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H.H. Martelaren van Gorcum-parochie

Pastoraal Voorwoord

Omzien naar de Ander
Eigenlijk zou je bij dit artikel ook een filmpje
moeten laten zien. You Tube staat er vol mee
en zelfs serieuze televisieprogramma’s
worden er mee opgeleukt.
Omzien naar de ander en ondertussen loopt
iemand al omkijkend tegen een lantaarnpaal
aan. Dat soort beelden zouden het goed
doen. Zo’n jaarthema vergeet je nooit meer
en geen aardiger vermaak dan leedvermaak.
Er zijn al kerken waar een vast
beamerscherm hangt om mensen de
boodschap, net als op je tablet, visueel over
te dragen. Dat was natuurlijk ook de kern van
Jezus boodschap; dat waren geen
theologische gedachtenspinsels, maar hele
concrete ervaringen uit het leven van alle
dag. Situaties waar je over struikelt. Hoewel
je natuurlijk ook aan al die mensen die
letterlijk en figuurlijk langs de kant van de
weg zitten voorbij kunt gaan, en doen alsof je
niets gehoord, gezien of misschien zelfs wel
niets geroken hebt. Juist die ontmoetingen
onderweg maken het leven van Jezus zo
bijzonder. Het is daadwerkelijk betoonde
liefde.

Als je elkaar onderweg tegenkwam kon je
niet op zij stappen, want de planken waren
smal. Je pakte de schouders van degene die
je tegemoet kwam en draaide om elkaar
heen. Zo werd voorkomen dat beiden in het
water geraakten. Je kunt elkaar niet voorbij
gaan zonder elkaar aan te zien.
Er waren nog geen mobiele telefoons.
Wij zien in onze dagen heel veel voorbij
komen op allerlei schermpjes die we
meedragen. Omdat we overal verbonden
kunnen zijn met het internet, zie je mensen
voortdurend met hun telefoon of tablet in de
weer. Zelfs in restaurants zie je mensen met
hun telefoon bezig. Maar of ze elkaar nog
zien, vraag ik mij steeds weer af.
Met dit jaarthema beogen we een ander
omzien. Dat omzien kan best via het mobiele
scherm tot ons komen, maar wordt daarna
gevolgd door een daadwerkelijke actie. Een
gesprek van hart tot hart, van oor tot oor.
Tijd maken om echt te luisteren. Gelegenheid
om iets te betekenen in aandacht voor de
samenleving. Vrijwilligerswerk, of
gewoonweg een ‘goedemorgen’ op straat
tegen een onbekende. Dat bezoekje
afspreken wat je al zo lang van plan was te
doen en waar steeds wat tussenkwam.
Een Joods verhaal vertelt over een rabbijn die
iedere sabbatsavond verdween. De
gemeente werd nieuwsgierig: zou hij een
ontmoeting hebben met de Eeuwige?
Ze stuurden iemand achter hem aan. En dit
was wat hij zag: de rabbijn trok boerenkleren
aan en ging een verlamde niet-joodse vrouw
in haar huisje helpen. Hij maakte het schoon
en zorgde voor het eten. Toen de spion terug
was vroeg de gemeente hem: ‘Wat heb je
gezien? Steeg de rabbi ten hemel?’ ‘Nee’, zei
de man, ‘hij steeg nog hoger’.

Omzien naar de ander. We hebben gezocht
naar een logo waarin de aandacht voor elkaar
centraal staat. Daarom twee figuren
tegenover elkaar met een hand op elkaars
schouder. Zo zien ze elkaar aan. Ik moet
denken aan de Schokkerdans.
Op het voormalige eiland Schokland dat
midden in de Zuiderzee lag, en dat steeds
meer door het water werd opgeslokt, waren
planken op palen aangebracht waarover men
kon lopen bij vloed.

Matthé Bruijns, pastor
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Bij de start van een nieuw seizoen
Oktober is vanouds de wijnmaand. Ook in
Nederland wordt steeds vaker aan wijnbouw
gedaan. Blijkbaar loont het de moeite een
poging te ondernemen wijnboer te worden,
al ontbeert ons landschap, op Zuid-Limburg
na, de glooiing die je nodig hebt voor
wijngaarden. De overvloedige zonneschijn en
droogte van deze afgelopen zomer was niet
voor iedereen goed, maar de wijnboeren
stonden wél te juichen. Siciliaanse
temperaturen zorgden in ons kikkerlandje
voor nooit vertoonde rijping van druiven.
Toch doet de klimaatverandering zoals
bekend ook alarmbellen rinkelen. Onze paus
heeft zelfs een gebedsdag voor de schepping
ingesteld. Daaraan wordt ook in een aantal
van onze Zaanse parochies op de eerste
zondag van september aandacht geschonken.
Want onze aarde – we hebben er maar één –
is er om door ons goed verzorgd te worden in
eerbied voor mensen, dieren, planten en de
vier elementen. Het mag duidelijk zijn dat de
paus zich hierin heeft laten inspireren door
zijn naamgenoot Sint Franciscus van Assisi,
wiens feestdag we op 4 oktober vieren.
Wat denkt u, zou de Kerk, de wijngaard van
de Heer, ook op een mooi seizoen mogen
rekenen?

Maar bij de vraag of een
kerk open moet blijven
of niet moet de vitaliteit
van een geloofsgemeenschap het
eerste criterium zijn.
Simpeler gezegd: wordt
een gemeenschap te
klein, dan haal je de
kosten er niet meer uit,
nog even afgezien van
de vraag: wie trekken er nog de kar?
Op dinsdag 4 september zullen de voltallige
kerkbesturen van Zaanstad Noord en Zuid
voor het eerst samen vergaderen in de
Jozefkerk. Voornaamste agendapunt voor die
vergadering is het voorstel om op afzienbare
termijn als één gezamenlijk bestuur verder te
gaan.
Als dat voorstel wordt aanvaard, heeft het
samenwerkingsverband Zaanstreek,
bestaande uit 8 parochies, dan nog slechts
één eindverantwoordelijk kerkbestuur.
Voor dat nieuw te vormen bestuur zullen dan
te zijner tijd kandidaat-leden ter benoeming
aan de bisschop worden voorgedragen.
Inmiddels hebben de parochianen van de
Martelaren van Gorcum in Koog aan de Zaan,
die nog altijd kerken in hun vertrouwde kerk
uit 1931 (architect N. Molenaar) beaamd dat
ze naar een ander thuis op zoek zullen gaan.
Brantjes Makelaars werd als partij
aangetrokken om verdere richtingen te
verkennen.

In elk geval staan we voor uitdagingen.
Katholiek Noord-Holland bundelt de krachten
en moet hergroeperen, want gezamenlijk
bezien balanceren alle parochies, dus de
kerkorganisatie, op het randje van
faillissement. Gebouwen met vaak
omvangrijke restauratie- en onderhoudsprojecten kunnen we nog maar op enkele
plekken in ons uitgestrekte bisdom
bekostigen.
Het beeldbepalend karakter van een pand
speelt niet meer de voornaamste rol bij de
vraag of een gebouw als kerk kan worden
behouden of dat verkoop en herbestemmen
in beeld komen. Daarin legt onze bisschop de
verantwoordelijkheid bij de besturen zelf
neer.

In de Onze Lieve Vrouw Geboorteparochie te
Wormerveer heeft de parochieraad
aangegeven nog tot zomer 2019 te willen
doorgaan, maar de parochianen realiseren
zich dat zij een weliswaar hechte maar ook
kleiner wordende groep zijn. Maar als we
eerlijk zijn: in welke parochie wordt dat niet
gevoeld?
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Toen Jezus over de
wijnstok sprak, vertelde
Hij ook hoe de grote
Wijngaardenier soms
kwam om te snoeien.
Om ranken die nog
vrucht moesten dragen
beter te laten groeien,
was het nodig dat ranken die al veel vrucht
gedragen hadden werden bijgesnoeid. Niet
zonder pijn. Verbonden met de Wijnstok,
Jezus, zijn wij allemaal een rank en voelen we
het dus ook allemaal. Maar ieder op haar of
zijn manier probeert een levende loot aan de
stam te zijn en dat overstijgt omheiningen en
muren van steen die voor een bepaalde tijd
nodig waren en dierbaar werden.

Ik bid en geloof dat in de Zaanstreek de Kerk
zo ingeworteld is, dat alle ranken naar elkaar
toe kunnen groeien, elkaar de hand kunnen
reiken en solidair samen de pijn kunnen
dragen die kennelijk onontkoombaar is om er
ook straks nog, in de toekomst, als Kerk te
kunnen zijn.
De wijngaard heeft het moeilijk. Maar de
Wijngaardenier overziet het geheel. En
oogsten zal Hij ook wel weer, op zijn tijd.
Dit is dan ook de hartelijke wens en bede van
mijn medebroeders in het pastoresteam en
mij, alsook de beide besturen.
pastoor F. Bunschoten

Vredesweek 2018: generaties voor vrede!
Impact van oorlog
Door de komst van vluchtelingen zien we
opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is.
Oorlogsherinneringen en -trauma’s worden
vaak van ouder op kind doorgegeven. Luister
naar die verhalen, deel ze, tijdens de
Vredesweek, en daarna. Ook de verhalen van
mensen die nog steeds midden in conflict of
oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het
geweld om hen heen,
blijven inzetten voor
vrede. Met vallen en
opstaan. Verhalen
verbinden het verleden
met het heden en ook
mensen onderling.

Door de generaties heen, in wat voor situatie
dan ook, staan steeds weer mensen op voor
vrede. Het thema van de Vredesweek van 16
tot 24 september is dit jaar dan ook
‘Generaties voor vrede’. Oud en jong kunnen
veel aan elkaar hebben op weg naar een
vreedzame wereld.
Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met
jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen
leren. Jongere generaties halen inspiratie uit
bijzondere rolmodellen - binnen hun familie
of in de wereldgeschiedenis. In Amerika
bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren massaal
op tegen wapengeweld. En het waren
jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan
de strijd om kernwapens de wereld uit te
krijgen. Een wens die hun ouders vaak al
hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je
leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet
terugslaan, maar samen verdergaan.

Op 15 september is
de ‘Walk of Peace´.
Zie hiervoor het
artikel van Stichting
Samenbindende Projecten Zaanstreek.
Tijdens de Vredesweek wordt in veel kerken
een collecte gehouden voor de
vredesbeweging Pax.
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Sam’s kledingactie op zaterdag 13 oktober
lokale partners en kent een bijzondere
manier van financiering. Hierbij wordt de
financiële steun afhankelijk gemaakt van de
resultaten die bereikt worden. Als een school
goed presteert stelt het daarmee de
financiële ondersteuning veilig.
Doe mee met de kledinginzamelactie
van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid
Mensen in Nood!

Doel van het project is het geven van goed
onderwijs aan kinderen van 6 tot 14 jaar en
in het bijzonder aan kinderen die geleden
hebben onder het geweld. Vaak zijn dit
kinderen die terugkeren naar hun
geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn.
Meestal hebben deze kinderen al meer dan
een jaar geen onderwijs meer kunnen volgen.
Om het onderwijs weer op gang te krijgen
zorgt Cordaid voor goede scholen en
schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid
hulp aan de dorpen waar de scholen staan en
aan het onderwijspersoneel van de scholen.

Zaterdag 13 oktober vindt de jaarlijkse
kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood in de
Zaanstreek plaats. De Zaanse kerken doen
daar weer graag aan mee. U kunt dan uw
gebruikte kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken
afgeven van 10:00 uur tot 13:00 uur bij de
ingang van de kerk.
Sam’s Kledingactie heeft, in samenwerking
met hulporganisatie Mensen in Nood van
Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De
opbrengsten van de ingezamelde kleding
gaat naar een bijzonder project in de
Centraal Afrikaanse Republiek. De Centraal
Afrikaanse Republiek is een straatarm land
midden in Afrika met bijna 5 miljoen
inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd
door burgeroorlogen en is ontwricht door
aanhoudend geweld. Bijna een miljoen
mensen is hun huis ontvlucht en leeft als
vluchteling. Bijna de helft van de bevolking
heeft structureel te weinig voedsel,
tweederde heeft geen toegang tot schoon
drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze
zware omstandigheden schiet het onderwijs
tekort.

Help mee met uw oude textiel: dankzij uw
kledingdonatie aan Sam’s Kledingactie kan
Cordaid Mensen in Nood mensen in
rampgebieden helpen te overleven.
Kleding schenken voor onderwijs in
crisisgebieden
Zaterdag 13 oktober van 10.00 tot 13.00 uur
bij de ingang van alle r.-k. kerken,
behalve bij de Jozefkerk, vanwege andere
activiteiten aldaar.

Voor meer informatie over Sam’s
Kledingactie en de gesteunde projecten kunt
u kijken op www.samskledingactie.nl.

Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar
Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij
18 scholen in crisisgebieden in de Centraal
Afrikaanse Republiek ondersteund worden.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en
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MISSIO Wereldmissiemaand oktober 2018
Een toevlucht bieden
Ethiopië neemt na
Oeganda het grootste
aantal vluchtelingen op.
Ongeveer 900.000
mensen, vooral uit
Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea vonden hier
een toevlucht. In het Apostolische Vicariaat
Gambella, een van de armste regio’s van het
land, is de eigen bevolking al lang in de
minderheid. Hier wonen vooral mensen uit
Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. Onder
hen zijn ook veel onbegeleide kinderen. De
priesters, zusters en catechisten die hier
leven, hebben een bewuste keuze gemaakt.
Zij gaan naar de vluchtelingenkampen, delen
het armoedige leven en bemiddelen tussen
vijandige etnische groepen.

“God is ons een toevlucht en een sterkte”
Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit
jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van
kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië
en hier bij ons in Nederland.
Missiezondag is vooral het feest van de
solidariteit. We vieren dat we deel zijn van
een wereldwijde gemeenschap van mensen
die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.
Die verantwoordelijkheid wordt concreet in
de wereldwijde collecte, die Missiezondag tot
de grootste solidariteitsactie van de
katholieken maakt. MISSIO steunt wereldwijd
kinderen in nood, het pastorale werk van
parochies en bisdommen en de opleiding van
priesters, diakens, pastoraal werkers en
catechisten.

Op Missiezondag 21 oktober wordt over de
hele wereld in de katholieke Kerk
gecollecteerd voor het pastorale werk van
parochies in de derde wereld. MISSIO is
geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen
van parochies en donateurs en ontvangt geen
subsidie van de overheid. Wilt u het werk van
MISSIO steunen? Geef dan uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO
Wereldmissiemaand te Den Haag. Materialen
voor Wereldmissiemaand en meer informatie
over Ethiopië kunt u vinden op onze website
www.missio.nl.

Steun voor koffieboeren
Ethiopië is de grootste koffieproducent van
Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas
afhankelijk van de koffieverbouw.

Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en
wordt gediscrimineerd. Vanuit hun
gemeenschap in Wush Wush hebben de
“Kleine Zusters van Jezus” zich het lot van de
Menjas aangetrokken en proberen ze hun
situatie te verbeteren. De zusters, onder
leiding van zuster Kidist, hebben al veel
bereikt. Kleine projecten waarmee de
mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook
is er een kleuterschool in Wush Wush. Voor
onderwijs na de basisschool ontbreekt het
geld.
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Voedselbank Zaanstreek is verhuisd!
Daarom willen wij u vragen om een of meer
voedselpakketten financieel te adopteren.
Dat kan voor € 2,50 per pakket. Zelf kunt u
bepalen hoeveel pakketten u adopteert en of
u dat per week, per maand of per kwartaal
wilt doen.
Wekelijks delen wij zo’n 250 pakketten uit
aan ruim 700 cliënten.

Na een verblijf van meer dan twaalf jaar in de
voormalige Woonmall in Assendelft is de
Voedselbank Zaanstreek per 1 juli 2018
verhuisd naar een andere locatie.
Niet ver weg. Aan de andere kant van de
Industrieweg op nummer 15C hebben wij een
locatie gevonden.
Een kwestie van even oversteken? Nou niet
helemaal! Daar waren nog wel wat handen
en spierballen voor nodig!
Een groot aantal bedrijven heeft ons met
mankracht geholpen en voor die
inspanningen heeft een aantal firma’s geen
rekening gestuurd!

U kunt uw bijdrage overmaken op
NL46 INGB 0000 0151 00 t.n.v. Voedselbank
Zaanstreek.
Wij zijn heel blij met elk bedrag!
Uw bijdrage is fiscaal als gift
aftrekbaar.
De voedselbank is een ANBI-instelling.
Een nieuwe folder is op dit moment in de
maak. Deze folder zal binnenkort
ter beschikking worden gesteld, ook in uw
gemeenschap.
Neem eens een kijkje op onze website:
zaanstreek.voedselbankennederland.nl.

Voor de investeringen die wij hebben moeten
doen - denk daarbij bijvoorbeeld aan het
verplaatsen van onze koel- en vriescel van
het ene pand naar het andere pand – zijn wij
met verschillende fondsen bezig.

Voor vragen of informatie kunt u mij mailen:
vbz.penningmeester@gmail.com.

Sinds de tweede week van juli zijn wij weer
operationeel.
Op woensdag 29 augustus heeft de
burgemeester van Zaanstad ons magazijn
officieel in gebruik genomen.

Namens al onze cliënten en vele vrijwilligers
wil ik u alvast oprecht bedanken!
Wim Niekus
penningmeester Voedselbank Zaanstreek

De nieuwe locatie brengt extra kosten voor
de exploitatie met zich mee.
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Inspiratiedag “Het zal mij een ZORG zijn!”
jongeren en waarom ik juist dát werk
belangrijk vind.’
Dan zijn er twee rondes met verschillende
werkwinkels o.a. verzorgd door de beide
inleiders naar aanleiding van hun voordracht.
Om enkele andere voorbeelden te noemen:
- Loek Seebolt, Zingen om de Geest
- Leo Mesman en Matthé Bruijns, Op
bedevaart/Diaconaal wandelen
- Rob Mascini, Op weg naar de
E.H.Communie
- De jongerengroep Sanctus Virgilius uit
Heerhugowaard Noord

Jezus zei tijdens het Laatste Avondmaal: dit is
mijn lichaam, dit is mijn bloed! Eet en drinkt
ervan en je gaat doen wat ik jullie heb
voorgedaan. Je wordt een ander mens! Je
zult je leven, je hebben en houden, breken en
delen met anderen. Vooral met wie te kort
komen. Hun leven zal jou een zorg zijn!

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in
de folder die wij verspreiden, digitaal op te
vragen bij jcj.verbruggen@quicknet.nl en te
vinden op de website van www.vpwinfo.nl
onder de knop ‘Inspiratiedag HaarlemAmsterdam 13 oktober 2018’.

Inspiratiedag 13 oktober
Aan de Inspiratiedag 2018 geeft de
onderstaande werkgroep een dubieuze titel
mee. Het is maar hoe je het leest.
Na de succesvolle Inspiratiedag 2017 ‘WAAR
BLIJFT DE KERK? … HIER IS DE KERK!’ gaan we
een vervolg geven. Voor ons blijft ‘Samen
Kerk’ een inspirerend gebeuren.

We sluiten de dag af met het samen vieren
van ons geloof.
De inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo,
Westerweg 267 te Heiloo, enkele stappen
vanaf het station. De dag begint om 10.00
uur en wordt om + 15.45 uur afgesloten.
Meer informatie vindt u in de folders.
Kosten: €7,50
Koffie, thee, soep, (karne)melk en fruit zijn
gratis.

Voor deze inspiratiedag hebben we twee
boeiende sprekers uitgenodigd:
- drs René Grotenhuis, voormalig directeur
van Cordaid en momenteel nog verbonden
aan de universiteit van Utrecht. Hij schreef
het boek ‘Van macht ontdaan’ - De betekenis
van het christelijk geloof voor de wereld van
vandaag. Zijn inleiding gaat over dit
onderwerp.
- drs Fredi Hagedoorn-Timmermans,
pastoraal werkster in de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom met speciale
aandacht voor jongeren. Zij studeerde af op
het onderwerp: ‘Hoe jongeren vorm geven
aan hun geloof in het dagelijks leven’. Haar
onderwerp is: ‘Onze opdracht: een zorgzame
kerk te zijn en hoe ik dat doe voor tieners en

Aanmelding: tot 1 oktober bij
mevrouw Kiki Kint
email: kikikint@xs4all.nl of
tel.: 0251-769046 / 0624603829
of d.m.v. het opgaveformulier in de folder.
Werkgroep Inspiratiedag namens de
Vereniging Pastoraal Werkenden:
Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman,
Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen
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Stuurgroep Vorming & Toerusting
Hieronder ziet u ons
programma voor de komende
periode.

Gespreksgroep voor volwassenen
Tijdens het gesprek proberen
we er samen achter te komen
wat een Bijbeltekst met ons
doet. We gebruiken Geloven
Nu als leidraad. Vooraf
ontvangen de deelnemers achtergrondinformatie thuis. In verband met de
voorbereiding is vooraf aanmelding belangrijk.

Uitgebreide informatie vindt u in het groene
boekje van Vorming en Toerusting.
Meditatief schilderen
Bij meditatief schilderen wordt
meestal vanuit een gedicht of
een verhaal gewerkt. Aldus
geïnspireerd doen de handen
het werk. Het meditatief
schilderen is in groepen. De
inleiders zijn: Marian Neeft en Coby Huijpen.
De materiaalkosten zijn per keer € 2,50.

Datum en tijd: 25 september 20.00-21.30 uur
Plaats:
Martelarenkerk, Koog a/d Zaan
Begeleiding:
Nicolette Schouten en Ben
Commandeur
Aanmelden:
Liesbeth Patist-Dupon
075-642 1111 stuurgroepvent@gmail.com
Zin in Film
Dit seizoen zes mooie films in ons project ‘Zin
in Film’.
Een aantal verhalen met
inspirerende en ontroerende
fragmenten. De films worden
onder het genot van een
drankje nabesproken. Dit is niet verplicht,
maar het is natuurlijk altijd interessant om je
wat meer te verdiepen in het verhaal van de
film. Meer informatie kan per e-mail
opgevraagd worden.

Datum:
7 september en 5 oktober
Tijd:
13.30 -16.00 uur
Plaats:
Maria Magdalenakerk, Wormer
Aanmelden: Liesbeth Patist  075-642 1111
 stuurgroepvent@gmail.com
Samen op reis in het ‘Land dat Ik u wijs…’ Het
bisdom Haarlem-Amsterdam
organiseert van 13-20
november een bedevaart naar
Israël-Palestina. Inschrijven
daarop is in september nog mogelijk. Ter
voorbereiding op deze reis vertellen de
organisatoren op deze avond meer over de
plaatsen die worden aangedaan. Zoals het
Meer van Galilea, de Jordaan, de Via Dolorosa
in Jeruzalem. Verder bezoeken we plaatsen als
Massada en Qumran en laten we ons dragen
door het water van de Dode Zee.
Ook als u niet meegaat is deze avond bijzonder
interessant.

Datum en tijd: 13 oktober om 20.00 uur
Plaats:
Maria Magdalenakerk Wormer
Nabespreking: Liesbeth Patist
Hoe Paulus zijn boodschap overbrengt
Veel mensen vinden de brieven
van Paulus niet zo gemakkelijk
te begrijpen. Ze worden al iets
toegankelijker als je je verder
verdiept in de persoon van
Paulus. Wat motiveerde hem,
vanuit zijn ervaring van God? Ignas Tilma
vertelt o.a. over de manier waarop Paulus zijn
verhaal communiceerde.
Neem een bijbel mee!

O.l.v.:

mevrouw D. Broersen en
pastoor E. Jongerden
Datum en tijd: 20 sept om 20.00 uur
Plaats:
Pastorie Odulphus, Assendelft
Aanmelden:
odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl.

Datum en tijd: 15 oktober om 20.00 uur
Plaats:
Pastorie Odulphus Assendelft
Begeleiding:
I.W. Tilma pr.
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Joodse feestdagen: de maand tisjri
De maand tisjri (september
en oktober) is de
belangrijkste tijd van het
Joodse jaar.
Het is de maand van de hoge
feestdagen Joods Nieuwjaar
en Grote Verzoendag, en van het
Loofhuttenfeest, het Slotfeest en Vreugde der
Wet. Een intense periode dus, waarin vreugde
en inkeer elkaar afwisselen. Een periode ook
die de Joden van nu verbindt met een lang
verleden. Grote Verzoendag en het

Loofhuttenfeest worden al genoemd in de
Bijbel.
Tineke de Lange, beleidsmedewerker voor de
Katholieke Raad voor het Jodendom en
docente Judaïca aan het Bonifatiusinstituut
van het bisdom Haarlem-Amsterdam vertelt
meer over de achtergrond en betekenis van
deze feesten met beelden en als het lukt
muziek.
Datum en tijd: 25 oktober om 20.00 uur
Plaats:
Petruskerk Krommenie
Begeleiding:
Tineke de Lange

Kerkenpad
In de 14e eeuw ommuurd en door de
toenemende vuurkracht van kanonnen
daarna met een vestingwal omgeven. Alles
binnen een rechthoek van 250 bij 400 meter,
goed beloopbaar dus, zodat het rollator
gehalte vrij hoog was. Een gevuld programma
met een bezoek aan de Nicolaaskerk, ooit als
katholiek kerkgebouw neergezet, door de
protestanten overgenomen en nu druk
gebruikt met maar liefst 800 kerkgangers
door een ‘stevige’ hervormde gemeente. In
de kerk die vanwege de vele kerkgangers
dicht bezet is met stoelen, zijn na
restauraties restanten van middeleeuwse
muurschilderingen onder de witkalk vandaan
gekomen.

Drie maal zijn we op Kerkenpad geweest naar
Elburg en Hierden. Mochten in voorgaande
jaren de weersomstandigheden erg
uiteenlopend zijn. Dit jaar waren er in de
categorie warm de gradaties: lekker warm,
zeer warm en te warm. Driemaal een bus vol
bedevaartgangers via de Flevopolders naar
het oude Vestingstadje Elburg.

Een mooi verhaal is dat van mevrouw
Feith die op haar sterfbed haar erfgenamen hoorde ruziën over de
erfenis en toen ze weer bij kwam en
aanspreekbaar was via de notaris haar
nalatenschap aan de bejaarden en de
kerk naliet. Er kwam een reclame-slogan in
mijn hoofd op: ‘dat zouden meer mensen
moeten doen’.
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Daarna was er een gezamenlijk bezoek aan
de sjoel van Elburg. In de 18e eeuw kwamen
vanuit het Oosten van Europa Joden die het
burgerschap van Elburg aanvroegen.
Uiteindelijk was de groep zo groot dat men
als gemeente een eigen gebedshuis kon
stichten. Door de deportatie en de moord op
de Joodse bevolking is de synagoge na de
oorlog gebruikt als verenigingslokaal, maar
sinds een aantal jaren weer ingericht zoals
het was als een museum gebedshuis met
indrukwekkende verhalen over de
vermoorde leden van de gemeente.

geboren, in Frankrijk en Duitsland werkte en
die naar de regel van Augustinus een
kloosterorde stichtte: ‘Samen één van hart en
één van ziel leven op weg naar God.’

Na de lunch in de gastvrije Ichtuskerk even
buiten de vesting was er de keuze om één
van de drie musea te bezoeken.
Het Bottermuseum dat het verhaal vertelt
over de verdwenen visserijvloot in de
voormalige Zuiderzee, het orgelmuseum in
het oude stadhuis, en het Stedelijk Museum
in het eeuwenoude Agnietenklooster, met
een ooievaarsnest op de schoorsteen. Of
verkoeling onder de bomenrijen op de
vestingwal met soms een warme bries.

Met een fel schijnende zon in het gezicht
reden we naar huis. Drie geslaagde dagen
van de 19e editie van het Zaanse Kerkenpad/
Bedevaart/Dagje uit. Bijzonder vanwege de
gastvrijheid die we overal mogen ontmoeten
op de plaatsen waar we ontvangen worden.
Bijzonder vanwege de steeds weer groeiende
contacten van mensen uit de Zaanse
parochies.

Buiten zagen we de prachtige vijver
opdrogen. De eerste maal was de beek droog
gevallen, de tweede maal was het water weg
en de derde maal was de bodem gescheurd
door de droogte. Ook onderweg naar het
restaurant in de Harskamp zagen we op de
Veluwe de gevolgen van de droogte op
verdorde weilanden en akkers.

Vervolgens ging de bus naar Hierden waar de
Norbertijnen in 1950 een gemeenschap
hebben gesticht vanwege overbevolking in
het klooster van Berne Heeswijk. Een
vervallen kasteel werd een nieuw thuis.
Leden van de gemeenschap vertelden over
het Norbertijns leven. Dienstbaar zijn waar
dat mogelijk is. De komst van de paters in
hun witte gewaden werd met argwaan
bekeken in dit van oudsher protestantse deel
van Nederland. Het ijs werd gebroken
doordat paters ook oppasten bij families in
de buurt wanneer ouders afwezig waren.

Waar gaan we volgend jaar naar toe, we
weten het nog niet, maar u bent de eerste
die het leest.

In de kapel hebben we gevierd met als
thema: Mensen van de weg. Norbertus was
een gedreven verkondiger die in Gennep

Matthé Bruijns en Ko Schuurmans
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‘Walk of peace’
In het kader van de Vredesweek 2018
Op zaterdag 15 september 2018 organiseert
de Stichting Samenbindende Projecten
Zaanstreek een ‘Walk of Peace’, een initiatief
van de landelijke vredesbeweging Pax.
De ‘Walk of Peace’ wordt gehouden in
Assendelft, in samenwerking met de kerken
in Assendelft en de stichting Ar-Rahma &
Kleurrijk Saendelft.

Stichting Samenbindende Projecten (SSPZ)
Met deze activiteit zet de stichting de traditie
voort van de opgeheven werkgroep
Jodendom, Christendom en Islam, die vele
jaren een interreligieuze activiteit in de
vredesweek organiseerde.

De start is om 14.00 uur. Binnenkort volgen
details over de te lopen route, de startplaats
en het programma. De wandeling zal in ieder
geval worden afgesloten met een kort
interreligieus vredesgebed.

Nadere informatie bij:
Bert Valk.
Tel: 06-40366883
Email: bertvalk53@telfort.nl

Vrijwilligersdag Bisdom Haarlem-Amsterdam
Op zaterdag 13 oktober 2018 houdt Bisdom
Haarlem-Amsterdam een diocesane
vrijwilligersdag in het Heiligdom Onze Lieve
Vrouw ter Nood te Heiloo.

Vrijwilligers worden uitgenodigd van 10.00
tot 16.30 uur bij Onze Lieve Vrouw ter Nood
in Heiloo. Voor de lunch wordt gezorgd.

Van fouten leren
Een kort, inspirerend voorbeeld
Thomas Edison had 2.000 keer geprobeerd
om de gloeilamp uit te vinden. En niets leidde
tot het gewenste resultaat. Toen zei zijn
assistent: ‘Al ons werk is voor niets geweest.
We hebben niets geleerd.’
‘We hebben inderdaad een lange weg
afgelegd’, zei Edison. ‘En we hebben veel
geleerd. We hebben 2.000 manieren ontdekt
die niet werken. We weten steeds beter wat
niet tot het gewenste resultaat leidt. Vanuit
deze lessen zal er een dag komen dat de
gloeilamp straalt.’

Wat een prachtig verhaal. Soms zit het tegen
en hoe besluit je er dan zelf mee om te gaan?
Ik kan zelf veel kracht en energie halen uit
bovenstaand verhaal. Online actief zijn en
proberen mijn positieve bijdrage te
verbeteren, betekent veel uitproberen. En
ook vaak zien dat iets niet zo goed werkt.
Dankbaar zijn voor alle lessen, voor alle
nieuwe wijsheid. En dan door blijven gaan,
op zoek naar wat wel goed werkt.
Welk inspirerend verhaal helpt jou verder?
Mark Verhees
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Naar Rome en/of het Heilig Land
met diaken Rob Mascini
Rome 27 november t/m 2 december 2018
Heilig Land 27 maart t/m 3 april 2019

Ook kunt u mee naar het Land van de
Bijbel…!

Een boeiende en gevarieerde reis van acht
dagen naar Israël. Dé manier om in goed
gezelschap in korte tijd veel te zien van dit
mooie land.
We bezoeken natuurlijk de heilige plaatsen
Jeruzalem en Nazareth. Ook gaan we naar
het meer van Tiberias, de Berg Thabor en
zullen we drijven op de Dode Zee.
We gaan het land zien waar we zo vaak over
gehoord hebben. We treden in de
voetsporen van Jezus zelf. We zullen ter
plaatse de Bijbelverhalen lezen en ons geloof
verdiepen.
Het zal een kleine groep worden (minimaal
15 en maximaal 25 mensen).
We vliegen rechtstreeks met EL AL. Op basis
van Volpension gaat de reis ca. € 1700,-kosten. De definitieve reissom zal in oktober
bekend zijn.
Vooraf zal er voor de reizigers een
informatiebijeenkomst gehouden worden.
Pas in oktober als de reissom definitief
bekend is, wordt de voorlopige inschrijving
omgezet in een definitieve boeking.

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob
Mascini van het bisdom HaarlemAmsterdam. In het komende seizoen ga ik
met kleine groepen mensen weer op zoek
naar de wortels van ons geloof. Het zullen
weken zijn van bezinning en bedevaart, maar
ook van ontmoeting met elkaar en
ontmoeting met de eerste christenen in
Rome en in het Heilig Land.
In Rome zullen we ons laten inspireren door
de oudste afbeeldingen van ons geloof. Het
zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude
fresco’s. Zo zal deze reis zeker ook een
bezinning zijn op ons eigen geloof in de kerk
en de maatschappij van vandaag. Natuurlijk
zullen we de paus ontmoeten en zullen we de
eucharistie vieren in de Friezenkerk. We
dwalen door de oude straatjes van de stad.
We bezoeken de grote monumenten. En ik
breng u naar de plekjes waar de gewone
toeristen niet komen, het huisje van Petrus,
zijn graf diep onder de Sint Pieter, prachtige
onbekende kerkjes en pleintjes.

Nadere informatie voor beide reizen:
www.drietour.nl/mascini.
Pastorale begeleiding:
Pastor Rob Mascini (023-5291484)
robmascini@gmail.com

Meer info vindt u op de website van Drietour
www.drietour.nl/rob-mascini-rome.
Inschrijfformulieren kunt u aanvragen bij
a.kammeraat@drietour.nl of bij
robmascini@gmail.com.

Uw reis wordt verzorgd door Drietour
https://www.drietour.nl.
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En altijd krijgt Eva weer de schuld!
heeft gemaakt in deze 15de eeuwse
Martinikerk, gebouwd in de tijd dat Bolsward
floreerde door handel en scheepvaart.

Op een van de zijkanten van de schitterende
laatmiddeleeuwse koorbanken in de
Martinikerk in Bolsward zag ik een wulpse
dame met grote borsten afgebeeld. Staat zij
symbool voor de ondeugd van de
onkuisheid? Is dat niet gek zo’n blote dame
vlak bij het hoogheilige altaar? Voor de
middeleeuwse mens echter bestond er geen
scheiding tussen het heilige en het wereldse.
De randversieringen van vrome
getijdenboeken bijvoorbeeld bevatten heel
wat alledaagse en niet zelden ondeugende
figuren. De luchtbogen en daken van kerken
en kathedralen zijn vaak bevolkt met allerlei
vreemdsoortige vaak demonische wezens. Je
vindt ze ook in de kerk, zelfs vaak vlak bij het
altaar. Je ontdekt die bizarre mengeling van
het meest verhevene en het alledaagse
vooral in het snijwerk aan de koorbanken.

De afbeelding van een wulpse dame om de
onkuisheid van de koorheren te symboliseren
getuigt wel van een oud en lang verbreid
vooroordeel. Waarom een vrouw? Het gaat
hier toch om de geilheid van mannen?
Waarom had men niet gekozen voor de bok
die ook wel gebruikt werd om de onkuisheid
te verbeelden? Of waarom werd er niet een
macho-vent uitgesneden met een heel grote
piemel? Zoals andere ondeugden werden
gesymboliseerd door afbeeldingen van
vrouwen, die er bovendien dikwijls wanstaltig
en onverzorgd uitzagen, werd ook hier
gekozen voor een vrouwenfiguurtje. Maar
waarom? Zijn we nog steeds niet verlost van
het waanidee dat Eva en alle vrouwen na
haar de schuld zijn van wanneer mannen Adam voorop - zich laten verleiden? Denken
wij nog altijd dat vrouwen de zonde in de
wereld hebben gebracht? Waarom zegt de
verkrachter van zijn slachtoffer: maar ze zag
er zo verleidelijk uit! Waarom laat de strenge
moslim zijn vrouw ingepakt over straat lopen
uit angst dat mannen anders door haar
uiterlijk worden verleid? Maar wie verleidt
eigenlijk wie?

Dikwijls had ook de houtsnijder de vrijheid
genomen om op de misericorden, die
barmhartige steuntjes aan de zetels in het
koor om het lange bidden wat dragelijker te
maken, de gekende ondeugden van de
koorheren die er altijd zaten uit te beelden.
Was iemand gierig? Dan werd de gierigheid
afgebeeld. Was hij lui? De misericorde
toonde aan dat men er van wist. Zo is het ook
in de koorbanken in de Martinikerk in
Bolsward.

Als ik kijk naar de rondborstige vrouw op de
koorbank kan ik ook besluiten om haar te
zien als afbeelding van het schone van Gods
schepping. En dan wordt het:
‘en God zag dat het goed was’, héél goed!
De bronstige kanunnik is toch al op zijn
nummer gezet omdat heel Bolsward van zijn
ondeugd wist!

Maar de wulpse vrouw aan de zogeheten
wang - de zijkant van een der koorbanken - in
Bolsward: waarom wordt zij afgebeeld? Om
de koorheer die daar heel dicht bij het altaar
zijn plek had er op te wijzen dat men heel
goed wist dat hij het met het celibaat niet zo
nauw nam, en zich dikwijls liet verleiden door
dames van lichte zeden? Of was het bedoeld
om de hele rij kanunniken te wijzen op hun
zedeloos gedrag? Om hen te waarschuwen
zich vooral netjes en deugdzaam te
gedragen? We weten het niet, zoals we ook
niet weten wie dit prachtige houtsnijwerk

En voor ons?
Toch goed dat #MeToo er is!
Ko Schuurmans, pastor
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Voor jong en voor oud(er)

De gelukkige prins
Er was eens een kleine zwaluw die in de
herfst op weg was naar het warme zuiden.
Op een avond rustte hij uit bij een standbeeld
van een prins dat helemaal met goud bedekt
was en op het zwaard zat een rode robijn.
Hij wilde gaan slapen. Maar op dat ogenblik
viel er een dikke druppel op zijn rug. Hij keek
op naar de sterrenhemel en zei: ‘Wat
vreemd! Er is geen wolk aan de hemel en
toch regent het.’ Er viel nog een druppel en
nog een. Nu vloog de zwaluw omhoog en
ging op de schouder van de prins zitten. Daar
zag hij dat er tranen over zijn gouden wangen
stroomden. ‘Wie ben je?’ vroeg de zwaluw.
‘Ik ben de gelukkige prins.’

Er waren veel arme kinderen in de stad. De
prins vroeg de blaadjes goud van zijn
schouders te halen en aan de armen geven.
Dag na dag pikte hij blaadje na blaadje van
het zuivere goud eraf, totdat de gelukkige
prins er heel dof en grijs uitzag.
De winter was gekomen en de zwaluw kreeg
het almaar kouder, maar hij wilde de prins
niet verlaten. Hij hield teveel van hem.
Maar tenslotte wist hij dat hij ging sterven.
Hij had nog net genoeg kracht om nog één
keer te vliegen naar de schouder van de
prins. 'Vaarwel, lieve prins!' mompelde hij.
'Mag ik je kussen?' Hij kuste de gelukkige
prins op de lippen en viel toen dood aan zijn
voeten.

‘Waarom huil je dan?’ vroeg de zwaluw.
‘Toen ik nog leefde wist ik niet wat tranen
waren,’ antwoordde de prins, ‘want ik
woonde in een paleis waar geen verdriet
werd toegelaten. Er was een hoge muur om
de tuin heen en het kwam nooit bij me op om
te vragen wat er achter die muur lag. Zo
leefde ik en zo stierf ik.

De volgende dag liep de burgemeester op het
plein in gezelschap van de gemeenteraadsleden. Toen hij het beeld zag zei hij. 'Wat ziet
de gelukkige prins er haveloos uit!'
De robijn is uit zijn zwaard gevallen en hij is
niet langer van goud,' zei de burgemeester.
'In feite is hij niet veel beter dan een
bedelaar.' Het beeld van de gelukkige prins
werd weggehaald.

Nu ik dood ben, hebben ze me hier zo hoog
neergezet dat ik alle ellende van mijn stad
kan zien en ik kan niet anders dan huilen.
Daar ginds zie ik een vrouw. Op het bed in
een hoek van de kamer ligt haar zieke
zoontje. Hij heeft koorts en vraagt om een
sinaasappel. Maar zijn moeder heeft niets
anders voor hem dan water en daarom huilt
hij nu. Kleine zwaluw, wil jij daar de robijn uit
mijn zwaard brengen? Ik sta vast op mijn
voetstuk en kan geen stap verzetten’. ’Ik ben
op weg naar het zuiden,’ zei de zwaluw, ‘ik
moet vannacht uitrusten om morgen verder
te vliegen.’ ‘Wil je niet één nacht bij me
blijven en mijn boodschapper zijn?’ De
zwaluw pikte de rode robijn uit het zwaard
van de prins en legde die op haar tafel.

Toen smolten ze het beeld in een oven en de
burgemeester hield een vergadering om te
besluiten wat er moest gebeuren.
'We moeten natuurlijk een ander beeld
hebben,' zei hij. 'En het zal een beeld van
mijzelf zijn.' 'Van mijzelf?!,'
zeiden de gemeenteraadsleden
en vervolgens maakten
ze ruzie. Het laatste
wat ik van ze hoorde,
was dat ze nog steeds
ruzie maakten.
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De vieringen in Regio Zaanstreek
H.H. Martelaren St. Petrus
van Gorcum
Koog a/d Zaan Krommenie
Za 8-9
Zo 9
sept.
23e zo
dhj
Za 15
sept.

GEEN VIERING
10:30 uur
Woord-Communie Oecumenische
Pastor
viering in het
Schuurmans
Agathepark
Marbosko
Eucharistie
Pater Noom
Samenzang
Startviering

H. Maria
Magdalena
Wormer

Onze Lieve
H. Bonifatius
Vrouw Geboorte
Wormerveer
Zaandam

H. Jozef

H. Magdalena

H. Odulphus

Zaandam

‘tKalf Zaandam

Assendelft

DOP viering
Koor All Ages

Woord-Communie Eucharistie

Woord-Communie Eucharistie
Eucharistie
Diaken J. Hoekstra Pastor Bunschoten Intrede Pastor
Alle koren
Caecilia
Nico Kerssens
Caecilia

Pastor Goedhart

Eucharistie
Pastor Goedhart

Woord-Communie Woord-Communie Startviering
Zo 16
sept.24e Pastor Molenaar Pastor Dijkers
Woordsamenzang
Koor
St.
Caecilia
zo dhj
Communie
Pastor Casalod
Alle koren
Za 22
GEEN VIERING
sept.
Woord-Communie Startviering
Zo 23
Woord-Communie
sept.25e Pastor Dijkers
Marbosko
Pastor Bruijns
zo dhj
Koor Rotsvast
Za 29
Eucharistie
sept.
Pater Noom
Koor St. Caecilia
Woord-Communie Eucharistie
Zo 30
sept.26e Pastor Bruijns
Pastor Stam
zo dhj samenzang
Samenzang
Vrij 5
Okt

Pastor Dijkers
Samenzang

DOP
Caeciliakoor

Woord-Communie Eucharistie

Pastor Bruijns

Pastor Goedhart

Cantare

GEEN VIERING
i.v.m. Dam tot
Dam
Woord-Communie GEEN VIERING
Pastor Casalod
i.v.m. Dam tot
samenzang
Dam

Eucharistie
Pastor Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
Pastor Bunschoten

Woord-Communie Eucharistie
Pastor Waardijk Intrede Pastor
Gemengd koor
Nico Kerssens
Pastor Bunschoten
Caecilia
Eucharistie
Pastor Bunschoten
orgelspel
Woord-Communie Eucharistie
Eucharistie
Pastor Hoekstra Pastor Kerssens
Pastor Bunschoten
Gemengd koor
Caeciliakoor
Caeciliakoor

Eucharistie
Pastor Goedhart
Woord-Communie Woord-Communie Eucharistie

Pastor Hoekstra
Caeciliakoor

Pastor Baars
samenzang

Pastor Goedhart
9.30 uur
Eucharistie
Pastor Goedhart

Eucharistie
Pastor Kerssens

Eucharistie
Pastor Beemster
Caeciliakoor

Eucharistie
Pastor Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
Pastor Bunschoten
Caeciliakoor
Eucharistie
Pastor Kerssens
Herenschola

H.H. Martelaren
van Gorcum
St. Petrus
Koog a/d Zaan Krommenie
Za 6
okt.

H. Maria
Magdalena
Wormer

Eucharistie
Pater Noom
Samenzang

Woord-Communie Woord-Communie Eucharistie
Zo 7
e
okt.27 Pastor Molenaar Pastor Casalod
Pastor Vermunt
Koor St Caecilia Koor All Ages
zo dhj samenzang

Za 13
okt.

Woord-Communie
Pastor Bruijns
Koor Rotsvast

Zo 14
Eucharistie
okt.28e Pastor Kerssens
zo dhj Marbosko

Woord-Communie Oecumenisch

Za 20
okt.

Eucharistie
Pater Noom
Samenzang

Pastor Molenaar Pastor Bruijns
Koor St. Caecilia New Spirit

Woord-Communie Woord-Communie Eucharistie
Zo 21
e
Pastor Baars
okt.29 Pastor Bruijns
Pater Noom
zo dhj samenzang
Koor St. Caecilia Caeciliakoor
Za 27
Eucharistie
okt.
Pater Noom
Samenzang

Onze Lieve
H. Bonifatius
Vrouw Geboorte Oostzijde 12
Wormerveer
Zaandam

H. Jozef
H. Magdalena
Veldbloemen- Kalf 160
weg 2 Zaandam Zaandam

H. Odulphus
Dorpsstraat 570
Assendelft

Eucharistie
Pastor
Bunschoten
Woord-Communie Eucharistie
Pastor Bruijns
Pastor Goedhart

-

Eucharistie
Pastor Kerssens
orgelspel
Eucharistie
Pastor Bunschoten
Pastor Fieggen
Caeciliakoor
Eucharistie
Pastor Bunschoten
orgelspel

Woord-Communie Eucharistie

Pastor Waardijk

Pastor Kerssens
Liturgiekoor

-

-

Cantare

Eucharistie
Pastor Goedhart

-

Woord-Communie Eucharistie
Pastor Hoekstra Pastor Goedhart
samenzang
Pastor Fieggen
N-H Byzantijns
Mannenkoor
Eucharistie
Pastor Kerssens

Woord-Communie Eucharistie

Woord-Communie Eucharistie
Pastor Casalod
Pastor Goedhart
Cantare

Woord-Communie Woord-Communie Woord-Communie Eucharistie
Zo 28
e Pastor Schuurmans
Pastor Bruijns
Pastor Casalod
okt. 30
Pastor Kerssens
zo dhj Marbosko
Koor Rotsvast
Caeciliakoor
samenzang

Pastor Casalod
Gemengd koor

Eucharistie
Pastor Bunschoten Pastor Dijkman
Caeciliakoor
Caeciliakoor

-

-

DOP
Koor Con Brio

Eucharistie
Eucharistie
Pastor Bunschoten Pastor Kerssens
Caeciliakoor
Koor Da Capo

Jubileumconcert Zaans
Interkerkelijk
Mannenkoor
Eucharistie
Woord-Communie Eucharistie
Pastor Goedhart Pastor Waardijk Pastor Beemster
Gemengd koor
Caeciliakoor

Eucharistie
Pastor Bunschoten
Herenschola

Eucharistie
Pastor Kerssens
orgelspel
Eucharistie
Pastor Bunschoten
Caeciliakoor

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen
zo dhj = zondag door het jaar
elke dinsdag in oktober om 19.00 uur Rozenkransgebed in de H. Magdalena ‘t Kalf

In Memoriam
In memoriam: Rie Smit - Dekker, † 17 juli 2018
Dinsdag 17 juli is Rie Smit – Dekker overleden
op de bijzonder hoge leeftijd van 96 jaren. Ze
werd geboren in Amsterdam waar zij Frans
Smit leerde kennen.
In 1949 trouwden zij voor de wet om een
eigen woning te verkrijgen en twee jaar later
voor de kerk. In het nieuwe Slotervaart
kregen zij een flat. Drie dochters en een zoon
werden er geboren. De kinderen vertelden
over een goede jeugd met zorgzame ouders.
En er zijn mooi herinneringen aan het
strandhuis bij Bloemendaal aan Zee. Er werd
gezocht naar een ruimere woning en zo
kwamen ze eind 60-er jaren naar de
Zaanstreek waar ze op diverse plaatsen
hebben gewoond. Er was een traditionele
rolverdeling. Frans zorgde voor het inkomen
en Rie voor het gezin. Ze was buitengewoon
bekwaam in het naaien. En toen ze later een
bedrijfje in sportprijzen begonnen heeft ze
eindeloos vaantjes en franjes bevestigd. Toen
de kinderen uitzwermden en ze grootouders

werden werd haar man ernstig ziek en raakte
hij zijn beide onderbenen kwijt. Desondanks
reden ze met hun aangepaste auto met
rolstoel achterin door heel Europa en gingen
zelfs naar Indonesië. In 1997 overleed Frans,
ze woonden toen aan de George
Gershwinstraat naast Guisveld. Rie werd
actief als vrijwilligster bij de kerkdiensten
daar. Ze ging iedere week zwemmen in de
Zaangolf en haar 90e verjaardag in het
zwembad haalde ook de krant. Ze werd
overgrootmoeder van 11 kleinkinderen, maar
in de laatste fase van haar leven is ze
regelmatig gevallen, maar dan ben je
tegenwoordig te ‘goed’ voor een
verzorgingshuis. Uiteindelijk kwam ze in
Oostergouw waar ze is overleden na een
lange en betekenisvolle levensweg.
Na de kerkdienst in onze parochiekerk is haar
lichaam gecremeerd.
Matthé Bruijns, pastor

Reacties op de viering van 12 augustus 2018
Het feest van Maria ter Hemelopneming
werd gevierd met voorganger Pater Noom.
De teksten en gezangen waren heel
zorgvuldig samengesteld door het team dat
zorg draagt voor de diensten.

Een terugblik op de eucharistie viering van 12
augustus waarbij de H. Maria, in verband met
de viering van Maria ten Hemel opneming,
een royale plaats kreeg toebedeeld. Ook het
Maria altaar in de linker nis, was met veel
vakmanschap versierd. Een plateau
opgemaakt met witte rozen en centraal een
Martelaren kaars en de diverse kaarsen van
Maria vrienden.

Er waren mooie gezangen met mooie teksten
en alle zorg die mogelijk en voor handen was,
is aangewend om dienst zo aan te bieden.
Daarvoor mijn hartelijke dank.
Ga zo door.
Vriendelijke groet.

Alles bij elkaar was het een viering waaraan
men zich een week of meer kan laven.
Ik hoop dat u het ook zo hebt ervaren.
Groet,

Anneke de Jong-Betjes.

Wim Miltenburg
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Intenties Martelaren
Zondag 9 september 2018
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest
Guda Huijboom
Overledenen familie Bergervoet-van DealRanzijn
Zegen over een nieuw levensjaar
60-jarig huwelijk Dini en Arnold MarkxBakkum

Zondag 30 september 2018
Rie van Sante
Overleden ouders Goudriaan-Vergeer
Daan en Tini Goudriaan-van Lieshout
Joop en Tineke Goudriaan-Komen
Johannes van de Toorn
Hendrik Engelbert Holkamp
Zondag 7 oktober 2018
Guda Huijboom

Zondag 16 september 2018
Aldert Johannes Hooijschuur
Coba Hooijschuur-Kaatee
Joop Beijer
Tonny Winters-Berendsen
Henk Smit
Margriet Leo-Rijken
Jenny Mary van Zeelt-de Neef

14 oktober 2018
Dorus Lionarons
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest
James Baly
Joop Beijer
Henk Smit
Margriet Leo-Rijken
Jenny Mary van Zeelt-de Neef
Bep Miltenburg-van Breemen
Rie Smit-Dekker
Overledenen familie Bergervoet-van DealRanzijn

Zondag 23 september 2018
James Baly
Dorus Lionaronds
Bep Miltenburg-van Breemen
Rie Smit-Dekker

Zondag 21 oktober 2018
Aldert Johannes Hooijschuur
Coba Hooijschuur-Kaatee
Tonny Winters-Berendsen

Bedankje
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Beste parochianen,
Gebouwen
De parochie van de Martelaren kampt met
sterke vergrijzing van parochianen, afname
van vrijwilligers en steeds minder inkomsten.
Verandering in deze is niet te verwachten.
De parochieraad van de Martelaren vindt
gewoon doorgaan tot de laatste snik
onverstandig. Nu de huizenmarkt weer
aantrekt ziet de parochieraad mogelijkheden
bij een herbestemming van het kerkgebouw.

Hieronder een kleine samenvatting van wat
o.a. besproken en afgehandeld is in de
laatste vergadering van het PU bestuur.
Pastoraal
het afscheidsfeest van kapelaan Johannes
van Voorst op 1 juli jl is
een mooi feest geweest met een prachtig
zonnetje in de tuin van de pastorie. Dank aan
ieder die hieraan heeft bijgedragen. Johannes
heeft het zeer op prijs gesteld dat er uit bijna
alle Zaanse parochies vertegenwoordigers
aanwezig waren.

Na breed overleg met alle betrokken partijen
is gekozen voor verkoop van het kerkgebouw
van de Martelaren van Gorcum. Voor deze
verkoop is het PU-bestuur de verkopende
partij. De Zaanse makelaar Brantjes zal
binnenkort de opdracht krijgen om een
waardige bestemming voor het kerkgebouw
te zoeken.

Financiën
Alle kerken hebben dezelfde grote
kostenposten: gebouw, pastoraat en afdracht
Bisdom.
De jaarrekening van de Martelaren van
Gorcum en Maria Magdalena Wormer zijn
ingediend. Krommenie en Wormerveer
hebben een kleine achterstand.

Met vriendelijke groet,
Marga Breed
Secretaris
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Beste parochianen,
Omdat we nu als parochie een
overkoepelend bestuur hebben, heeft de
parochieraad het bestuur van de Personele
Unie Zaanstreek Noord gevraagd om stappen
te ondernemen voor een herbestemming van
ons kerkgebouw. Het bestuur heeft hierover
contact opgenomen met het bisdom. Op
advies van de econoom van het bisdom zijn
verschillende partijen benaderd voor verkoop
van de kerk. Uiteindelijk heeft het PU bestuur
gekozen voor een Zaanse makelaar t.w.
makelaar Brantjes die bekend is met de
Zaanstreek en de verkoop van
kerkgebouwen. Deze makelaar zal binnenkort
de opdracht tot verkoop krijgen.

In het verleden heeft de parochieraad
beloofd u te informeren over de toekomst
van onze parochie. Nu wordt binnenkort een
stap gezet die leidt tot verandering.
Hierbij denken we aan de toekomst van ons
gebouw én aan de toekomst van onze
geloofsgemeenschap.
We zien allemaal dat onze gemeenschap
kleiner en ouder wordt. Dat geldt ook voor
onze vrijwilligers. De inkomsten lopen terug.
Gelukkig hebben we nog "een spaarpot" om
het nog even uit te kunnen zingen. Ons
kerkgebouw verkeert in redelijke staat en
behoeft op korte termijn geen groot
onderhoud. Maar gewoon doorgaan met
onze gemeenschap in onze Martelarenkerk is
onverstandig. Nu hebben we nog de tijd om
de zaken goed te regelen en zo samen op
weg te gaan naar de toekomst.

In september zal een parochiebijeenkomst
georganiseerd worden waarin u
geïnformeerd wordt over de voortgang en
waar u vragen kunt stellen en wellicht ook
ideeën kunt inbrengen.

Over die weg heeft de parochieraad
indringend nagedacht, mogelijkheden
onderzocht en voorstellen bekeken. Een
aantal jaren geleden zijn er stappen gezet om
ons kerkgebouw een andere bestemming te
geven. Toen waren er plannen om woningen
te bouwen in de kerk. Deze plannen hebben
in de kerk ter inzage gelegen, maar zijn door
de crisis in de woningmarkt niet uitgevoerd.
Nu de markt weer aantrekt ziet de
parochieraad weer kansen op verkoop.

We begrijpen dat dit geen prettige
boodschap is. We zijn allemaal verknocht aan
ons kerkgebouw. Het is ons thuis. We komen
er graag, we delen lief en leed op deze plek
en werden zo gemeenschap. De parochieraad
gaat dan ook z’n uiterste best doen om onze
parochiegemeenschap bijeen te houden, ook
al moet dat onder een ander dak.
De parochieraad

Parochiebijeenkomst
De parochiebijeenkomst betreffende de toekomst van onze parochie en kerkgebouw is gepland op
zondag 30 september in onze kerk na de zondagse viering.
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Kerkenpad 2018
Een warme en zonovergoten dag is het, de 2e
augustus. De derde en laatste Kerkenpad van
dit jaar. Wat een verschil met vorig jaar, toen
wij Twente bezochten in de stromende
regen.
Voor ons is het alweer het vijfde jaar op rij
dat we meegaan met deze bedevaart. En met
veel plezier, want ik zou het voor geen goud
willen missen.
Wat al meteen opvalt is de grote opkomst
van parochianen van onze eigen
Martelarenkerk op bedevaart naar Elburg en
Hierden in de provincie Gelderland.
De inmiddels ervaren reisleiding ligt bij
pastores M. Bruijns en K. Schuurmans Zij
laten de dag gladjes verlopen en chauffeur
Dirk van de firma Hellingman rijdt ons in een
bus met airco.

De eerste stop is in het Gelderse Elburg, bij
de Ichtus kerk, waar wij met z'n zestigen
gastvrij worden ontvangen met koffie, thee
en appeltaart met slagroom.
Gelouterd klimmen we de bus weer in om
naar de rand van het oude vestingstadje te
rijden.
Autoverkeer wordt daar met mate
toegestaan en busverkeer al helemaal niet.
Dat zou ook niet kunnen in de smalle
hobbelstraatjes van dit prachtige stadje.
We lopen naar de Grote of St. Nicolaaskerk
uit het jaar 1397. Wij krijgen daar een
grondige en duidelijke uiteenzetting over de
vaderlandse geschiedenis in het algemeen en
die van Elburg en de Grote Kerk in het
bijzonder. De torenspits verdween na een
blikseminslag en men heeft dat maar zo
gelaten. Verder is de kerk nog in goede
conditie en heeft een prachtig orgel.

Pastores Bruijns en Schuurmans leggen uit
wat ons vandaag zoal te wachten staat. Ook
deze keer gaat regelmatig de snoeppot rond,
waar gretig gebruik van wordt gemaakt.
Rijdend door de Noord-Oost Polder, worden
we attent gemaakt op pretpark Walibi en het
veld waar het Lowland Festival jaarlijks wordt
gehouden. We laten deze
evenementencomplexen achter ons, want wij
hebben ons eigen uitje en daar kijken we
allemaal naar uit.

Hierna lopen wij door de keistraatjes naar
het pas vernieuwde Museum Sjoel Elburg.
Het museum ligt naast de voormalige Sjoel
(naar het Duitse woord Schule hetgeen
synagoge betekent).
Het museum biedt een schat aan informatie
over het Joodse leven in Elburg, hoe deze
bevolkingsgroep daar terechtkwam en wat
het op drift geraakte Joodse volk door de
eeuwen heen overkwam. Omdat ik zelf van
Joodse afkomst ben, maar een RK-opvoeding
heb gehad, is dit bezoek voor mij heel
waardevol.
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We lopen terug naar de bus, die ons weer
afzet bij de Ichtus-kerk, waar wij onze
broodjes gaan eten. Voor koffie, thee en
melk wordt gezorgd. De organisatie aldaar
verdient een groot compliment!

We gaan naar Hierden, naar De Essenburgh,
het klooster van de orde der Norbertijnen.
Deze voormalige buitenplaats ligt op een
groot landgoed met parkachtige allure.
Helaas staat er geen water meer in de vijvers
vanwege de aanhoudende droogte. Het
klooster heeft tegenwoordig
logeermogelijkheden. Er woont nog een
kleine gemeenschap van elf Norbertijnen,
waaronder een aantal vrouwelijke leden. In
de kapel krijgen wij van een van de
Norbertijnen uitgebreide informatie over hun
orde, het klooster en hun dagbesteding.
Daarna begint voor ons de viering door
pastor Bruijns, begeleid op het orgel door
pastor Schuurmans.
Het klooster biedt tegenwoordig
logeermogelijkheden. Het moet een oase van
rust zijn. Er bestaat een website:
www.norbertijnenhierden.nl.
We beëindigen dit bezoek met een
groepsfoto op de trap van het klooster. Deze
foto is te groot om hierbij af te drukken,
maar zal waarschijnlijk geplaatst worden op
onze eigen website.

Aansluitend is er tijd om ofwel een van de
musea te bezoeken ofwel het mooie Elburg
nader te verkennen. Wij kozen voor het
laatste. Op deze warme dag is het belangrijk
om voldoende te drinken.We krijgen flesjes
drinken mee en bij terugkomst een pakje
frisdrank.
De geschiedenis van Elburg gaat terug tot
796, het kreeg stadsrechten in 1233. Je
waant je werkelijk in de middeleeuwen, zo
kuierend door de smalle steegjes over de
keienstraatjes. Elke keer weer sta je
verbaasd over de prachtige doorkijkjes. En
niet te vergeten, even een kijkje nemen bij de
oude stadspoort De Vischpoort.

We zoeken onze bus weer op en rijden, zoals
vanouds zou ik bijna zeggen, naar
Partycentrum De Molen in de Harskamp.
Daar wachten ons eerst drankjes en daarna
een heerlijk buffet. Het smaakt allemaal
prima en het is reuze gezellig. Bij vertrek
worden wij door het voltallige personeel
uitgezwaaid.
Zoals aan alles komt ook aan deze dag een
eind. Op de terugweg worden alweer ideëen
geopperd over een volgende bestemming.
Mensen die niet zijn meegegaan hebben
beslist iets gemist. Wie weet … volgend jaar?
U bent van harte welkom!

Over de vestingwallen loopt een pad waar je
heerlijk kunt wandelen in de schaduw van
grote bomen. En dan ineens ontwaar je op
een schoorsteen een ooievaar op een enorm
nest. Hij kijkt rustig uit over de rode
pannendaken van het stadje. Een prima
fotomoment! Voor we het weten is het tijd
om terug te gaan naar de bus, op naar de
volgende bestemming.

Pastores Bruijns en Schuurmans, hartelijk
dank voor de uitstekende voorbereiding en
fantastische begeleiding op deze prachtige
zomerdag. Zelfs voor het mooie weer was
gezorgd!
Tekst: Mirjam Rem-Zuckerholz
Foto's: Piet Boon en Erik Rem
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Martelaar ontdekt
Tijdens onze (vele) fietstochten stappen we
regelmatig even af om iets bijzonders te
bekijken. We leren dan iets over landschappen,
dieren, architectuur, monumenten en ga zo
maar door. We hebben inmiddels zoveel
bijzonders gezien dat we elkaar vaak aankijken
met een blik van ‘we hebben wel genoeg
gezien’. Zo hebben we van Griekenland tot
Brabant al zoveel kapelletjes gezien dat we niet
meer voor elke kapel afstappen. Alleen als er
een hoosbui losbarst stappen we er graag bij af
om te schuilen. Maar er zijn uitzonderingen.

Laatst zagen we bij Poppel een kapel die er zo
leuk uitzag dat we allebei in de remmen
knepen. Toen we de kapel en de plaquette
bekeken viel onze mond open. Hier stond een
beeld van één van onze eigen martelaren van
Gorcum! We hebben er gauw wat plaatjes
geschoten om dit met u te kunnen delen.
Bestaat toeval??
Riël en Aad Nootebos
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Parochie Uitstapje 22 september
Voor het uitstapje hebben zich al meer dan
30 personen aangemeld. Als u nog niet
aangemeld bent en toch graag een dagje mee
gaat kunt u nog tot 10 september aanmelden
via martelaren@outlook.com.

Programma
 10.00 uur verzamelen bij de kerk met
een kopje koffie of thee
 10.30 uur vertrek per bus naar Hoorn
 Bezoek museum van de 20e eeuw
 Lunch
 15.00 uur met de bus terug

Gaat u mee en heeft u een Museumjaarkaart,
neem die dan mee!

Namens de parochieraad
Marga Breed

Geloofsgetuigenis
uit de viering van 21 augustus j.l.
Ik geloof in God
die niet zwijgt maar kiest
voor armen en onderdrukten
die meelijdt aan het onrecht
dat Zijn kinderen wordt aangedaan.
Ik geloof in de Vader
die niet zal rusten, nu niet en nooit,
zolang er nog ergens onrecht heerst.

die ons wil beroeren,
niet stil af te wachten,
maar mee te doen waar dat maar kan.
In geloof in een kerk,
die vecht tegen onrecht,
die stem geeft aan wie niet wordt gehoord,
die kiest voor de zwakken,
de sterken vermaant,
totdat Gods liefde
heel de aarde bewoont.

Ik geloof in Jezus, onze Heer,
de vriend van de kleinen,
die kiest voor uitgestotenen en ontrechten,
die ons blijft roepen om hem te volgen
en om in Zijn naam hetzelfde te doen.

Ik geloof in het leven,
de goedheid van mensen,
die niet ophouden zal bij de dood,
die grenzen doorbreekt
en eeuwig zal duren,
totdat wij thuis zullen zijn bij God.

Ik geloof in de Geest
van liefde en vrijheid,
die Jezus bezielde van binnenuit
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