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Eenvoud
De herfst heeft zo haar eigen charme. Vallende bladeren

mooie herfstkleuren en paddestoelen
Soms koud, dan weer regen

maar ook van die heerlijke uurtjes.
De zon kan nog even gepakt worden

Een herfstwandeling is in deze tijd van het jaar
een fijne activiteit, ook met (klein)kinderen

Samen genieten van de kleurige natuur
spelen met bladeren, noten zoeken of paddestoelen tellen

Genieten kan zo eenvoudig zijn en dichtbij.
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Al meer dan 50 jaar ‘de laatste trend tot nostalgie’
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• Verkoop & reparatie van sieraden en horloges
• Ons eigen merk Albino trouwringen
• Nu ook een webshop!



Meezingen
mag weer

Nog níet toegestaan:

Wijwater

Collecteren

Handen geven
bij de vredeswens
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Bidden voor onze dierbare overledenen

In deze tijd, rond Allerzielen, denken we altijd meer dan anders aan onze
dierbare overledenen. Misschien dat we ons soms afvragen: “Zijn mijn
dierbare overleden familieleden al in de hemel of ...?” Het zou zomaar
kunnen, dat ze nóg niet bij God in de hemel zijn, omdat nog iets goedge-
maakt moet/mag worden. Het is belangrijk, dat wij tíjdens ons leven
‘kwesties’ (boosheid, oneerlijkheid, kwaadsprekerij, onenigheid, gemaakte
fouten (alles wat níet past bij Waarheid, Schoonheid en Goedheid) in orde
maken. Soms moeten wíj vergeving vragen, soms vergeving schénken,
om weer vrij en blij met elkaar te kunnen omgaan. Alleen dan gaan we
zonder ‘ballast’ door het leven en richting hemel. Maar wat een geluk, dat
ná het overlijden, indien nodig, nog zaken goedgemaakt kunnen worden.
De ‘plaats’ waar dat gebeurt, wordt door de Kerk ‘vagevuur’ genoemd of
‘louteringsoord’. En wat een geluk ook, dat wij nog iets kunnen dóen voor
onze dierbare doden: bidden! In onze Rooms-Katholieke Kerk bestaat de
mooie gewoonte om heilige Missen voor onze overledenen te laten opdra-
gen, een gebruik dat zijn oorsprong vindt in de Bijbel (2 Makk. 12,39vv).
Legeraanvoerder Judas de Makkabeeër ontdekte amuletten, gewijd aan
afgoden, onder de kleding van enkele gevallen soldaten. Afgoderij was, en
is, een slechte zaak. Hij liet dus onder zijn soldaten een inzameling hou-
den en zond dat geld naar Jeruzalem (naar de tempel!) voor een zonde-
offer. Dan staat zo prachtig geschreven: “Dat was een mooie en edele
daad, ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis. Want als hij niet ge-
hoopt had, dat de gevallenen zouden verrijzen, dan was het nutteloos en
dwaas geweest voor de overledenen te bidden. Bovendien overwoog hij,
dat voor degenen die godvruchtig ontslapen een heerlijke beloning is
weggelegd. Daarom liet hij voor de overledenen een zoenoffer opdragen,
opdat ze van hun zonde zouden worden vrijgesproken”. Ons geloof is,
sinds Jezus’ komst in de wereld, nóg mooier geworden. Tijdens elke heili-
ge Mis, het kruisoffer van Jezus, vieren we onze redding, onze verlossing,
door zíjn dood en verrijzenis. De heilige Mis is een zoen-offer en bewerkt
verzoening tussen God en ons, ieder van ons persoonlijk en komt ook ten
goede aan onze dierbare overledenen. Bidden voor onze overleden, een
heilige Mis voor hen laten opdragen, schenkt hen troost en verlichting. En
dan nog ... onze dierbare overledenen verheugen zich op het weerzien
met ons, die nu nog hier zijn.

Pastoor Frank Domen
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Even bijpraten ...

Corona-nieuws
Half september ... goed nieuws: met ingang van 25 september mogen de
koren weer zingen, samenzang is ook toegestaan, de anderhalve meter
afstand is geen ‘moeten’ meer, de Communie mag weer ‘gewoon’ uitge-
reikt worden. Enkele beperkingen zijn nog aan de orde: géén wijwater,
collecteren mag nog niet en handen geven bij de Vredeswens ook niet.
Ook heeft de pastoor opgeroepen voorzichtig te blíjven: enige afstand
houden, is mogelijk in onze kerk én verstandig. Aan onze koren: hulde en
dank voor alle toegestane inzet en aanwezigheid tijdens deze bijzondere
periode en dat geldt voor álle vrijwilligers en álle zo heel trouwe kerkgang-
ers! Ook willen wij alle mensen van binnen en buiten onze pa-
rochie bedanken voor alle waarderende en bemoedigende woor-
den en bedankjes aan het adres van het Pastorale Team. Sa-
men hebben we het tot nu toe goed uit- en volgehouden.
Een speciale vermelding voor onze gezinnen die, toen
maar 30 personen in de kerk aanwezig mochten zijn,
vrij en blij op zondag om 16.00 uur naar de kerk zijn
gegaan, zodat onze oudere parochianen zoveel moge-
lijk om 10.00 uur naar ‘hun’ Mis konden gaan.

Allerheiligen en Allerzielen
Op maandag 1 november om 19.00 uur vieren we Allerheiligen. Salt &
Light zingt dan. Op dinsdag 2 november om 19.00 uur luistert Spirit de
Allerzielenviering op. Op beide dagen vervalt dan de heilige Mis om 09.00
uur.

Gastkoor
Op zondag 28 november om 10.00 uur zingt het Ritmisch Koor Sint-Jan
de Doper bij ons. Het koor is opgericht in 1966 als jongerenkoor, in de tijd
dat de beatmissen helemaal hip waren. Sommige jongeren van toen zing-
en nu nog steeds bij het koor! Momenteel bestaat het koor uit ongeveer
veertig zingende leden, én een combo bestaande uit vier personen: Irma
Kreuning-Smit (piano), Elly Jol-Smit (dwarsfluit), Jeff Peschen (basgitaar)
en Arthur Peijnenburg (drums). Sinds 2017 is Jos te Riele dirigent. Die
naam zal velen van u bekend voorkomen, want Jos is eerder dirigent ge-
weest van het jongerenkoor in de Dionysiuskerk. Het repertoire is vrij
breed, van het 'eenvoudige' Glorie Halleluja tot bijvoorbeeld The Nun's
Chorus van Strauss. Van Evergreens uit de jaren zeventig tot moderne
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musical- en popsongs, meestal met een Nederlandse tekst en vaak
vier-stemmig gezongen. Het koor oefent iedere woensdagavond en ver-
zorgt minimaal eens per maand een viering in de Sint-Jan de Doperkerk in
Noord-Scharwoude. En soms wordt gezongen in een andere parochie,
zoals straks bij ons. “We kijken ernaar uit!” ... liet het
koor weten. Wij ook!

Misdienaars-feestjes
Voor alle misdienaars is zondag 31 oktober een
dag om alvast te noteren. Om 15.00 uur is er dan
een disco- en pizzaparty onder leiding van Enzo Co-
raci en Urszula van de Kraats. En op zondag 12
december bakken de misdienaars en de KiDiclub-
kinderen samen kerstkoekjes die na afloop, als
kerstcadeautje, gebracht worden naar Hugo-
Waard.

Duitsland en de Eenheid van de Kerk
In Duitsland ‘rommelt’ het erg in de Kerk. Paus Franciscus heeft al enkele
keren gewaarschuwd: “Duitse katholieken moeten verenigd blijven in de
eenheid van de Katholieke Kerk en de waarheden van de christelijke leer
niet aantasten”. Dat sluit verandering niet uit, maar die ligt eerder op het
vlak van bekering en geloofsverdieping: een structurele hervorming, ge-
richt op aanpassing aan de moderne tijden, is niet het antwoord op de
geloofscrisis in Duitsland. Evangelisatie moet bij uitstek het leidende crite-
rium zijn. Het is de ware en wezenlijke missie van de Kerk. (KN)

Nieuwe evangelisatie
In onze parochie zijn twee ‘evangelisatie-acties’ lopende. Allereerst wor-
den nieuwe parochianen welkom geheten door middel van een leuke uit-
nodigende informatieve brief. De bijbehorende A5-enveloppe is helemaal
bedrukt met een prachtige kleurenafbeelding van onze kerk: een ontwerp
van Edwin Walberg, onze professionele (grafisch ontwerper) vrijwilliger.
Voor dit vrijwilligerswerk was in ‘no time’ een werkgroep geboren van der-
tien zeer geschikte personen.
De tweede actie betreft mensen die wel als parochiaan staan ingeschre-
ven, maar die niet of nauwelijks bij ons bekend zijn. Ook zij krijgen een
brief met info en een hartelijke uitnodiging. Mocht u mensen in uw omge-
ving of kennissenkring hebben, die openstaan voor een dergelijke uitnodi-
ging, meldt u zich dan a.u.b. even bij de pastorie. U kunt ook een e-mail
sturen naar: wiljandomen@dionysiusparochie.nl

5



Familieberichten

Gedoopt
Arianna Aiello is geboren op 9 september 2021 en
gedoopt op 12 september 2021. Adres: Fluoriet 11.

Eliza Nalepa is geboren op 27 mei 2020 en ge-
doopt op 12 september 2021. Zij woont met haar
ouders: Steigerdijk 108.

Thiago David Christiaan van Wijk, geboren op 24
februari 2020, is gedoopt op 19 september 2021.
De Familie Van Wijk woont: Prisma 31.

Wayne Ikaia Ramsey Paiga is gedoopt op 26 september 2021. Hij is gebo-
ren op 21 september 2017 en woont: Erasmuslaan 10.

Van ons heengegaan
Maria Kager-Groenland (Riet) is geboren op 17 februari 1928 en is overle-
den op 2 september 2021. Zij was sinds 30 juli 1998 weduwe van Piet Ka-
ger en woonde: Dolomiet 25. Het afscheid in de Waerdse Landen vond
plaats op 10 september.

Petrus Joseph Maria de Moel (Piet) is geboren op 1 maart 1943 en overle-
den (in België) op 17 september 2021. Hij woonde: Hermelijnstraat 3, 5622
AT Eindhoven. De uitvaartdienst in onze kerk was op 25 september en
aansluitend is hij bij zijn ouders begraven op ons eigen kerkhof.

Rita Gulien-Babaeva is geboren op 3 april 1964 en overleden op 57-jarige
leeftijd op 28 september 2021. Zij woonde: Maasstraat 403 in Alkmaar,
was getrouwd met Edward Gulien en lid van de Armeense Kerk. De uit-
vaartviering, volgens de Armeense ritus, was in onze kerk op 4 oktober,
waarna de begrafenis plaatsvond in Alkmaar (begraafplaats Westerweg).

De uitvaart voor Yvonne Vlaar was dinsdag 19 oktober in de Gregorius-
kerk in Spierdijk. Zij is geboren op 12 juli 1961 en overleden op 13 oktober
2021, op 60-jarige leeftijd. Yvonne woonde Krusemanlaan 88 (Reigers-
daal) en was, zolang het ging, op zondag altijd bij ons in de kerk. 

Deze Familieberichten zijn gemaakt op 18 oktober 2021
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Inlichtingen: 
J.A. Insing Secretaris, e-mail: secretaris@sintbarbaraheerhugowaard.nl,
Rubensstraat 55, 1701 JG, Heerhugowaard, tel. 072 - 57 40 222
M. Stam-Himmelreich Penningmeester, 
e-mail: penningmeester@sintbarbaraheerhugowaard.nl, 
A.I. van Hardenbroek erf 14, 1705 HT, Heerhugowaard, tel. 072 - 88 83 480
Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich UITSLUITEND tot
mevr. Angita Waal, tel. 06 - 51 33 14 56. Zij is belast met de verzorging van
de uitvaart en 24 uur per dag bereikbaar.

Meer informatie: www.sintbarbaraheerhugowaard.nl

Begrafenisvereniging
St. Barbara Heerhugowaard
Tevens verzorging van crematies

De uitvaartspecialisten in de regio
staan dag en nacht voor u klaar

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent

Leo Rijnja 0226 – 753 607
(dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend)

Kijk voor meer informatie en tarieven op
www.toebesrijnja.nl

uitvaartverzorgers
Toebes & Rijnja

B
ES

TE KEUS

PRIJS-K WALI T
E

I T



Paus kleurt Kerk

Paus Franciscus sprak anderhalve maand geleden met journalisten over
twee hete hangijzers: partnerschappen tussen mensen van hetzelfde ge-
slacht en de weigering van de Communie aan politici vanwege politieke
standpunten - dit naar aanleiding van een eerdere documentaire (oktober
2020) die voor flink wat verwarring zorgde. De Paus deed in die documen-
taire uitspraken die sommige (nieuws)media opvatten als een pleidooi
voor gezinsvorming door koppels van hetzelfde geslacht. Twijfels over de
manier waarop zijn citaten vertaald werden en over de montage van de
documentaire maakten de verwarring alleen maar groter.

Helder sacrament
Paus Franciscus benadrukte half september 2021 dat het huwelijk tussen
man en vrouw een sacrament is en dat de Kerk niet de macht heeft om
een sacrament te veranderen. Wel sprak hij met goedkeuring over ‘wetten
die de situatie van mensen met een andere seksuele geaardheid verbete-
ren’. Maar volgens de Paus kán de Kerk niet ‘gevraagd worden iets te ge-
ven wat zij vanuit haar aard niet kan verschaffen’. “Dat betekent niet dat
we deze mensen moeten veroordelen, alsjeblieft niet, want deze mensen
zijn broeders en zusters die we nabij moeten zijn”, aldus de Paus. “Maar
het huwelijk als sacrament is helder. Burgerlijke wetten die bijvoorbeeld
betere toegang tot gezondheidszorg geven zijn goed, maar het huwelijk
als sacrament is tussen een man en een vrouw”.

advertentie Garage van den Berg 1/2 pagina
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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 ...



Stof voor een goed gesprek

Iedereen ontmoet mensen, die ‘moeite’ hebben met dé Kerk en grote
vraagtekens hebben bij alles wat gebeurd is en nóg gebeurt. Misschien
zijn onderstaande bemerkingen, tips, een hulp bij een gesprek over drie
belangrijke pijnpunten, vaak hoge drempels om ‘Back to Church’ (Terug
naar de Kerk), te gaan.

1) Het grote en vele lijden, in vele vormen, dat in de wereld heerst. “Waar-
om? Waar is God? Hoe kan dit alles gebeuren?” God houdt van mensen
en heeft ons daarom belangrijke regels gegeven voor een gelukkige sa-
menleving. ‘Grote’ regels als de Tien geboden. En ‘kleinere’, maar ook
zeer belangrijke regels: barmhartig zijn, verdraagzaam, geduldig, niet
kwaadspreken, jezelf niet beter achten dan een ander, de laatste plaats
kiezen, bidden voor mensen door wie je benadeeld bent, kwaad met goed
vergelden, enz. We hebben, als individu én maatschappij, een vrije wil van
God gekregen, een groot geschenk: we kunnen kíezen. Veel lijden wordt
immers veroorzaakt door verkeerde keuzes, die individueel óf maat-
schappelijk gemaakt worden. Menige vorm van lijden ontstaat ook, zoals
Paus Franciscus zegt, omdat “de harten van veel mensen leeg zijn”. Want
zo komt verkeerde afleiding in beeld en niet-duurzame
invulling: vandaag de dag overal verkiesbaar en te
koop, met alle schadelijke gevolgen van dien.
Maar de Kerk, ook onze Dionysiuskerk, biedt
zingeving, verdieping en gemeenschap, opdat een
fundamentele eenzaamheid mindert. Veel lijden is
niet op te lossen, maar de Kerk leert ‘goed omgaan
met het lijden’. Inhoudelijke kennis van het geloof én
geestelijk leven: samen een kostbare schat. De Kerk
heeft veel geestelijke schatten, die zij graag uitdeelt. Zo ook onze
Dionysiuskerk.

2) Ook een drempel om ‘Back to Church’ te gaan, kan de misbruik-affaire
zijn en andere misstanden: niet goed te praten en helaas ook niet goed te
maken. Het aangedane leed is met geen pen te beschrijven. Het schan-
daal is een ramp, allereerst voor de vele slachtoffers en hun familie, maar
ook voor de vele kerkbetrokken mensen die niets met misbruik te maken
hebben, en ook voor de héle Kerk.

3) En dan nog de ‘hete hangijzers’ van deze tijd. Ja, de Kerk heeft een uit-
gesproken leer, verwoord in de Bijbel én door Jezus, de Heer van de
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Kerk. Niet gemakkelijk, maar wel mens-waardig. De mens, man en vrouw, 
en heel het leven, van begin tot einde, wordt door de Kerk in ere gehou-
den. De mens die lijdt, onrechtvaardig behandeld
wordt, extra geestelijke of lichamelijke beperkingen of
grote armoede kent, staat in hoog aanzien en wordt
door de Kerk, wereldwijd, met extra liefde en zorg be-
kleed. Het is een manier van kijken naar ... die door de
maatschappelijke praktijk gedragen zou moeten wor-
den. Hoe meer mensen met deze Bijbel-visie, hoe
meer geluk voor iedereen. Bijbelvast! Als we ons vast-
houden aan de Bijbel en dé Kerk zullen we niet 
verdwalen in het leven, niet verdwalen in deze tijd.

En aan het eind van een eventueel gesprek, als
boven genoemd, over de Kerk zou gezegd kunnen
worden: “U bent van harte welkom in onze kleurige en
dankbare Dionysiuskerk, uitgenodigd én ook ... nodig!
Om samen te vieren, lief en leed te delen, een geloofs-verdiepende 
cursus te volgen, een kopje koffie te drinken. We hopen u te zien, te 
spreken, of misschien wilt u graag een bezoekje?!” De pastorie is 
bereikbaar, ook voor het maken van een afspraak, via telefoonnummer 
072 - 57 11 292.

Wiljan Domen

PCI-wetenswaardigheden

Door het jaar heen vraagt de Kerk, deze keer de (kerkelijke) PCI, de Pa-
rochiële Caritas Instelling, aandacht voor de vele noodlijdende mensen in
de wereld. Soms gaat het om een goed doel dicht bij ons, soms in veraf
gelegen landen; dan moet je vaker opzoeken in welk deel van de wereld
dat wel is. Een aantal belangrijke PCI-acties zijn: De Bisschoppelijke Vas-
tenactie, de Week van de Nederlandse Missionarissen, Missiezondag (of
Missio), het Diaconale Weekend, de Bisschoppelijke Adventsactie, en de
Voedselbankactie (2x per jaar). Tijdens deze weekenden, waarin we aan-
dacht besteden aan goede doelen, wordt gecollecteerd voor hulp aan
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mensen, die deze hulp dringend nodig hebben, meestal in verre landen.
Een korte omschrijving van de Caritas!

De laatste collecte was voor Missio, op 23 en 24 oktober j.l. Het motto
was: ‘Geef voor Guinee’. In dat weekend werd van ons, maar ook wereld-
wijd, financiële solidariteit gevraagd - een bijdrage voor de verkondiging
van het evangelie en de pastorale zorg in de armste geloofsgemeen-
schappen. Ook de opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de
opleiding van priesters, diakens en catechisten was een van de speerpun-
ten en doelen van deze collecte. Al eerder publiceerde het Vaticaan de
boodschap van Paus Franciscus voor deze dag, met als uitgangspunt:
“Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en
gehoord hebben” (Hand. 4,20). “Wanneer wij de kracht van Gods liefde
ervaren, wanneer wij zijn aanwezigheid als Vader in ons persoonlijk en
gemeenschappelijk leven erkennen, kunnen wij niet anders dan wat wij
hebben gezien en gehoord verkondigen en delen”.

De eerstvolgende PCI-collecte is voor het werk van
de PCI zelf. Deze collecte wordt gehouden tijdens het
Diaconale Weekend: 6-7 november. Dan horen we ook
weer een en ander van de voorzitter van de PCI. En in de
Advent gáán we natuurlijk weer voor de houdbare Voed-
selbankproducten. Twee maal per jaar een succes in onze
parochie. Van harte aanbevolen.

Diaken Eelke Ligthart

Gebedsgroep gestopt

Op 5 oktober jongstleden is de Gebedsgroep voor het laatst bij elkaar ge-
komen. Op 7 oktober zou het 47 jaar geleden zijn, dat de Gebedsgroep,
deel uitmakend van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Neder-
land, van start is gegaan in onze parochie. Mede vanwege de corona-pe-
rikelen, al anderhalf jaar geen fysieke bijeenkomsten meer en ook vanwe-
ge de leeftijd, het ouder worden van de  leden, hebben we gemeend dat
dit het juiste moment is om te stoppen. Wel jammer, maar we vertrouwen
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erop dat God verder gaat met ieder van ons! Daar bidden we voor. Die
dag, 5 oktober, hebben we samen de eucharistie gevierd, uit dankbaar-
heid, en na afloop hebben we koffie gedronken in het parochiecentrum,
waar we wekelijks bijeen kwamen. En omdat we op het feest van Onze
Lieve Vrouw van de Rozenkrans gestart zijn, hebben we de morgen afge-
sloten met het bidden van het rozenhoedje.

De kennismaking met de Charismatische Vernieuwing is voor velen een
indringende ervaring geweest, die hun leven veranderd, vernieuwd heeft.
We hebben de waarde van veel zaken, zoals stilte, bidden, Bijbel-lezen,
de sacramenten, herontdekt en als grond van dit alles: God zelf. Hij is een
levende persoon, die van ons houdt, die ons draagt. We hebben Jezus
Christus erkend als de Heer van ons leven en we hebben ervaren, dat de
heilige Geest ons wil leiden in het leven van iedere dag.

Bij ons doopsel en Vormsel zijn we gedoopt met de heilige Geest, die is
nu bij ons doorgebroken. Wat een genade! Onze nieuwe ervaring hebben
we laten groeien door meer tijd aan God te geven en ons doen en laten
meer en meer te richten op wat God wil. Onze relatie met God mocht
groeien. Daarmee zijn we ons hele verdere leven bezig,
met vallen en opstaan. We zullen het “samen” komen
zeker missen, het groepsgebed, de lofprijzing, het le-
zen van Gods woord en, niet te vergeten, de getuige-
nissen van wat God de Heer ons liet ervaren. Onze
groep is wel gestopt, maar de Geest zal blijven waaien
in ons en in onze kerk. Laten we hier open voor zijn en
bidden om een nieuw Pinksteren.

Namens de Gebedsgroep
Riet Borst-Groen

63 meter hoog is de ‘Lange Jaap’ in Den Helder, maar
nu dreigt Nederlands hoogste nog brandende vuurtoren in te storten.
Daarom is het gebied rondom de onbemande vuurtoren afgesloten.
Toch blijft het radarsysteem voor de scheepvaart gewoon werken,

net zoals het licht, dat bij helder weer op 54 km afstand zichtbaar is.
Hoe wonderlijk ... .

Nog wonderlijker ... Jezus is het licht van de (hele) wereld!
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Liefde is ...

Wat weten we van de liefde?! Echte liefde is geweldig, sterk, kostbaar als
goud, mooi, goed. Echte liefde zoekt zichzelf niet en is vergevingsgezind.
Wij mensen kúnnen niet zonder liefde. Maar de liefde is ook moeilijk. Ie-
mand van wie we veel houden kan erg ziek worden, ontslag krijgen. Of
een verkeerde keuze maken, zelfs het contact met
ons verbreken. Dan is liefde moeilijk en wordt het
leven zwaar. Liefde moet ook groeien. En het is
erg oppassen, dat door allerlei gebeurtenissen,
grote en kleine tegenslagen en teleurstellingen de
liefde niet kleiner wordt. Het is dagelijks werk: kie-
zen om de ander te blíjven eren en waarderen. Het is
een dagelijkse opgave: een ander ruimte, groeiruimte,
gunnen om te mógen zijn zoals deze (nog) is. Liefde is:
van een ander houden en die ander is natuurlijk ook anders.
Als een ander moet zijn zoals ik graag wil, houd ik alleen maar van mezelf.

In den beginne
In den beginne was God helemaal alleen. Nou ja, alleen, met z’n drieën
alleen: Vader, Zoon en heilige Geest. Dat is één groot onvoorstelbaar
mysterie: God is één én met drie. En God is liefde. Hij heeft geen begin en
geen einde. Hij ís niet geschapen, maar hééft wel alles geschapen. Eerst
het paradijs met een wonderschone natuur. Om maar iets te noemen:
hoeveel kleuren groen zien we in de natuur, hoeveel soorten bloemen,
vogels, vissen, grote en kleine dieren?! Hoeveel sterren schitteren aan de
hemel? God is liefde! Na dit alles en nog meer geschapen te hebben, mis-
te God in de schepping een gesprekspartner. Hij miste de mens! En Hij
maakte de mens, met wie Hij kan spreken, die kan genieten van die won-
derschone schepping, de mens die kan kíezen en bidden en liefhebben.
De mens die met Hem, God, door het leven kan wandelen. En daarom
schiep God de mens, de man en even later de vrouw, naar zijn beeld en
gelijkenis. Om Hem en elkaar lief te hebben en hun kinderen. Hij schiep de
mens ook met een vrije wil. Zo gaf Hij de mens verantwoordelijkheid voor
andere mensen, voor elkaars geluk, en voor heel de schepping. Dat was
het goddelijke Plan. En God verheugde zich over zijn schepping, de mens,
en had vertrouwen in de verantwoordelijkheid die Hij de mens gegeven
had. God is liefde, dat bleek en blijkt uit alles. Maar helaas, de liefde en
verantwoordelijkheid, zoals bedoeld tussen God en mensen, en tussen
mensen onderling ... erg kwetsbaar in den beginne en nu nog.
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Toen ... 
Maar dan verschijnen eeuwen later de Farizeeën ten tonele
en stellen vragen aan Jezus ... niet over de liefde, maar of
een man zijn vrouw verstoten mag, over scheiden! Mag
dat??? Welke mens heeft het recht een andere mens te ver-
stoten?! Jezus is vaker heel ruimdenkend: zondaars, tolle-
naars, vluchtelingen, mensen met een besmettelijke ziekte: Hij
geeft ze tijd en ruimte en omhelst hen. Net als Paus Francis-
cus doet. Maar op het gebied van de liefde is Jezus veelei-
send. En juist als het om de liefde gaat, is de mens vaker zo
zwak; er is bindingsangst, want het is zeker dat de liefde haar
eerste glans verliest: de verliefdheid gaat over, en wat dan ... en wat als
tegenslagen komen en teleurstellingen ... ?! In Jezus’ tijd was er nog geen
Sacrament van het Huwelijk, maar tóch zei Jezus tegen de Farizeeën:
“Wat God verbonden heeft, mag een mens niet scheiden”. Man en vrouw,
die zich in liefde met elkaar verbonden hebben, zijn blijkbaar niet met z’n
tweeën op het moment dat de verbintenis plaatsvindt. Er staat immers ge-
schreven ... wat God verbonden heeft, mag een mens niet scheiden. Want
God is liefde. Waar liefde is, daar is God. Heel gelukkig is God trouw als
alles goed gaat. Hij is trouw als alles mis dreigt te gaan en Hij is ook trouw
als alles mislukt is! 

Trouw tot de dood ons scheidt?
Voor altijd liefhebben? Is dat wel mogelijk? Zeker! God is en blijft trouw en
is en blijft barmhartig. Hij maakt nooit een einde aan een relatie, en ver-
stoot niemand. Hij kan óns helpen de liefde die, langzaam maar zeker klei-
ner lijkt te worden, te redden. Hij wil ons namelijk helpen trouw te zijn als
Híj is, barmhartig als Híj, geen einde te maken aan een relatie, niemand te
verstoten. Die hele mooie mogelijkheden liggen ook binnen ons bereik, we
zijn immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. We hebben dus
Gods eigenschappen tot ónze beschikking! Een nadenkertje: twee men-
sen, die elkaar nog niets hoefden te vergeven, kénnen elkaar eigenlijk nog
niet goed. Een ander mens is immers nooit 100% zoals wij hem graag
zien. Een ander mens maakt fouten, grote en kleine. Een ander mens stelt
teleur. Net als wij. Vergiffenis schenken betekent, dat men niet in het ei-
gen ik, in zelfmedelijden, in zelfbeklag blijft steken. Vergiffenis schenken
is: de ander herkennen en eren en waarderen waar hij van ons verschílt,
waar hij ons verwondert, waar hij zwak is. Paulus heeft zulke praktische
raadgevingen voor moeilijke relationele situaties. Bijvoorbeeld: “Laat de
zon nooit ondergaan over uw boosheid”. Ga dus niet boos naar bed. Hij
heeft ook andere prachtige woorden over de liefde geschreven: “De liefde
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is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij
beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf
niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij ver-
heugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Al-
les verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde
vergaat nimmer”. 

En nu ...
Vandaag de dag lijden veel mensen onder een scheiding: man en vrouw
zelf, maar ook kinderen, grootouders, andere familie en vrienden. Man en
vrouw hebben problemen en een wijde kring mensen lijdt mee. Ik weet
nog dat we, lang geleden, in Brunssum woonden. Een jongetje van acht
jaar vertelde tijdens een schoolreisje, dat zijn vader al langer geleden was
overleden: een auto-ongeluk. “Ja, en mijn tweede vader is weggelopen. Ik
weet niet waarom. Nu heb ik mijn derde vader”. Ik keek hem aan en wist
niet wat ik moest zeggen. Hij zag aan mijn gezicht hóe verdrietig ik zijn
verhaal over zijn korte leventje vond. Toen troostte hij me met de woor-
den: “Maar ik heb mijn eerste moeder nog, hoor”.

De pastoor en ik wonen al bijna veertig jaar bij elkaar. En wij hebben na-
tuurlijk ook wel eens problemen, maar die worden opgelost, soms op een
grappige manier. Tien minuten na een woordenwisseling of ruzietje vraagt
hij altijd: “Houd je nog van me? “ Dan zeg ik, soms nog steeds boos: “Ja!
Natuurlijk”! “Dat begrijp ik niet”, zegt hij dan weer. Dan moet ik toch lach-
en en is echt boos blijven onmogelijk! Wat ik ook erg waardeer: ‘s avonds,
als we elkaar welterusten wensen, zegt hij altijd iets waarderends tegen
me: “Dank je wel voor alle goede zorgen vandaag”. Of: “Ik ben heel blij
met je”. Zulke woorden zijn kleine geschenken, waarvoor ik God steeds
weer bedank. Een hele mooie dagsluiting! En misschien
een tip voor alle relaties: getrouwde mensen, families,
vrienden, buren. Goed bekeken zijn alle mensen toch
familie van elkaar, want kinderen van God. Hij is ‘Onze
Vader’. Dus ... elke dag, bij elke ontmoeting, ook een
paar lieve waarderende dankbare woorden, en elke
relatie zal blíjven glanzen en schitteren. 

Wiljan Domen

Levend Bethlehem ... zondag 19 december 2021
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Waterpraat

Hoe anders ziet de wereld eruit vanaf het water! Hoe raak je in de ban van
het kajak- en kanovaren? Toen ik een jaar of 16 was, had ik een koffer-
grammafoon; deze heb ik toen geruild voor een houten kajak. Die kajak in
IJmuiden is bij een schoolvriend opgeknapt en toen die klaar was, hebben
we de kajak over de kanaaldijk getild en daar in het Noordzeekanaal te
water gelaten. De tewaterlating was tussen de Grote Sluis van IJmuiden
en de Velserpont. Het was geen eendaagse bevlieging van mij, ik wist wat
ik met de kajak wilde. Vanaf IJmuiden langs de Velserpont naar zijkanaal
A bij Beverwijk, toentertijd de Pijp genoemd. Daar achter de Plaatwellerij
(één van de industrieën toen in Velsen) lag een boerderij waar al een paar
jongens hun kano hadden liggen en ik sloot mij bij hen aan.
Iedere woensdag- en zaterdagmiddag, ja, 's morgens moest
je nog naar school, waren wij daar. Ook zondags na kerk-
tijd. Praten, zwemmen en kanovaren, wat een tijd was dat.
Snel in je kano als die Urker vissersboten eraan
kwamen en dan de golven in, net als die snel varen-
de sleepboten van Goedkoop tussen IJmuiden en
Amsterdam. Tegenwoordig ondenkbaar dat dat
kan. 

En toen, na de Technische School, solliciteren en dan aan het werk, zes
dagen, een werkweek van 48 uur, want je werkte ook nog op zaterdag tot
13.00 uur. Het was gedaan met dat vrije leven. Er kwam een heel andere,
maar mooie tijd aan. Werken, trouwen, een gezin en vier jaar avondonder-
wijs en daarbij 23 jaar 4-ploegendienst bij de Hoogovens tot 1987. Het
toeval wilde dat onze zoon Jos toen naar een Open Dag van de kanovere-
niging ging. Het klikte meteen, ook ik stapte weer in en mocht meteen in
zo'n hele smalle kajak, 52 cm breed, stappen. De instructeur gaf bij het
eerste tochtje ook nog zijn fotocamera aan mij mee. Maar goed, ik heb
het droog gehouden. In die tijd heb ikzelf een cursus kano-instructeur ge-
daan en jarenlang aan veel mensen uit Heerhugowaard en omgeving les
mogen geven. Talloze tochten hebben we ook gemaakt met het gezin,
Tinie, Jack en Jos in de kajak. Veel van Nederland hebben we vanaf het
water gezien, omdat we ook aan verenigingstochten deelnamen, zoals
jarenlang in Overijssel aan de Vierdaagse van Zwartsluis. Vele dagtochten,
zelf jarenlang gevaren, en later in het bestuur van deze Vierdaagse, en
daarbij de trektochten begeleid met ons bus-camper met aanhangwagen.
Met een goede vlakwater-kajak is heel het noorden van Nederland te
doorkruizen. Apart was wel het weekend, twee jaar geleden, in de Hol-
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landse Biesbosch met eb en vloed van het zoete water. De zee doet daar
zijn invloed gelden op het niveau van het rivierwater in de Biesbosch, dat
naar zee stroomt. Het landschappelijk karakter is overal anders.

In Groningen vaar je over de Groninger-maren, de oude slenken van de
zee. Deze maren zijn later door middel van kanalen met elkaar verbonden.
Vrijwel ieder dorp in het noorden van Groningen heeft van oudsher een
haventje. In die tijd was van transport over de wegen geen sprake, alles
moest over het water: de landbouwproducten, maar ook de eigen beno-
digdheden, zoals kunstmest en dergelijke, voor het dorp. Wat is Groning-
en stil en mooi, met tegenwoordig zelfbedieningssluisjes en kajak-
overdraagplaatsen vanwege het dalende land door de gaswinning. De
afgelopen zomer heb ik diverse tochten gemaakt door het hoge land van
het noorden van Groningen: rietkragen en de 1,5 m hoger liggende ak-
kers. Altijd een verrassing als je uit de kajak stapt
en over het oneindige stille land kijkt; geen mens te
zien, helemaal alleen op deze plek en nogmaals
doodstil. Groningen heeft een speciaal plekje in mijn
hart: het land waar al mijn voorouders geboren en
geleefd hebben in slechte en moeilijke omstandig-
heden. Veelal waren zij dagloners en woonden
vaak buiten het dorp. In de doopboeken van begin
1700 heb ik ze teruggevonden: ieder kind werd door de priester bijge-
schreven in het Latijn. 

Zo is Overijssel weer heel anders: veel uitgestrekte plassen die met elkaar
verbonden zijn. De plassen in Overijssel zijn ontstaan door het afgraven
van het veen. Een plas is geen meer. Een meer is van oudsher door de
natuur zelf ontstaan, terwijl de plassen zijn ontstaan door het verwaaien
van de veengaten na het weggraven van het veen. Friesland is wéér heel
anders dan de andere provincies, maar het is er ook heerlijk kanovaren.
Omdat het Friese veenweide-gebied heel laag ligt, heb je fantastische ver-
gezichten en mooie doorvaarten bij de Friese steden en dorpen: Workum,
Heeg, Sloten, IJlst, en niet te vergeten het natuurgebied de Oude Venen
bij Eernewoude. Mooie herinneringen heb ik aan een doodstille zondag-
ochtend bij Belt-Schutsloot, peddelend langs een kerkje. Het geluid van
het orgel en het koor drong door de kerkmuren heen. Of tijdens één van
de kanotochten door Giethoorn, daar stapte een bruidspaar direct uit de
boot de kerk binnen. Mijn kajaksport en hobby!

Henk Kauw (koster en lector)
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Allerheiligen-puzzel

Het is rond het feest van Allerheiligen. Welke heiligen horen bij de om-
schrijvingen? Het gaat om heiligen die vroeger of later leefden! Maar een
puzzel moet iets uitdagends hebben en niet zo heel gemakkelijk zijn. Dus,
als de naam van een heilige gevonden is, staan bijvoorbeeld de voornaam
en de achternaam van de bedoelde heiligen verspreid in de puzzel. De
cijfers achter de omschrijvingen geven aan uit hoeveel letters de naam of
namen van de bedoelde heiligen bestaat. Alles staat kris kras door de
puzzel.

De oplossing van de vorige, hele moeilijke, puzzel, is ‘Help de Kerk’.
Jan en Tiny Dekker-de Boer, Bickerstraat 27, zijn deze keer de winnaars.
Heel leuk: ze hebben de oplossing een beetje ‘uitgebreid’. Help de kerk,
dan staan we samen STERK.

1 november valt op maandag in 2021
maar wordt wereldwijd gevierd als een zondag!
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p s f r a n c i s c u s w

t i t u s a a b c r p i o

a n n a e c p a e o l n c

h t i t r i a v c l a t a

d n a r e n t o i e n s u

i i n e t o e b l n e u g

o c t b m m r r i a l c u

n o o l a o f a a a a r s

y l n a r e l n t i d a t

s a i d i d u d i m g m i

i s u a a e c s r a a e n

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

s t a c i t s a l o h c s

Abdijheilige (8)
Ander woord voor heilige (4)
Arts en schrijver (5)
Bekeerde prostitué (5, 9)
Bisschop van Hippo (10)
Cadeautjes (4, 8)
Evangelist (6)
Dierenvriend (10)
Friese heilige (5, 8)
Gevonden voorwerpen (8)
Grootmoeder van Jezus (4)

India (6, 6)
Italiaanse wonderdoener (5, 3)
Lepra (7)
Moeder van Augustinus (6)
Moeder van Jezus (5)
Muzikale heilige (7)
Patrones van hopeloze zaken (4)
Patroon Haarlemse kerk (4)
Patroon van Nederland (12)
Patroon van onze kerk (9)
Zus van de H. Benedictus (11)

De oplossing staat in de overgebleven letters. Deze graag voor half
november in de brievenbus van de pastorie doen of e-mailen naar:
wiljandomen@dionysiusparochie.nl

19



advertentie Fred Giacomini 1/1 pagina

20

Fred schilder- en behangwerken
Wilt u graag de woning professioneel laten
schilderen dan bent u bij Fred schilder- en
behangwerken aan het juiste adres.

Mijn diensten varieren van schilderwerkzaam-
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!

�F�r�e�d� �G�i�a�c�o�m�i�n�i
�S�C�H�I�L�D�E�R�-� �E�N� �B�E�H�A�N�G�W�E�R�K�E�N



Ik mis je ...

Het is rond 2 november, Allerzielen, zeker voor gelovige mensen een heel
bijzondere tijd en dag. Begin november herinnert aan het verlies van dier-
bare mensen. Iedereen kent wel de EO-programma’s ‘Ik mis je’ en ‘De
Kist’. In ‘Ik mis je’ hebben ‘onze’ Egbert en Anneke Klaassen verteld over
het overlijden van hun Egbert jr. en Tom, over hun verdriet en alle on-
macht die bij de dood duidelijk wordt. Eén kind verliezen is al zo pijnlijk,
maar twee! En ook Lisette van Aken hebben we gezien en gehoord in één
van de afleveringen van ‘Ik mis je’. Haar man Stefan, vader van hun zes
kinderen, van wie de jongste toen pas een paar maanden oud was, is
overleden op 39-jarige leeftijd. Lisette vertelde eens, dat de jongste
‘praatte’ met papa op de foto, hem op de foto een kusje gaf en vervol-
gens áchter de foto keek: of papa misschien toch daar was?!

De Kerk heeft nagedacht: eerst wordt op 1 november Allerheiligen ge-
vierd: het is één groot feest in de hemel. Een prachtig vooruitzicht voor
ons allemaal, mensen van goede wil. En als het dan 2 november is, Aller-
zielen, mogen en kunnen we samen, temidden van pijn
en verdriet, geloven in het geheim van het eeuwig geluk
dat ons de dag van gisteren, op 1 november, is beloofd.
Er is nood aan hoop! Zo sprak de profeet Jesaja al:
“Troost, troost mijn volk”. De redactieleden van ‘Visie’,
de EO-tv-gids, drie nog tamelijk jonge mensen in de bloei
van hun leven dus, hebben een paar gedachten over de
dood neergeschreven. Het zijn antwoorden op de vraag: Denk je
vaak na over de dood?

“Of ik er vaak aan denk, weet ik niet zo goed, maar voor mij is de dood
wel een heel wezenlijk onderdeel van het leven. Ik heb bij wijze van spre-
ken al de liturgie voor mijn afscheidsdienst bedacht. Niet uit angst, maar
meer vanwege de realiteit die de dood toch is. Misschien beangstigt het
me minder als ik me alvast probeer in te denken hoe het zal zijn. Wat mij
overigens intrigeert, is dat ik onlangs bij een bezoek aan een hospice had
verwacht dat de mensen die ik daar sprak, zouden reflecteren op wat ze
anders hadden willen doen in hun leven. Maar in werkelijkheid draaide het
daar om de heel kleine dingen van dat moment: dankbaarheid voor ver-
pleegsters, kiezen voor optimisme ondanks pijn, niet bij de pakken neer-
zitten, genieten van een eekhoorn in de tuin. Het maakte mij nog meer
bewust van het leven vandaag en nu, de gewone dingen.” (Griëtte Vonck,
hoofdredacteur)

21



“Nadenken over de dood doe ik niet vaak, wel denk ik af en toe na over
de eindigheid van dit leven. Een van de weinige zekerheden is, dat je le-
ven op deze aarde op een dag - door sterfte of Jezus’ terugkomst - zal
stoppen. Die gedachte vind ik erg bevrijdend. Als je een domme keuze
maakt, blijven de gevolgen je niet eeuwig achtervolgen. Dat kán simpel-
weg niet. Dat én het toekomstperspectief van een veel mooier leven hier-
na, maakt de druk die ik in dit leven soms kan voelen een stuk lichter. Het
leven hier doet er zeker toe, maar de gedachte dat het niet alleen om dit
leven draait, vind ik heerlijk.” (Elsina Neutel, redacteur)

“Dag wereld, tot morgen”. Dat zei mijn moeder vaak toen ik nog een kind
was en de gordijnen dichtgingen: bedtijd. Ik ben het nooit vergeten. Even-
als het feit dat het huis van háár vader en moeder, in Nederhorst den
Berg, ‘Relinquenda’ heette, Latijn voor: ‘Het moet weer verlaten worden’.
In mijn jeugd heb ik er heel wat heerlijke uren beleefd. Maar inderdaad:
opa en oma zijn gestorven en er wonen nu andere mensen in hun huis.
Vrijwel dagelijks denk ik eventjes aan het feit dat mijn hart ooit voor de
allerlaatste keer zal kloppen. Maar dat maakt me zeker niet zwaarmoedig.
Jazeker, ik zal dit aardse leven eens moeten verlaten. Maar ook dan geldt:
“Dag wereld tot morgen”. Want God heeft zijn kinderen een nieuwe hemel
én een nieuwe aarde beloofd.” (Gert-Jan Schaap, redacteur)

advertentie Delphi 1/2 pagina
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Koffie en meer

Graag wil ik iets vertellen over een hele bijzondere vriendin. Al jaren ken ik
haar en altijd is ze er wanneer wie dan ook steun of hulp kan gebruiken.
Ze is echt iemand die een verschil maakt in de wereld en heel klein durft
te beginnen in het vertrouwen, dat met Gods zegen grote dingen kunnen
gebeuren. Zelf zou ze niet willen dat ik dit over haar schreef. In haar leven
krijgt er maar Eén de eer en dat is God haar Vader. Ro-
man Ejigu groeide op in Ethiopie. Rond haar 17e
moest ze vluchten. Helemaal alleen zonder familie of
bekenden kwam ze in Nederland. Er volgde een
lastige tijd. Alles was anders. De taal, de om-
gangsvormen, alles!

Roman: “Mijn hart huilde, maar niet alleen vanwege
de situatie waarin ik zelf zat, maar vooral ook om
het diepe leed dat ik in Ethiopie had gezien. Jonge
kinderen die op straat leefden, met niets meer dan de vodden die ze aan
hadden. Kort na aankomst in Nederland kreeg ik tijdens een gebed heel
sterk het gevoel dat God me vroeg hier iets mee te doen. Dit sterke ver-
langen is sinds die dag altijd bij me gebleven.” In de jaren die volgden,
ging Roman steeds meer deel uitmaken van de Nederlandse samenleving.
Ze volgde een opleiding in de Zorg, ontmoette haar toekomstige man,
ging werken, trouwde en kreeg vier kinderen. Het gezin woont al jaren in
Heerhugowaard en zijn hier helemaal thuis. Roman is van Nederland gaan
houden. Zowel Nederland als Ethiopie zitten in haar hart. 

Roman: “Lange tijd heb ik niets met mijn verlangen gedaan. Het sluimerde
op de achtergrond. Ik was druk met het dagelijkse leven met mijn gezin
met onze vier opgroeiende kinderen en mijn werk. Tot 7 april 2017. Op die
dag veranderde alles. Toen ik wakker werd, voelde ik me raar. Ik bleek
een hersenbloeding te hebben en mijn lichaam was voor een deel ver-
lamd. De periode die volgde, was zowel geestelijk als lichamelijk, zwaar
en vermoeiend. Dankzij God ben ik langzaam aan helemaal hersteld.
Daarna kwam het besef, dat ik een nieuwe richting aan mijn leven wilde
geven. Mijn oude verlangen werd sterker, maar ik wist nog niet hoe ik het
vorm kon geven.”

Tijdens haar revalidatie is Roman teruggegaan naar haar geboorteland en
daar heeft zij Mulu van Stichting Mulufiker (de naam betekent ‘Volle lief-
de’) ontmoet. Mulu is een dappere vrouw die straatkinderen opvangt zo-
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dat hun moeders kunnen werken aan een betere toekomst voor zichzelf
en hun kinderen.  Samen met haar groeide langzaam het idee om middels
de verkoop van een typisch Ethiopisch product, biologische Ethiopische
koffie, het werk van stichting Mulufiker voor deze kinderen te steunen.
Inmiddels is het plan werkelijkheid geworden en staat Roman met Gods
kracht aan het hoofd van een veelbelovend beginnend bedrijf: ’Shepherds
Koffie’. De investeringen voor de start zijn hoog, maar zelfs nu gaat al
10% van de opbrengst van de koffie naar stichting Mulufiker en komt zo
direct ten goede aan de kinderen. Dit percentage zal steeds groter wor-
den naarmate de investeringen en kosten lager worden. Verscheidene
bedrijven, kerken en instellingen hebben bij Shepherds koffie al een abon-
nement lopen en ook particulieren nemen de koffie af. 

Als u meer wilt weten over de herkomst van Shepherds Koffie, over Ro-
man Ejigu of over het werk van Mulufiker, of wanneer u interesse heeft in
de koffie, (die naar mijn mening heerlijk is) kunt u kijken op de website:
www.shepherdscoffee.nl . De koffie is ook te koop schuin tegenover de
Dionysiuskerk, bij EnJOY kledingcafe aan de Middenweg.

Van harte hopen en bidden we met Roman dat door de verkoop van de
koffie vele kinderen geholpen zullen worden en een betere toekomst tege-
moet zullen gaan.

Lisette van Aken

Verjaardags- of 
kerst-cadeautje gezocht?

Shepherds Koffie!
Een leuk idee én lekker.

En u steunt een goed doel!
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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


