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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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16-sept-2022  Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

21-sept-2022  Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” 

                       naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com  

27-sept-2022  Eerste dag bezorging boekje  

01-okt-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 

 
Terug van een heerlijke vakantie en we vallen als parochiebestuur gelijk 

met onze neus in de boter tijdens de zondagse viering. Pastoor Paul Vlaar 

gaat voor, het Sint Caeciliakoor zingt en samen hebben we een prachtige 

viering. Complimenten naar pastoor Paul Vlaar, Oekraïne is genoemd, zo 

ook de landbouw, maar waar ik zeker net zo van onder de indruk ben, is de 

zang van het Sint Caeciliakoor. Ongelooflijk knap wat zij in korte tijd van 

voorbereiding daar hebben neergezet. Zeker niet foutloos, maar petje af. 

Genieten. 

In het komende jaar staan voor ons wat verkennende gesprekken op de 

agenda. Met de gemeente Schagen en de basisschool hebben we een 

gesprek gevoerd. Gesprekken met het Genootschap van Sint Maarten en de 

Dorpsraad komen eraan. M.b.t. de samenwerking met de parochies 

Schagen, Warmenhuizen en Burgerbrug, zo mogelijk werken we samen, 

vier weten meer dan een. De vier penningmeesters wachten op een gesprek 

met het bisdom.  

25 jaar Vrienden van Joseph, namens het parochiebestuur van harte 

gefeliciteerd met dit jubileum. Wat hebben jullie veel bereikt. De 

feestelijke viering, met de voorgangers Father Joseph Kimotho en Father 

Folkert Kruis, samen met het Jambokoor, is op zondag 25 september.  

Namens het parochiebestuur 

Elma Veldboer-Beemsterboer 

 

 

Naar Lourdes 

 

Van 22 t/m 27 september a.s. gaan we met een groep van 38 personen 

weer naar Lourdes. Dat kon vanwege de coronacrisis de afgelopen 2 jaar 

niet, omdat in Frankrijk ook verschillende situaties gesloten waren. Zo is 

er in deze afgelopen 2 jaar nooit een bedevaart meer geweest van uit 

Nederland en diverse plekken in de wereld. Maar nu dus eindelijk weer 

wel. We zullen met zo’n 400 Nederlanders daar naar toe gaan en ook 
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vanuit onze dorpen gaan we er met verschillende mensen naar toe. Ook 

vanuit Tuitjenhorn gaat er een groep van 6 mensen mee en als ik ze zo nu 

en dan speek deze afgelopen weken hebben ze er allemaal weer zin in. 

Ikzelf ook, want ook al ga ik nu voor de 15e keer naar Lourdes, het is 

iedere keer weer geweldig en mooi, ja, indrukwekkend zelfs. 

Het mooiste van zo’n reis naar Lourdes vind ik, dat we met elkaar zoveel 

meemaken: we delen met elkaar heel; veel op zo’n reis: vreugde en 

meeleven, veel geluk maar vast en zeker ook verdriet, want er komen 

zoveel emoties op deze reizen naar voren. 

Maar het mooie van Lourdes is dat mensen van de hele wereld er komen 

om Maria in de grot te zien en om haar alle gedachten en emoties voor te 

leggen die mensen kennen. 

Ik voel ook steeds weer het mooie van Lourdes dat je tegen Maria zoveel 

kunt zeggen. En ik ervaar het niet alleen, ook anderen die met ons daar 

zijn. Dat zullen zeker ook de andere deelnemers aan onze Lourdesreis 

ervaren. 

Ik heb deze gedachten in Lourdes in het volgende gedicht verwoord. 

Daarom wil ik het ook in de Jacobsschelp plaatsen deze keer. Het gedicht 

heet eenvoudig: Lourdes. 

 

LOURDES 

 

Van overal komen ze vandaan 

een lange reis uit ’t vertrouwde huis 

trekkend op weg, zoekend een thuis 

volgend een spoor dat ze samen gaan. 

 

Zij dragen lasten, zorgen, verdriet, 

getekend door wat hen is overkomen 

maar kennen ook dankbaarheid, dromen: 

is er iemand die dit alles ziet? 
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Daar in de grot is zij, lieve vrouw 

die luistert naar het verhaal van jou. 

Leg haar je zorgen, dank, vragen voor 

 

zij zet je op het goede spoor. 

Ziek, arm, gezond, rijk: aller hoeder, 

is zij Maria, onze moeder. 

 

Theo Vertelman 

 

 

Ritmisch koor D’CYMO 

 
Start nieuw seizoen 

Hopelijk heeft iedereen genoten van het prachtige weer deze zomer en 

misschien nog steeds. Wat hebben we kunnen genieten van de vele 

zonnige dagen, maar zo langzamerhand zijn we weer aan het 

verenigingsleven toe. 

Wij beginnen het nieuwe seizoen op donderdag 1 september. Omdat we 

nog geen dirigent hebben kunnen vinden, zijn we blij met het aanbod van 

Marianne Piket. Zij wil voorlopig de honneurs waarnemen en ons koor 

dirigeren tot we een dirigent hebben gevonden.  

De eerstvolgende viering die wij muzikaal ondersteunen is zondag 18 

september.  

 

Dringend dirigent gezocht 

Er is een advertentie geplaatst in het Schager Nieuwsblad, waar helaas 

geen reactie op verscheen. Ook is er digitaal een advertentie geplaatst op 

de website van Dirigentenbemiddeling, ook daar is geen reactie op 

verschenen. Verder heb ik Muziekpraktijk Karel Kok benaderd, om mijn 

oproep voor een dirigent te verspreiden naar de mensen die bij hem de 
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opleiding voor dirigent hebben gevolgd. Helaas ook geen reactie. Maar we 

geven de moed niet op, er zijn nog enkele personen die ik kan benaderen, 

alleen in deze vakantietijd is niet iedereen thuis. Het gaat zeker lukken, 

misschien is er iemand die dit leest en een oplossing weet….. 

 

Rabo ClubSupport 

Ons koor is weer aangemeld bij de Rabo ClubSupport 2022, u kunt vanaf 5 

september tot en met 27 september 2022 uw stem uitbrengen op ons koor. 

Alleen degenen die lid zijn van de Rabobank kunnen stemmen en alleen op 

verenigingen in de eigen regio. Ons koor staat vermeld in de regio 

Alkmaar e.o. 

Stemmen gaat via de app of als u ingelogd bent op de website van de 

Rabobank.  

Ons koor staat onder de R van Ritmisch koor D’CYMO.  

Vorig jaar viel het aantal stemmen een beetje tegen. 

Kunnen we dit jaar rekenen op uw stem?  

Alvast zeer bedankt namens alle leden voor uw stem en steun! 

 

Hartelijke groeten, 

namens het bestuur,  

Ali Adema-de Vries, voorzitter 

 

 

 

 

 

Tijden veranderen 

maar respect blijft waardevast 

 

Cordaid 
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Stichting “Vrienden van Joseph”  
 

Bladstraat 5 

1949 HJ Tuitjenhorn  

tel: 0226-391403  
bank: NL28RABO0155993011  

ANBI keurmerk  

RSIN/fiscaalnr. 816035386 

 

Terwijl het nog volop vakantie is, en het weer ook volop meewerkt aan het 

vakantiegevoel, is het alweer tijd om een nieuwe bijdrage te schrijven. 

De vrienden van Joseph zijn druk bezig met de voorbereidingen van het 

25-jarig jubileum. Dat gaan we vieren in het weekend van 24 en 25 

september. 

Op zaterdag 24 september starten we met de bakwedstrijd HEEL 

TUITJENHORN BAKT! De winnaar mag zich ‘meesterbakker van 

Tuitjenhorn’ noemen. In deze bakwedstrijd hebben we twee categorieën: 

jeugd t/m 13 jaar en 14 jaar en ouder. De taarten zullen beoordeeld worden 

door een deskundige jury. En natuurlijk is er de gelegenheid om van al dat 

lekkers te proeven. Elders in deze Schelp vindt u de details over deze 

wedstrijd. 

Op zondag 25 september is er om 10:00 uur een mis in de parochiekerk 

waarbij father Folkert en father Joseph voor zullen gaan. De mis wordt 

opgeluisterd door het Jambokoor. Father Folkert is inmiddels definitief 

teruggekeerd in Nederland vanwege zijn pensionering. Hij was het liefst in 

Kenia gebleven maar de congregatie van Mill Hill besloot anders….. Ook 

father Joseph komt voor het jubileum over uit Kenia. Het belooft dus een 

mooie viering te worden. 

Maar waar doen we dat eigenlijk allemaal voor? De stichting heeft voor 

het jubileum een project uitgekozen in Kaplamai, de geliefde parochie van 

pastoor Timmer. Daar is de stichting immers 25 jaar geleden voor 

opgericht. We zijn daar begonnen met een schooltje voor 24 kinderen. 

Inmiddels staan er meerdere klaslokalen waar ruim 300 kinderen in de 

leeftijd van 3 tot en met 18 jaar naar school kunnen.  
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Nou weet ik niet of u het wel eens is opgevallen (mij dus niet), maar aan al 

die gebouwtjes ontbreekt de dakgoot. Niet handig als het de ene helft van 

het jaar flink regent en de andere helft van het jaar he-le-maal niet….. Het 

project dat wij gaan steunen behelst het aanbrengen van dakgoten en de 

opvang van hemelwater, zodat al dat kostbare water niet meer wegstroomt 

maar gebruikt kan worden in de periode dat het niet regent. 

Via de website www.vriendenjoseph.nl kunt u informatie over dit project 

vinden en over de projecten die inmiddels zijn afgerond. En natuurlijk 

hebben we de updates op Facebook en Instagram. 

 

 

 

COMPUTERPERIKELEN 
 

Enkele dagen geleden kreeg ik een bericht via de mail van onze provider 

dat we geen e-mails meer kunnen versturen, omdat we ‘spam’ verstuurd 

zouden hebben. We zijn ons van geen kwaad bewust. Ik ben al dagen 

bezig geweest om dat probleem op te lossen. Via de provider; de kinderen 

gevraagd om te helpen. Maar het is nog niet gelukt. Wat een ellende. 

Gelukkig kan ik nog wel via Internet mails versturen, maar dat is 

hartstikke onhandig (vind ik). Ik heb nu besloten om naar het kantoor van 

de provider te gaan om te kijken of ze dan iets voor ons kunnen doen.  

 

Het heeft ons wel weer met onze neus op de feiten gedrukt: we zijn 

ongelooflijk afhankelijk van Internet, van computers en van alles wat 

daarmee te maken heeft. Als er een storing is, kunnen we een heleboel 

dingen niet meer. Maar ook in ziekenhuizen, winkels, kantoren, enzovoort 

zit men dan met de handen in het haar. Maar ja, dit zijn nu eenmaal de 

ontwikkelingen van deze tijd: bijna alles is geautomatiseerd. Heel veel 

dingen gaan daardoor beter en sneller, maar niet altijd, en zeker niet bij 

storingen. Bovendien is het voor veel oudere mensen lastig om ‘bij’ te 

blijven, om met computers, mails en zo overweg te kunnen. Het is dan fijn 

als we elkaar daarbij kunnen helpen, of als onze kinderen ons kunnen 

helpen.  

http://www.vriendenjoseph.nl/
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Voordeel van computers is wel dat we heel veel informatie kunnen vinden. 

Ik maak daarvan altijd gretig gebruik bij het voorbereiden van vieringen. 

En hoe handig is het niet dat u de vieringen online kunt zien? Via internet 

kunnen we ook ons geloof verspreiden. Dat is wel een groot pluspunt. 

 

Ik heb me voorgenomen om me niet door mijn mailstoring op de kast te 

laten jagen, maar rustig aan een oplossing te werken. 

 

Ik wens u een fijne nazomer toe.  

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger. 

 

De schepping 

In het begin was het donker, 

er was geen zon en er was geen maan, 

er was geen zee om in te zwemmen, 

er was geen land om op te staan. 

De hemel was zwart, de aarde was leeg. 

 

Maar plotseling stak God het licht aan. 

Toen scheen de zon en het werd licht, 

met duizend sterren aan de hemel, 

want dat vond God een mooi gezicht. 

De hemel was blauw, de aarde was leeg. 

 

En God verdeelde toen de aarde 

in heuvels, meren, zee en strand. 

Toen was de zee voor alle vissen, 

en voor de dieren was het land. 

 

Op de heuvels bloeien de bloemen, 

er zwommen zwanen in het meer, 

er liepen herten door de heide 

en in de bossen sliep een beer. 

De hemel was blauw, de aarde was groen, 
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Maar op een dag zag God dit alles 

en vond de aarde niet volmaakt, 

en daarom heeft hij toen als laatste 

er nog iets prachtigs bij gemaakt. 

Hij maakte een man en hij maakte een vrouw, 

en God maakte mij en God maakte jou ... 

jou ... jou ... 

 

 
 
Heel Tuitjenhorn bakt  
(voor Kenia)  
 

5 jaar na ons grote succes organiseren wij vanwege 

het 25-jarig bestaan van de Stichting Vrienden van 

Joseph nogmaals een bakwedstrijd voor jong en 

oud!  

De winnaar mag met de eer gaan strijken als:  
 

MEESTERBAKKER VAN TUITJENHORN 2022  

 

Pak dus je kans en geef je op voor deze wedstrijd.  

Er zijn twee leeftijdscategorieën: 5 t/m 13 jaar of 14 jaar en ouder.  

Een deskundige jury beoordeelt het bakresultaat op smaak en originaliteit.  

Na de prijsuitreiking in “De Hoge Akker” Dorpsstraat 35, kan er onbeperkt  

van de bakresultaten worden gesnoept (zolang de voorraad strekt).  

Ook is er koffie/thee en ranja.  

Entree € 5,00 p.p.  

De opbrengst is bestemd voor een schoon drinkwater  

voorziening op de lagere school in Kaplamai.  

Wanneer: Zaterdag 24 september 2022  

Tijd: 13:00 uur taarten brengen  

14:30 uur prijsuitreiking  
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Lever onderstaand strookje in vóór zaterdag 18 september 2022 bij:  

Liesbeth Blommaart, Bladstraat 5  

Greet Bleeker, Dorpsstraat 5  

 

Ik doe graag mee met de bakwedstrijd:  

 

Naam: ………………………………….…………………………………………. leeftijd…………jaar  

 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………...  

 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sint Caeciliakoor  

 
Vakantie, dus geen repetities. Genieten van de zon en de warmte, fietsen 

en wandelen, het strand en de zee, een middagdutje onder de parasol of 

onder een grote boom. Maar zoals afgesproken ook 2 keer per maand 

zingen. Meestal een Nederlandse mis en liedjes die iedereen kent. Zo ook 

zondag 14 augustus veel Marialiedjes, uitgekozen door Paul Vlaar die de 

mis voorging voor het feest van Maria Hemelvaart op 15 augustus; 

aangevuld met het Ave Maria, het Sancta Maria en Ave Maris Stella, de 

Nederlandse mis Con Amore, uitgezocht door Alie en gedirigeerd door 

Thijs wat hij met enthousiasme en alertheid deed, bij het slotlied ervoor 

zorgend dat de sopranen goed te horen waren. Fijn dat Alie en Thijs in 

deze periode overal voor gezorgd hebben. Bij het voltallige koor was 

aanwezig en de kerkbanken zaten behoorlijk vol. Nog een paar weken en 

dan gaan weer repeteren, we blijven zingen!  

 

Annemieke Boom, secretaris 
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Jambokoor verzorgt viering in de RK. Kerk  

Jacobus de Meerdere in Tuitjenhorn 

 

 
 

Zondag 25 september a.s. zal het Jambokoor een viering verzorgen in 

Tuitjenhorn om het feit te vieren dat Folkert Kruis 62 jaar missionaris is! 

Het 60 leden tellende Jambokoor, waarvan de meeste leden uit West-

Friesland komen, zingt met veel enthousiasme Afrikaanse liederen.  

Het koor komt uit Zuidermeer en is een begrip in West-Friesland: een 

Hollands koor dat Afrikaanse liederen zingt! 

De teksten en melodieën komen uit verschillende Afrikaanse landen en 

bevatten verschillende talen en dialecten, daarom past dit koor zo goed in 

deze speciale feestelijke viering. 

Het koor is 30 jaar geleden “ontstaan” toen men in Zuidermeer een 

herdenkingsdienst hield voor de in Uganda vermoorde priester Kees Spil 

die uit Zuidermeer kwam. 
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Men zong toen een paar Afrikaanse liederen. Daar kwamen zo veel 

enthousiaste reacties op dat men besloot een koor op te richten dat 

uitsluitend in Afrikaanse talen en dialecten zingt en met groot succes! 

De doelstelling is dan ook: “de vreugde en warmte die zo essentieel is bij 

Afrikaanse muziek binnenbrengen tijdens vieringen en concerten.”  

Ten eerste door de muziek maar ook door dans en bewegen, want 

meeklappen en meebewegen van de toehoorders is geoorloofd! 

Zo ontstaat een unieke sfeer, bruisend, vol ritme en soms ontroerend. 

Dit meemaken is een echte belevenis! Velen hebben dat al ontdekt in de 

afgelopen jaren. 

De muzikale leiding van het Jambokoor is in handen van Teun Steur.  

De viering begint om 10.00 uur. 

U bent van harte uitgenodigd! 

 

 

 

Koffie drinken  
 

De 4de zondag van de maand is er gelegenheid om na 

de viering een kopje koffie te drinken. Het is een 

mooi moment om even met elkaar van gedachte te 

wisselen.  

De eerstvolgende keer dat wij weer koffie schenken is zondag 28 augustus 

en zondag 25 september, na de viering met Father Joseph Kimoto en 

Father Folkert Kruis. 

 

Namens de koffiegroep  

Marja Buur 

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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Aan alle Vormelingen van de regio 

Schagen 
 

Beste vormeling, afgelopen jaar hebben jullie het 

sacrament van het H. Vormsel ontvangen. We hopen 

dat jullie daar met een mooi en goed gevoel op 

terugkijken. 

 

Met je Vormsel heb je je doop en je Communie afgesloten en met dit 3e 

Sacrament ben je, zoals we dat noemen ‘volwaardig lid van de Kerk’. In 

de vroegere Kerk, toen er nog geen kinderdoop bestond werden deze drie 

Sacramenten in één viering aan de volwassendoopleerling toegediend (dit 

gebeurt nog steeds tijdens de doop van volwassenen). Dus deze drie 

Sacramenten horen onlosmakelijk bij elkaar.  

 

Wij zijn blij dat je bij onze kerk hoort! Misschien ga je regelmatig of af en 

toe naar de Mis. Maar ‘kerk zijn’ is meer dan alleen op zondagmorgen 

aanwezig zijn.  

In onze regio hebben we een jongerengroep: YoungSeven. Ieder jaar 

maakt de stuurgroep een programma voor een aantal bijeenkomsten met 

elkaar. Soms op vrijdagavonden en soms op, zaterdag- of 

zondagmiddagen. We organiseren sportieve activiteiten, activiteiten 

rondom de kerkelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen, een filmavond etc. 

en het jaarlijkse spel Sirkelslag. Je kunt je per keer opgeven aan welke 

activiteit je wilt deelnemen.  

 

We zouden het leuk vinden als jij je ook bij YoungSeven wilt aansluiten, 

en we willen je uitnodigen voor de openingsactiviteit op zondag 9 oktober. 

Het is nog even een verrassing wat we gaan doen, maar het wordt zeker de 

moeite waard. We hopen ook jou, samen met vele tieners van onze regio te 

ontmoeten! 
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Opgave: Graag vóór 9 september 

Kosten: €10 voor opening en slotactiviteit, alle andere activiteiten €5 per 

keer. Als je lid wordt is het €25 per jaar.  

 

Hartelijke groeten namens de stuurgroep:  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen en Intenties  
 

Zondag 28 augustus 2022  

10.00 uur Woord- en communieviering 

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

Lector: mw. Beemsterboer 

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 Dekker, Selma 

Dekker-Jonas 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 ● Overleden familie van Schagen-Bruin ● Piet en Joop van 

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



 

 
16 

van Schagen ● Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Marco 

Blankendaal ● 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!  

 

 

Woensdag 31 augustus 2022 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Hof-Greeuw, mw. Kaandorp-Vlaar, mw. Mettes-Kaandorp,  

mw. Duineveld-de Waard. 

Stofzuigen: dhr. Jelle Adema 

 

Vrijdag 2 september 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

kleinkind 

 

Vrijdag 2 september 2022 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 4 september 2022   

10.00 uur Woord- en communieviering 

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

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Jozef Kruyer en 

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

Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Vrijdag 9 september 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Toon Hof en dochter Yvonne 

 

Zondag 11 september 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering 

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

Lector: dhr. Blommaart 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Familie Mooij-Strooper ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen 

en Simon Oudhuis ● Maarten Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom 

en hun overleden kinderen ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden 

familie ● Overleden familie Entes-Tromp ● Riet Kruijer-Baas en 

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

dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 14 september 2022 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Groen-Stuyt, mw. de Wit-Blom, mw. Tijm-Mooy 

Stofzuigen: dhr. Matt Hoogeboom. 
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Vrijdag 16 september 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 18 september 2022 

10.00 uur Lekenviering 

Voorgangers: dhr. Piket en mw. Beemsterboer m.m.v. D’CYMO 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Familie Hagemeijer-Ligthart ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en 

overleden familie ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Wilhelmus 

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

Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam 

 

Woensdag 21 september 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 23 september 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 25 september 2022 

10.00 uur Eucharistieviering, uit dankbaarheid b.g.v. het 25-jarig jubileum 

van de St. Vrienden van Joseph. 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Voorgangers: Father Folkert Kruis en Father Joseph Kimotho Karanja 

Lector: Mariosé Huits 

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

Muzikale omlijsting: Jambokoor. 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

Father Folkert Kruis en Father Joseph Kimotho Karanja. Dat zij in goede 

gezondheid ons blijven inspireren en bijstaan met ons werk in Kenia  

Loise Nginh Karanja. 

Voor de nieuwe regering in Kenia, dat zij zich inzetten voor een 

rechtvaardige maatschappij, speciaal voor de meest kwetsbaren, zoals de 

armen, jongeren en vrouwen. 

Voor allen die zich inzetten voor de vele initiatieven om de meest 

kwetsbaren te helpen zich te ontwikkelen en een goed leven te leiden. 

Bidden wij voor onze dierbare overledenen: 

Pastoor Johannes Nicolaas Timmer. 

Overleden ouders Herman Kruis en Margaret Kruis – Kuipers en 

overleden familie 

Father Gadyon. Karanja en overleden familie. 

Petrus Franciscus Blommaart, zegen over zijn gezin en overleden familie. 

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

en Dieuw Zutt-Spaans ● Nel Tiebie-Hoogeboom ● 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 ● Marco Blankendaal ● Broeder Gabinus Blankendaal ●Willem 

Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Toos Karsten-Wit ● 

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

Truus 
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Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie!  

 

Woensdag 28 september 2022 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Kruijer-Quax, mw. Kaandorp-Zonneveld, mw. Mulder-v.d. Stoop. 

Stofzuigen: dhr. Nic Mulder. 

 

Vrijdag 30 september 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 
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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 6 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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