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De parochie is elke vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar 

op nummer 0226 39 1323 van 13:00 tot 15:00 uur. 
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12-aug-2022  Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

17-aug-2022  Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” 

                      naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com  

23-aug-2022  Eerste dag bezorging boekje  

27-aug-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 

 

 

 

Hierboven een foto van de Koorndijk. Het zal u niet zijn ontgaan dat er 

grote wegwerkzaamheden plaatsvinden. Als je inzoomt op de foto kom je 

de onderlaag van het asfalt tegen. Het oude steenpuin dat er al jaren en 

jaren ligt. Zo ook, af en tot ‘n verdwaald stukje van een tegeltje, kopje etc. 

De Koorndijk, terug in het verleden, en zijn relatie met de kerk. De 

families die hun overledene, over de Koondijk wegbrengen naar de kerk. 

De vader die zijn net geboren zoon of dochter samen met de peetouders 

laat dopen in de kerk, het bruidspaar beiden trots zwaaien, de 

communicantjes en in ook zeker de processies. Weet u nog, Pastoor 

Timmer samen met Henk Blokdijk tijdens het fietsen voor de kerk op 

Hemelvaartsdag.  

Door het wegvallen van het Mannenkoor zijn we op zoek naar muzikanten 

die één of meerdere keren per jaar willen zingen/spelen tijdens een 
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zondagviering in de kerk. Het gaat om minimaal vijf liedjes, bv; pianospel, 

klarinet, duo, solozang, gelegenheidskoortje etc. Heeft u nog muzikanten 

in de familie of kunt u het zelf? Voor het kalenderjaar 2022 hebben we op 

17/7 - 31/7 - 21/8 nog geen live muziek. Het is kort dag, maar de andere 

data zijn al voorzien door o.a. Peter Boon en Marian Nannes- Boon, 

Henriette Henskens, Jambokoor, Ritmisch koor uit Bolsward, Veni Foras, 

fanfare Hildegardis, Dorien Masteling Dapper, Gerard Boon en Regina en 

het Jeugdkoor zingen op de andere data.  

We bieden aan een prachtige akoestiek en tevreden kerkgangers.  

Fijne zomermaanden. 

Elma Veldboer-Beemsterboer 

 

 

De livestream verovert gaandeweg steeds meer 

terrein. 

 
Een compliment krijgen is altijd leuk; ”Wat was het een mooie viering, 

jullie waren heel duidelijk en dat, zomaar vanuit je luie stoel in je eigen 

huiskamer, via de televisie te volgen”. Goed hoor. 

Mocht u de livestream nog niet gevonden hebben, ga naar de website 

parochie Tuitjenhorn en scroll helemaal naar beneden. Daar vindt u links 

in de hoek de aankondigingen. Ook kunt u op home gaan staan, daarnaast 

staan berichten en livestreams. Klik op livestreams. Als laatste kunt u ook 

op de rode YouTube knop klikken en dan bent u bij de stream van de 

laatste zondag. (Het duurt even voordat YouTube de nieuwe aflevering 

erbij plaatst.) Ook is de aankondiging iedere week te vinden op de 

Facebookpagina Ons dorp. Of vraag een kennis met digitale vaardigheden 

om u een paar keer op weg te helpen. 

Wordt het nog wel bekeken is een vraag? Ik heb de kijkers van afgelopen 

12 keer bij elkaar opgeteld en gedeeld door 12. Ruim 65 kijkers per keer. 

Ja, maar die kijken niet de gehele viering, inderdaad. Zelf vind ik het fijn 

als ik aan het koken ben om de overweging terug te luisteren. 65 kijkers, 

kunnen ook meerdere zijn die samen de viering bekijken. Opvallend is dat 
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veel mensen gaandeweg de week gaan kijken. Sommige vieringen worden 

nog regelmatig teruggezien. Met name de Kerst- en Oudejaarsvieringen, 

vieringen van Allerzielen, Kerst kinderviering. De kijkers aantallen lopen 

nog steeds op. 32 uitzendingen zitten tussen de 100 en 750 kijkers. Het 

aantal abonnees is nu 113. Daar zijn geen kosten aan verbonden.  

Als er een uitzending is, krijgt de abonnee als die het wilt een bericht via 

de e-mail.  

 

De uitvaart wel of niet streamen? De opname kunnen we verzorgen, we 

blijven natuurlijk amateurs en dan bepaalt de familie of de uitzending 

openbaar is of in besloten kring. Of zoals de familie Kruijer, eerst 

openbaar en na drie maanden in besloten kring.  

Jullie lopen de collecte mis. Inderdaad. In de toekomst willen we de QR-

code gaan gebruiken. De digitale collectebus. Via deze code en uw 

mobiele telefoon is dit een manier om digitaal te betalen. De actie 

Kerkbalans in het najaar is een goede gelegenheid om deze manier van 

collecteren eens uit te proberen. Ook kunnen we tijdens de collecte een 

QR-code op het scherm laten zien. Op vrijwillige basis kunt u deze 

scannen en een bijdrage leveren.  

Kritiek krijgen we ook regelmatig en gaandeweg lukt het ons om als 

volledig analfabeet op het gebied van de digitale livestream, de 

kinderziektes er onder te krijgen. We weten nu dat je de camera niet tegen 

een koude muur moet zetten en vervolgens in de warmere kerk plaatsen. 

Condens op het scherm!! Het begin- en het einde van de opname kunnen 

we nu eraf knippen. Het is mooier als de uitzending begint met de bel en 
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eindigt met de bel. De koorleden weten dat ze de microfoon niet te dicht 

bij de sopranen moeten zetten. De aan- en uitknop wordt uitstekend 

verzorgd door Aad Bontebal. 

Voor het mooie zoek ik nog een cameraman/vrouw die in het 

uitzonderlijke geval dat zowel Jan en ik er niet zijn, de opname wil 

verzorgen. Het werk bestaat uit het aansluiten van de camera, opname 

verzorgen en het afsluiten van de camera. Roy en ik kunnen via het 

internet de programmering verzorgen.  

Elma Veldboer-Beemsterboer 

 

  

Het team van de livestream.   

 

 

 

Als iedereen naar iemand omkijkt 

Staat niemand er alleen voor 

 

= Cordaid = 

 

 



 

 
7 

   Marco Blankendaal 
 
Hé broer, hoe gaat het met je? Gaat goed hoor.  

Zelden liet je merken dat het niet goed met je ging, jij wilde anderen nooit 

tot last zijn.              

Zoals André Hazes zei: "Ik leef mijn leven zoals ik dat wil, ik bemoei me 

toch ook niet met een ander".                               

Jij was een baby van een paar weken oud toen jij in de armen van 2 

liefdevolle ouders terecht kwam van vader Piet en moeder Greet.  

Wat een avontuur en belevenis was het dat jij helemaal opgehaald werd uit 

het verre Brazilië, iedereen leefde mee. 

De eerste jaren groeide je op in Tuitjenhorn als enigst kind en na 3 jaar 

mocht je helemaal mee naar Brazilië om je broertje en zusje op te halen.        

Wat was jij enorm trots en nam je je taak als grote broer meteen serieus.       

In die tijd werden wij als gezin opgevangen door de familie Goolkate,  

Oma Mien en haar familie.  

Zo mooi en bijzonder zoals zij al die tijd ons liefdevol hebben opgevangen 

en hebben geholpen met alles tijdens de adoptie.  

De dankbaarheid is dan ook enorm groot en de band met de familie 

Goolkate is de afgelopen jaren alleen maar intenser geworden en gegroeid.  

De eerste paar jaar na terugkomst uit Brazilië hebben we met ons gezin 

een paar jaar in België gewoond, Ekeren Donk vlakbij Antwerpen.  

Een hele mooie tijd waar jij als 3 jarig jongetje Vlaams leerde spreken en 

het ook echt kon. 

Als puber had je het niet altijd even makkelijk en wist ook niet wat je 

wilde worden maar uiteindelijk heb je je koksopleiding afgerond en ging je 

meteen werken bij Daalimpex.  
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Dat was je grote droom, net zo worden als papa. Ook werkte je graag bij 

ome Cor samen met je 2 neven Ard en Martin op het land. Je voelde je 

helemaal thuis bij ome Cor en tante Annie. 

Je vrienden waren heel belangrijk voor je en je genoot dan ook met hen 

van de jaarlijkse vakanties naar de Appelhof, Kreta en Amerika.  

Samen naar de kroeg en genieten van een biertje dat was het helemaal. 

In 2004 werd je ziek, een alvleesklierontsteking. Dit ziekteverloop was 

heel ernstig en we hebben meerdere malen afscheid van je moeten nemen 

maar gelukkig overwon je deze ziekte. 

Je leerde Patricia in 2009 kennen en kreeg 2 prachtige dochters Marianna  

& Melissa. Een geweldige vader was je voor je 2 meiden maar ook voor je 

bonusdochter Vitoria. Zo trots en blij als je was met de meiden, zij waren 

alles voor jou. 

In november 2017 werd je weer ziek maar deze keer was het anders, een 

ziekte die niet meer weg zou gaan en weer moest je vechten.  

Nooit geen moment liet je merken dat je ziek was of pijn had.  

Ook al zagen wij het aan je klaagde nooit! 4,5 jaar ging voorbij met heftige 

ups en downs en de afgelopen paar maanden zagen we dat je deze strijd 

niet ging winnen. Mam koestert de dierbare momenten die ze heeft gehad 

met jou van al die keren dat je thuis langs kwam om samen even te kletsen 

aan de keukentafel. 

Als we vaak vroegen, broer wat wil je nog? Dan zei jij: mooi met elkaar 

zitten en een biertje erbij. Daar genoot jij enorm van en dat was genoeg. 

Een paar weken voordat je naar Brazilië ging hebben we nog prachtig 

gestaan in het zonnetje en gepraat over van alles, over je dromen en wat je 

nog wilde. 

Lieve broer, je vocht als een beer, maar je wist dat het niet ging lukken.  

Je reis begon in Brazilië en is er geëindigd.  

De cirkel is rond... je hebt geen pijn meer en nu heb je rust.  

Wij zijn trots op je broer, bedankt voor alles wat je voor ons hebt 

betekend. 
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Toekomst 
 

Op 3 en 10 juli zullen de misdienaars Plien, Kjore, Kaitlin en Sutji voor 

het laatst als misdienaars in actie komen. Ze stoppen ermee. Ze zijn op een 

leeftijd gekomen dat ze hun tijd en energie graag voor iets anders 

gebruiken. En dat snappen we ook wel. Maar het is natuurlijk wel heel 

jammer. Want misdienaars zijn echt van toegevoegde waarde. Door hen 

kunnen we zien dat kinderen en jongeren belangrijk zijn in de kerk en voor 

de kerk. Door hen kunnen we kinderen betrekken bij de vieringen. 

Bovendien leren ze hoe vieringen verlopen en krijgen iets van de Bijbelse 

Boodschap mee. Dat neemt niemand ze meer af.  

Opa’s en oma’s denken wel eens: “We nemen onze kleinkinderen niet mee 

naar de kerk (als ze bij opa en oma zijn), want ze kunnen niet stilzitten, 

willen praten en liefst ook achterstevoren of onder de bank zitten”. Maar 

laat dat geen belemmering zijn. Laatst ging ik voor in een andere parochie. 

Daar waren een paar jonge gezinnen, met heel jonge kinderen. Ik werd er 

helemaal blij van. Één klein meisje was steeds heel duidelijk aanwezig. Ik 

vond het niet erg. Haar ouders geven haar zo wel iets mee. 

Ik herinner me, dat ik één van mijn kleindochters wel eens mee nam naar 

de kerk als ik moest voorgaan. Ze was toen 4 of 5. (nu is ze 21). Ze zat met 

een boekje op de voorste bank en bleef daar heel rustig zitten. Met mijn 

andere kleinkinderen heb ik dat nooit gedaan als ik moest voorgaan; dat 

durfde ik niet aan: als voorganger is het toch wel prettig als je je helemaal 

kunt concentreren op de viering. 

Die zelfde kleindochter belde me (met hulp van haar moeder) een keer op. 

Ze was toen een jaar of 6, denk ik. “Oma, zei ze, maakt God ook 

televisies?” Ik moest daarover echt even nadenken. Haar moeder wist niet 

wat ze met die vraag aan moest, dus “Bel oma maar even”. Ik heb 

geantwoord dat alles wat er is door God geschapen is en dat de mensen 

van de stoffen, die er zijn, televisies kunnen maken.  

Prachtig die vragen van kinderen.  

Kinderen maken de toekomst. Daarom kan de kerk niet zonder kinderen.  

 

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger. 
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Jeugdkoor nieuwe stijl 
 

Tijden veranderen en één van de veranderingen is dat het kerkbezoek 

afneemt. Dit heeft ook gevolgen voor het Jeugdkoor. Zingen is nog steeds 

leuk, maar het bezoeken van de gezinsvieringen is een ander verhaal. 

Meestal was het heel lastig nog iets van een koortje te laten zingen tijdens 

een dienst. 

Daarom hebben we, met pijn in het hart besloten om het Jeugdkoor anders 

vorm te geven. 

We gaan werken met een gelegenheidskoor. In oktober/november starten 

we het Kerstkoor. Zij gaan zingen tijdens de Herdertjesviering en spelen 

mee in het Kerstspel. 

Na de Kerst peilen we de belangstelling en wellicht lukt het om ook rond 

Palmpasen nog een viering te verzorgen met dit koor. 

Dit heeft uiteraard ook consequenties voor de gezinsvieringen. Zonder 

Jeugdkoor zijn deze lastig te organiseren. 

We beperken ons dus tot twee vieringen, ééntje met Kerst en ééntje rond 

Palmpasen. Misschien vertellen we nog het St. Maartenverhaal, zoals we 

al een paar keer gedaan hebben, maar verder niet.  

 

Het is jammer, maar zo blijft het voor iedereen leuk. Want je enorm 

voorbereiden en dan zingen met slechts vier kinderen is niet enthousiast 

makend. En ook het voorbereiden van een viering, maar dan geen kinderen 

die mee willen doen, maakt het ook stukken minder leuk. We hopen op 

deze manier toch nog iets voor de kinderen te kunnen blijven organiseren. 

 

Dorien Dapper en Mariosé Huits 
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Stichting “Vrienden van Joseph”  
Bladstraat 5 

1949 HJ Tuitjenhorn  

tel: 0226-391403  
bank: NL28RABO0155993011  

ANBI keurmerk  

RSIN/fiscaalnr. 816035386 

 

Met Hemelvaart zijn weer een flink aantal mensen op de fiets gestapt, 

hoewel het stevig waaide. Maar op een elektrische fiets, die de meeste 

mensen tegenwoordig hebben, drukt dat de pret niet!! De zon scheen 

gelukkig uitbundig. De opbrengst van de fietstocht was €515,-. Van dit 

geld zijn inmiddels loopautootjes gekocht voor de afdeling 

kinderrevalidatie van Kitale District Hospital. 

Op 28 mei hebben verschillende mensen voor de Vrienden van Joseph de 

40MM (loop lokaal, steun mondiaal) gelopen. De stichting krijgt 

regelmatig een bijdrage van de organisatie van 40MM voor lopende 

projecten. 

Nu de voorjaarsactiviteiten achter de rug zijn, richten we ons op het 

jubileumfeest op 24 en 25 september. Wat staat er allemaal op het 

programma?  

Zaterdag 24 september organiseren we de bakwedstrijd “Heel Tuitjenhorn 

bakt”. Er zijn twee categorieën: jeugd tot 14 jaar en volwassenen. Een 

deskundige jury zal de baksels beoordelen. Meer info over inschrijven 

volgt in de volgende Schelp, de Aftrap en via social media. 

Op zondag 25 september is er om 10:00 uur een feestelijke mis uit 

dankbaarheid in de parochiekerk m.m.v. het Jambokoor. Hierbij zullen 

father Folkert en father Joseph voorgaan. Zij komen voor het jubileum 

naar Nederland. Father Folkert zal in Nederland blijven. Hij moet met 

pensioen van de congregatie Fathers of Mill Hill. Het liefst was hij in 

Kenia gebleven.  
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De opbrengsten van de festiviteiten komen deze keer ten goede aan een 

nieuw project. Voor het jubileum hebben we gekozen voor een project in 

Kaplamai: een watervoorziening bij de school daar. (Roofwater 

harvesting). Nu stroomt in het regenseizoen veel water weg in de grond. 

Door het aanleggen van dakgoten en waterbassins kan het water worden 

bewaard en gebruikt in de droge tijd. Met het project in Kaplamai maken 

we de cirkel mooi rond, want 25 jaar geleden zijn we daar ook begonnen.  

 

Het project zullen we binnenkort publiceren op de website: 

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

via Facebook en Instagram. 

 

 

 

Sint Caeciliakoor  
 

Op het moment dat ik schrijf is het stralend zonnig weer, het is nog 

voorjaar maar voelt als zomer. In juli en augustus zijn er geen repetities 

maar dat betekent niet dat we stoppen met zingen. Ook in deze 

zomermaanden zingen we de mis, weliswaar zonder dirigent maar een van 

onze koorleden heeft deze taak op zich genomen en zal er voor zorgen dat 

alles op rolletjes loopt. Op 14 augustus zingen we de mis met als 

voorganger Paul Vlaar, veel Marialiedjes want 15 augustus is het feest van 

Maria ten hemelopneming. Deze liedjes kent iedereen en het is fijn als de 

mensen in de kerk meezingen dat maakt het extra feestelijk. Bovendien is 

het koor niet de hele zomer op volle sterkte dus meezingen maakt meer 

volume en er zitten mooie stemmen in de kerkbanken, dus dames en heren 

laat u horen! Bestuur en koorleden wensen u allen een mooie, zonnige 

zomer en een fijne vakantie! 

 

Annemieke Boom secretaris 

 

 

http://www.vriendenjoseph.nl/
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Koffie drinken  
 

Ook al is het zomer en vakantietijd er is op de 4de 

zondag van de maand wel gelegenheid om een kopje 

koffie na de viering te drinken. 

De eerstvolgende keren is dat op zondag 24 juli en zondag 28 augustus.  

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 

 

 

RITMISCH KOOR D’CYMO 
 

Terugblik op eucharistieviering van 15 mei met Pastoor de Vries uit 

Heerenveen 

Even een kleine terugblik op de viering van 15 mei, die is voorgegaan door 

mijn broer Anton de Vries. Wat heb ik er lang naar uitgekeken, Anton had 

altijd al de wens om een keer voor te gaan in onze kerk in Tuitjenhorn. De 

viering verloopt goed, ook het koor laat goed van zich horen en een gevoel 

van trots komt bij mij naar boven. Samen met je broer op het altaar, dat 

gebeurt niet vaak. Wat fijn dat zoveel parochianen deze viering hebben 

bezocht. Anton vond de algehele sfeer in de kerk heel prettig, het voelde 

goed.  

Graag komt hij de laatste zondag van oktober 2022 weer terug in onze 

kerk, maar dan met muzikale ondersteuning van het R.K. gemengde koor 

Cantus Deo uit Bolsward. Reken maar dat onze koorleden dan ook in de 

kerk zitten, altijd leuk om eens te zien hoe een ander koor zich presenteert. 

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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Dirigent wordt wethouder 

Per 1 januari 2020 is Cor Quint bij ons koor gekomen als dirigent. Maar al 

snel gooit corona roet in het eten en wordt er een periode niet gerepeteerd. 

En zo gaat het een hele tijd door, dan weer wel repeteren, dan weer niet. 

De laatste tijd is het weer gewoon wekelijks repeteren en elke keer merken 

we dat de samenwerking tussen dirigent en koorleden beter wordt. We zijn 

weer heerlijk ontspannen bezig en genieten van het samen zingen. 

Maar….nu is Cor per 14 juni 2022 benoemd tot wethouder van de 

gemeente Schagen en heeft hij kenbaar gemaakt dat hij ons koor helaas 

moet verlaten. Door de drukke werkzaamheden die het wethouderschap 

met zich meebrengt heeft hij geen andere keus. Wij begrijpen deze 

beslissing van Cor en wensen hem heel veel succes in zijn nieuwe functie! 

Natuurlijk vinden wij het erg jammer dat Cor ons koor verlaat, we kregen 

net de smaak te pakken en het zingen gaat steeds beter. Wij bedanken Cor 

dan ook voor zijn goede begeleiding en inzet. 

Inmiddels is de zoektocht naar een nieuwe dirigent gestart, en op het 

moment van schrijven zijn we in gesprek met een mogelijke opvolger voor 

Cor. We hopen op een goede afloop. 

 

Afsluiting seizoen 

We sluiten dit seizoen af met een etentje “wat de pot schaft” in het 

theehuis “De Koperen Koning” op het terrein van Midgard. De laatste 

repetitie, donderdag 23 juni, vindt plaats in de grote zaal van Midgard.  

 

Fijne zomer gewenst 

We wensen iedereen een mooie zomer toe en hopelijk kunnen we in het 

komende seizoen met een nieuwe dirigent weer aan de slag om 

maandelijks de kerkvieringen muzikaal te ondersteunen. 

 

Hartelijke groeten, 

namens het bestuur,  

Ali Adema-de Vries, voorzitter 
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"Ik wil mezelf ontwikkelen 

en aan de kerk bijdragen" 
 

Vanaf oktober 2022 starten we een nieuwe editie van The Missionary 

School met een vernieuwd curriculum; 4 weekenden met 10 masterclasses 

van professionals uit de bedrijfswereld en interactieve geloofsvorming. Zo 

bouwen we met jongeren aan een bloeiende, missionaire kerk! 

 

Wilt u ook meebouwen aan die missionaire kerk, nodig dan uw jongeren 

uit om aan The Missionary School mee te doen. Via de perskit op de 

website van The Missionary School vindt u teksten, die over kunt nemen 

voor op de parochiewebsite, het parochieblaadje of de parochiefacebook. 

 

https://bisdomhaarlem-amsterdam.us12.list-manage.com/track/click?u=79109799874489a7215d91682&id=1205d3a847&e=fdcee89ddb
https://bisdomhaarlem-amsterdam.us12.list-manage.com/track/click?u=79109799874489a7215d91682&id=3548774d53&e=fdcee89ddb
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Combineer de ontwikkeling van jezelf en de kerk 

De kerk en jouw ontwikkeling gaan je aan het hart. In het vernieuwde 

curriculum van The Missionary School worden deze twee gecombineerd. 

Met 10 masterclasses van sprekers uit de bedrijfswereld, doe je nuttige 

vaardigheden op rond design thinking, pitchen, communicatie en 

projectontwikkeling. Dit gebruik je vervolgens om te werken aan een 

gemeenschap waar geloof is en waar men bij wil horen. 

 

Vraag meer informatie aan over The Missionary School via 

info@themissionaryschool.nl of bel/app met Carolien: 06-23436049 

 

mailto:info@themissionaryschool.nl
https://bisdomhaarlem-amsterdam.us12.list-manage.com/track/click?u=79109799874489a7215d91682&id=c0c4579a88&e=fdcee89ddb
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https://bisdomhaarlem-amsterdam.us12.list-manage.com/track/click?u=79109799874489a7215d91682&id=37cfdcc777&e=fdcee89ddb
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Wij wensen iedereen een prettige vakantie  
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Vieringen en Intenties  
 

Zondag 3 juli 2022 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: José Manuel Tercero Simón m.m.v. Peter Boon/Marian 

Nannes 

Lector: mw. Beemsterboer 

Misdienaars: Plien en Kjore 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Loek Entes-Karsten en overleden 

familie ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Riet 

Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 6 juli 2022 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Pronk-Schotten, mw. Bleeker-Groot, mw. Nota, mw. Groot-Baas. 

Stofzuigen: dhr. Cees Bleeker. 

 

Vrijdag 8 juli 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

 

Zondag 10 juli 2022  

10.00 uur Woord- en communieviering 

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

Lector: dhr. Huits 

Misdienaars: Sutji en Kaitlin 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 
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Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Vrijdag 15 juli 2022 

Afsluiting schooljaar  

09.00 uur Gezinsviering 

Voorganger: gezinsvieringgroep 

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

 

Vrijdag 15 juli 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

 

Zondag 17 juli 2022   

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. CD muziek 

Lector: mw. Bleeker 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

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

dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Nel 

Spaansen-Boekel en haar zoon John ● Toon Hof en dochter Yvonne 

 

Woensdag 20 juli 2022 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Tesselaar-Bleeker, mw. Blokker-Bleeker, mw. Bleeker-Broersen, 

mw. Groenland-Hof. 

Stofzuigen: Cor Kruijer. 
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Woensdag 20 juli 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 22 juli 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

 

Zondag 24 juli 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering 

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

Lector: dhr. Blommaart 

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 ● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-

Gildemeyer en overleden kinderen ● 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 ● Nel Tiebie-Hoogeboom ● 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 29 juli 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 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Zondag 31 juli 2022 

10.00 uur Lekenviering 

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. CD-muziek 

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

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 ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Wilhelmus Ligthart, 

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

Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam 

 

Woensdag 3 augustus 2022 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. den Das-Kramer, mw. Broersen-Kruijer, mw. van Beekum 

Stofzuigen: dhr. Piet Spaansen. 

 

Vrijdag 5 augustus 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Strooper en overleden familie ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-

Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind 

 

Vrijdag 5 augustus 2022 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 7 augustus 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering 
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Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Henriette Henskens 

Lector: mw. Bakker 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Annie van Kralingen-Kuilboer ● Loek Entes-Karsten en overleden 

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

Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Hoogeboom, Johanna 

Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden familie ● Petrus Jozef 

Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Vrijdag 12 augustus 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

 

Zondag 14 augustus 2022 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Vlaar m.m.v. St Caecilia 

Lector: mw. Bleeker 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Adrianus Johannes Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden 

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

● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Pastoor Jan 

Berkhout ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun 

dochters Jo en Truus 

 

Maandag 15 augustus 2022 

Maria ten hemelopneming 

 

Woensdag 17 augustus 2022 

Kerkonderhoud  
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Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Stoop-de Wit, mw. Blom-Ligthart, mw. Dekker-Weel. 

Stofzuigen: dhr. Cok Dekker. 

 

Woensdag 17 augustus 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 19 augustus 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

 

Zondag 21 augustus 2022 

10.00 uur Lekenviering 

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. CD-muziek 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● 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 ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria 

Ligthart-Stam 

 

Vrijdag 26 augustus 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans 

 

 
 

mailto: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 
 
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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