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Vieren in corona-tijd

Wat betreft de corona-regels ...
We weten sinds vrijdag 16 oktober zeker
dat maar 30 mensen in de kerk mogen samenkomen.
Daarom is er een extra heilige Mis
op zondagmiddag - om 16.00 uur.
Er mogen namelijk géén twee Missen
achter elkaar gevierd worden!
Iedereen dient zich wekelijks aan te melden:
voor de zaterdagavond, en voor de zondag.
Dit is het meest gemakkelijk voor de administratie.
U ontvangt antwoord.
Wilt u op zondag naar de kerk
dan kunt u zich aanmelden voor de Mis
van 10.00 uur of 16.00 uur.
U kunt ook laten weten, dat u
naar beide heilige Missen kúnt gaan;
dan kunnen wij kiezen wat het beste uitkomt.
U ontvangt antwoord.
Denkt u a.u.b. niet:
“Ik ga maar niet naar de Mis, dan kan een ander”
want zo komt er natuurlijk niemand meer naar de kerk.
Laten we samen volhouden en trouw blijven.
Gelukkig is de Heer altijd met ons!
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Advent ... tijd van hoop en verwachting
Het duurt nog even voordat de Advent begint (op 30 november), maar ja,
het volgende parochieblad verschijnt pas wanneer de Advent al volop aan
de gang is. Misschien dat we er toch nu al ons voordeel mee kunnen doen.
Want in deze Corona-crisistijd kunnen we wel, niet een beetje, maar veel,
hoop en verwachting gebruiken.
De eerste lezing van de eerste zondag van de Advent in jaar B begint met
een hartenkreet: “Scheur toch de hemel open en daal af” (Jes. 63,19) en
dan zegt Jesaja dat alleen God God is en dat Hij bijstaat al wie op Hem
durft hopen.
Er klinken in deze crisistijd heel wat hartenkreten. Soms heel groot als
iemand ten gevolge van het virus is overleden, of als iemands leven blijvend beschadigd is. Er zijn mensen, die hun bedrijf of hun baan verliezen.
En er zijn ook mensen, die het erg vinden, dat ze niet meer gezellig kunnen
uitgaan. Nou ja, dat is een luxeprobleem.
En nu dan de gedeeltelijke lock down. We
zitten in een soort gevangenis. Ons leven
wordt ernstig beperkt. In sommige arme landen echter zijn de beperkingen al veel langer en veel groter, maar goed, voor ons is
dit een nieuwe ervaring.
Hoe gaan we ermee om? Op onze website
en in nieuwsbrief 19 heb ik een hoofdstukje
gepubliceerd uit het boek Vijf broden en twee
vissen van de Vietnamese bisschop Franciscus Nguyen Van Thuan (zie ook
bladzijde 17). Jarenlang heeft hij onder het communistische regime in de
gevangenis gezeten, waarvan negen jaar in eenzame opsluiting. Hoe hij
daarmee omging? Hij schreef: “Ik zal niet wachten (op zijn vrijlating). Ik leef
nu, in dit ogenblik, en zal dat met liefde vullen.” Moeder Teresa van Calcutta schreef ook iets wat we in deze tijd goed kunnen gebruiken: “Het belangrijkste is niet hoe veel werk we doen, maar de intensiteit van de liefde
waarmee we dat werk doen.”
Corona-tijd: een tijd van anders en van minder. We kunnen dit misschien
toch goed volhouden als we van elk gebeuren een topontmoeting maken.
Laten wij alles met héél véél liefde doen. Dan wordt deze tijd misschien
nog vruchtbaarder dan de verleden tijd. Wie weet wordt deze intensere
liefde in de toekomst het nieuwe normaal.
Pastoor Frank Domen
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In en aan en rond ons kerkgebouw
Zoals iedereen wel weet, gebeurt er naast de vieringen nog veel meer in en
aan en rond ons kerkgebouw. De vele vrijwilligers ,en soms een ingehuurd
bedrijf, zorgen er voor dat we steeds optimaal van de kerk gebruik kunnen
blijven maken. In deze bijzondere tijd moeten we daar dankbaar voor zijn.
In het gebouw
Gelukkig kunnen en mogen we mét elkaar elke dag de heilige Mis vieren,
ook al moet dit op gepaste afstand ván elkaar. Het gaat goed zo! Het zou
natuurlijk mooi zijn als de koren weer voltallig kunnen zingen. Dit zal, gezien de huidige ontwikkelingen, helaas nog wel even niet het geval zijn.
Maar het gaat zoals het gaat en we kunnen naar de heilige Mis; het kerkgebouw wordt prima schoongehouden, en er staan weer fraaie bloemstukken
op het altaar en priesterkoor en in de Maria kapel. Dank aan de mensen die
hiervoor zorgen.
Aan het gebouw
Zoals al meerdere malen gemeld tijdens de vieringen, waren we genoodzaakt de sterk verouderde ventilatoren op het dak te vervangen: van de vier
ventilatoren was er nog maar één die redelijk functioneerde. Nu staan vier
spiksplinternieuwe en zuinige ventilatoren met meer dan voldoende capaciteit op het dak - u heeft de ventilatoren misschien gehóórd tijdens een demonstratie aan het einde van een viering. Al met al
was het een kostbaar project, dat (nog) niet was
meegenomen in de onderhoudsbegroting, omdat er
tót dit voorjaar eigenlijk geen prioriteit voor aanwezig leek te zijn. Helaas is die prioriteit er door de
covid-19-omstandigheden wel gekomen en is het
werk met spoed opgepakt en uitgevoerd. Hopelijk
mogen we weer op uw (financiële) steun rekenen; in
ieder geval is het klimaat in de kerk prima in orde. Ook is de schilder bezig
geweest met noodzakelijk onderhoud. Hier is een méér-jaren-onderhoudsplan voor gemaakt, zodat de kozijnen en dergelijke in goede staat blijven.
Ook is de klokkentoren opnieuw in de verf gezet én de aandrijfwielen van
de klokken, vanwege roestplekken.
Om het gebouw
Om het gebouw heen gebeurt van alles door onze trouwe tuinmannen. Het
gevallen blad wordt geveegd, gras wordt gemaaid, soms wel meerdere
malen per week. Het kerkhof ligt er prachtig bij en al het dode hout uit de
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vele bomen wordt steeds keurig opgeruimd. In de kerktuin achter de kerk
zijn al een paar dode bomen omgezaagd door de pastoor, de diaken en
vrijwilligers, en binnen enkele weken zijn nog twee grote dode bomen aan
de beurt; een paar hierin gespecialiseerde mannen uit Heerhugowaard-de
Noord zijn hiertoe bereid; dit tegen zeer geringe kosten, want ze krijgen er
tenslotte veel brandhout voor terug. Vóór de kerk is door twee gewaardeerde vrijwilligers mét tractor veel struikgewas opgeruimd. Dit duo, een klein
team van ervaringsdeskundigen, heeft ook de vele, door de buxuskever
aangetaste beplanting, opgeruimd in de achter- en zij-tuin waar de Mariakapel staat. Hulde mannen! Met behulp van een aantal andere vrijwilligers
is voor de kerk (aan de Middenweg) nog meer boom-opslag verwijderd en
nog enkele zeer slecht uitziende bomen. Zo blijft het er goed uitzien, al
moeten we wel nadenken hoe dit stukje tuin duurzaam ingericht kan worden zonder grote investering- en onderhoudskosten.
In de tuin naast de kerk staat een prachtige fontein, maar de laatste jaren
liep de bak steeds over. Meerdere bedrijven en vrijwilligers
hebben van alles geprobeerd om dit te verhelpen, helaas
zonder resultaat. Tot ik deze zomer aanliep tegen een klein
gespecialiseerd bedrijf in tuin- en water-techniek. De
baas is komen kijken, trok zijn conclusie en was duidelijk:
we moeten de fontein uit elkaar tillen. “Een klein klusje”,
zei hij, “als er maar een groep sterke mannen klaarstaat”.
Zaterdagochtend 26 september om 09.00 uur stonden
zes mannen (inclusief de pastoor) klaar om te helpen
met tillen. “Wat is dat ding zwaar”, hoorde ik de mannen zeggen. Maar het
resultaat is wel, dat de fontein weer werkt zoals dat hoort. Prima gedaan,
mannen!
Zo ziet u maar, er gebeurt echt van alles in en aan en om ons kerkgebouw.
We kunnen gelukkig steeds een beroep doen op onze vrijwilligers en zijn
daarvoor dan ook heel erg dankbaar.
Namens het Bestuur
Hans Entius

Moeite met in huis moeten blijven?
Denk dan maar aan de vele mensen
die gráág in huis zouden willen blijven.
Maar ze hébben helemaal geen huis!
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Parochie in Corona-tijd
In ons vorige parochieblad heb ik iets geschreven over de impact die het
corona-virus heeft op ons leven. We zien om ons heen en merken door
berichten op de televisie, dat het moeilijker wordt om zich aan de regels te
houden. Positief is dat het kerkbezoek, en het volgen van de viering via
live-stream, heel goed te noemen is. Het is fijn te ervaren dat veel mensen
hun vertrouwen in het leven, in de handen van onze hemelse Vader weten
te leggen.
In de verzorgingshuizen mochten we na een half jaar (op kleine schaal)
weer vieringen doen. Dit alles met in acht name van de regels. De eerste
keer, dat je deze parochianen weer ontmoet, ervaar je hoe zij én ikzelf erg
blij waren elkaar weer te zien. En vooral, dat we samen konden vieren
dat God belangrijk in ons leven is.
Helaas neemt het aantal besmettingen op dit moment van schrijven weer toe. Het is mogelijk dat wat
is opgebouwd, aan aantal kerkbezoekers en vieringen in de tehuizen, weer minder wordt. Onze parochie houdt zich aan de regels van de Nederlandse
Bisschoppen. Het zal voor iedereen moeilijk zijn,
maar door het wéten dat we bij de familie van de
Kerk en Jezus Christus horen, staat niemand er alleen voor.
We realiseren ons dat er parochianen zijn, die wel eens willen praten met
iemand van het Pastorale Team. Wij willen ook graag betrokken blijven bij
het wel en wee van elke parochiaan. U kunt ons bereiken via de pastorie
(072 - 57 11 292). We horen ook graag wanneer iemand ziek is of het anderszins moeilijk heeft. We willen als parochiegemeenschap ziekte, verdriet
en vreugde met elkaar delen, samen op weg naar Gods Koninkrijk.
Met vriendelijke groet namens het Pastorale Team
Jannie Ligthart

Wat is echte vrijheid ... ?!
Noodzakelijke corona-beperkingen
kunnen accepteren?!
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Even bijpraten ...
Allerzielen
Allerzielen, 2 november, valt dit jaar op een maandag. Gewoonlijk is er dan
één viering om 19.00 uur. Maar in dit coronajaar is ook dit ‘anders’. Want
de anderhalve-meter-regel geldt nog steeds en er mogen op 2 november
om 19.00 uur, net als in het weekend, 30 personen samenkomen. De
standaard-Allerzielenviering dit jaar is dus in eerste instantie voor ‘genodigden’, de families die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren; dezen ontvangen een persoonlijke uitnodiging en kunnen het
kruisje met de naam en geboorte- en sterfdatum van hun dierbare
na de viering meenemen. Op 2 november om 09.00 uur is er
dit jaar ook een heilige Mis: voor iedereen, die op Allerzielen graag naar de kerk gaat om te bidden voor alle eerder
overleden familie en vrienden.
De Nederlandse Kerk
In een onlangs verschenen interviewboek gaat onze
Kardinaal Wim Eijk in op de situatie van de Nederlandse Kerk. Het boek
van de Italiaanse journalist Andrea Galli is ook een biografie van de kardinaal. In het boek, met als titel Dio vive in Olanda (God leeft in Nederland),
analyseert Kardinaal Eijk de situatie van de Kerk in Nederland, die volgens
hem een ongekende geloofscrisis doormaakt. Enkele leken en priesters
merkten in 1947 al dat “de band tussen katholieken en de Kerk niet meer
gebaseerd was op de inhoud van het geloof, maar een band was van sociale aard”. Het geloof werd volgens Eijk gezien als “een geheel van geboden en een systeem van abstracte waarheden”, die het dagelijks leven niet
beïnvloedden. Het leidde er volgens de kardinaal toe dat men katholiek
was “om redenen van sociale verbondenheid, omdat men opgroeide in
katholieke structuren, niet op basis van een beleefd geloof”. De Nederlandse Kerk was daarom kwetsbaar voor de culturele veranderingen van de
jaren zestig, aldus Kardinaal Eijk. “In dat decennium nam de rijkdom per
hoofd van de bevolking snel toe, waardoor mensen zelfstandig en dus onafhankelijk van elkaar konden leven. Het was een grote duw voor de individualistische cultuur, die later hyper-individualistisch werd.” En dat leidde
ertoe dat steeds minder mensen zich verbonden voelden met de Kerk. De
kardinaal noemt ook het Tweede Vaticaans Concilie, dat de Kerk onder
meer moest openen voor de maatschappij. Een proces dat volgens hem
heeft plaatsgevonden, maar niet wederzijds was. “De maatschappij heeft
zich niet geopend voor de Kerk. Integendeel, ze heeft haar verbannen uit
het publieke leven.” Toch is Kardinaal Eijk hoopvol over de toekomst van
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de Nederlandse Kerk. “In Nederland zijn degenen die geloven, bidden en
een persoonlijke relatie met Christus hebben, overgebleven: een ‘kleine
rest’ gelovigen draagt zorg voor een heropleving van het geloof. De toekomstige Kerk zal anders zijn.”
Levend Bethlehem 2020
Zet het maar in uw agenda: zondagavond 20 december ‘Levend
Bethlehem’. Een korte wandeling door de tuin van de parochie en over het
kerkplein, rondom de Boom van Jan Meester. Ontmoet de inwoners van
Bethlehem, de drie koningen, Romeinen, stadsomroepers, herders, engelen, Herodes, en anderen. De geur van de winter, gecombineerd met
houtvuur en een fijne kerstsfeer. Kleed u wel warm aan, want in verband
met Covid-19 gebeurt hoogst waarschijnlijk alles buiten. De toegang is zoals alle jaren gratis. Koffie, chocolademelk, thee, wafels, koek en misschien
ook wel oliebollen! Houd de berichtgeving in de gaten. Levend Bethlehem
is een gebeurtenis die je niet mag missen!
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
Voor de Sint Pieterskerk in Rome vond op 7 oktober 1571 een
rozenkrans-processie plaats. Paus Pius V vroeg zo de
speciale hulp en bescherming van Maria voor de christelijke legers, die probeerden de islamitische Ottomanen
te verdrijven. Het conflict betrof de beheersing van het
oostelijke Middellandse zeegebied. Het was een van de
grootste zeeslagen uit de wereldgeschiedenis en ook de
laatste grote zeeslag waarbij gebruik werd gemaakt van
galeischepen. De christenen wonnen de strijd - dankzij het
bidden van de rozenkrans door vele gelovigen. In 1969 kreeg de
datum 7 oktober van Paus Paulus VI de definitieve naam Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans en is de hele oktobermaand
de Rozenkransmaand.
Opgave heilige Mis
Als u naar de heilige Mis wilt, kunt u zich opgeven bij Wiljan Domen. Via
wiljandomen@dionysiusparochie.nl of bellen/appen naar: 06 - 16 800 400.
Het betreft de Mis op zaterdagavond, de Mis op zondag om 10.00 uur en
de Mis op zondag om 16.00 uur.
Dit geldt natuurlijk alleen maar zolang het aantal kerkbezoekers van overheidswege beperkt is. Zolang nodig, vanwege de beperking van het aantal
kerkgangers, is er elke zondag een ‘Corona-Mis’ om 16.00 uur.
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Familieberichten
Getrouwd
Op zondag 20 september om 14.00 uur zijn Robeson Conssalas Constantine en Miraja Gabri Jovi getrouwd in onze kerk. Adres: Keerkring 96.
Feest
Op 10 september hebben Piet en Ada Bakker-Dukker hun 25-jarig huwelijksjubileum gevierd. Zij wonen in Avenhorn, Julianastraat 32.
Van ons heengegaan
Theodorus Augustinus (Theo) Lafeber is geboren op 22 juli 1936 en overleden op 22 september 2020. Hij woonde Stationsweg 57 en was weduwnaar van Tiny Lafeber-Boekel. De afscheidsdienst in de Waerdse Landen
vond plaats op 26 september.

Deze Familieberichten zijn gemaakt op 20 oktober 2020

Begrafenisvereniging
St. Barbara Heerhugowaard
Tevens verzorging van crematies

advertentie Barbara
/ŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ͗
J.A. Insing Secretaris, Rubensstraat 55, tel. 5740222,
secretaris@sintbarbaraheerhugowaard.nl
M. Stam-Himmelreich Penningmeester, A. I. van Hardenbroekerf 14,
tel. 8883480, penningmeester@sintbarbaraheerhugowaard.nl
Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich UITSLUITEND tot
mevr. Angita Waal, tel. 0651331456. Zij is belast met de verzorging van de
uitvaart en 24 uur per dag bereikbaar. Indien zij niet in de gelegenheid is,
wordt zij vervangen door één van onze reserve uitvaartleiders.
DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗www.sintbarbaraheerhugowaard.nl
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Paus kleurt Kerk
Roddel niet!
Roddel is “een ergere plaag dan Covid-19" ... woorden van Paus Franciscus. Hij preekte dat slecht spreken over anderen bijna vanzelf gaat, maar
een instrument is van de duivel om de Kerk (en mensen) te verdelen. De
Paus sprak naar aanleiding van het zondagsevangelie (5-6 september
2020) waarin Jezus zijn leerlingen vertelt wat zij moeten doen als een lid
van de gemeenschap iets doet, dat gecorrigeerd moet worden. “In plaats van diegene
helpen weer op het rechte pad te komen, is
het eerste dat we meestal doen: naar anderen
gaan en het hun vertellen: roddelen!” Roddel
zaait echter verdeeldheid, hield hij de mensen
voor, die zich op het Sint Pietersplein hadden
verzameld. “Dé grote roddelaar is de duivel, die
altijd rondgaat en slechte dingen vertelt over
anderen, omdat hij de leugenaar is die de Kerk probeert te verdelen, om
tussen broeders en zusters afstand te scheppen in plaats van gemeenschap te creëren. Alsjeblieft, broeders en zusters, laten we ons inspannen om niet te roddelen. Laten we het proberen: geen geroddel”. In de
evangelielezing dringt Jezus er bij zijn leerlingen op aan om iemand die iets
verkeerd heeft gedaan, eerst direct en onder vier ogen, aan te spreken. Als
dat niet werkt, moeten zij een of twee anderen meenemen, en als dat ook
zonder succesvol blijft, moet de gemeenschap van de Kerk worden
geïnformeerd. “Het doel is niet om iemand in verlegenheid te brengen of te
straffen, maar om hem te rehabiliteren”, zei de Paus. Als zelfs de liefde en
steun van de gemeenschap niet genoeg zijn om iemand te corrigeren, dan
moet die hem volgens de lezing beschouwen ‘als een heiden en een tollenaar’. “Deze uitdrukking”, zei Paus Franciscus, “die zo hard lijkt, nodigt ons
in werkelijkheid uit om de broeder of zuster in Gods handen te leggen: alleen de Vader is in staat een grotere liefde te tonen dan die van alle broeders en zusters samen.”
Geen intercommunie
De Congregatie voor de Geloofsleer, onder eindverantwoordelijkheid van
Paus Franciscus, heeft kritiek geuit op een oproep van Duitse theologen
om intercommunie tussen katholieken en protestanten toe te staan. De
huidige verschillen in opvatting over eucharistie en priesterschap maken dit
onmogelijk, oordeelt de Congregatie. In een brief, d.d. 18 september 2020,
staat dat het voorstel geen recht doet aan de katholieke opvatting van de
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Kerk, de eucharistie en het gewijde ambt. De brief is een reactie op het
document ‘Samen aan de tafel van de Heer’, waarin gepleit wordt voor ‘wederzijdse eucharistische gastvrijheid’. Maar de verschillen op leerstellig
vlak zijn nog steeds zo groot, dat ze momenteel wederzijdse deelname aan
het avondmaal en de eucharistie uitsluiten. Tegelijk wordt gewaarschuwd
voor verdere stappen richting intercommunie. “Een opening van de Katholieke Kerk naar eucharistische maaltijd-gemeenschap met de lid-kerken
van de EKD (de grootste Protestantse Kerk in Duitsland) zou onvermijdelijk
kloven openen in de oecumenische dialoog met de Orthodoxe Kerken, niet
alleen in Duitsland.” (CNA/KN 22-09-2020)
Tranen
Iedereen lijdt in deze wereld: zowel degenen die in God
geloven als degenen die Hem afwijzen. Maar in de psalmen wordt pijn relatie: een schreeuw om hulp die wacht
op een luisterend oor. Pijn kan niet zinloos of doelloos
blijven. Ook de pijn die wij doorstaan, kan niet enkel iets
zijn van een universele wet: het zijn ‘mijn’ tranen. We kunnen
ons nutteloos en alleen voelen. Op dat moment komt het gebed
op de deur van ons hart bonzen. Tranen, pijn gebed,
heilige persoonlijke zaken voor God.

Juwelier Sjaak Knijn

advertentie Sjaak Knijn 1/3 pagina

Al meer dan 50 jaar ‘de laatste trend tot nostalgie’
t7FSLPPQSFQBSBUJFWBOTJFSBEFOFOIPSMPHFT
t0OTFJHFONFSL"MCJOPUSPVXSJOHFO
t/VPPLFFOXFCTIPQ
Middenweg 192 | 1701 GG | Heerhugowaard | 072-5710126
info@albino.nl | www.juweliersjaakknijn.nl
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De Barmhartige Samaritaan
Op 22 september j.l. heeft de Congregatie voor de Geloofsleer de brief ‘Bonus Samaritanus’ (De Barmhartige Samaritaan) gepubliceerd over de zorg
voor mensen in kritieke en terminale fases van hun leven. De brief gaat,
vanuit een christelijk-katholieke visie, in op deze zorg: medische ontwikkelingen maken verlenging van het leven steeds meer mogelijk, en het is tegelijk vaak moeilijk de menselijke waardigheid en de zin van het leven te
begrijpen als lijden, zwakheid en breekbaarheid van het menselijk leven
naar voren komen.
Lijden een mysterie
Het eerste dat we moeten beseffen, zo staat in de brief,
is dat het lijden een mysterie is. De kwetsbaarheid van
mensen ligt aan de basis van een zorg-ethiek: een ethiek
van zorg hebben voor elkaar. In de medische be-geleiding
en de zorg komt tot uiting dat we een lijdende mens niet in
de steek willen laten: "Al wat je hebt gedaan voor een
van de minsten der Mijnen, heb je voor Mij gedaan" (Mt. 25, 40). We zijn
geen heer en meester van het leven, we aanvaarden het leven als een geschenk, met de moeiten en het lijden die erbij horen.
Ga ernaast staan
De brief wijst ons op Christus als Iemand die naast ons is komen staan in
het lijden. En op het belang dat een zieke zich door naasten begrepen voelt
in zijn lijden, eenzaamheid, zijn angst voor de dood, zijn pijn. In de ervaring
bemind te zijn, krijgt heel het leven zin. Zo stond Maria als liefhebbende
moeder naast het kruis van Jezus. Ook de beste palliatieve zorg, hoe belangrijk ook, zegt weinig als er geen liefhebbende mens naast het bed van
de lijdende staat. En zo dient men ook de zwaksten te begeleiden en liefdevol naast hen te staan. Het leven beëindigen van iemand die om euthanasie vraagt, is niet zozeer het respecteren van het recht op zelfbeschikking, maar eerder een voorbij gaan aan de waarde van hun vrijheid en leven, en aan de mogelijkheid voor hem om te groeien in bovennatuurlijk leven. Het kán niet bestaan, dat de mens op de troon van God gaan zitten in
het bepalen van het moment van sterven.
Waardig sterven?
Er is veel verwarring over ‘waardig sterven’. Uitdrukkingen als ‘waardig
sterven’, ‘kwaliteit van leven’ zijn eigenlijk uitdrukking van een niet begrijpen van het lijden. De nadruk op barmhartigheid en medelijden houdt in
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feite in, dat het beter is te sterven dan te lijden, terwijl wat eigenlijk nodig
is, nabijheid is, steun, meeleven, affectie ... . Aan de wortel van de euthanasie-praktijk staat dan ook eerder het individualisme waardoor de westerse maatschappij gekenmerkt wordt en een ‘wegwerp-cultuur’, zoals Paus
Franciscus die heeft genoemd.
De leer van de Kerk
Het document van de Congregatie voor de Geloofsleer gaat vervolgens in
op de leer van de Kerk ,die altijd heeft voorgehouden: hulp bij zelfdoding of
euthanasie - het rechtstreeks veroorzaken van de dood van een onschuldig
menselijk wezen - is een misdaad tegen het menselijk leven en die handeling is in elke situatie of omstandigheid intrinsiek (in zichzelf) niet goed.
Wanneer is het euthanasie?
De vraag om euthanasie is op zichzelf al een teken van eenzaamheid en
ongemak, die door liefdevolle nabijheid verlichting zou moeten vinden. Een
verzoek om euthanasie kan vaak een schreeuw om hulp en liefde zijn. Aan
de andere kant is het ook niet goed het leven eindeloos te rekken. Het is
zeker geen euthanasie als men behandelingen weigert die weinig proprotioneel zijn en weinig hoop bieden op goede resultaten. Voedsel en vocht
behoren tot de basis-elementen voor menselijk leven; die mag men niet
weigeren tenzij voedsel en vocht niet meer kúnnen worden opgenomen,
maar als een stervende niet meer eet en drinkt en verder alles ‘natuurlijk’
verloopt, is dat niet verkeerd.
Palliatieve zorg
Ook belangrijk is de zogenaamde palliatieve zorg,
die erop gericht is het lijden te verlichten in de
terminale fase. De familie van de stervende en
hospices zijn van vitaal belang. Daar moet wel bij
worden vermeld dat de term ‘palliatieve zorg’
soms een beetje dubbelzinnig is geworden. In de brief van de Congregatie
wordt niet van palliatieve zorg gesproken als het gaat om euthanasie of
handelingen, die direct het verhaasten van de dood beogen.
Prenatale diagnostiek
Dit geldt ook voor ongeboren kinderen met een handicap: ook hier is goede
zorg geboden, abortus is niet de weg, wel zorg en (medische) begeleiding
van het ongeboren kind en het gezin, zodat ouders en familie dit drama
goed kunnen verwerken. Helaas is de prenatale diagnostiek hierop té weinig gericht. Het ‘belang van het kind’ is een reden om een disproportionele
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behandeling te staken, maar niet om voedsel en vocht te onthouden,
pijn-bestrijding te staken of geen geestelijke zorg te verlenen.
Pijnbestrijding
De brief gaat ook in op sedatie (pijnbestrijding waarbij de zieke het bewust-zijn verliest, kan acceptabel zijn) en op de situatie van iemand die in
een vegetatieve staat verkeert en niet of nauwelijks bij bewust-zijn is. Ook
die persoon moet als mens behandeld worden.
Medewerking aan euthanasie
Tenslotte gaat het in de brief ook om medewerking aan euthanasie. Een
medewerking die een instemming met de euthanasie inhoudt, kan nooit
geoorloofd zijn. Ook is het moreel niet aanvaardbaar als katholieke
instellingen samenwerken met andere instituties en naar elkaar verwijzen
voor het toepassen van euthanasie. Het is terecht als christenen gewetensbezwaren maken om die medewerking te verlenen en die bezwaren zouden
erkenning moeten vinden.
Pastorale begeleiding en sacramenten
Pastorale begeleiding voor mensen die in deze kritieke levensfase verkeren,
is bijzonder belangrijk en toekomstige priesters moeten worden geschoold
om meelevend, meelijdend, verlichtend en geestelijk begeleidend te zijn nu de lijdende mens zich voorbereidt op zijn definitieve ontmoeting met de
Heer. De priester kan echter niet de sacramenten toedienen aan iemand die
kiest voor een ernstig verkeerde handeling als euthanasie. Als iemand zich
daarvoor heeft aangemeld en/of die keuze heeft gemaakt, moet die persoon eerst bereid zijn daar afstand van te doen, vóórdat hij de absolutie
kan ontvangen, de ziekenzalving of het viaticum (heilige communie voor
mensen die binnenkort zullen sterven). Als iemand buiten bewust-zijn is,
kan de priester de sacramenten geven als er een teken is geweest van berouw. Heel belangrijk in deze situatie is de godsdienstige en geestelijke
vorming van mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn.
(Dit artikel is te vinden op de website van onze bisschop: arsacal.nl)

Corona-moe-zijn ... daar worden we niet beter van!
Nee dus!
Corona-proof-zijn ... daar worden we wél beter van!
Ja dus!
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Ervaringen tijdens Corona-crisis
Geschrokken
Het was wel even schrikken toen mijn man (84) en ik (82) van de ene op de
andere dag ineens de deur niet meer uit konden. Omdat ik ook nog eens
hartpatiënt ben, gold het verbod voor mij extra. Drie van mijn vaste wekelijkse uitjes kwamen in één klap te vervallen. Op zondag kon ik niet meer
naar de kerk. Op dinsdag kon ik niet meer naar de Stad van de Zon om
daar samen met andere parochianen de rozenkrans te bidden. En ook de
zaterdagse wandelingen die mijn man en ik altijd ergens in het land maakten, moesten worden geschrapt. Het was best veel dat er plotseling, week
in week uit, uit mijn leven en mijn agenda verdween. Niet iets waar ik zomaar even luchtigjes overheen kon stappen. Naast dit alles, veranderde
ook veel in huis. Ik woon hoog in een flat. De gangen zijn smal en ik moet
wel zorgen dat ik veilig met de lift op en neer kan. Dus droeg ik zelfs handschoentjes als ik de post uit de brievenbus ging halen. Voor buren met wie
ik graag eens praatje maakte, moest ik uitkijken. En dan het ergste nog,
mijn eigen kinderen die altijd op zondagavond kwamen eten, kwamen niet
meer. Alleen maar omdat dat zeer onverstandig zou zijn.
Oplossingen zoeken
Wat een bord vol ellende, zou je denken. Maar nee, ik was niet boos of
verdrietig. En dat ben ik nog steeds niet. Ik hoef maar even stil te zitten en
ik weet: wat fijn dat we samen zijn. Maar vooral: wat
een geluk dat we gezond zijn. Ik heb ervoor gezorgd
dat Onze Lieve Heer en Maria er altijd zijn. Ik kan
niet naar ze toe, maar ik heb bedacht om ze te vragen naar mij toe te komen. En ze komen ook altijd op
de momenten, dat ik ze wat wil vragen of zeggen. Op
mijn werkkamer maakte ik daarvoor twee plekjes,
zeg maar ‘praatplekjes’. Goed zichtbaar, zodat ik ze
niet zou vergeten. Een tegenover mijn computer en
een achter mijn rug. Dat is toch zo'n goed idee geweest, kan ik nu een paar maanden later zeggen.
Ruimte en tijd maken
In het begin had ik er best veel last van dat ik niet naar de kerk kon en dat
de rozenkransgroep ook niet meer bij elkaar kon komen. Maar na een tijdje
ging ik daar anders over denken. Ik was er dan wel aan gewend, maar nu
het niet meer kon, hoeft God daar toch geen last van te hebben? Ik kan
toch proberen er anders naar te kijken, dacht ik. Ik kan proberen om juist
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op die gewende tijden wat meer voor God te doen. Ik heb alle tijd. Wat let
me? Als altijd las ik ‘s morgens het evangelie van de dag en de uitleg. Maar
nu ging ik er daarna ook over schrijven en nadenken. Zo kwam ik wekelijks
meer te weten over God en zijn bedoelingen met ons.
Mijn inzichten veranderden
Toen ik na een tijdje weer eens naar de kerk kon, was ik heel blij. Alles zag
er anders uit. En de mensen gedroegen zich heel stil en ingetogen. Wat
mooi, dacht ik. Iedereen is zelf echt aan het bidden. Dat zal God fijn vinden.
Al gauw kon ik door allerlei omstandigheden weer niet meer naar de kerk.
Maar het maakte me nu helemaal niet meer zo van streek. Dat kwam toch
echt doordat ik God nu niet meer zo miste. Hij was er altijd als ik zijn aandacht vroeg.
Mijn gevoel werd sterker
Mijn samen-gevoel met God werd sterker en ik kon weer een keer naar de
kerk. Intussen had ik wat centjes gespaard want ik dacht: "Ik kan wel of
niet of wel naar de kerk gaan, maar de kosten van de kerk gaan intussen
gewoon door". Ik deed het geld in een envelop en gooide die in de brievenbus van de pastorie. Ik ging de kerk binnen. Het Allerheiligste stond op het altaar uitgesteld. Mijn hart
stond bijna stil van blij geluk. Het was doodstil. Ik
dacht: “Kijk nou, hier woont God. Hier zijn we niet om
zelf met elkaar te bidden met woorden waar wij al
jaren aan gewend zijn en die God allang kent. Nee,
hier woont God en Hij ziet mij en ik praat met mijn
eigen woorden met Hem. Ik was heel diep onder de
indruk van deze nieuwe gedachte en ervaring”. Op
weg naar huis dacht en voelde ik ineens de woorden:
‘Waar ik ben, bent U ook’.
Waar ik ben, bent U ook
Deze woorden zijn zo belangrijk voor me geworden. Het fantastische idee,
dat ik nooit meer naar God hoef te zoeken. Dat Hij er altijd is, wáár ik ook
ben. Hij is naast me, voor me, achter me, maar vooral in me. Samen met
Hem moet alles weer op zijn pootjes terecht komen. Wij zijn overal thuis, in
ons gezin, in de winkel, op straat, op ons werk, op school, op reis en in de
kerk. En als wij beseffen dat God dan ook altijd bij en in ons is, zullen wij
handelen op een manier die niet alleen Hem, maar iedereen blij maakt.
Riet van Raaphorst-van der Horst
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Nieuw middel tegen eenzaamheid
Bisschop Franciscus Nguyen Van Thuan werd in 1975, vlak voor de machtsovername door de communisten, door Paus Paulus VI benoemd tot
aartsbisschop-coadjutor van Saigon (Vietnam). Drie maanden later werd hij
gevangen genomen: een gevangenschap die dertien jaar zou duren, waarvan negen jaar in eenzame opsluiting. Sinds zijn vrijlating in 1988 is hij president van de pauselijke raad Justitia et Pax (Gerechtigheid en Vrede). Hoe
heeft deze bisschop deze dertien jaar, waarvan negen jaar in eenzame opsluiting, volgehouden?! Onder één middel tegen eenzaamheid!
Monseigneur Nguyen Van Thuan herinnerde zich in de eenzaamheid van de gevangenis een verhaal over de oude
Jim. Iedere dag om 12.00 uur ging deze naar de kerk. Hij
bleef hooguit twee minuten en vertrok dan weer. Na verloop van tijd was de koster benieuwd en vroeg: “Waarom
kom je hier elke dag?” “Om te bidden”, antwoordde Jim.
“Maar wat kun je nu in twee minuten bidden?” “Ach, ik bid
op mijn eigen manier”, zei Jim. “Maar wat zeg je dan?”
vroeg de koster weer. “Ik zeg: ‘Jezus, hier ben ik. U weet
wel, Jim’. En dan ga ik weer”.
Jaren gingen zo voorbij. Tenslotte werd Jim, oud en ziek, opgenomen in
een ziekenhuis voor armen. Na enige tijd bleek dat hij niet meer lang zou
leven. De priester die hem het Sacrament van de Zieken toediende, vroeg
hem: “Jim, hoe komt het dat, sinds jij hier bent, de sfeer zo positief veranderd is?” Jim wist alleen maar dat hij, toen hij nog kon lopen, hier en daar
en overal een praatje maakte en iedereen ook gedag zei. De priester vroeg
hem ook waarom hij, helemaal alleen, altijd gelukkig was. “Ik krijg elke dag
bezoek”, antwoordde Jim. “U zou toch ook gelukkig zijn als u elke dag bezoek zou krijgen?” “Natuurlijk, maar wie komt er dan bij je op bezoek? Niemand heeft ooit iemand bij je gezien!” En Jim vertelde ... “Toen ik op deze
afdeling kwam, heb ik om twee stoelen gevraagd: één voor u en één voor
mijn gast”. Maar wíe is dan je gast?” Jim antwoordde: “Jezus. Vroeger ging
ik om 12.00 uur naar de kerk om Hem te bezoeken. Nu ik dat niet meer kan,
komt Hij om 12.00 uur bij mij”. “En wat zegt Jezus dan tegen je?” vroeg de
priester. En Jim antwoordde: “Hij zegt: Jim, hier ben Ik, Je weet wel, Jezus”. Vlak voor Jim stierf, glimlachte hij en wees met zijn hand naar één van
de twee stoelen bij zijn bed, alsof hij iemand uitnodigde te gaan zitten. Toen
glimlachte hij weer en sloot zijn ogen.
Monseigneur Franciscus Nguyen Van Thuan schrijft in zijn boek ‘Vijf broden
en twee vissen’: “Als ik in de gevangenis geen kracht meer had om zelfs
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maar mijn gewone gebeden te verrichten, dan zei ik ook maar: “Jezus, hier
ben ik. U weet wel Franciscus”. Dan voelde ik me getroost en bemoedigd
en ik voelde dat Jezus antwoordde: “Franciscus, hier ben Ik. Je weet wel,
Jezus”.

In hemelsnaam
Wat is in hemelsnaam normaal?! Volgens experts is de kans dat we medio
2021 weer terugkeren naar het ‘oude normaal’ wel degelijk aanwezig. Maar
andere experts beweren, dat het leven na deze Corona-crisis nooit meer
hetzelfde zal worden: er komt een ‘nieuw normaal’ en daar moeten we ons
op voorbereiden. Lastig en onduidelijk ... geléérde mensen die het danig
oneens zijn over wat ‘normaal’ was, is of wordt. Is dat niet abnormaal?!
Het echte ‘oude en altijd nieuwe normaal’ heeft alles te maken met God. In
den beginne, toen God in zes dagen de wereld had geschapen, zeggende
“Ik wil ... “, zag Hij vijf keer dat het góed was. Op de zesde dag, toen God
de mensen had gemaakt - “als beeld van Ons, op Ons gelijkend” - op die
zesde dag zag God dat het héél goed was. En de zevende dag rustte God,
zo staat geschreven en daarom is de zondag, zoals oorspronkelijk bedoeld,
heel lang een rustdag geweest: een dag gewijd aan God én het gezin, de
familie, een dag anders dan de weekdagen, een ‘vakantiedag’. Het was
heel normaal. Het was en is Gods normaal.
Op de zesde dag zijn wij geschapen als kostbare mensen met een vrije wil,
met kies- en denkvermogen en gezond verstand. Inzicht en wijsheid zijn
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ons verborgen ‘ingeschapen’. Vanaf het allereerste prilste begin van een
mens is alles aanwezig: puur natuur, niets wordt later toegevoegd, maar
wel ontwikkeld. En God gaf heel de aarde aan de mens, zijn mooiste en
liefste maaksel, om te beheren als een goede rentmeester, als een vindingrijk manager van de leefomgeving. Maar is de rentmeester niet een economische slaaf geworden?! En zijn de rentmeester én ook de aarde zelf, door
het economisch slavenjuk, niet dodelijk vermoeid geraakt en uitgeput, onrustig en opstandig? Er is geen rustdag meer! Het echte ‘oude en nieuwe
normaal’, bedacht door de Wijsheid zelf, is niet meer. God heeft een groot
risico genomen door de mens een vrije wil te geven. Hij hoopte op liefdevolle keuzes, verstandige beslissingen, respect voor het leven, een eerlijke
verdeling van de rijkdommen van de aarde. Zijn wens is (nog) niet in vervulling gegaan. Wat nu? Hoe verder?
Creativiteit is geboden! We kunnen denken aan de tijd dat de
Joden als slaven werkten en piramiden bouwden in het oude
Egypte, toen de koning aldaar nog farao heette. Toen díe
slaventijd vol was, stond Mozes op. Hij gaf het volk de
Tien Geboden en vertelde over een nieuw veelbelovend
land, dat wachtte áchter een woestijn. Die woestijnreis
was zodanig moeilijk, dat de toch al uitgeputte en gestresste Joden, velen hadden een burn-out en psychische en
andere problemen, terugverlangden naar de ‘vleespotten
van Egypte’. (De piramide-bouwers kregen vanwege de
zware arbeid een speciaal proteïnerijk diëet met veel vlees).
Maar onder veel gemor vorderde het volk toch dieper de
woestijn in. De ‘regering’ van Mozes was af en toe wel wanhopig vanwege
het gedrag van het volk, dat geen vertrouwen had en duidelijkheid miste.
“Hoe lang duurt deze woestijntocht nog? Wat staat ons nog te wachten?
Wáár is dat beloofde land? Hóe is het daar?” Eens, de Israëlieten in de
woestijn leden morrend en klagend honger, liet Jahweh God het manna
regenen. Elke dag, vijf dagen per week, regende het manna, precies genoeg voor één dag. Maar op de zesde dag viel genoeg manna voor twee
dagen, zodat ... de zevende dag een rustdag was! Het was en is Gods normaal. Vele bijzondere tekenen en momenten kleurden die bijzondere woestijntijd: wie kent het Rode Zee-moment niet?! Juist in de woestijn ontvingen
de Joden van Jahweh God belangrijke wetten en bepalingen betreffende
het godsdienstige leven, de omgang met elkaar, de houding naar vreemdelingen toe en armen. Het was één lange, moeizame en leerzame periode ...
de woestijn ... vóórdat het Beloofde Land bereikt werd.
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Anno Domini 2020 verkeert heel de mensheid in de Corona-woestijn. Er
wordt wederom veel gemord, er is gebrek aan vertrouwen en duidelijkheid.
Maar vele bijzondere tekenen en momenten kleuren ook deze bijzondere
woestijntijd. En ... we móeten door, liefst zónder klagen en mét dragen! De
toekomst ziet naar ons uit. En het beloofde wereldwijde land, dat op ons
wacht achter de Corona-woestijn, moet bereikt worden. Het beloofde wereldwijde land waar liefdevolle keuzes gemaakt worden, verstandige beslissingen genomen, waar respect is voor elk leven, en een eerlijke verdeling
van de rijkdommen van de aarde. Een land dat een zevende dag kent: een
rustdag. Oud én nieuw normaal. Gods normaal. In hemelsnaam.
Wiljan Domen

Kom op adem ...
Kom op zondag naar de kerk!

675 jaar Mirakel van Amsterdam
In het jaar 1345 vond in de Kalverstraat in Amsterdam het Mirakel van Amsterdam plaats, een eucharistisch wonder dat de opkomst van Amsterdam
als pelgrims- en handelsstad inluidde. Sindsdien kwamen pelgrims van
heinde en verre naar de kapel van de Heilige Stede, die in 1347 werd gebouwd op de plaats van het wonder. De pelgrims liepen over de Heiligeweg
en andere pelgrimsroutes naar Amsterdam. In de Mirakelstad volgden ze
een processieroute, die hen twee keer langs de Heilige Stede leidde. Zelfs
toen Amsterdam en de Heilige Stede in 1578 protestants werden, bleven de
katholieke pelgrims komen. Nieuwe tijden braken aan toen in 1881 op initiatief van twee Amsterdammers de oude processieroute in ere werd hersteld.
In stilte liepen zij vanaf het Spui via de Kalverstraat, de Dam, Haarlemmerstraat, Warmoessteeg en Nes terug naar de Begijnhofkapel aan het Spui.
De Stille Omgang was geboren! In moeilijke tijden, tijdens de Spaanse griep
en rond de Tweede Wereldoorlog, liepen tienduizenden pelgrims mee. En
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nog steeds komen in de Vastentijd jaarlijks duizenden pelgrims met bussen
naar Amsterdam om er de Stille Omgang te lopen.
Expositie en Mirakelroutes
Dit jaar wordt het jubileum van het Mirakel van Amsterdam vanaf 10 oktober herdacht met een tentoonstelling over 675 jaar Mirakel van Amsterdam
in KoepelKathedraal Haarlem en de Stompe Toren te Spaarnwoude. Voor
die gelegenheid worden de Middeleeuwse Mirakelroutes naar Amsterdam
hersteld. Medio oktober worden langs de routes oude bouwfragmenten van
de Heilige Stede geplaatst, die de pelgrims de weg naar Amsterdam wijzen.
Deze activiteiten worden georganiseerd door het Gezelschap van de Stille
Omgang Amsterdam en Stichting Katholiek Erfgoed. Voor meer informatie:
www.stichtingkatholiekerfgoed.nl of 06 - 51 18 48 51 (Maurice Essers).

Vieringenrooster
(onder voorbehoud)
op zondag is er óók, zolang Corona-nodig, een H. Mis om 16.00 uur
za 31-10

19.00

voorzang

zo 01-11

10.00

Allerheiligen

Salt & Light

ma 02-11

09.00

Allerzielen

---

ma 02-11

19.00

Allerzielen

Spirit

alleen voor genodigden

za 07-11

19.00

zo 08-11

10.00

za 14-11

voorzang
32e zo dhj A

Fam. de Greeuw-koor

16.00

voorzang

19.00

voorzang
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zo 15-11

10.00

33e zo dhj

Dionysiuskoor

16.00

voorzang

za 21-11

19.00

voorzang

zo 22-11

10.00

Christus Koning

Salt & Light

16.00

voorzang

za 28-11

19.00

voorzang

zo 29-11

10.00

Advent 1 jaar B

Spirit

16.00

voorzang

za 05-12

19.00

voorzang

zo 06-12

10.00

Advent 2

Fam. de Greeuw-koor

16.00

voorzang

za 12-12

19.00

voorzang

zo 13-12

10.00

Advent 3

Dionysiuskoor

16.00

voorzang

za 19-12

19.00

voorzang

zo 20-12

10.00

Advent 4

Salt & Light

16.00

voorzang

Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?
Dan kunt u Pastoor Frank Domen e-mailen:
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl
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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.
advertentie Fred Giacomini 1/1

Mijn diensten varieren van schilderwerkzaamheden/wandafwerking, deskundig advies en
ŐĂƌĂŶƟĞ͘
Ik kom graag bij u langs voor een persoonlijk
ĂĚǀŝĞƐĞŶĞĞŶǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĞŽīĞƌƚĞ͘

KWALITEIT STAAT BIJ MIJ VOOROP!
sŽŽƌƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĞǁŽŶŝŶŐĞŶŐĞůĚƚŚĞƚdtͲƚĂƌŝĞĨ
ǀĂŶϵйŝŶĚŝĞŶĚĞǁŽŶŝŶŐϮũĂĂƌŽĨŽƵĚĞƌŝƐ

Fred Giacomini | Schilder- en behangwerken
Telefoon: 06-24856024
info@fredschilderwerken.nl

www.fredschilderwerken.nl
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advertenties
U kunt heerlijk
grieks eten in het
Delphi
grieks specialiteiten restaurant
Garage van den Berg

Tevens kunt u gerechten meenemen
Ook zijn er cadeaubonnen verkrijgbaar
Middenweg 202 1701 GG Heerhugowaard Tel. 072 5747101
iakowis@kpnmail.nl www.delphirestaurant.nl

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

s uitlaatservice
s gratis haal- en brengservice
Stevinstraat 1a
1704 RN Heerhugowaard
Tel. 072 5713842
www.garagevandenberg.nl
en vele
andere ...
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Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

) GEBOORTEKAARTJES ) ROUWDRUKWERK

Titanialaan 2
1702 AZ Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl

) POSTERS (t/m A0)

) HUWELIJKSKAARTEN ) ZAKELIJK DRUKWERK ) CANVASPRINTS
Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl

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

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

Gespecialiseerd in:
– Sierbestrating
– Herbestrating
– Machinaal bestraten
– Ontwerp van uw tuin

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

www.stratenmakersbedrijfkoning.nl
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“Voorsprong door service”

Adviseurs

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

Jos Kamp
René Dudink
Marco Kamp
Edwin Kamp

