoeken is
Als midden in verdriet
Niets er nog toe doet
Dan mag genieten niet
Dan is het iets
dat moet
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Presentatieviering Vormeling en het Vormsel op
Tweede Paasdag
Op zondag 13 maart hebben 6 vormelingen zich
gepresenteerd tijdens de zondagsviering. Het zijn Niek
en Bram Pronk, Sutji Boon, Kaitlin Boon, Sven
Masteling en Suus Kruijer. Suus zou vorig jaar ook al,
maar daar stak corona toen een stokje voor.
In een gezellige viering hebben deze zes verteld waarom
zij hun vormsel gaan doen (omdat het ze leuk leek, omdat het moest of
vanwege de cadeautjes). Pastor Vertelman vertelde dat ze keuzes hebben
in het leven, net als Jezus en dat je daarbij niet alleen hoeft te zijn in het
kiezen. De zang werd verzorgd door het Jeugdkoor, aangevuld met enkele
dames van D’Cymo en dat klonk erg mooi.
Op maandag 18 april, Tweede Paasdag komt Bisschop Hendriks om deze
zes jongeren te vormen. Ook de zeven vormelingen uit Schagen zullen
daarbij aanwezig zijn. Toch wel een bijzondere dag voor het ontvangen
van de H. Geest.
Tijdens de voorbereiding leren de vormelingen over de missie die Jezus
heeft in zijn leven en hoe zij deze missie ook in 2022 vorm kunnen geven.
Daarom houden wij na de dienst een deurcollecte voor stichting
Deleeuwkyiv. Deze stichting werd oorspronkelijk opgericht om de
Nederlandse gemeenschap in Kiev, Oekraïne te helpen de Nederlandse taal
en cultuur levend te houden. Arno Klijbroek, vroeger van de Sportlaan en
al jaren woonachtig in Kiev met zijn Oekraïense vrouw en dochter maakt
deel uit van deze stichting. Na het uitbreken van de oorlog zet de stichting
zich in om de mensen in de Oekraïne te helpen. Door hen te helpen kunnen
we een stukje van de missie van Jezus voortzetten.
Wij hopen dat u Tweede Paasdag komt om dit vormen mee te maken, want
het is en blijft een bijzonder gebeurtenis. En dat u dan ook deze
deurcollecte ondersteunt.
Namens de vormelingen,
Mariosé Huits
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Gedachten rond Pasen
We staan vlak voor Pasen, het feest van licht en nieuw leven.
Hopelijk ervaren wij ook nieuw leven in deze komende tijden.
Bij het paasverhaal hoort dat vroeg in de morgen het nieuwe leven begint,
ondanks alle duisternis.
Hopelijk ervaren wij dat ook: licht en nieuw leven ondanks alles.

“Vroeg in de morgen …”
Vroeg in de morgen
de zon kwam op
de aarde ontwaakte
een nieuwe dag begon.
Vroeg in de morgen
kwamen mensen
met hun verdriet
om te zoeken naar troost
en vonden een leeg graf.
Vroeg in de morgen
bleek de dood verdwenen:
hij is niet hier
hij gaat je voor.
Vroeg in de morgen
verwarmde de zon de aarde
de kou verdreven
de duisternis voorbij:
hij leeft.
12

Vroeg in de morgen
begon bij het lege graf
nieuw leven
voor hem.
Sinds die morgen van Pasen
mag je geloven
in nieuw leven
voor ons
voor jou
voor mij.
Kun je het ook?
Theo Vertelman

RITMISCH KOOR D’CYMO
Viering 20 maart
Eindelijk hebben we dan, na bijna een half jaar, weer gezongen in de kerk.
Geen anderhalve meter-regel meer, en wat voelt het weer fijn om met het
koor in de kerk te staan. De viering gaat goed, de samenwerking tussen
koorleden, dirigent en pianiste verloopt steeds beter. We raken goed op
elkaar ingespeeld.

Jaarvergadering 24 maart
De jaarvergadering verloopt weer als vanouds. Gezellig aan de lange tafel
in het AHOJ, bijna alle leden zijn aanwezig. Het (gewoon) weer naast
elkaar kunnen zitten voelt bijna als een herwonnen vrijheid.
Traditiegetrouw beginnen we met koffie/thee en gebak. Daarna het
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voorlezen van de gebruikelijke verslagen en het financieel overzicht. Alles
is in orde bevonden, er is natuurlijk ook niet veel gebeurd in deze coronajaren. Vorig jaar hebben wij maar 1 keer gezongen in de kerk. Het bestuur
heeft Liesbeth Bruin bedankt voor haar jarenlange inzet voor het koor. 25
jaar bestuurslid, waarvan 4 jaar als penningmeester, zij heeft haar steentje
wel bijgedragen. Wij zijn blij dat Liesbeth nog wel lid blijft van het koor.
Na sluiting van de vergadering blijven de leden nog even gezellig nazitten.

Vormselviering 18 april
Het koor is zich al druk aan het voorbereiden op de muzikale
ondersteuning van de vormselviering op Tweede Paasdag. Bisschop
Hendriks, deken Garcia en pastoor Tilma zullen voorgaan in deze viering.
Deze vormselvieringen worden meestal muzikaal ondersteund door
D’CYMO, en het is altijd weer ontroerend om te zien; deze jonge kinderen
die gevormd worden. Ze staan nog aan het begin van een hopelijk mooie
toekomst.

Viering 15 mei met pastoor Anton de Vries
Ook de viering op 15 mei wordt muzikaal verzorgd door D’CYMO. Het
belooft ook dan weer een bijzondere viering te worden. Mijn broer Anton
zal dan voorgaan. Hij is zijn werkzame leven begonnen als onderwijzer,
maar daarna al heel lang werkzaam als priester in verschillende parochies,
het laatst in de parochie Heerenveen, waar hij ook woont. Hij wil graag
een keer voorgaan in onze kerk als D’CYMO zingt en we zijn uitgekomen
op de datum van 15 mei. Mijn broer, inmiddels 75 jaar, is al enige tijd met
emeritaat. Hij wordt nog regelmatig gevraagd om in te vallen bij de
verschillende parochies in Friesland. We hopen op een mooie viering en
hopelijk met veel parochianen in de kerk!
Hartelijke groeten,
namens het bestuur,
Ali Adema-de Vries, voorzitter
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Stichting “Vrienden van Joseph”
Bladstraat 5
1949 HJ Tuitjenhorn
tel: 0226-391403
bank: NL28RABO0155993011
ANBI keurmerk
RSIN/fiscaalnr. 816035386
Zoals u misschien uit berichten in de media hebt begrepen, is het in de
Hoorn van Afrika droog, kurkdroog. Liesbeth is net terug, ze heeft het er
niet eerder zo droog en warm meegemaakt. Nu de Coronapandemie over
de top heen is, pakken ook de mensen in Kenia het leven weer op. Langs
de weg verschijnen weer de stalletjes met handelswaar. Dit zorgt weer
voor de nodige inkomsten. Veel voedsel is er niet te verhandelen, de
aardappelen zijn goeddeels verdroogd. Het hopen is nu op een goede
maïsoogst.
De vastenaktie van dit jaar staat in het teken van de waterprojecten in
Saboti en Benon. Afgelopen zondag 27 maart was de boerenkoolmaaltijd.
Met bijdrages van ’t Hof van Blankendaal, Vezet en Albert Heijn
Warmenhuizen hebben de heren van Ahoj een lekkere boerenkoolmaaltijd
gemaakt en veel mensen hebben zich dat lekker laten smaken. De
vastenmaaltijd heeft maar liefst € 420,- netto opgeleverd! Wat een mooi
resultaat, hartelijk dank daarvoor. De vastenaktie loopt nog door tot Pasen.
Mocht u de boerenkoolmaaltijd gemist hebben, dan kunt u natuurlijk nog
een bijdrage doen in het vastenzakje.
In Benon en Saboti beschikken de mensen nu over schoon drinkwater. In
Benon is het project meer dan geslaagd. Twee watertanks boven elkaar
zorgen voor voldoende waterdruk. Er komt water uit de kraan in de school
en bij een tapwaterpunt in het dorp. Mensen betalen daar 1 shilling (1 cent)
per keer om water te mogen halen. De opbrengst wordt gebruikt om de
installaties te onderhouden.
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In Saboti is er nu stromend water in de jongens- en de meisjesschool. De
waterdruk is daar nog niet helemaal op orde. Daarnaast moet er daar ook
een tappunt in het dorp gemaakt worden, net zoals in Benon. Kortom, daar
valt nog wat te verbeteren.
Het volledige reisverslag van Liesbeth publiceren we zo gauw mogelijk op
de website: www.vriendenjoseph.nl en we zijn natuurlijk ook te volgen
met updates via Facebook en Instagram.
Namens Father Joseph en Father Folkert wensen wij u een Zalig Pasen!

1e Communieviering 2022
De 1e communieviering is dit jaar op zondag 24 april om 12.00 uur.
Het thema van dit jaar is “Samen zijn”. Volgens ons een heel toepasselijk
thema in deze tijd en gelukkig mogen we ook weer met grote aantallen
samen zijn in de kerk.
De presentatieviering is inmiddels geweest en de foto’s hangen vrolijk
versierd tussen de handen aan de poort in de kerk.
16

Omdat we 2 jaar geen viering hebben kunnen houden, zijn er dit jaar 12
kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 die hun eerste communie ontvangen. Ze
zijn al weken samen met pastoor Tilma met de voorbereidingen bezig.
Pastoor Tilma zal ook de communie-viering voorgaan.
Het kinderkoor helpt met het zingen van de liedjes, dus dat betekent een
vol altaar met veel vrolijk zingende kinderen.
Tijdens de viering wordt traditioneel de opbrengst van de paaseierenactie
aan het bestuur van stichting Vrienden van Joseph overhandigt. We hopen
op een mooie opbrengst!
Voor ons als werkgroep ook een bijzondere viering, omdat dit voor ons de
laatste keer is dat wij helpen bij de voorbereidingen voor de 1e communie.
We gaan er samen met de kinderen iets moois van maken!
U bent van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen op zondag 24
april om 12.00 uur! Tot dan!
De werkgroep Eerste Heilige Communie

Koffie drinken
Nu alle coronabeperkingen over zijn kunnen wij
weer samen koffie drinken.
Dit hebben wij in februari en maart al gedaan en het
was weer prettig om u allen te zien.
April slaan we wel over omdat op 2de Paasdag de kinderen het Heilig
Vormsel en zondag 24 april de kinderen de 1ste Heilige Communie krijgen.
U kunt wel alvast zondag 22 mei noteren want dan gaan wij wel weer
koffie schenken en hopen u dan te mogen ontmoeten.
Namens de koffiegroep
Marja Buur
17
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Stille omgang 2022
Hierbij weer wat nieuws van de jongeren van het bisdom.
Zaterdag 19 maart was de Stille Omgang in Amsterdam. Jongeren waren
uitgenodigd om een pelgrimstocht te maken van Haarlem naar Amsterdam,
om aansluitend de Stille Omgang te lopen. Ca 25 kilometer in totaal. Ik
heb ook meegelopen.
Het was een mooie dag. Het weer was prima, het was zonnig, een graadje
of 10 en er stond een oostenwindje, kracht 4.
We waren met 13 jongeren en een (jonge) priester. Daarnaast was pastoor
Tilma de bezemwagen. Ondanks de vastentijd begonnen we in de Bavokathedraal met gebak omdat het het hoogfeest was van sint Jozef. Daarna
aanbidding en toen gingen we op weg. Onderweg hadden we een geplande
pauze in Haarlemmerliede, wat van oorsprong ook een tussenstop was. Dit
was de enige officieel geplande stop, 6 km na vertrek. Bij de kerk van
Haarlemmerliede kregen we wat eten en drinken, we zagen een paar stenen
uit de heilige stede en we hebben de litanie tot sint Jozef gebeden.
Ongeveer halverwege de tocht hadden we een korte stop, één van de
deelnemers had een lift met de bezemwagen nodig en de rest kreeg
rozenkransen uitgedeeld (voor degenen die zelf geen rozenkrans (bij zich)
hadden). We hebben al lopende de rozenkrans gebeden. En ik heb nu dus
een plastic glow-in-the-dark rozenkrans als souvenir.
Ergens in Amsterdam, 5 kilometer voor ons doel, hielden we een pauze bij
een voormalige kerk. De jongen uit de bezemwagen sloot zich weer aan
voor het laatste stuk en twee andere wandelaars liepen vanaf dit punt mee.
Een eindje verder kregen we nog een patatje en toen moesten we ons nog
haasten om op tijd in de Nicolaaskerk te zijn. We hadden nog drie minuten
tijd om een groepsfoto te maken voor de deur van de kerk en een plekje te
zoeken om te zitten.
We zaten als groep bij elkaar aan de zijkant. De kerk zat verder vol, leuk
om weer eens zoveel mensen bij elkaar te zien.
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Aansluitend aan de mis was de Stille
Omgang. Uiteindelijk hebben wij de Stille
Omgang 2x gelopen. De eerste keer was er
soms wat verwarring welke kant we uit
moesten en waren we bijna halverwege
voordat iedereen in de gaten had dat we
vanaf nu in stilte moesten lopen. Ik had het
zelf ook pas na een halve kilometer ofzo
door... Toen we weer terug waren bij de
Nicolaas liep het grootste deel van onze
groep nog een keer de Stille Omgang, dus
de rest is er ook maar achteraan gelopen.
Uiteindelijk is de groep weer verzameld
voor de Heilige Stede (de plek waar het
mirakel van Amsterdam plaatsvond). Daarna zijn we gewoon pratend naar
het station gelopen. Via de rest van de route van de Stille Omgang, want
dat is het kortste.
Uiteindelijk was ik een paar minuten na middernacht weer thuis. Inclusief
de wandeling van het station naar de Bavo, en twee keer de Stille Omgang
heb ik ongeveer 30 kilometer gelopen. Het was een vermoeiende dag,
maar wel erg mooi.
Gerbrich Talsma

Dames en heren,
Het Bonifatiusinstituut start weer met het organiseren van cursussen op De
Tiltenberg (voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie). Dit
voorjaar wordt de cursus Assistent in de liturgie aangeboden, die zal
worden verzorgd door vicaris Bruggink en pastoor Bunschoten.
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De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en is bedoeld voor hen die op
diverse wijze assisteren in de liturgie en voor hen die buitengewoon
bedienaar van de heilige communie willen worden.
Aanmelding kan met een aanbeveling door de pastoor van uw parochie.
De cursusdagen zijn steeds op een zaterdag: 2 april, 14 mei, 21 mei en
19 juni a.s. van 14.00 - 16.00uur.
Als er in uw parochie vrijwilligers zijn die hiervoor in aanmerking komen
wilt u hen hier dan op attent maken?
Voor verdere informatie en een aanmeldformulier zie
https://www.bonifatiusinstituut.nl/?p=info&ids=assistent_liturgie
Met vriendelijke groet,
Diederik Wienen,
studieprefect Sint-Bonifatiusinstituut

Hierbij nodigt het bestuur van Uitvaartvereniging Sint Barbara Tuitjenhorn
u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

Vrijdag 8 april 2022 om 20.00 uur
in Dorpshuis AHOJ, Dorpsstraat 37 te Tuitjenhorn.
Namens het bestuur,
Peter van Schagen, voorzitter
Linda Blommaart, secretaris
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Agenda
Opening door de voorzitter
Mededelingen/Ingekomen stukken
Notulen jaarvergadering 6 april 2019
Financiën - kascommissie en samenstellen nieuwe kascommissie
Bestuursverkiezing
Aftredend zijn:
Margo Tiebie en Hans Strooper
Aantredend is: Anja Wyn-Blankendaal
Jaarverslag secretaris
Aanpassing huishoudelijk reglement
Bedankjes stille krachten
Rondvraag
Sluiting door de voorzitter

Doopviering
Zondag 20 maart werd Jake Mels Matthijs
gedoopt, zoon van Niels Duinmaijer en Inge
Zuurbier.
Een familieviering want diaken (oom) Hans Bruin
heeft de voorbereidende gesprekken gedaan en
Jake gedoopt. Jammer dat 1 peetvader en opa er
vanwege corona niet lijfelijk bij kon zijn, maar
vanwege de mobiele technieken van tegenwoordig
kon hij via beeldbellen alles meemaken en zien.
De familie had een mooi boekje gemaakt en
diverse familieleden deden een woordje. Zo ook
grote zus Liz van vijf jaar, die de eerste lezing
compleet uit haar hoofd had geleerd! Hoe knap en ontroerend om te zien.
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Jake vond het doopwater over zijn hoofd niet zo leuk, maar voor de rest
was hij een voorbeeldige dopeling. (zie de foto’s)
Ook leuk is het dat het kinderkoor, o.l.v. Dorien en begeleiding van Regina
en Gerard, weer aanwezig waren om met hun mooie liederen de viering op
te luisteren. Dat hoort gewoon bij een doopviering en het klonk als een
klok.
Liesbeth

Vieringen en Intenties
Vrijdag 8 april 2022
10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Zondag 10 april 2022
Palmzondag
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia
Lectoren: dhr. Blommaart en mw. Beemsterboer
Misdienaars: Kjore en Kaitlin
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
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● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Jo Dekker-Goudsblom en Jaap Dekker
en zegen over hun gezin ● Pastoor Jan Berkhout ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes
Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam
Woensdag 13 april 2022
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Buter-Blom, Mw. Kok-Tesselaar, Mw. Pluijmers, Mw. KruijerCommandeur.
Stofzuigen: Dhr. N. Kruijer
Donderdag 14 april 2022
Witte Donderdag
15.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Tilma
Donderdag 14 april 2022
Witte Donderdag
19.00 uur Woorddienst voor kinderen
Voorganger: mw. Huits m.m.v. Eerste communicantjes
Vrijdag 15 april 2022
Goede Vrijdag
15.00 uur Gezinsviering
Voorganger: Pastoor Tilma
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Piet Pronk en
Nel Pronk-Reinders en hun dochter Margriet ● Toon Hof en dochter
Yvonne
Zaterdag 16 april 2022
Paaswake 20.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. samenzang
Lector: mw. Bakker
Misdienaars: Sutji en Plien
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Kosters: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 en dhr. G. Tesselaar tel.
06-40067396
Zondag 17 april 2022
Eerste Paasdag
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia
Lector: dhr. Huits, Misdienaars: Kaitlin en Kjore
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Johannes Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden
kinderen ● Annie van Kralingen-Kuilboer ● 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 ● Jan Zutt en
Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Jo Dekker-Goudsblom en Jaap
Dekker en zegen over hun gezin ● Johannes Oudhuis, Cornelia OudhuisGroen en Simon Oudhuis ● Levende en overleden leden van het St.
Caeciliakoor ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer
● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina
Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Niek Kaandorp, fam.
Kaandorp-Groot en fam. Pronk-Bommer
Maandag 18 april 2022
Vormsel
10.00 uur Eucharistieviering
Voorgangers: Bisschop Hendriks, Deken Garcia en pastoor Tilma
m.m.v. D’CYMO
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer
Woensdag 20 april 2022 (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
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Vrijdag 22 april 2022
10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Zondag 24 april 2022
Eerste communie 12.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Jeugdkoor en communicantjes
Misdienaars: Kaitlin 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 ● 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 Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma DekkerJonas en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun
dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ●
Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Niek Kaandorp en
familie Kaandorp-Pronk ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en
Joop 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 ● Petrus Hoogeboom, Johanna HoogeboomHoek, dochter Elly en overleden familie ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus
Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
Woensdag 27 april 2022
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Blankendaal-Diemeer, mw. G. Kruijer-Mulder, mw. KaandorpPronk, mw. Th. Beemsterboer.
Stofzuigen: dhr. P. Beemsterboer.
Vrijdag 29 april 2022
10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker
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Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
Zondag 1 mei 2022
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Jeugdkoor
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: Kjore en Plien
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jo Dekker-Goudsblom en Jaap Dekker en zegen over hun gezin ● Loek
Entes-Karsten en overleden familie ● Overleden familie Entes-Tromp ●
Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus
Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon
Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam
Vrijdag 6 mei 2022
10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en
kleinkind ● Toon Hof en dochter Yvonne
Vrijdag 6 mei 2022
19.00 uur Rozenkrans bidden
Zondag 8 mei 2022
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Sutji en Kaitlin
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Johannes Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden
kinderen ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne
Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Johannes Oudhuis, Cornelia
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Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Wilhelmus Ligthart, Catharina
Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
Woensdag 11 mei 2022
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Ina Stoop, mw. Pronk-Tesselaar, mw. Glas-Rademaker.
Stofzuigen: dhr. Jan Ligthart
Vrijdag 13 mei 2022
10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastoor Tilma
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Piet Pronk en Nel Pronk-Reinders en hun dochter Margriet
Vrijdag 13 mei 2022
19.00 uur Rozenkrans bidden
Zondag 15 mei 2022
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor De Vries m.m.v. D’CYMO
Lector: mw. Adema-de Vries
Misdienaars: Plien en Kjore
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan
Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Margaretha LigthartSchotten en overleden familie ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus
Woensdag 18 mei 2022 (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
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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

29

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 secr.hjdm@outlook.com
Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932
STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. Nel Swaab-Blokdijk
T 0226 392932
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Colofon
Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een
oplage van 620 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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