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02-dec-2022  Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

07-dec-2022   Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” 

                        naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com  

13-dec-2022   Eerste dag bezorging boekje  

17-dec-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 

 
Op zaterdag 10 september zijn Liesbeth Bruin en ik naar de besturendag 

geweest. Deze dag wordt alle jaren gehouden in Heiloo en op zo’n dag 

worden we op de hoogte gehouden door het bisdom over de laatste stand 

van zaken en welke koers men op wil. De daling die voor Corona al een 

feit was, is alleen nog maar versneld. We zien dat ook bij ons in de 

parochie. De verwachting is dat er van de 160 parochies in het bisdom er 

40 parochies in de komende 5 tot 10 jaar sluiten. Daar horen wij nog niet 

bij, maar we sluiten er zeker onze ogen niet voor. Het gaat natuurlijk niet 

gebeuren dat ons prachtige kerkgebouw, waar generaties lang goed voor 

gezorgd is, naar een ander gaat.  

 

De Schelp  

De schelp komt deze keer uit voor een periode van elf weken. We gaan 

tevens van zeven edities naar zes edities per jaar. Dit is ook net zo 

makkelijk. Ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken om de mensen 

van de redactie en degene die alle keren het boekje bij u in de bus doen 

van harte te bedanken. 

  

De vervanging van het mannenkoor 

Deze periode komen Peter en Marian Boon, een koor uit Bolsward, 

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

met de Allerzielenviering. Mocht u nog iemand weten die ook een keertje 

een viering muzikaal wil verzorgen. Schroom niet… 

 

Pastoor Tilma 

Van Pastoor Tilma nog geen nieuws. We worden vaak gevraagd door de 

parochianen, hoe gaat het nu met Pastoor. Ik heb naar zijn gezondheid 

geïnformeerd aan de Deken Ivan Garcia Sermon, maar voorlopig is er 

geen nieuws. We wensen hem van harte beterschap. Het is ook niet niks  

pastoor zijn in deze tijd.  

 

Namens het parochiebestuur,  

Elma Veldboer-Beemsterboer 
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In memoriam  

Cathrien Dekker 
  
Cathrien was de oudste in ons 

gezin en heeft een hele mooie 

carrière gehad als wijk-

verpleegkundige. 

  

Maar Cathrien wilde geen hoofd wijkverpleegkundige zijn, haar passie 

was patiënten helpen. Ze heeft 12 ½ jaar in de Indische buurt in 

Amsterdam gewerkt. Er was toen nog geen PC in dat werk maar Cathrien 

had haar eigen netwerk en schakelde zelf huisarts, Leger des Heils of 

maatschappelijk werk in voor de patiënten waarvan zij vond dat het 

nodig was. Daar kwam geen bestuur aan te pas. 

  

Na 12 ½ jaar is Cathrien verhuisd naar Schagen, waar ze ook nog jaren 

met plezier in de wijk heeft gewerkt met alles wat daar bij hoorde.  

  

Na haar pensioen heeft Cathrien van haar vrijheid genoten, kon het werk 

niet helemaal los laten en ging dan ook vaak een weekje als 

verpleegkundige met de Zonnebloem of de Rode Kruisboot mee en ze 

heeft ook nog jaren als vrijwilliger in Magnushof geholpen. Ook in 

Schagen heeft ze weer een nieuwe vriendenkring opgebouwd met o.a. 

een groepje dames van de kunstgeschiedenis. De dames hebben vele 

mooie culturele reisjes gemaakt. 

  

Tot een aantal jaar geleden het lopen niet meer goed ging en Cathrien een 

grote operatie in haar rug heeft moeten ondergaan. Maar jammer genoeg 

zijn de functies die toen weg waren niet meer terug gekomen. Het was 

erg moeilijk voor Cathrien om dat te accepteren, maar opgeven kwam in 

haar woordenboek niet voor. 

Dus er werd een scootmobiel aangeschaft en daar heeft ze mooie tochtjes 

mee gemaakt en later ook zelf de boodschappen mee gedaan. 
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Cathrien heeft een hele mooie leeftijd bereikt. Je kon nog altijd een heel 

goed gesprek met haar voeren. Cathrien was een krachtige, rechtvaardige 

en behulpzame vrouw.  

Wij, broers en zussen, missen haar. 

 

 

 

Levensverhaal  

Christina Entes-Ligthart 
 

Haar verhaal begon op 2 juni 1927 waar 

ze als 4e dochter geboren werd in een 

gezin met uiteindelijk 12 kinderen. Het 

was een gelovig gezin. 

Vooral met haar zusjes heeft mam het 

goed gehad en veel samen gedaan. 

Op de lagere school kon ze goed leren, 

maar mam wilde niet verder leren, 

gewoon net als de anderen ging ze aan 

het werk als hulp in de huishouding. 

Ook was ze nog een tijdje wilde baakster. 

 

Mam leerde pap kennen tijdens het dansen. 

Ze trouwden op 8 oktober 1957 en gingen in Dirkshorn wonen. Mam 

werd meteen huisvrouw zoals in die tijd gebruikelijk was. In 1960 werd 

ik geboren en 2 jaar later kwam Wil. Mam had op meer kinderen 

gehoopt. 

Nu stopte ze veel energie in het schoon houden van haar huis. 

Pap verbouwde naast zijn werk aardappelen en kolen met buurman 

Doekes. Jaren was buurman een trouwe koffieklant bij mijn moeder. 

Ook was er veel contact met de familie, we herinneren ons de vele 

familiebezoekjes op de zondagmiddag, de verjaardagen waren met zoveel 

broers en zussen altijd heel druk bezocht en gezellig. 

Daarnaast ging er elk jaar wel iemand trouwen of was 12,5 of nog meer 

jaren getrouwd, wat altijd gevierd werd in een zaaltje. Inclusief de 

voorbereiding met sketches of liedjes.  
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Ook was er een jaarlijkse gastendag met de schoonzussen van de familie 

Entes, vervelend vond mam het als zij moest koken, onzeker als ze was 

voor de kritiek van een schoonzus over haar kookkunsten. 

 

Eind jaren 70 gingen Wil en ik uit huis, allebei naar Haarlem. 

Mam vond het vreselijk, ze voelde zich alleen, pap werkte nog. 

Het lukte haar niet om sociale activiteiten op te pakken of hobby’s te 

vinden. 

Daarnaast vond ze dat ze afgelegen woonde aan de Zutweg en weinig 

contact had met de buren. 

Er werd een groot beroep op ons gedaan, maar wij konden die leegte niet 

opvullen en gingen verder met ons leven in Wuppertal en Haarlem.  

Heel blij was ze met de kleinkinderen, ze hield zich goed op de hoogte 

waar ze mee bezig waren en belde regelmatig. In de zomer gingen de 

kinderen logeren en Wil kwam zelfs met zijn hele gezin. 

Ook bezochten ze ons, helaas weinig, pap had moeite met de verre 

autoritten en mam had geen rijbewijs.  

Toen ze 70 werden verhuisden ze naar Tuitjenhorn naar een 

seniorenwoning. Een goede keuze. Er was gemakkelijker contact en alles 

was op loopafstand. 

 

Helaas had mijn vader steeds meer hulp nodig door zijn Parkinson en 

zaten ze aan huis gebonden. 

Mam vond de zorg uit handen geven erg moeilijk. In 2012 kreeg mam 

een herseninfarct en moest pap opgenomen worden in een verpleeghuis. 

Mam bezocht hem een paar keer in de week met broers of zwagers. In 

2013 overleed pap. 

Mam had een grote steun aan haar zus Nely die onder haar woonde. Ze 

zagen elkaar dagelijks. Soms wel meerdere keren op een dag. 

Haar overlijden was een grote klap voor mam.  

Er overleden steeds meer familieleden en het werd stil rondom mam.  

 

Alle afleiding werd door haar afgeslagen. Dagopvang, koffiedrinken of 

bewegen in het bejaardenhuis. 

Toen mam na een val in het verpleeghuis kwam ter revalidatie zagen we 

hoe gezellig ze het daar had met medebewoners en aan alles mee deed. 
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Eenmaal terug in Tuitjenhorn verliet ze zelfs haar huis niet meer. 

Bezoekjes van haar familie, telefoontjes van Wil en ons wekelijkse 

bezoek was alles. 

 

Toen kwam er ook nog Corona. 

Gelukkig lukte het vorig jaar september om in de Heemhaven te komen 

wonen. Mam had er vanaf de eerste dag een vriendin, Pietertje. 

Samen deden ze aan van alles mee, van beweeggroep tot muziek 

activiteit. Met de 4 dames aan ´haar´ tafel zat ze ook dagelijks op de 

uitkijk of ik werkte. 

De kleinkinderen kwamen regelmatig en op onze oppasdag ging Pepijn 

vaak mee. Vorige week waren we er nog met Cynthia en haar baby, Julia 

en Pepijn. 

Natuurlijk viel het leven haar niet mee met alles wat ze vergat. 

Een paar weken geleden vertelde mam nog dat ze, tot ze erbij neerviel, 

haar best zou doen om er wat van te maken. 

Woensdag was het zo ver, mam viel neer. 

Na de eerste schok dat dit het einde betekende was ze in staat om 

iedereen die afscheid kwam nemen nog toe te spreken of te bedanken. 

Op de verjaardag van pap is ze in de vroege ochtend rustig overleden, 

Wil en ik waren bij haar. 

Bedankt lieve mam voor alle liefdevolle aandacht die je hebt gegeven. 

Wil en Carina Entes 

 

 

Nieuw seizoen 
 

Begin september ben ik op school geweest in groep 5 en groep 6 om 

misdienaars te werven. Er waren zeker veertig kinderen die heel 

enthousiast waren en zeiden graag misdienaar te willen worden. Nu is het 

afwachten hoeveel kinderen zich daadwerkelijk opgeven. Als ik dit 

schrijf, ben ik nog op vakantie en weet dat dus niet. Opa’s en oma’s 

kunnen hierin misschien ook de ouders een beetje inspireren ……??? 

We zijn dus op vakantie, in Friesland, in natuurgebied de Alde Feanen, 

tussen Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. Wat is het hier prachtig! 
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Een heerlijk gebeid om te fietsen, wandelen en varen. We hebben al wat 

mooie tochten gemaakt. Lekker een paar weken alles loslaten. Nou, ja, 

…. alles loslaten lukt niet helemaal doordat het nieuwe seizoen al is 

begonnen. Dan laat ik toch hier en daar even mijn inbreng zien, zoals nu 

in de St. Jacobsschelp. Maar verder zijn we toch heerlijk aan het genieten 

en nieuwe energie aan het opdoen. 

 

Hartelijke groet,  

Marion Bleeker – Burger. 

 

 

Loslaten 

  

Loslaten om vast te houden. 

Loslaten is durven,  

is geloven,  

is vertrouwen. 

We willen zoveel zo graag met beide handen omvatten  

om nooit meer los te laten: 

ons leven,  

ons geluk,  

mensen, 

mensen van wie we houden. 

 

Alles voor altijd dichtbij. 

Opgesloten in ons hart, in onze handen. 

Maar … gesloten handen worden lege handen. 

Denk maar aan handen met zand:   

als je ze gesloten houdt, knijp je het zand eruit. 

Op open handen blijft het zand liggen. 

Zo is ook een gesloten hart een leeg hart. 

Met open hart en open handen kunnen loslaten,  

is durven,  

is vertrouwen,  

is geloven 

….. is leven ….. 
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Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’ 

 

Op vrijdag 14 oktober 2022 

speelt Peter Vermaat zijn 

voorstelling: Titus, held of 

heilige? Een theatrale en 

poëtische vertelling over het 

leven van Titus Brandsma. 

 

Het gebeurt niet elke dag, dat 

een Friese boerenzoon heilig 

wordt verklaard. Het is de 

eerste keer na 2000 jaar! Niet 

iedereen zal weten, wat Titus 

Brandsma heeft bezield en hoe 

hij heeft geleefd. In een theatervoorstelling met levensgrote poppen en 

muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma. In 

1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 

1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal 

van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het 

oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus 

die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde 

die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze 

houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van 

vandaag.  

 

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij 

naar het kleinseminarie van de franciscanen om zich vervolgens aan te 

sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam Titus aan. Na 
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zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de 

wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Toen 

Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen 

in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de 

dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op te 

nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na wat 

omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een 

voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het 

levensverhaal van deze religieus bewogen man. 

 

Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze 

voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en 

objecten. Zie ook: https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus. 

 

Waar:        St. Bonifatiuskerk, Spanbroekerweg 186, Spanbroek 

Wanneer:  Vrijdag 14 oktober 2022 om 20.00 uur. 

Prijs:          €15,00 p.p.  

     

Reservering: jcj.verbruggen@quicknet.nl  

U kunt contant betalen bij binnenkomst of overmaken op  

JCJ Verbruggen NL 41 INGB 0003 8106 06 met de vermelding  

‘Titus, held of heilige’ 

 

 

 

Zondag 14 augustus  hebben we allen genoten van 

een prachtige Mariaviering!  
 

De voorganger was pastoor Paul Vlaar. Ook wel bekend als de Oranje 

pastoor. 

Hij werd op 7 december 2002 tot priester gewijd en was daarna 

gedurende acht en een half jaar pastoor te Obdam en in de regio Kaag en 

Braassen. 

 

https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus
mailto:jcj.verbruggen@quicknet.nl
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In 2012 ging hij aan het 

werk als Aalmoezenier bij 

de Marine in Den Helder. 

Hij heeft ook 2 

gedichtenbundels 

geschreven: Dichter voor 

mensen én dichter bij 

Hem. (2013) 

Tel je zegeningen! 

Herinneringen aan Aruba. 

(2019) 

 

Hij had ook een nauwe band met pastoor Berkhout.  

(2006 – 2018 pastoor in onze parochie van de H. Jacobus de Meerdere en 

overleden op 1e Kerstdag 2018) 

Een voorbeeld voor beiden was (en is) wel de H. Maria. 

Omdat maandag 15 augustus het feest was van Maria Ten Hemel-

opneming werd de viering opgeluisterd door verschillende mooie Maria 

liederen gezongen door het St. Caecilia koor. 

 

 

Sint Caeciliakoor  
 

Tja, wat nu weer schrijven over het Caeciliakoor: regelmatig wordt u via 

dit blad op de hoogte gehouden van het wel en wee van het koor dus u 

weet al dat: 

we twee keer in de maand de mis zingen in de kerk;  

het september is dus de repetities begonnen zijn; 

we graag nog nieuwe leden verwelkomen (repetities maandagavond in 

AHOJ van 19.30 tot 21.30 uur). 

Maar u weet nog niet dat we een nieuw lid hebben, een tenor waar we 

heel blij mee zijn, zodat we nu weer drie tenoren hebben en een van onze 

tenoren de baspartij gaat zingen, is het weer mooi verdeeld, 3 tenoren en 

3 bassen. Het is hard werken voor de mannen met een overmacht aan 

alten en sopranen.  
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27 November vieren we onze naamdag Sint Caeciliadag, die begint met 

een feestelijke mis in onze kerk waarna we aansluitend naar AHOJ 

vertrekken voor een lekkere lunch met, zoals Klaas het altijd zo mooi 

zegt, een borreltje toe.  

 

We zien u graag in de kerk!  

Annemieke Boom, secretaris 

 

 

 

Allerzielenviering Parochie H. Jacobus de Meerdere 
 

Woensdag 2 november 2022, aanvang 19:00 

 

 
 

Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij. 

Vanaf nu ga ik jou zien in alles wat mooi is. 
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Vanaf nu ga ik jou zien in alles wat mooi is. 

In kleurrijke bloemen, in een mooi wolkenlucht. 

In twee jonge kinderen, hand in hand. 

In galopperende paarden op een verlaten strand. 

 

Vanaf nu ga ik jou zien in alles wat mooi is.  

In een donkerrode zon op een spiegelende zee. 

In een vrolijke hond met een kwispelende staart. 

In de mysterieuze ogen van een glanzend paard. 

 

Vanaf nu ga ik jou zien in alles wat mooi is. 

Want dan wint liefde van de woede van de pijn. 

Vanaf nu ga ik jou zien in alles wat mooi is. 

Want dan zal je voor eeuwig bij ons zijn. 

 

Jochem Myjer 

 

 

Op 2 november 2022 is het Allerzielen, van oudsher de dag waarop wij al 

onze dierbaren gedenken die gestorven zijn, lang geleden of nog maar 

pas, dichtbij of ver weg. 

 

De dood is altijd ingrijpend, pijnlijk, ook al hopen en vertrouwen wij dat 

de dood niet het einde is. 

 

Het is een belangrijke en waardevolle traditie in onze Katholieke kerken 

om te gedenken en samen te luisteren naar de namen van hen die we dit 

afgelopen jaar uit ons midden hebben verloren. 

 

Op woensdag 2 november om 19.00 uur vindt de Allerzielenviering 

plaats in onze kerk te Tuitjenhorn, met medewerking van Fanfare 

Hildegardis. Iedereen is hiervoor van harte welkom. 

 

Tijdens de Allerzielenviering zullen de namen van de overledenen van 

het afgelopen jaar worden genoemd en zal er een kaars worden ontstoken 

voor ieder van hen. Tevens is er een bidprentje met hierop hun namen.  



 

 
13 

De nabestaanden die het afgelopen jaar een dierbare uit hun midden 

hebben verloren, worden voor deze herdenkingsviering persoonlijk 

uitgenodigd.  

 

Na de viering  gaan we, met de aanwezigen die daar prijs op stellen, het 

kerkhof bezoeken om  een ieder in de gelegenheid te stellen een lichtje te 

ontsteken bij de graven en urnen. De lichtjes worden bij de uitgang van 

de kerk verstrekt. 

 

Na afloop van de viering is er gelegenheid om in de kerk een kopje koffie 

te drinken. 

 

De avondwakegroep, de uitvaartverzorgsters van uitvaartvereniging  

St. Barbara zullen bij deze viering aanwezig zijn.  

 

Wij wensen alle betrokkenen in deze tijd veel sterkte toe.  

 

Marian Tesselaar en  Elma Veldboer-Beemsterboer 

 

 

 

 

Kleurenpracht in de lucht en in mensen 
 

Laatst rond de dood van Koningin Elisabeth verscheen ineens in de lucht 

een regenboog. De verslaggever wees ons erop. 

Ik moest denken aan die keren dat ik zelf ook zo’n boog in de lucht zag 

staan. Ik heb verschillende keren zelfs een dubbele regenboog gezien. 

Hoe wonderlijk dit verschijnsel. Ik ervaar de regenboog als een teken van 

God die ons dit mooie verschijnsel laat zien. maar ook als een teken van 

een ander mens. 

Wat mooi als het een dubbele regenboog is over een bijzonder iemand. 

Over de regenboog heb ik dit gedicht geschreven, want een regenboog 

verschijnt op verschillende momenten bij donker èn licht, bij regen en 

zon. 
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De regenboog 

 

De zon schijnt 

helder, warm,  

licht: 

hoe prachtig! 

 

Ik kijk er naar 

felheid van licht 

ik wend mijn hoofd af. 

 

Mijn ogen vangen 

gitzwarte wolken 

van duisternis, donkerte: 

hoe somber! 

 

Maar daar, daar, kijk: 

op de breuklijn  

van licht en donker 

van pracht en somberheid 

is er kleur 

soms zelfs dubbel! 

Op de breuklijn  

van zon en regen 

van licht en donker 

verschijnt in de natuur 

dit schouwspel 

boven je dorp 

boven de stad, je land: 

de regenboog! 

 

Kunnen wij  

in de donkerte  

in de somberheid  

van einde en dood 

ook de kleurenpracht zien 
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die ieder mens 

gebracht heeft 

in ons leven? 

 

Theo Vertelman 

 

 

Stichting  
“Vrienden van Joseph”  
Bladstraat 5 

1949 HJ Tuitjenhorn  

tel: 0226-391403  
bank: NL28RABO0155993011  

ANBI keurmerk  

RSIN/fiscaalnr. 816035386 

www.vriendenjoseph.nl 

 

Bij het verschijnen van deze nieuwe Schelp zit het jubileumfeest van de 

stichting Vrienden van Joseph er alweer op, maar nu zijn we nog druk 

bezig met de voorbereidingen. 

Tussen alle voorbereidingen door stonden we op de pompoenfair van de 

Marlequi met onze kraam.  

Dit heeft het mooie bedrag opgebracht van € 282,50. Dit bedrag komt 

volledig ten goede aan het hemelwateropvangproject in Kaplamai. 

 

Ondertussen zijn we ook met de 

toekomst bezig. Vanaf volgend jaar 

gaan we een prachtig project 

steunen in Kapsara: de herbouw van 

een medische post. Deze post is nu 

gevestigd in een lemen hut, die, 

zoals u ziet op instorten staat. De 

verpleegkundige is dagelijks 

aanwezig, de dokter komt hooguit 
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één keer per week langs. Dit project heeft een looptijd van 3 jaar. 

Kapsara is de geboortegrond van Father Joseph. Zijn moeder woont er 

nog steeds. Het is een arm gebied. Het sterftecijfer van de kinderen tot 4 

jaar bedraagt 75%. Van alle kinderen die wordt geboren haalt 75% het 

vijfde levensjaar niet. Dat is een onvoorstelbaar getal. Armoede, honger, 

HIV, diarree en malaria eisen een grote tol.  

Het gezondheidscentrum gaat voorzien in medische zorg en voorlichting 

voor de plaatselijke bevolking. Het is de bedoeling dat mensen uit de 

plaatselijke bevolking ook worden opgeleid tot voorlichters. Dan snijdt 

het mes aan twee kanten. De verantwoordelijkheid voor het project ligt 

bij de diocees van Kitale. 

 

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. 

 

 

Ritmisch koor D’CYMO 
 

Nieuwe dirigent 

Ons koor beschikt weer over een nieuwe dirigent!  De heer Aad 

Bontenbal heeft het “dirigeerstokje” overgenomen van onze oud-dirigent 

Cor Quint, die het afgelopen seizoen kenbaar maakte dat hij wilde 

stoppen als dirigent vanwege zijn drukke werkzaamheden als wethouder 

van de gemeente Schagen. We zijn blij met deze dirigent, temeer daar 

Aad over een jarenlange ervaring beschikt.  

De eerste viering waarbij Aad ons koor dirigeerde was zondag 18 

september. Vanwege vakantie en ziekte stonden we maar met 8 leden te 

zingen, toch klonk het voor mijn gevoel prima, ook dankzij de goede 

begeleiding van Aad en het mooie pianospel van Jeanette. 

 

Viering op zondag 16 oktober 

De volgende viering die wij muzikaal ondersteunen is zondag 16 oktober, 

voorgegaan door Pietjan Blommaart en ondergetekende. We hopen, met 

de ondersteuning van het koor, er een mooie viering van te maken. We 

http://www.vriendenjoseph.nl/
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nodigen u van harte uit om deze lekenviering te bezoeken om te kunnen 

genieten van de mooie gebeden en liederen. 

 

Viering op zondag 30 oktober met pastoor De Vries m.m.v. koor uit 

Bolsward 

Op zondag 30 oktober is er een eucharistieviering, met als voorganger 

pastoor Anton de Vries uit Heerenveen. Deze keer met muzikale 

begeleiding van het R.K. gemengde koor Cantus Deo uit Bolsward. Bij 

dit koor zingt ook een zus en zwager van mij en nog een schoonzus en 

zwager! Het koor is al druk aan het oefenen en we hopen dan ook dat u 

allen deze viering gaat bezoeken. Na afloop is er koffiedrinken, om nog 

even gezellig met elkaar na te praten. U bent van harte welkom! 

 

Hartelijke groeten, 

namens het bestuur,   

Ali Adema-de Vries, voorzitter 

 

 

 

 

Koffie drinken  
 

Elke 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 voor deze keer de 

5de zondag 30 oktober met pastoor Anton de Vries en een koor uit 

Friesland, woensdagavond 2 november na de Allerzielenviering en 

zondag 27 november.  

Wij hopen u een van deze keren weer te zien. 

 

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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Vieringen en Intenties  
 

Zondag 2 oktober 2022  

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Gerard, Dorien en Regina 

Lector: mw. de Jong 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Blom en Maria 

Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● 

Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus 

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

 

Vrijdag 7 oktober 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind 

 

Vrijdag 7 oktober 2022 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 9 oktober 2022    

10.00 uur Woord- en communieviering 

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

Lector: mw. Bleeker 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

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

Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam 

 

Woensdag 12 oktober 2022 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  
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Mw. Buter-Blom, Mw. Kok-Tesselaar, Mw. Pluijmers 

Stofzuigen: Dhr. Leo Hof 

Vrijdag 14 oktober 2022 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Vrijdag 14 oktober 2022 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 16 oktober 2022 

10.00 uur Lekenviering 

Voorgangers: mw. Adema en dhr. Blommaart 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 ● Jan 

Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden 

familie ● Nel Tiebie-Hoogeboom ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 19 oktober 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 21 oktober 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 en overleden familie 

 

Vrijdag 21 oktober 2022 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Zondag 23 oktober 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering 

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

Lector: dhr. Huits 

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, familie Mooij-Pronk en overleden kinderen ● Jan Broersen 

en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, over het 

gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaan ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus 

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

 

Woensdag 26 oktober 2022 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. G. Wit-Spaansen,  mw. Th. Beemsterboer.  

Stofzuigen: dhr. P. Beemsterboer. 

 

Vrijdag 28 oktober 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 

Vrijdag 28 oktober 2022 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 30 oktober 2022 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor de Vries m.m.v. R.K. gemengd koor Cantus Deo uit 

Bolsward 

Lector: mw. Adema-de Vries 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

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

Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen 
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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 ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus 

Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● 

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

Truus 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie!  

 

Woensdag 2 november 2022 

Allerzielen 

19.00 uur Woord- en communieviering  

Voorgangers: mw. Tesselaar, mw. Beemsterboer m.m.v. Fanfare 

Hildegardis 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Adrianus Johannes Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden 

kinderen ● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden 

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

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

Ligthart en dochter Kitty ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, 

Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Zutt en Dieuw 

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

dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria 

Ligthart-Stam 

 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie!  
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Vrijdag 4 november 2022 

10.00 uur  Lekenviering in het St. Jozefpark   

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

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

kleinkind ● Toon Hof en dochter Yvonne 

 

Zondag 6 november 2022 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Remmers m.m.v. CD-muziek 

Lector: dhr. Blommaart 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Nel Tiebie-Hoogeboom ● 

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 

 

Woensdag 9 november 2022 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Ina Stoop, mw. Pronk-Tesselaar, mw. Glas-Rademaker. 

Stofzuigen: dhr. Jan Ligthart 

 

Vrijdag 11 november 2022 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 13 november 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering 

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

Lector: mw. Beemsterboer 

hun dochter Judy en zegen  

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

 

Woensdag 16 november 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 18 november 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 20 november 2022 

Christus Koning van het heelal 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D’CYMO 

Lector: van D’CYMO 

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

 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus 

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

Vrijdag 25 november 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 

 

Zondag 27 november 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering 

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

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Lector: mw. de Jong 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

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

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

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

Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien 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-van Schagen, Cornelis Blankendaal en 

Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus 

Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● 

Overleden familie Entes-Tromp ● 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 30 november 2022 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

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

Spaansen. 

Stofzuigen: dhr. Groot 

 

Vrijdag 2 december 2022 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Strooper en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● 

Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en 

kleinkind 

 



 

 
25 

Zondag 4 december 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Diaken Toon Jorink m.m.v. Marian en Peter Boon 

Lector: mw. Bleeker 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Blom en Maria 

Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● 

Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus 

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

 

Vrijdag 9 december 2022 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

Zondag 11 december 2022 

10.00 uur Woord- en communieviering 

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

Lector: mw. Bakker 

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

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Nel Spaansen-Boekel en haar zoon John ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Vrijdag 16 december 2022 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 
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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 600 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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Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp”  september 2022 
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Koffie drinken 17 
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Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere 26 
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Colofon 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De parochie is elke vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar 

op nummer 0226 39 1323 van 13:00 tot 15:00 uur. 
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