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Onze grote God

Een kleine jongen vroeg: “Vader, hoe groot is God?” De vader keek
omhoog naar de hemel en vroeg: “Zie je dat vliegtuig? Zijn zoontje 
antwoordde: “Het is heel klein. Ik zie het bijna niet”. Toen nam de 

vader hem mee naar het vliegveld en toen ze een vliegtuig dichterbij
zagen komen, vroeg hij: “Hoe groot is nu dit vliegtuig?” De jongen 

antwoordde: “Wow, papa, het is geweldig groot”. De vader zei:
“De grootte van God hangt af van hóe dichtbij of ver je van Hem bent. 

Hoe dichter je bij Hem bent, hoe groter Hij wordt in je leven.
Je intimiteit met Hem zal je zijn grootheid tonen”.
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Onmogelijk te missen ...

Als je tien dagen na Hemelvaart met Moeder Maria en de apostelen in de
bovenzaal was, was het onmogelijk te missen wat God de mensen wilde
schenken. Er waaide een sterke wind, er verscheen iets dat op vuur leek
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. De apostelen
begonnen in vreemde talen te spreken, alle mensen in Jeruzalem - toen al
een grote wereldstad - verstonden wat gezegd werd in hun eigen taal. De
boodschap van Jezus Christus, dat Hij na zijn eigen vertrek een
Helper zou sturen, werd op Pinksterdag vervuld. Maar die belofte gold
niet alleen de mensen van toen, ook wij mogen de heilige Geest ontvang-
en! Laten we daarom aan God vragen, dat Hij de Geest opnieuw over ons
uitstort. De heilige Geest verscheen als tongen van vuur. Vragen wij, dat
zijn vuur mag branden in ons eigen hart, in
dat van al onze familieleden, ja, in het hart
van alle mensen in Nederland. We willen
toch één grote familie zijn!? Aan het politie-
ke landschap, zo veel verschillende partijen,
kunnen wij zien hoe verdeeld wij zijn: bidden
wij, dat de Geest ons één maakt! Hij kan
dat. We moeten er ook bewust aan mee-
werken! God is geen webshop, die kant en klare bestellingen aflevert! De
heilige Geest heeft ook belangrijke gaven geschonken: wijsheid, verstand,
inzicht en sterkte, kennis, ontzag en liefde. Dat zijn gaven, die wij ook uit
onszelf hebben, maar in een menselijke maat. God schenkt deze gaven in
zijn onbeperkte, goddelijke maat ... áls wij Hem er steeds om vragen.
Gaan wij ook naar de kerk: als wij iets belangrijks te vragen hebben, gaan
wij naar mensen toe om het belang van onze vraag met onze aanwezig-
heid te bevestigen. Zo werkt ook ons bezoek aan de kerk: het Huis van
God. En als wij erom gevraagd hebben, maken wij het dan stil in ons hart.
Luisteren wij naar de stem van God. Wie wij zijn, maakt een webshop niet
uit - áls we maar betalen. Maar ons hart moet wel geschikt zijn om grote
gaven te ontvangen. Dus ... werken we met de wijsheid en het inzicht, dat
we al hebben, aan onze geestelijke groei. Als God ziet dat we dat doen,
weet Hij toch, dat we echt naar zijn gaven verlangen.
Lieve parochianen, het is inmiddels wel duidelijk, dat we de wereld niet uit
onszelf kunnen redden!? Ik wens jullie van harte een zalig Pinksteren. La-
ten we eraan meewerken.

Pastoor Frank Domen
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Even bijpraten ...

Relaties
In deze Dionysius in Beeld gaat het veel over relaties: met God, met el-
kaar, met jezelf, met de schepping. Wíj zijn verantwoordelijk voor onze
relaties, voor goede relaties. Onze reacties op gebeurtenissen, op woor-
den en daden ... zijn bepalend.

Pinksteractie
Bij deze Dionysius in Beeld ontvangt u de jaarlijkse Pinksteractie-brief met
acceptgiro. Aanwezigheid bij de vieringen én financieel bijdragen, zijn de
twee belangrijkste voorwaarden om welke kerk dan ook te kunnen open-
houden. Dat geldt ook voor onze Dionysiuskerk. Té weinig mensen in de
kerk, die té weinig in kerken investeren, betekent op de korte of iets lang-
ere termijn: sluiting van kerken! Dat is géén beslissing van de Bisschop,
zoals veelal gedacht wordt. Op maandag 20 december 2021, de laatste
corona-update, hebben de Bisschoppen overigens bekend gemaakt: “De
gelovigen worden van nu af uitgenodigd om weer naar de kerk te gaan en
op deze wijze de verplichting om in het weekend en op verplichte feest-
feest de heilige Mis te vieren, te vervullen. De zondagse eucharistie is bij
uitstek de viering van het Paasmysterie - lijden, sterven en verrijzen van de
Heer - dat ons verlossing heeft gebracht.

Familie Brown Enigie
Misschien mist u de familie uit Nigeria al een tijdje?! Vader Brown Enigie,
moeder Nourat en twee kleine meisjes, Rachel en Heritage. Ze waren elk
weekend aanwezig achter in de kerk (op stoelen onder het Allerzielen-
bord). De familie kerkte al meer dan drie jaar bij ons, Brown en Nourat zijn
in onze kerk getrouwd en Heritage is hier gedoopt. Onlangs hoorde de
familie dat ze teruggestuurd zouden worden naar
Italië, waar ze eerder ‘geland’ en ingeschreven
zijn. Vanwege de toen erbarmelijke omstan-
digheden in de Italiaanse asielzoekerscen-
tra, is de familie daarom doorgereisd naar
Nederland. Dus, na drie jaar Nederland terug naar
Italië. Voorafgaand moest de familie verhuizen van Heerhugowaard naar
Zeist en van Zeist naar Burgum (Friesland). Dáár bleek dat Nederland in
gebreke is gebleven: de familie Brown is namelijk niet op de afgesproken
tijd ‘afgeleverd’ in Italië. Italië kan, in een dergelijke situatie, mensen wei-
geren ‘terug te nemen’ en dat is gebeurd. Nu is Nederland weer verant-
woordelijk voor de Familie Enigie. De derde verhuizing in drie weken volg-
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de: naar Ter Apel, waar de hele asiel-verzoek-procedure wéér opgestart
moet worden. Een paar dagen later volgde een vierde verhuizing naar Bu-
del, waar zoveel agressie en geweld is binnen het plaatselijke AZC dat
deze locatie op termijn gesloten wordt. En op 14 mei hoorden we dat de
familie verhuisd is naar Oss, waar het goed toeven is volgens Brown. We
blijven bidden ... !

Nu na corona
Hopelijk kunnen we blijven zeggen ‘Nu, na corona ... ‘. Na de grote vakan-
tie gaan we spoedig starten met de EHC- en Vormselvoorbereiding 2022-
2023. Ook wordt al nagedacht over weer een Vrijwilligersavond. 
En de geloofscursus, ‘Geloofswandeling’ genaamd, wordt ook weer opge-
start op 21 september 2022. In deze Dionysius in Beeld vindt u een
opgave- en invulstrookje, dat ook in de kerk ligt. We hopen dat alle men-
sen, die zich eerder hebben opgegeven, weer meedoen. Graag nog even
aanmelden a.u.b. hoewel de gegevens natuurlijk al bekend zijn.

Bouwen aan je relatie en aan je gezin
Wat doen we deze zomer? Neem de (vakantie)tijd om stil te staan bij je
huwelijksrelatie als man en vrouw. Een unieke kans om, opnieuw, de rijk-
dom te ontdekken die schuilt in ‘jullie samen’. Kinderen zijn ook van harte
welkom - van 24-31 juli in de Paulusabdij in Oosterhout, een prachtige
omgeving. Kosten hoeven geen belemmering te zijn. 
Info: www.paulusabdij.nl en kana.cheminneuf@gmail.com

Pro Life
Pro Life is een christelijke zorgverzekeraar. Vanaf de Mediumpoli worden
relatiecursussen vergoed. Waarom? Met de campagne ‘Zorgen voor El-
kaar’ worden mensen aangemoedigd om te werken aan een sterke relatie.
‘De positieve gevolgen van een goede relatie op de ge-
zondheid zijn groot. Stellen met een goede relatie
hebben minder kans op hartaanvallen en beroertes.
En een beter herstelvermogen bij ziekte en ouder
worden. Een relatie opbouwen en goed houden
gaat niet vanzelf. De cursussen behandelen onder-
werpen waarmee ieder stel te maken krijgt en helpen
meer inzicht te krijgen in uzelf, uw partner en uw relatie. De
cursussen gaat uit van christelijke principes, maar passen
bij christelijke en niet-christelijke stellen’. 
Meer info: prolife.nl/vergoedingen. Kies voor het onderdeel:
Christelijkverantwoorde Zorg.
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Bijbelleesgroep
Er is weer een mogelijkheid om bij onze Bijbelleesgroep aan te sluiten.
Tijdens de bijeenkomsten lezen we samen de lezingen van het komende
weekend. Als afsluiting van de lezingen, hoort u altijd: ‘Woord van de
Heer’. Zo lezen wij, luisteren wij naar, en praten wij met elkaar over het
Woord van God. We bemerken dat, wat we bij de profe-
ten in het Oude Testament lezen, bewaarheid
wordt in het Nieuwe Testament. Tijdens het
lezen kunnen we ervaren dat God zich,
vanaf het begin van zijn schepping, over
ons mensen, over u en mij ontfermt. In het Nieuwe Tes-
tament, in de evangeliën leren we Jezus beter kennen en horen we van
Hem hoe wij Hem kunnen volgen in ons dagelijks leven. Iedereen kan
meedoen. Het Woord van God spreekt tot ieder van ons, op zijn wijze.
Voor meer info: Jannie Ligthart 072 - 57 44 328 of 06 - 24 21 78 20.

(Kerk)familieberichten

Eerste heilige Communie
Op zondag 1 mei is Deborah Comajta (*7 juli 1986) katholiek geworden. Zij 
is langer geleden gedoopt in een andere kerkgemeenschap en heeft op 1 
mei haar Eerste Heilige Communie gedaan in onze kerk. Deborah woont in 
Alkmaar (Langestraat 105) en volgt met zeven andere parochianen de 
bisdommelijke cursus voor ‘Liturgisch Assistent’. Op 12 juni wordt zij met 
een aantal jongeren en nog een volwassene gevormd.

Feest
Op zaterdag 21 mei om 19.00 uur hebben Pé en Tony van Stralen-Bij-voet 
hun 50-jarig huwelijksjubileum in de kerk gevierd. Adres: Oostdijk 59.

Van ons zijn heengegaan
Alida Maria (Alie) Kruijer-Stam is geboren op 10 augustus 1931 en, op 90-
jarige leeftijd, overleden op 30 maart 2022. Zij was weduwe van Kees 
Kruijer en woonde Jacob Marisstraat 2C. De uitvaartdienst vond plaats in 
onze kerk op 7 april en de begrafenis was op ons eigen kerkhof.
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Thi Thu Hong Tran-Vu is geboren op 11 juni 1963 te Phuoc-Tuy in Viet-
nam en overleden op 23 april 2022, 59 jaar jong. Zij was weduwe van Au-
gustin Tran en woonde Koggelaan 64. De Vietnamese uitvaartdienst in
onze kerk was op 29 april en aansluitend vond de crematieplechtigheid
plaats in de Waerdse Landen.

Elisabeth Cornelia Maria Antonia Vijzelaar-van Breemen (Elly) is geboren
op 4 mei 1945 en overleden op 7 mei 2022, 76 jaar oud. Zij verbleef de
laatste tijd in het Forum en woonde eerder: Mondriaanlaan 3. De crema-
tieplechtigheid in de Waerdse Landen was op 10 mei.

Alida Maria (Alie) Bakkum-Tesselaar is geboren op 26 november 1930 en
overleden, op 91-jarige leeftijd, op 6 mei 2022. Ze was getrouwd met Gert
Bakkum en woonde in de Raatstede, Dolomiet 3. De afscheidsmis in onze
kerk was op 13 mei en aansluitend volgde de crematieplechtigheid.

Emerentia Antoinette Johanna (Emmy) Schoemaker-Munnich is geboren
op 8 augustus 1933 en overleden op 10 mei 2022, op 88-jarige leeftijd. Zij
woonde in de Raatstede, Dolomiet 90. De uitvaartmis in onze kerk was op
16 mei en aansluitend is Emmy begraven op ons eigen kerkhof.

Deze (Kerk)familieberichten zijn gemaakt op 16 mei 2022

Relatie-verbeter-tips van Paus Franciscus

Spreek geen kwetsende maar vriendelijke woorden
Beheers je verdriet en wees vervuld met dankbaarheid

Beteugel je woede en wees geduldig
Wees niet pessimistisch, maar hoopvol

Laat je zorgen niet de baas worden, maar vertrouw op God
Klaag niet, maar omhels wat gebeurt

Maak je, letterlijk en figuurlijk, niet druk, maar maak ruimte voor gebed
Laat geen bitterheid toe, maar vul je hart met vreugde
Wees vrij van egoïsme, heb mededogen met anderen

Doe alle wrok weg en verzoen je
Spreek minder en zwijg, zodat je kunt luisteren
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Corona-wijsheid
Als we niet meer in staat zijn onze omgeving te veranderen

worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen
Victor E. Frankl
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Een relatie hebben met Jezus

Over de schrijfster van deze tekst: haar naam is Sophie Clemens, 24 jaar
jong en woonachtig in Lisserbroek. Momenteel rechtenstudente en later
wil zij zich als jurist inzetten voor vluchtelingen. Zij is politiek actief voor de
CU-SGP in de Gemeente Haarlemmermeer.

Nog niet zo lang geleden vierden we Witte Donderdag: Jezus heeft de
eucharistie ingesteld. Door Jezus’ dood en verrijzenis is dit wonder
voltooid. De paastijd is een goed moment om na te denken over de ma-
nier waarop we Jezus in de Communie ontvangen.

Een saaie Mis?
Ik hoor wel eens van katholieke mensen: “Gelukkig duurde de Mis niet zo
lang” of: “Ik vond de Mis deze keer wel saai”. Dat vind ik niet gek: veel
mensen kijken naar het priesterkoor alsof er een voorstelling aan de gang
is, maar participeren niet. Geen wonder dat de Mis dan saai is! We gaan
niet naar de Mis om te kijken, maar om Jezus te eren, te danken en te ont-
moeten. Wat tijdens de Mis gebeurt, zien wij niet. We hebben een sluier
voor onze ogen. Toch mogen we geloven, dat tijdens iedere Mis de eng-
elen uit de hemel komen om met ons het Gloria, het eer aan God, te zing-
en! Tijdens iedere Mis lijdt Jezus voor ons aan het kruis en wordt de hos-
tie Christus zelf.

Verborgen in de hostie
God is met ons. Hij houdt zoveel van ons, dat Hij zichzelf klein
maakt in de vorm van brood en wijn en zich laat opsluiten in
een tabernakel in iedere katholieke kerk. Tijdens elke Mis
vindt het grootste wonder van God plaats en nodigt Jezus ons
uit om Hem te ontvangen in de communie. De glorie van
God, verborgen in een klein stukje Brood! Waarom
doet Jezus dit? De bedoeling is dat Jezus dicht-
bij ons kan zijn. Als we Jezus ongesluierd zou-
den zien, dan zouden we Hem niet kunnen aan-
schouwen, zo groots en heilig als Hij is. Toch wil
Jezus dicht bij ons komen. Dus wat doet Hij? Hij
verbergt zich in de hostie en wacht totdat wij komen.

Jezus’ aanwezigheid
Een ongelovige zei eens tegen een priester: “Als jullie geloven dat de hos-
tie écht Jezus Christus zelf is, dan zouden jullie toch altijd graag naar de
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Mis gaan?” Ik ben vaak geneigd om af te gaan op mijn gevoel. ‘Voel’ ik
Jezus’ aanwezigheid? We kunnen langs Jezus lopen in het tabernakel en
niet eens naar Hem omkijken, niet knielen of buigen, omdat we niets ‘voe-
len’. Jezus staat het allemaal toe omdat Hij van ons houdt.
Ik hoop dat niemand Jezus ‘negeert’, omdat Hij zich zo klein heeft ge-
maakt om bij ons te kunnen zijn. Ik hoop dat niemand de Mis op zondag
overslaat, omdat hij of zij niets voelt. Ik bid dat we niet
meer naar de Mis gaan om te kijken, maar dat we
naar de Mis gaan om Jezus te eren, te danken en
te ontmoeten en zo ons apostelschap goed uitoe-
fenen.

Tips
‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden’. Dit gebed
duidt op een groot vertrouwen in Jezus. Nadat je dit
gebed hebt gebeden met iedereen in de kerk, herhaal dit
gebed dan in jezelf. Richt je eerst tot God de Vader, dan tot God de Zoon
en vervolgens tot God de Heilige Geest. - Als de priester tijdens de conse-
cratie de instellingswoorden uitspreekt, sluit dan je ogen. Het is op dat
moment niet de priester die die woorden zegt, maar het is Jezus zelf!
Door je ogen te sluiten, kun je je dit makkelijker bedenken. - Vraag aan
Maria of zij je helpt om haar Zoon waardig te ontvangen. Jezus wil dat we
door Maria tot Hem komen. Deze weg is de mooiste weg naar Jezus. -
Bid een Weesgegroet als je in de rij staat om Christus te ontvangen. -
Vraag aan je engelbewaarder om aan te vullen waar jij tekortschiet in je
aanbidding.
Jezus houdt zoveel van ons, dat Hij zichzelf klein maakt. Hij wil bij ons zijn,
in de intimiteit van de Communie. (KN 28-04-2022)

De liefde schiet nooit tekort

De liefde is geduldig, vriendelijk, niet jaloers, pronkt niet, doet niet ge-
wichtig, handelt niet ongepast, zoekt geen eigenbelang, wordt niet ver-
bitterd, denkt geen kwaad en verblijdt zich niet over ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid, heeft altijd hoop en verdraagt
alles (1 Kor. 13). Een sterke relatie is een relatie waarin de liefde op
plaats één staat. De liefde voor God en partner. De liefde is een keuze,
die elke dag gemaakt mag worden: de keuze om lief te hebben. 
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Journalist, oorlogsheld en heilige

Op 15 mei j.l. is de Nederlandse Pater Karmeliet, hoogleraar en verzets-
held, Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaard door Paus Franciscus.
Titus Brandsma was als hoogleraar en intellectueel een belangrijke stem
in katholiek Nederland. In de jaren dertig keerde hij zich actief tegen de
invloeden van nazisme en fascisme op Nederlandse katholieken. Hij gaf
colleges en lezingen over de gevaren van deze ideologieën en greep in
toen anti-Joodse maatregelen werden aangekondigd voor scholen. In
1941 zorgde hij samen met Aartsbisschop Johannes de Jong van Utrecht
voor een verbod op NSB-propaganda in katholieke nieuwsbladen. Lang
kon hij zijn verzet in het openbaar uitoefenen, maar deze laatste zet ging
het naziregime te ver. In januari 1942 werd Titus Brandsma opgepakt. Hij
werd uiteindelijk naar concentratiekamp Dachau gebracht. Een half jaar
later stierf hij daar als martelaar nadat hem een dodelijk injectie was
toegediend.

Vier katholieke journalisten uit Nederland en België hebben Paus Francis-
cus een brief geschreven vanwege de heiligverklaring (15-05-2022) van
Pater Titus Brandsma. “Pater Brandsma deed zijn werk in de context van
het opkomend fascisme en nazisme in Europa. Hij verzette zich in woord
en daad tegen de taal van haat en verdeeldheid die ook toen gemeeng-
oed werd. Wat we nu ‘nepnieuws’ noemen, verdiende in zijn optiek geen
podium in de katholieke pers; hij bepleitte met succes een bisschoppelijk
verbod op het afdrukken van nationaal-socialistische propaganda in ka-
tholieke dagbladen. Wij, katholieke journalisten, herkennen in Titus Brand-
sma een vakgenoot en geloofsgenoot van formaat. Iemand die deelde in
de diepere missie die de journalistiek in de moderne tijd zou moeten drij-
ven: een zoeken naar waarheid en waarachtigheid, het bevorderen van
vrede en dialoog tussen mensen en bevolkingsgroepen. Wij zien in hem
daarom een vriend en voorspreker voor onze gehele beroepsgroep, ja met
recht een patroonheilige van de journalistiek. Wij willen u via deze brief
daarom vrijmoedig vragen om dit patronaat ook officieel te bekrachtigen.”
De Initiatiefnemers zijn: Anton de Wit, hoofdredacteur Katholiek Nieuws-
blad, Hendro Munsterman, Vaticaan-correspondent Nederlands Dagblad,
Emmanuel Van Lierde, hoofdredacteur en Vaticanist Tertio (België) en Wil-
fred Kemp, radio- en tv-presentator KRO-NCRV . De brief is mede-onder-
tekend door vele andere journalisten uit binnen- en buitenland.

In de kerk/pastorie ligt voor u klaar, als boekenlegger, het prachtige ge-
dichtje van Titus Brandsma: ‘Jezus, als ik U aanschouw’.
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Leven en Lijden: een relatie 

De vastentijd, een lijdenstijd, is voorbij. Maar hét lijden, alle vormen van
pijn lijden, gaat maar door, ver weg en dicht(er)bij. Heel mooi en bemoedi-
gend, dat ook jongere mensen zich in dit gegeven, dat zo bij het menselijk
zíjn hoort, verdiepen.

“Over Jezus raak je nooit uitgesproken”, zegt Jakob van Wielink (1974)
met een brede glimlach. Samen met Henk Rothuizen (1949) schreef hij
over Jezus het boek ‘De achtste dag. Waar Jezus je leven raakt’. Als Ja-
kob van Wielink (Rooms-katholiek) en Henk Rothuizen (evangelisch) elkaar
ontmoeten, ontstaat het geloofsgesprek over lijden als vanzelf. Zo ook
tijdens onderstaand interview. 

“Hoe we emotioneel opgroeien en beïnvloed worden, gaat niet zozeer
over de vrolijke kanten van het leven, maar vooral over de moeilijke kan-
ten, daar waar het schuurt”, zegt Jacob van Wielink. “Lijden gebéurt ge-
woon. Bij uitstek in kerken is het onderwerp ‘lijden’ een enorme uitdaging.
Over lijden bestaan veel mooie verhalen en musea hangen vol met de
meest schitterende lijdenskunst.” 

Waarom is het een uitdaging om over lijden te praten?
“Ons brein haat pijn. We zijn gewoon om het te vermij-
den. Ons brein schreeuwt om met een boog om pijn
heen te lopen. Maar het is juist belangrijk om naar het
lijden toe te bewegen. Als een kind van zijn fiets valt,
moet je zorgen dat het weer opstapt. Dat doe je niet door
te zeggen: ‘Dat doet pijn, misschien kun je beter niet fiet-
sen’. Het overgrote deel van de mensen leert niet goed hoe
je naar lijden toe kunt bewegen. Alles wat met lijden en pijn
te maken heeft, zijn we langzaam gaan masseren naar de rand van de sa-
menleving.” Henk Rothuizen: “Het lijden is uit de huiselijke sfeer gehaald:
de zieken in een ziekenhuis en de bejaarden in een bejaardenhuis. Het
lijden wordt steeds verder weggeduwd. Ook in de evangelische theologie
doen we dat. In evangelische kring is veel ruimte voor de beleving van het
feest van genade en Gods zegen, maar het kruis ontbreekt. Toch zie ik het
kruis steeds meer terugkomen. Dat aspect van het paasevangelie moet
meer aandacht krijgen.” Jakob van Wielink: “De verrijzenis wordt pas echt
waar, als we zelf ook de weg van Goede Vrijdag en Golgotha leren te
gaan. Ons concrete leven vraagt om in het lijden te stappen, om andere
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mensen daar te ontmoeten. Je hand naar hen uitstrekken en er zijn. Zon-
der een antwoord te hebben.”

Naar elkaar toe bewegen, wat levert dat op?
Jakob van Wielink: “Precies in díe ontmoeting is genezing mogelijk. Dat is
de plaats waar Jezus is.” En Henk Rothuizen vervolgt: “Als een kind leert
fietsen en valt, dan huilt het. Het kind zoekt vervolgens verbinding bij
moeder, het zoekt liefde. Moeder neemt het kind op schoot; op dat mo-
ment vindt genezing plaats. Wat gebeurt als iemand een nare mededeling
doet tijdens het werk, maar de houding van de collega’s is niet zoals die
van de moeder? Dan is er geen contact, geen verbinding.” 

Bij lijden, is het toch goed om te verwijzen naar professionele hulp? 
Jakob van Wielink: “De ontwikkeling in het psychologische werkveld is
heel goed, mooi en belangrijk. Maar het lijden in de dagelijkse omgang te
snel doorverwijzen naar een bedrijfspsycholoog, psychiater of medica-
menten, daar zet ik vraagtekens bij. Ik zie het als een keerpunt: we zijn
verleerd om die pijn als ‘gewoon’ onderdeel van ons leven te zien. Het
hoort erbij: bij een leider en zijn team, op de sportvereniging, in de
kerk.” Henk Rothuizen: “Als je iemand doorverwijst, ontneem je
hem de mogelijkheid om zelf onderdeel te zijn van de gene-
zing. Onderdeel zijn, betekent aanwezig zijn. De vrienden
van Job zaten zeven dagen bij hem en zeiden niets. Zo
bewezen ze hem troost en bemoediging. En toen: ja,
Job opende zijn mond, hij vertelde over zijn pijn.
Dan volgen er 35 hoofdstukken met menselijk ge-
praat over oorzaak en gevolg en over God. Totdat
Job bij God komt en niet óver Hem praat, maar
mét Hem. Dat is precies wat er in onze kerken
zou moeten gebeuren.” Jakob van Wielink: “Het
kruis is horizontaal én verticaal. Als ik in stilte
naast iemand sta, dan strek ik de horizontale balk van
het kruis uit. Ik geef God ruimte om erbij te zijn.” Henk Rothuizen: “Zo
werkt liefde: door in de pijn te staan en je armen open te houden. Dan
krijg je een beter beeld van de menswording. Jezus koos ervoor om in
onze ellende te stappen, Hij stapte er middenin, tot de dood toe, en ver-
loste en bevrijdde zo de mens. Dát is het evangelie.”

Waar heeft Jezus uw leven geraakt?
“Mijn eerste vrouw is helaas bij mij weggelopen. Maatschappelijk verloor
ik mijn waardigheid, want ik was ineens een gescheiden voorganger van
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49 jaar. Maar bij God behield ik mijn waardigheid. Mijn tweede vrouw is
aan kanker gestorven. Zij was overtuigd van Gods aanwezigheid. Bij haar
leefde een grote zekerheid dat God erbij was. Als je vrouw zo ziek is, sta
je niet te dansen van vreugde. En het doet God zelf ook verdriet. Maar in
dat verdriet zit de eenheid. Achteraf zag ik pas dat God dichtbij was in het
lijden.” Jakob van Wielink: “Op de lagere school ben ik erg gepest. Ik was
een jaar of zeven, acht toen het begon. Het was pijnlijk en zeer ingrijpend.
Tientallen jaren later ontdekte ik de verwoestende effecten. Ik vond het
moeilijk om te geloven dat ik erbij hoorde, dat ik ertoe dééd en dat ik
waard was om onderdeel van een club te zijn. Pas na mijn 35e begon ik de
pijn echt te ontdekken. Ik ben mijn wonden veel dieper gaan aankijken.
Met een groep mannen, de Kingsmen (the King is Koning Jezus!), ging ik
de Pyreneeën in. Op enig moment volgden we een Kruisweg, een katho-
lieke tocht langs gebeurtenissen die het lijden van Je-
zus verbeelden. Halverwege vertelde iemand anders
over gepest worden. Op dat moment begon ik te hui-
len. Twaalf mannen stonden om mij heen, hielden hun
mond, maar legden hun handen op mijn schouders.
Boven stond een kruis; daar was een priester, bij wie
ik gebiecht heb. Een proces van vergeving startte. Je-
zus was op zoveel manieren aanwezig daar: door mijn
hart dat openging, door de handen op mijn schou-
ders, door de woorden van de priester.” Henk Rothui-
zen: “Eigenlijk liep Jezus al die tijd al naast je.” “Ja, als je heling vindt,
draag je bij aan het Koninkrijk van God. Dat je in het leven gewond raakt
of verwond, is een feit. Maar de antwoorden die we bereid zijn te geven
op de wonden, dat is heling. Als je geen heling vindt, dan zie je bijvoor-
beeld wat er nu in de wereld gebeurt. De oorlog in Oekraïne komt voor mij
extra dichtbij doordat mijn vrouw, Svetlana, Russische is. Je wonden he-
len en werkelijk in vreugde met jezelf leven, dat is belangrijk. Mensen die
in vreugde leven, steken anderen aan.”

Roeping

‘Onze’ Renske de Greeuw (21-06-2001) gaat binnenkort naar Zurita,
vlakbij Santander in het noorden van Spanje! Zij wil intreden en religieu-
ze (zuster) worden bij de ‘Dienaressen van het Thuis van de Moeder’,
een kloosterorde die veel affiniteit heeft met Onze Lieve Vrouw van de
Berg Carmel. Renske houdt ons op de hoogte!
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Lintjesregen

Na zich een leven lang te hebben ingezet voor haar medemens heeft Riet
van Raaphorst 26 april j.l. een lintje gekregen. Samen met twaalf andere
laureaten uit de gemeente Dijk en Waard reikte waarnemend burgemees-
ter Peter Rehwinkel de lintjes uit. Tijdens het voorlezen van de lange lijst
van werkzaamheden als vrijwilliger, die de 84 jarige Riet van Raaphorst op
haar naam heeft staan, werd de ietwat verbaasde burgemeester al trotser
op zijn inwoner … er leek geen einde aan te komen.

Ze begon in de jaren '80 na de moedermavo te hebben afgerond met vrij-
willigerswerk en raakte betrokken bij het oprichten van de WBVA, de Wer-
kelozen Belangen Vereniging Alkmaar. Opgericht in een tijd met hoge wer-
keloosheid en weinig banen in Nederland. Een belangenvereniging die
hulp bood aan mensen met weinig perspectief op een betaalde betrek-
king. Dit resulteerde vervolgens in het oprichten van de vereniging ‘Vrou-
wen in de Bijstand’. Ludy Feyen, oud collega en vriendin van Riet, werd
aangehaald. Zij vertelde dat vrouwen op deze plek werden gestimuleerd
tot nieuwe werkzaamheden. Hierdoor kwamen zij uit hun isolement en
terug bij hun zelfvertrouwen.
Riet werkte sinds de jaren '90 ruim 15 jaar voor het Rode Kruis. Meerdere
keren per jaar hielp ze als vrijwilliger terminaal zieke patiënten op land-
goed IJsselvliedt. Op dit landgoed werden vakantieweken georganiseerd
voor mensen in de laatste fase van hun leven. Na de opkomst
van de vreselijke ziekte AIDS werden voor deze patiënten
aparte weken georganiseerd. Hier stond zij de vaak jonge
zieken bij. 
Het werken in belangenorganisaties en met ernstig zieke
mensen heeft Riet vervolgens vertaald in een drietal boeken,
waarin zij beschrijft hoe je een belangenorganisatie opzet:
‘Kom op voor je Belangenorganisatie’ en hoe je een zieke
verzorgt: ‘Een zieke thuis verzorgen’ en ‘Een zieke thuis
begeleiden’. Deze boeken zijn nog steeds gratis te down-
loaden vanaf haar persoonlijke website. 

Riet deelde met haar vorig jaar overleden echtgenoot een passie voor de
natuur en de bergen. De vakanties en de weekenden werden dan ook
veelal wandelend doorgebracht. Riet ontwikkelde zich als een echt
natuurmens. Toen het in haar toenmalige woonplaats Alkmaar slecht ging
met de huismus besloot ze hier wat aan te gaan doen. Riet sloot zich aan
bij het IVN en een huismussen-project werd opgezet. Programma's met
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voorlichting hoe de huismus terug te krijgen in ons straatbeeld werden in
scholen en zorginstellingen uitgerold. Het werd een groot succes wat niet
onopgemerkt bleef. Riet ontving hiervoor de zilveren Maanprijs van de
provincie Noord-Holland.

Riet was ook nog zeven jaar voorzitter van het Noord-Hollands Jeugdor-
kest, deed veel werk voor de Dionysiuskerk, richtte de Rozenkransgroep
op, bracht parochiebladen rond en welkomstenveloppen en hielp op de
bibliotheken binnen de scholen van haar kinderen. Zij heeft zich altijd ing-
ezet voor anderen, was immer een rots in de branding voor wie het moei-
lijk had. Geduldig luisteren en raad geven zijn haar grote krachten. De bur-
gemeester kon er niet om heen: dit lintje was dik verdiend. 

Ernst van Raaphorst

Advertentie Delphi
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Geloofswandeling (indoor)

Cursus voor Geloofsverdieping
R.K. Parochie van de H. Dionysius

Middenweg 248 - 1701 GH Heerhugowaard

Wandelen is altijd goed, dat hebben we nóg meer ontdekt tijdens de pan-
demie. En ook nóg meer duidelijk is geworden, dat het heel goed is een
doel in het leven te hebben, kennis van (geloofs)zaken, een goede visie op
wat gebeurt in het leven en hoe er mee omgaan. Daarom de cursus
‘Geloofswandeling’. 

We ‘wandelen’ elke cursusavond door grote levensvragen, bijvoorbeeld:
‘Is er meer in het leven?’ ‘Waarom ben ik hier?’ De cursus is gelinkt aan
de bekende Alpha-cursus. We kijken naar een film/inleiding van ongeveer
een half uur, daarna bespreken we in kleine groepen enkele vragen rond
het thema. Alles mag, met respect, gezegd en gevraagd worden.

De avonden beginnen om 19.30 uur met koffie en thee; om 19.45 uur is de
inleiding; om 20.15 uur is het tijd voor een tweede kopje koffie of thee; en
van 20.30-21.30 uur wordt in kleine groepen verder gesproken. Iedereen
is van harte welkom! Opgave (vóór 15 september) is wel nodig! De cursus
is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Al een keer een Alpha-cursus gevolgd? Kom toch!
Ontdek wat echt waarde heeft en duurzaam is.

En neem een ‘wandel-maatje’ mee!

Wandelen en ontdekken
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Programma cursus Geloofswandeling 2022-2023
R.K. Parochie van de H. Dionysius - Heerhugowaard

woe 21-09 Is er meer in het leven?

woe 05-10 Over Jezus

woe 12-10 Het † in het leven

woe 26-10 Hoe kunnen we geloven?

woe 09-11 Hoe kunnen we bidden?

woe 23-11 De Bijbel lezen

woe 07-12 De Voorzienigheid

woe 14-12 De heilige Geest die leidt, inspireert, troost en héél maakt

woe 11-01 Hoe kunnen we het kwade weerstaan?

woe 25-01 Waarom en hoe het geloof doorgeven?

woe 08-02 De Kerk

� � � � � � � � � � � � � � �
Ik doe mee met de cursus Geloofswandeling 2022-2023

Voor- en achternaam

Adres

� vast/mobiel

E-mailadres

Geboortedatum

Opgave
wiljandomen@dionysiusparochie.nl
06 - 16 800 400 of 072 - 57 11 292

Brievenbus pastorie: Middenweg 248 in Heerhugowaard
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Grote Vakantie-puzzel

Eerst even de oplossing van de paaspuzzel. In alle gevonden woorden is
het woord ‘ei’ te zien. Heel knap gevonden van de puzzeloplossers. Cees
Bosman, Platanenlaan 72, is winnaar geworden. De overgebleven woor-
den ... Jubel & juich

Aanlegplaats = steiger
Beestengeluid = loeien
Beginnetje = eicel
Bezitter = eigenaar
Code rood: niet gaan = reisadvies
Duits drankje = Glühwein
Gedoe = heisa
Gezond gebak = preitaart
Grasland in bergen = alpenwei
Heel oude steen = zwerfkei
Het zijn er niet veel = weinigen
Hier kun je beter niet zijn = Mokerhei
Inspanning = moeite
Klaar is Kees = eindigen

Kleine hoeveelheid = weinig
Lekker en oké = koek en ei
Ouderwets leger = heir
Plaats in Utrecht = Zeist
Plantje = heide
Poetsdoek = dweil
Rondom allemaal water = eiland
Soort jam = gelei
Sport = roeien
Sufferdje in boom = eikel
Toegangsbewijs = treinkaartje
Zeer zeker = geheid
Zuiver = rein

De Grote Vakantie-puzzel - we blijven in Nederland, waar echt hele mooie
bekende en onbekende plekjes, watertjes en bezienswaardigheden ge-
vonden worden. In de mei-vakantie was het zó druk rond Schiphol. En
minder vliegen is nu eenmaal beter voor het klimaat. Vandaar een ontdek-
kingsreis in eigen land. Zoek de plaatsen, die bij de opgaven horen. De
oplossing van de puzzel is een wens voor alle vakantiegangers. En ...alle
gevonden plaatsnamen eventjes vermelden bij de oplossing.
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m a d r e t t o r b v e e

l e i b o l s w a r d m h

m a d o r u d a m e s u i

e t a a d o r p s d l k l

h i m p m a d e t a a o v

n e v o h d n i e l a m e

r l p s e e w n l h v u r

a n e g n i n e v e h c s

t z u m k a a g e i a r u

f e d n o m g e e l r o m

l h a a r l e m n o e g z

e s o e s t d ij k o n i e

d r p r o d a n a i l u j

Abdijplaats
Badplaats
Bedevaartplaats
Bierplaats
Blauw
Bijnaam Amsterdam
Drielandenpunt
Eerste keus kleine plaats
Flipje
Havenstad
Hoofdstad van ons Bisdom
In Groningen én Brabant
Jeneverstad
Kaasstad

Lichtstad
Made in ....
Martelarenstad
Mediastad
Miniatuurstad
Moppenstad
Oudste stad Nederland
Paleisplaats
Schuttersdorp
Terpdorp in Nederland
Turfstad
Vorstelijke woonplaats
Woonplaats Sigrid
Zoo ... leuk!
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Fred schilder- en behangwerken
Wilt u graag de woning professioneel laten
schilderen dan bent u bij Fred schilder- en
behangwerken aan het juiste adres.
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heden/wandafwerking, deskundig advies en
garantie.

Ik kom graag bij u langs voor een persoonlijk
advies en een vrijblijvende offerte.

Voor particuliere woningen geldt het BTW-tarief
van 9% indien de woning 2 jaar of ouder is

Fred Giacomini | Schilder- en behangwerken
Telefoon: 06-24856024

info@fredschilderwerken.nl
www.fredschilderwerken.nl

KWALITEIT STAAT BIJ MIJ VOOROP!
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Klimaat en zo ...

Henri Bontenbal werd geboren op 10 november 1982. Na het gymnasium
studeerde hij natuurkunde in Leiden. Hij specialiseerde zich als adviseur in
duurzaamheidsvraagstukken, en werkte dertien jaar in de energiesector op
het snijvlak van beleid, strategie en energietransitie. Ook werkte hij vanaf
2011 twee jaar als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van
het CDA. Henri Bontenbal voert als CDA-Kamerlid het woord over klimaat-
en energiebeleid en digitale zaken. Hij is getrouwd, heeft twee zoons en
woont in Rotterdam. Het gezin is lid van de Protestantse Kerk.

Wie Henri Bontenbal (39) hoort praten, hoort Rotterdam. Hij is de
vierde uit een gezin met acht kinderen en hij heeft prettige herin-
neringen aan dat grote gezin. Er waren veel discussies thuis; zijn
ouders probeerden hun kinderen de ruimte te geven. “Mijn
ouders hebben het best wel knap gedaan.” De taken waren
klassiek verdeeld: moeder zorgde voor het huishouden
en deed vrijwilligerswerk, vader werkte als cartograaf bij
de Gemeente Rotterdam. “We hadden geen auto; elke
dag fietste hij - met het broodtrommeltje onder de snel-
binders - naar zijn werk”. 
Het gezin behoorde tot de Gereformeerde Gemeenten,
een orthodox kerkverband waar Henri Bontenbal al in
zijn puberjaren van losraakte. “Ik was een jaar of zestien toen ik mij er wat
meer in ging verdiepen. Ik dacht: dit is niet echt iets voor mij. Ik vond het
net even te extreem. Mijn ouders deden er niet ingewikkeld over dat ik uit
hun kerk vertrok; twee broers en een zus boven mij hadden die weg al
gebaand. Ik ben toen lid geworden van de Hervormde Kerk. Later zijn mijn
ouders zelf ook overgegaan naar die kerk, wat toen de Protestantse Kerk
was geworden. Zij hebben dus zelf ook een ontwikkeling doorgemaakt;
een beetje met de kinderen mee. Mijn vader komt oorspronkelijk uit nóg
orthodoxere hoek. Hij heeft ook echt de negatieve kanten van de bevinde-
lijkheid (geloof dat de nadruk legt op de innerlijke beleving) gezien; be-
paalde delen van de reformatorische orthodoxie kunnen heel veroorde-
lend zijn. Mijn moeder kwam uit een ander bevindelijk milieu, veel warmer.
Daar kan ik veel meer begrip voor opbrengen, ook al kan het nog steeds
ver bij je vandaan staan. Diep in mijn hart ben ik de afgelopen jaren steeds
katholieker geworden.”

“Het protestantisme in Nederland kan heel erg millimeteren. Dan denk ik:
‘Jongens, er is echt wel wat anders aan de hand in deze wereld’. Veel
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mensen raken het geloof kwijt. Ik merk bij mijzelf ook die spanning. Vroe-
gere generaties vroegen zich wellicht af: ‘Hoor ik wel bij het volk van
God’? De huidige generatie vraagt zich af of God überhaupt wel bestaat,
en of Hij nog iets van doen heeft met deze wereld. Dat is voor mij een heel
existentiële vraag. Dan vallen andere dingen weg. Het katholicisme heeft
de charme van een wereldkerk, waarin tradities een grote rol spelen. Het
protestantisme zou je - kort door de bocht geformuleerd - ook kunnen
zien als een product van de Verlichting. Er zijn dingen overboord gezet die
waardevol waren. Er wordt in het protestantisme veel nadruk gelegd op
het individu, op zíjn beleving van het geloof. Dat
vind ik er moeilijk aan, al ben ik nog steeds lid van
de Protestantse Kerk. Het mooie van het katholicis-
me is: of je die ochtend nou heel erg gelooft in God
of niet: je komt binnen in de kerk, je knielt, en je neemt
deel aan de eucharistie. Dat is het! Het is niet de vraag
wat jij die ochtend dan wel of niet voelt; je hoort er ge-
woon bij. Daar voel ik mij wel comfortabel bij, eerlijk
gezegd. Bij vragen onbeantwoord laten, en gewoon
het mysterie laten zijn.”

Tijdens zijn studie natuurkunde - “Blootleggen hoe de werkelijkheid in el-
kaar zit, dat is echt schitterend” - werd Bontenbal gegrepen door duur-
zaamheid en klimaatverandering. “Voor vakken over duurzame energie
moesten we de rapporten van het IPCC, het Klimaatpanel van de Verenig-
de Naties, lezen. Toen ik die rapporten op mij liet inwerken, dacht ik: ‘Nu
ik dit weet, wil ik niet al genietend door het leven lopen’ - al ben ik daar
óók te calvinistisch voor. Het klimaatvraagstuk komt op de mensheid af,
het is te groot om omheen te lopen, en het is erger dan is doorgedrongen
in de publieke opinie - in elk geval destijds. De vraag rees: ‘Waar ga ik
mijn leven aan wijden’? Ja, zo voelde dat voor mij wel een beetje.”

“Landen verdrogen en kunnen onleefbaar worden, de wereldvoedselpro-
ductie neemt af, en de weersextremen nemen sterk toe. Dat zet samenle-
vingen onder druk, vooral de allerarmste. Wij kunnen onze dijken nog wel
een paar centimeter verhogen. Maar de mensen in Bangladesh, die toch
al niks te makken hebben, gaan als eersten grote problemen ondervinden.
Dat heeft iets wrangs. Daarom vind ik dat wij als westerse mensen, die
een deel van het probleem hebben veroorzaakt en ook de mogelijkheden
hebben het aan te pakken, aan de slag moeten. We hebben allemaal onze
belangen: als ons (meer dan) comfortabele leven wordt bedreigd, willen
we dat niet graag opgeven. Wel vind ik, dat de hele klimaatdiscussie erg
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snel over schuld en boete gaat. Het is een heel moreel debat geworden,
terwijl veel milieuproblemen zijn gecreëerd door ontwikkelingen waarvan
we destijds dachten dat ze de wereld alleen maar zouden
verbeteren.”

“We hebben een aantal grote technologische, groene
doorbraken nodig. Denk aan kolen: met een stoom-
machine konden we ons voortbewegen. We konden
industrialiseren, en we dachten daarmee ook de ar-
moede te kunnen verminderen. En dat is nog ge-
beurd ook. Er zijn hele lánden uit de armoe getrok-
ken door fossiele brandstoffen. Je ziet bij veel tech-
nologische ontwikkelingen dat ze grote voordelen hebben, maar ook een
aantal schadelijke neveneffecten. Wij zijn maar beperkte mensen, en ont-
wikkelen ons met vallen en opstaan door de geschiedenis heen, en ont-
dekken achteraf dat bepaalde dingen niet verstandig waren. Daarom vind
ik ook, dat sommige partijen wel heel gemakkelijk zeggen: ‘Jij bent fout en
ik ben goed.’ Zo simpel is het niet; zo werkt de geschiedenis niet. Mensen
maken vaker onwetend de boel stuk, dan dat ze bewust kwaad willen
doen.”

“Ikzelf heb in 2006 besloten niet meer het vliegtuig te pakken, en dat heb
ik sindsdien ook niet meer gedaan. Toch zeg ik daarmee niet dat een an-
der niet mag vliegen. Dit is een keuze die ik zélf maak. Toen ik een paar
jaar geleden naar mijn zusje in Madrid wilde, nam ik de trein. Dat kostte
wel bijna € 700,=. Daarmee ligt dus al gelijk het dilemma op tafel: ik kon
me dat treinticket wel veroorloven, maar een vliegticket was € 100,=. Met
zulke prijsverschillen worden klimaatkeuzes al snel elitair, en daar wil ik
echt bij wegblijven. Ik snap best, dat voor gezinnen waarin hard wordt
gewerkt en die één keer per jaar naar Frankrijk op vakantie gaan, het
goedkoper is met de auto te gaan dan met de trein. Ik kan ook niet uitslui-
ten dat ik ooit nog weleens het vliegtuig zal pakken. Tegelijk: als je een
grote mond hebt over duurzaamheid, maar je staat wel drie of vijf keer per
jaar aan de gate op Schiphol - tja, dan is het wel de vraag of je conse-
quent bent. Ik kom mensen, ook politici, tegen met een grote mond over
klimaatbeleid, maar als ik ze vraag wanneer ze voor het laatst hebben ge-
vlogen, blijft het angstvallig stil.”

“Toch geloof ik dat er dingen aan het veranderen zijn. Ik vind dat je ook
gewoon een appèl mag doen op mensen. Een beter milieu begint bij je-
zelf. Het is niet alleen het systeem dat de schuld moet krijgen. Wíj zíjn het
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systeem. Consumenten zijn bereid morele keuzes te maken, net zoals ze
al decennia hun glas naar de glasbak brengen. We moeten dus ook wer-
ken aan die morele infrastructuur, want met alleen technologische verbe-
tering gaan we het niet redden. We zullen ons gedrag moeten veranderen.
Maar ik vind dat we ook wat grootser moeten denken. We hebben een
aantal grote technologische, groene doorbraken nodig. Met alleen kleine
stapjes gaan we er niet komen. Waarom zouden wij in Nederland niet een
paar van die doorbraken kunnen forceren? Wij moeten de ambitie hebben
om groen staal, groene kunstmest en groene chemie voort te brengen. En
ja, dat zal tijd kosten.”

Advertentie Garage van den Berg
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Garage van den Berg
Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
en onderhoud van alle merken
• 35 jaar ervaring
• apk keuring benzine, 
 diesel en hybride auto’s
• schadeherstel
• storingsdiagnose
• banden, uitlijnen
• airco service

• uitlaatservice
• gratis haal- en breng- 
 service
Stevinstraat 1a
1704 RN Heerhugowaard
Tel. 072 5713842
www.garagevandenberg.nl

en vele
andere ...
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Gespecialiseerd in:
– Sierbestrating
– Herbestrating
– Machinaal bestraten
– Ontwerp van uw tuin

www.stratenmakersbedrij�oning.nl

– Shovel-, Kraan- & 
 grondwerkzaamheden
– Plaatsen van schuttingen, 
 beschoeiing & vlonders
Bel voor een vrijblijvende o�erte !

Stratenmakersbedrijf M. Koning
Van Veenweg 144  1701 HL Heerhugowaard  T 06 - 13510338

Middenweg 284 | 1701 GK Heerhugowaard | T 072-5711250
info@breedinterieur.nl | www.breedinterieur.nl

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

Titanialaan 2
1702 AZ  Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl
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“Voorsprong door service”

Jos Kamp Assurantiën b.v.
(072) 571 12 84
www.joskamp.nl
info@joskamp.nl

Adviseurs

Jos Kamp
René Dudink
Marco Kamp
Edwin Kamp

1908 - 2020

112 JAAR
ZEKERHEID


