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17-juni-2022  Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

22-juni-2022  Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” 

                       naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com  

28-juni-2022  Eerste dag bezorging boekje  

02-juli- 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  

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

 
Allereerst gaan onze felicitaties uit naar de kinderen met hun families die 

in de afgelopen periode hun Eerste H. Communie gedaan hebben en naar 

de kinderen en familieleden die zijn gevormd. Wat waren het mooie 

vieringen. Alle vrijwilligers die hieraan mee gewerkt hebben, hartelijk 

bedankt. U kunt deze vieringen nog eens rustig terugkijken via youtube en 

via de website. 

Dinsdag 19 april was er weer een algemene parochievergadering in AHOJ. 

Wat fijn dat het weer kon. Soms hoor je als bestuur een klein gemor en zo 

ook een klein gemor over de voorlaatste vergadering. Het waren wel erg 

veel mededelingen. Dat gaan we toch op zoek naar een actievere vorm.  

Na een kleine inleiding en de noodzakelijke mededelingen was binnen 40 

minuten iedereen actief bezig met het beantwoorden van een viertal 

vragen. Vragen die ons de bevestiging geven dat we namens de 

parochianen spreken. Verderop in deze Schelp kunt u de antwoorden 

lezen.  

Wat betreft de samenwerking met Schagen, Warmenhuizen en Burgerbrug. 

Er is absoluut een goede sterke sfeer in de groep. We willen best wel 

dezelfde kant uit. Ik voel me op mijn plaats in deze groep. En dan hoor en 

lees je best wel verontrustende berichten van Personele Unies uit andere 

parochies, dat het in de praktijk en in de uitvoering te vaak mis gaat.  

Wat is wijsheid.  

Worden we een filiaal of blijven we de kleine zelfstandige. Franchising 

misschien? Waar een wil is, is een weg. Onder de parochianen is 

samenwerken een breed gedragen wens, echter, met behoud van onze 

eigen identiteit en onafhankelijkheid.  

Fijne zomermaanden 

Elma Veldboer-Beemsterboer 
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Notulen parochievergadering  

H. Jacobus de Meerdere 

 
Dinsdag 19 april 2022, AHOJ: inloop 19:30, aanvang 20:00. 

Aanwezig: Bestuursleden Klaas Bleeker, Liesbeth Bruin-Tesselaar, Gerard 

Boon, Elma Veldboer-Beemsterboer, Marja Buur-de Boer en 22 

parochianen. 

 

Opening  

Klaas opent de vergadering. 

Pastoor Tilma is voorlopig, zeker tot september, afwezig wegens ziekte. 

Deken I. Garcia Ferman is onze administrator en vanuit de Vijfhoek 

worden de vieringen van Pastoor Tilma in de kerk verzorgd.  

 

Terugblik op Coronatijd (Klaas) 

Het is drie jaar geleden dat we zo bij elkaar konden zitten. De vieringen 

zijn in Coronatijd voor zover mogelijk doorgegaan. Afstand houden kon 

makkelijk doordat we één bank konden overslaan. Er is een terugloop van 

kerkgangers. 30 à 40 personen bezoeken de vieringen. 

 

Karin Blaauw, RKK-jongerenwerker 

Het bisdom wil van onze parochie € 42.000 ontvangen. Echter, wij zijn 

nooit akkoord gegaan met de komst van Karin Blaauw, hebben nooit 

formeel in het samenwerkingsverband gezeten waar zij voor is aangesteld. 

Er zijn gesprekken geweest met het bisdom, de bisschop is in Tuitjenhorn 

geweest voor deze kwestie, echter aan al onze argumenten wordt 

voorbijgegaan.  

 

Afdracht Regionale Centrale Financiering (in het Diocees Haarlem) 

(RCF) 

Er wordt aan onze parochie een afdracht aan het bisdom gevraagd van  

€ 30.000. Dit was een paar jaar geleden nog € 17.000. RCf betreft een 

vergoeding voor de priesters die werken in de regio. Dit bedrag is veel te 
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hoog, niet in verhouding tot de kwaliteit van de dienstverlening. De 

penningmeesters van Schagen, Warmenhuizen, Burgerbrug en Tuitjenhorn 

gaan dit gezamenlijk bespreken met het bisdom.  

 

Koren (Liesbeth) 

Het Sint Caeciliakoor gaat goed, er komen weer nieuwe leden. D`Cymo 

heeft wat opstartproblemen. Een nieuwe dirigent en een nieuwe pianiste. 

Het Mannenkoor is helaas, mede door coronatijd, gestopt. Het jeugdkoor 

gaat goed, Ze zijn enthousiast.  

 

Financiën (Gerard) 

De cashflow is over het afgelopen jaar € 1.000. Wel moeten we vragen aan 

het bisdom om de dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud dit jaar 

niet te hoeven boeken. € 300.000 lijkt ons een goed plafond voor deze 

voorziening. We hebben nog voldoende financiële reserves. Blijft een 

vraag wat de energieprijs gaat doen. Gelukkig hebben we een nieuwe 

verwarming. In plaats van vijf uur van tevoren, hoeft de verwarming nu 

maar 45 minuten van tevoren te worden aangezet. 

 

Samenwerking Schagen, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en Burgerbrug 

(Elma) 

Sinds een paar jaar hebben de vier parochies een zeer positief overleg met 

elkaar. Je moet je ogen niet sluiten voor de toekomst. Een terugloop van 

parochianen, minder vrijwilligers, de oplopende kosten. De sfeer is goed 

tijdens de vergaderingen, er is zeker vertrouwen in deze groep mensen.  

Voor het Vormen en de Paaswake hebben we de afgelopen week 

samengewerkt. Vier parochies weten meer dan een parochie.  

Maar als je kijkt naar hoe het gaat in de Vijfhoek, hoe het gaat in de 

parochie Obdam, moet je dit dan wel willen? Samenwerken graag, altijd 

doen, maar wat als je daardoor je zelfstandigheid en onafhankelijkheid 

verliest? Wat is wijsheid?  

P(arochiaan): Ga je er financieel op vooruit? Hoe zit het met onze 

lekenvoorgangers en de Pastores Vertelman en Bleeker?  
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A(ntwoord): Bij aanstelling van Pastoor Tilma is nadrukkelijk bedongen, 

dat er aan de positie van deze voorgangers niet getornd gaat worden. De 

parochie Tuitjenhorn is gevormd door de Pastoors Timmer en Berkhout. 

 

P: Misschien de parochianen wat meer laten betalen, moet het 

parochieboekje de Schelp gratis blijven?  

A: Andere parochiaan merkt op, dat het bereik van de Schelp dan drastisch 

achteruitgaat. 

 

P: Parochies die samenwerken is een uiterst goed idee, dat ze de lopende 

zaken samendoen, maar behoudt wel je financiële onafhankelijkheid.  

 

Kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes voor de parochie 

De aanwezigen in de zaal worden verdeeld in vier groepen en iedere groep 

krijgt een formulier met vier vragen. 

 

Hier volgt een opsomming van de antwoorden. 

 

Kansen 

Zelfstandig blijven 

Samenwerken zonder juridische status 

Ontoereikende communicatie vanuit het bisdom ter sprake brengen 

(bijvoorbeeld de kwestie van de rekening voor grafrechten) 

Uitwisseling met andere parochies 

Woord- en communievieringen 

Pastores Vertelman en Bleeker 

Van onderop (bottom-up) 

Lekenvoorgangers 

Misdienaars 

Eigen tv-uitzending (livestream gemiddeld 70 kijkers de laatste 9 keer) 

 

Bedreigingen 

Conservatieve geestelijken 
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Bisdom, financiën 

Priestertekort 

‘Slikken of stikken’ (top-down aanpak van het bisdom) 

Onafhankelijkheid kwijt 

Haarlem luistert niet  

We moeten teveel afdragen, hebben geen inzicht in het dekkingsplan van 

het bisdom! 

Zelfstandigheid verliezen is onomkeerbaar 

Financiën 

Leegloop kerk 

Vrijwilligerstekort 

Verlies zelfstandigheid 

Dat voorgangers doen wat het bisdom zegt, dit mogelijk tegen de wil van 

het parochiebestuur 

KRO-viering op TV 

Effecten van corona 

Conservatisme van priesters 

Financiële eisen van het bisdom 

 

Sterktes 

Drie koren 

Woord- en communievieringen 

Lekenvoorgangers  

Pastores Vertelman en Bleeker 

Parochianen staan open voor nieuwe ideeën 

Tevreden met de gang van zaken zoals het nu gaat 

We hebben een goed kerkbestuur 

In de basis zijn we financieel gezond 

Groot aantal vrijwilligers 

Parochieboekje De Schelp 

Altijd een voorganger 

De koren 
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Zwaktes 

Weinig kerkgangers 

We krijgen niet waarvoor we betalen 

Ondermaatse communicatie vanuit het bisdom 

Keurslijf 

Geen jeugd 

Te weinig misdienaars 

 

Rondvraag 

Elma: Er zijn twaalf vieringen per jaar waarbij wij geen koor hebben. We 

zijn op zoek naar musici die één keer per jaar een viering voor hun 

rekening kunnen nemen. We hebben fanfare Hildegardis bereid gevonden 

om twee keer extra te spelen, Peter en Marian Boon komen twee keer, een 

solozangeres uit Schoorl komt een keer, het ritmisch koor uit Bolsward 

komt. Als u iemand weet, geef het dan alstublieft door.  

 

P: Is het mogelijk om berichten van belangrijke zaken, zoals het 

verplaatsen van de Paaswake naar Schagen, te ontvangen via e-mail?  

A: We hebben inmiddels gekeken, hoe we dit zonder problemen met de 

AVG kunnen regelen. Dit is goed mogelijk indien de mailberichten 

worden verzonden zonder dat de ontvanger van het bericht kan zien aan 

welke andere mailadressen is verzonden (verzending bcc = blind carbon 

copy). 

 

P: De Schelp wordt niet door alle ontvangers gelezen. Is het een idee om 

aan te bellen en te vragen of men de bezorging nog op prijs stelt?  

P: Misschien wat meer geld aan de parochianen vragen?  

 

Klaas: We hebben een nieuw bestuurslid, Marja Buur, en zijn heel blij met 

haar komst. Met applaus van de zaal beëindigen we de vergadering. 

 

Sluiting 

Elma Veldboer -Beemsterboer 
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Marco Blankendaal 
 

De familie Blankendaal wensen wij veel kracht en sterkte met het verlies 

van haar man, hun vader, zoon, broer en oom Marco. 

 

 

Er komen nog twee grote feesten aan:  

Hemelvaart en Pinksteren. 
 

Jezus heeft met zijn vrienden de grote feesten van het Joodse geloof 

gevierd: het Joodse Paasfeest op Witte donderdag en is blij dat hij dat met 

hen kan vieren, want het zegt hem en zijn vrienden: Samen staan we sterk, 

samen delen we de goede momenten met elkaar. Jezus deel het brood met 

zijn vrienden. 

En dan lijkt het einde nabij die avond en die nacht van Goede Vrijdag. 

Vreemd hè, die vrijdag dat hij gedood wordt, noemen we toch: Goede 

Vrijdag. Er moet blijkbaar toch iets ten goede veranderen. En dat gebeurt 

ook. 

Want als Jezus begraven wordt, in een lege grot wordt neergelegd, lijkt het 

het einde. 

Maar zie, op Paasmorgen, vroeg in de morgen gaan er vrouwen naar het 

graf om te huilen bij Jezus, om hem te zalven zodat zijn lichaam niet 

meteen verschrompelt in de dood. 

Als de vrouwen naar zijn graf gaan, vragen ze zich af: Wie zal voor ons de 

steen van zijn graf wegrollen, want het is een grote steen. 
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Maar bij het graf gekomen zien ze dat de steen al weggerold is, dat het graf 

open is en dat Jezus er niet meer in ligt: "Hij is niet meer hier", horen ze, 

"hij is verrezen”. 

Als je dit kunt geloven is de zwarte en donkere dag van vrijdag toch een 

Goede Vrijdag, want hij leeft, hij is verrezen: Zie: de steen is weg. 

 

Stenen in ons eigen leven. 

Ook in ons leven zijn er vaak zware stenen, die zoveel verdriet, ellende 

geven, maar zie, geloof dat ook die stenen uit ons leven weggerold kunnen 

worden. 

Dat is eigenlijk een vraag met zoveel symboliek en diepte. De steen 

verbergt de dingen achter zich en zolang die steen ervoor zit, kan er niets 

naar buiten komen, zolang de steen voor het graf ligt, kan de dode niet tot 

leven komen. 

Veel dingen worden vastgehouden, verborgen, door de steen die erop ligt. 

En met de vrouwen uit het evangelie, zou je je kunnen afvragen: “Wie zal 

voor ons de steen wegrollen”? 

De steen van verdriet dat je omklemt, om degene die je zo mist, de steen 

van wat je is aangedaan, om de fout, de misstap die je begaan hebt. 

 

Een hemel op aarde. 

Als Jezus is verrezen, zal hij nog 40 dagen bij hen zijn. Dat moeten 

bijzondere dagen geweest zijn voor de apostelen, want Hij die 

weggevallen was in de dood, 

Hij die opstond uit de dood, is bij hen, blijft hen inspireren. 

Maar dan op de 40e dag na Pasen staan ze bij elkaar en zien dat hij 

weggaat, weg van hen op weg naar God. Hij verlaat de aarde en gaat naar 

Gods hemel. 

Dat zouden zij ook wel willen die apostelen, maar ze krijgen te horen van 

twee mannen: “Wat sta je naar de hemel te kijken”. 

Ze krijgen te horen: blijf met beide benen op de aarde staan. Ze krijgen 

eigenlijk te horen: maak een hemel op aarde. 

Dat is de boodschap van Jezus: maak een hemel op aarde. 

Dat is ook de kern van onze opdracht als christenen. 
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Niet om zelf naar Gods hemel te gaan, maar om hier op aarde een hemel 

op aarde te maken. 

Ik vind dat een mooie opdracht: we moeten een hemel op aarde maken. 

Uiteindelijk is dat in die vele mooie christelijke feestdagen ook voor ons 

de opdracht: maak een hemel op aarde. 

Kunnen we dat? 

 

De geest van Pinksteren. 

Kunnen we in de geest van Jezus wel een hemel op aarde maken? Ja, dat 

kunnen we, want dat kunnen de apostelen ook als ze 10 dagen na 

Hemelvaart bij elkaar zitten en misschien wel bang zijn om dit goed te 

kunnen. Maar dan worden ze enthousiast, dan krijgen ze Gods geest met 

Pinksteren. 

Ja, we kunnen veel meer dan we denken. Ook wij krijgen Gods geest, ook 

voor ons zal het Pinksteren worden als Gods geest ons de goede weg wijst. 

Wees niet bang, je kunt het. 

En zo inspireert Gods geest ook ons om een goede geest te maken op 

aarde. 

Je kunt het, het wordt binnenkort ook voor ons Pinksteren, ook wij krijgen 

Gods geest. Zo geeft ons geloof ook deze opdracht aan ons, maak het ook 

mogelijk om in de goede geest een hemel op aarde te maken, want je kunt 

je geïnspireerd voelen door Gods geest, door de goede geest van Jezus. 

Het zal ons lukken, jou en U en mij: in Gods geest maken we een hemel op 

aarde. 

Succes met deze opdrachten! 

Theo Vertelman. 

 

 

Sint Caeciliakoor  
 

Met Pasen is het niet gegaan zoals we gewenst en gehoopt hadden. Corona 

en griep bij de dirigente en een aantal leden stuurden het programma 

behoorlijk in de war. Gelukkig wilde een van onze bassen (we hebben er 



 

 
12 

twee) dirigeren maar hij had van de mis niet de volledige partituur 

waardoor niet iedereen op tijd inviel; bovendien hadden we de mis al een 

tijd niet gezongen. Gelukkig stonden er in het boekje voldoende liedjes die 

iedereen kon meezingen en het Veni Jesu bij de communie klonk mooi. 

Maar alles bij elkaar dus niet wat u van ons had mogen verwachten. 

Gelukkig hebben we het moederdag (afgelopen zondag) weer helemaal 

goed gemaakt met een mooie mis en prachtige liedjes. Nu breekt de 

vakantieperiode aan waardoor ook niet altijd volledige bezetting van het 

koor zal zijn. Mensen gaan er met het mooie voorjaar op uit met de camper 

en caravan, maar er blijven voldoende leden om een mooie klank te laten 

horen. We blijven tot eind juni repeteren en zullen gedurende de hele 

zomerperiode doorgaan met zingen van de mis. Geniet van het mooie 

voorjaar en kom op zondag luisteren naar ons enthousiaste koor.  

Annemieke Boom secretaris 

 

 

De eerste Familiezondag komt eraan! 

Jij bent er toch ook bij? 

 

Dit voorjaar hopen we jou, hoe jong of oud je ook bent, welkom te heten 

op de eerste familiezondag vanuit dekenaat Schagen. Tijdens een 

familiezondag is er extra aandacht voor ontmoeting en geloofsvragen voor 

alle leeftijdsgroepen en dus voor jou. 

 

Wanneer?         Zondag 12 juni 

Hoe laat?          Inloop 15:00 uur tot 18:30 uur 

Waar?               De H. Christoforuskerk in Schagen 

 

Voor iedereen 

De familiezondag is iets van iedereen en vóór iedereen. Of je nu hele 

kleine kinderen hebt, alleenstaand bent, heel lang de kerk niet meer hebt 

bezocht, jong of op leeftijd bent, je bent welkom! Nodig ook van harte 

mensen in je omgeving uit om mee te gaan! 
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We hopen te bouwen aan een geloofsgemeenschap waarin iedereen zich 

thuis kan voelen, we zorgen voor opvang voor de allerkleinsten en een 

catecheseprogramma op maat. 

Kijk jij al uit naar dat gevoel van er mogen zijn? 

 

Wat kun je verwachten? 

Eens per kwartaal organiseren wij een familiezondag en deze heeft een 

programma van circa 3 uur waarin we naast het vieren van de Heilige Mis 

in verschillende deelgroepen een programma hebben waarin je samen het 

geloof kunt verdiepen.  

De eucharistie vieren we samen met jongerenkoor Arrival! 

 

Voor de kleintjes regelen we opvang zodat iedereen zich thuis kan voelen 

en zonder zorgen kan deelnemen. 

Daarna kun je met jong en oud kletsen tijdens een afsluitende maaltijd. 

 

👉 Het lijkt ons leuk als iedereen iets te eten meeneemt, in ieder geval 

voldoende voor jou en degenen die met jou meegekomen zijn. Graag even 

via e-mail doorgeven wat er meegenomen wordt zodat we voldoende 

variatie hebben. 

 

Wil je ook meedenken? 

Ook als je het leuk vindt om mee te denken over het programma of te 

helpen op één van deze feestelijke zondagen ben je van harte welkom! 

Laat het ons weten via familie.zondagen@gmail.com. 

 

Wij zien ernaar uit om met jou kennis te maken! 

Tot 27 maart! 

 

Namens Werkgroep Familiezondag, 

Marije Van Diepen, Eveline van Arem en Anita Bakker 

 

H. Christoforuskerk 

Gedempte gracht 64  

1741 GD Schagen 

mailto:familie.zondagen@gmail.com
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Pinksteren 
 

Pinksteren, op een zolderkamertje een groepje mensen, 

de vraag die ze bezig houdt is: hoe verder? 

Ze zitten te wachten. Waarop? Dat is niet zo duidelijk. 

Er zou een soort raadsman komen. Maar hoe? En wie? 

 

En dan ineens: een krachtige wind door het huis, 

een merkwaardige vlammendans op de hoofden. 

En de raadsman roept ze toe: "van je zolderkamer af, 

met het vuur op je kop de straat op! Kom in beweging!" 

 

Ze gingen, maar op straat kregen ze de wind tegen, 

daar stonden de sceptici, de zogenaamde allesweters. 

"Ze hebben te diep in het glaasje gekeken", klinkt het. 

Hoe praat je tegen die mensen zodat ze je ook verstaan? 

 

En toen gebeurde er een wonder: ze werden verstaan, 

ondanks het feit dat ze hun eigen dialect spraken, 

of eigenlijk: juist omdat ze hun eigen dialect spraken, 

want dat is de taal van binnen uit, recht uit het hart. 

 

Als Jezus' volgelingen ook nu de taal van hun hart spreken, 

als hun getuigenis echt van binnen uit komt, 

dan kunnen ze ook nu door velen verstaan worden, 

dan zal het wonder van Pinksteren zich blijven herhalen. 

 

Dit gedicht over Pinksteren sprak me aan. Het roept ons op de taal van ons 

hart te spreken, die voor iedereen verstaanbaar is. Die licht en warmte 

brengt. Die mensen laat opstaan en echt leven. Moge het zo zijn, dat we 

samen er een zinvol Pinksteren van maken, dat we samen de Geest 

zichtbaar maken. 

 

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger. 
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Eerste heilige communie 2022 
 

Zondag 24 april was het zover.  

De zon scheen en de wind had er ook zin in! 

De 12 communicantjes waren er klaar voor. Om half 1 kwamen ze een 

beetje zenuwachtig in hun mooiste kleren bij de kerk. In de Mariatuin 

hebben we per gezin foto’s gemaakt en natuurlijk ook leuke groepsfoto’s. 

 

 
 

Na de foto’s ging iedereen de kerk binnen die prachtig was versierd met 

vlaggen en ballonnen. Anders dan normaal was de mis dit jaar om 13.00 

uur onder leiding van pastoor Garcìa. 

Het thema dit jaar was “samen zijn”. De kinderen hadden er zin in en 

hadden veel geoefend met ons, maar vooral met de verschillende 

pasto(o)rs om er een mooie mis van te maken. Achter in de kerk werden de 

doopkaarsen aangestoken en zo liepen zij samen door de poort, waar hun 

foto’s in hun eigen kleurrijke handen hingen, naar het altaar.  

De mis ging nu echt beginnen. Iedereen mocht tijdens de mis een stukje 

voorlezen of iets klaarzetten. Het ging super en de liedjes klonken allemaal 
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prachtig. 

Het jeugdkoor o.l.v. Dorien was aanwezig voor extra ondersteuning.  

Ook de traditionele cheque van de paaseitjesverkoop twv € 450,- werd 

uitgereikt aan juf Mariosé, van de stichting “Vrienden van Joseph”. Zij 

was hier heel blij mee en ook de hele kerk applaudisseerde luid. 

Daarna volgde de “eerste heilige communie”. Samen met hun ouders 

ontvingen de kinderen van pastoor voor de eerste keer de hosti. Best 

spannend allemaal. Toen de mis bijna ten einde was, werden nog 

verschillende cadeautjes uitgedeeld aan iedereen die heeft geholpen in de 

voorbereiding en het vieren van deze prachtige mis. Ook de kinderen 

kregen al de eerste cadeautjes in de kerk en gingen na afloop nog even met 

pastoor op de foto. 

Wij als werkgroep werden door de kerk ook in het zonnetje gezet. 

Nogmaals bedankt daarvoor. Voor ons was dit onze laatste groep die we 

mochten begeleiden. Het animo voor het dopen en daarmee de communie 

neemt af. Voor ons was deze grote, gezellige groep een mooie afsluiting. 

We hopen dat jullie een leuke viering hebben gehad en hopen dat er nog 

mooie communievieringen zullen volgen 

 

De Eerste Communiewerkgroep,  

Wilma Hooglugt, Leslie Koppes en Linda Hof 
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Stichting “Vrienden van Joseph”  

Bladstraat 5 

1949 HJ Tuitjenhorn  

tel: 0226-391403  
bank: NL28RABO0155993011  

ANBI keurmerk  

RSIN/fiscaalnr. 816035386 

www.vriendenjoseph.nl 

                                                            

De vastenaktie van dit jaar stond in het teken van de waterprojecten in 

Saboti en Benon. In totaal hebben we € 689,08 bij elkaar gebracht. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! De waterprojecten in Saboti en Benon 

zijn nu afgerond. Ook het project in Mwitha nadert zijn afronding. De 

bouw van het vierde lokaal schiet al goed op. Het dak zit er op! 

Afgelopen Koningsdag stonden we op de vrijmarkt met een met een mooie 

kraam: leuke hebbedingetjes uit Kenia, een grabbelton, een prijsvraag en 

niet te vergeten de vlaggenslingers. Al met al heeft deze middag het mooie 
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bedrag van € 298,40 opgeleverd. Hiervoor kan het Kitale District Hospital 

loopautootjes aanschaffen, zodat kinderen beter kunnen revalideren. 

 
De verkoop van paaseitjes door kinderen van groep 4 en 5 van de 

Barbaraschool heeft het prachtige bedrag van € 450,- opgebracht. 

Fantastisch gedaan, jongens en meiden! Daar kunnen we in Kenia veel 

voor doen. 

De Hemelvaartsfietstocht komt er weer aan. En dit jaar kunnen we weer 

gezellig starten en eindigen vanaf het plein voor de Hoge Akker/AHOJ. De 

fietsroute is daar te koop voor € 7,- per deelnemer. De fietsroutes zijn ook 

verkrijgbaar bij M.E.G. mode, ’t Hof van Blankendaal en de sportschool. 

Mocht u op Hemelvaartsdag niet kunnen, dan kunt u op een ander moment 

de route fietsen. De opbrengst van de fietstocht komt ook ten goede aan 

het Kitale District Hospital. Hopelijk wordt het mooi weer! 

Op 28 mei is de 40MM met als motto: wandel lokaal, steun mondiaal. 

Elders in deze Schelp en in de Aftrap kunt u hierover informatie vinden. 

De stichting krijgt regelmatig een bijdrage van de organisatie van 40MM 

voor lopende projecten. 

Liesbeth heeft op haar reis in Kenia de verschillende projecten bezocht. 

Het ene project loopt soms beter dan het andere. We zien dat projecten 

waar mensen zelf de verantwoording voor nemen erg goed lopen. Dat is 

ook het uiteindelijke doel: dat mensen waar mogelijk zelf projecten 

oppakken, met een deel eigen middelen en onze steun. Er liggen nu weer 

nieuwe voorstellen waar we de komende tijd een keuze uit moeten gaan 

maken. Lastig, want het zijn allemaal nuttige voorstellen, maar we kunnen 
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niet alles. Met alle acties en activiteiten kunnen we wel een groot verschil 

maken in Kenia! 

Het volledige reisverslag van Liesbeth kunt u lezen op de website: 

www.vriendenjoseph.nl en we zijn natuurlijk ook te volgen met updates 

via Facebook en Instagram. 

 

 
 

 

 

Koffie drinken  
 

Zondag 22 mei is de 4de zondag van de maand en dan 

is het weer koffie drinken na de viering. Maandag 6 

juni - 2de Pinksterdag - gaan wij ook koffie voor u 

schenken. En noteert u zondag 26 juni ook alvast want dan gaan we ook 

weer koffie schenken. 

Het is een mooie gelegenheid om even met elkaar van gedachte te 

wisselen. 

Wij hopen u een van deze dagen te mogen begroeten. 

 

Namens de koffiegroep  

Marja Buur 

http://www.vriendenjoseph.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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RITMISCH KOOR D’CYMO 

 

Elke donderdagavond zijn we nu weer fijn aan het repeteren, om ons zo 

goed mogelijk voor te bereiden op de vieringen, waarvoor wij ingeroosterd 

staan. Het is elke keer weer een gezellig gebeuren, samen zingen zorgt 

voor saamhorigheid. We zijn op dit moment van schrijven nog aan het 

oefenen voor de eucharistieviering op zondag 15 mei, met als voorganger 

mijn broer Anton de Vries.  

Vervolgens zingen we ook bij de eucharistieviering op zondag 19 juni, de 

voorganger is dan José Manuel Tercero Simón, priester uit Nieuwe 

Niedorp. 

 

Nieuwe leden van harte welkom 

Maar eigenlijk kunnen we nog wel wat leden gebruiken, we hebben 

momenteel 17 leden. Het is wel een goed en compact koor, maar het is 

altijd mooi als er wat meer leden bijkomen. 

Dus als u denkt, dat lijkt me wel wat, kom dan eens vrijblijvend langs, we 

repeteren op de donderdagavond van 19.30 uur – 21.00 uur, met om 20.15 

uur een korte thee/koffiepauze. 

Locatie: het AHOJ-gebouw aan de Dorpsstraat in Tuitjenhorn, u bent van 

harte welkom! 

 

Hartelijke groeten, 

namens het bestuur,  

Ali Adema-de Vries, voorzitter 
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Vieringen en Intenties  

 

Vrijdag 20 mei 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Vrijdag 20 mei 2022 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 22 mei 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering 

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

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Plien 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 ● Jacobus van Schagen en Wil van 

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

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

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

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie!  

 

Vrijdag 27 mei 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 
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● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Niek Kaandorp en familie Kaandorp-

Pronk 

 

Vrijdag 27 mei 2022 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 29 mei 2022  

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorgangers: mw. Beemsterboer en dhr. Piket m.m.v. Peter Boon, 

Marian Nannes 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zonen Piet en Arie ● Jan Zutt 

en Dieuw Zutt-Spaans ● 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 ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel 

en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 1 juni 2022 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Groot-Hoogeboom, mw. Hoogeboom-Tesselaar,  

mw. de Wit-Spaansen. 

Stofzuigen: dhr. Groot 

 

Vrijdag 3 juni 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

kleinkind 
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Vrijdag 3 juni 2022 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 5 juni 2022   

Eerste Pinksterdag 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. St. Caecilia 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

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

Entes-Karsten en overleden familie ● Niek Kaandorp en familie 

Kaandorp-Pronk ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas 

Timmer ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben 

Buter en zegen over zijn gezin ● 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 

 

Maandag 6 juni 2022 

Tweede Pinksterdag 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorgangers: mw. Adema en dhr. Blommaart m.m.v. cd muziek 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer 

 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie!  
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Vrijdag 10 juni 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Piet Pronk en Nel Pronk-Reinders en hun dochter Margriet 

 

Zondag 12 juni 2022 

Feest Heilige Drie-eenheid 

10.00 uur Woord- en communieviering 

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

Lector: mw. Beemsterboer 

Misdienaars: Sutji en Kjore 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Wilhelmus 

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

 

Woensdag 15 juni 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  

 

Vrijdag 17 juni 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Annie van Kralingen-Kuilboer 

 

Zondag 19 juni 2022 

Feest Heilig Sacrament 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: José Manuel Tercero Simón m.m.v. D’CYMO 

Lector: van D’CYMO 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Misdienaars: Plien en Kaitlin 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

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

Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en 

overleden familie ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus 

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

 

Woensdag 22 juni 2022 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

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

Stofzuigen: Gerard Entes. 

 

Vrijdag 24 juni 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Stoop, Catharina Stoop-

Kramer en kinderen 

 

Zondag 26 juni 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering 

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

Lector: mw. Bakker 

Misdienaars: Kaitlin en Sutji 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil 

van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, 

Selma Dekker-Jonas en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten, Corrie 
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Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en 

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

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie!  

 

Vrijdag 1 juli 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

kleinkind 

 

Vrijdag 1 juli 2022 

19.00 uur Rozenkrans bidden 
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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 
 
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 
 
Marja Buur-de Boer 

’t Skuitje 71 

1747 TN Tuitjenhorn 

T 0226 720194 

M 06 50828586 

E marjabuur@quicknet.nl 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secr.hjdm@outlook.com
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redactie.jacobus@outlook.com
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