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Vieren in corona-tijd

Helaas, helaas, helaas
Koningin Corona (het virus, niet de heilige)
regeert nog steeds. Zij is de baas.
Daarom is de Jaarmarkt geannuleerd
en gaat de Alpha-cursus niet door.
En ons parochiefeest ook niet
Natuurlijk is er die zondag
wel een ‘gewone’ heilige Mis om 10.00 uur.
De Eerste heilige Communie
en het Vormsel slaan we een jaartje over.
Hoogst waarschijnlijk kan ook de
vrijwilligersavond niet plaatsvinden.
Maar we vergeten onze vrijwilligers niet.
Toch zijn we blij dat het gaat zoals het gaat in de kerk.
Op doordeweekse dagen en in het weekend.
We zijn weer samen! Samen ook met de Heer.
Een belangrijk corona-regel in de kerk:
allerlei banken zijn ‘dicht’.
De ‘open’ banken zijn voorzien van rode stickers.
Het is de bedoeling dat u plaatsneemt
waar die rode stickers aangebracht zijn.
Dus graag de hoekplaatsen vrij laten.
De anderhalve-meter-afstand
vanaf het looppad is dan gewaarborgd.
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Dubbel zo veel ...
“Als ik alleen ben, zijn we met z’n tweeën. Als we met z’n zessen zijn, zijn
we met z’n twaalven”. Een beetje raadselachtig, deze uitspraak, niet waar!?
Mensen, die niet zo bezig zijn met waar het hier om gaat, zullen niet gauw
een oplossing van dit raadsel bedenken. Het gaat om onze engelbewaarders. Ook al zit je ergens alleen, hij is altijd bij je. Als je met z’n zessen in
een kamer bent, zijn er zes engelbewaarders bij.
Op 29 september vieren we het feest van de aartsengelen Michaël, Rafaël
en Gabriël. En op vrijdag 2 oktober het feest van al onze engelbewaarders.
Er zijn miljarden engelen, verdeeld over negen ‘koren’: serafijnen, cherubijnen, tronen, heerschappijen, krachten en vorsten, machten, aartsengelen
en engelen. Dat weten we uit de Bijbel. En volgens mij moet elke engel ooit
een keer in zijn leven engelbewaarder van iemand zijn.
Onze engel staat werkelijk dag en nacht aan onze zijde. Dat kunnen zelfs
onze ouders niet als we nog klein zijn. Een betere vriend is er dus niet.
Maar zijn wij ook hun vrienden? Vrienden spreken met elkaar, doen dingen met elkaar, helpen
elkaar. Uit het leven van bijvoorbeeld Pater Pio,
die dag en nacht zijn engel zag, én ook die van de
mensen die hem kwamen bezoeken, weten wij,
dat onze engel ons graag het goede influistert,
goede raad geeft, maar dat hij ook ‘opdrachten’
uitvoert. “Heilige engelbewaarder, wil je in de
hemel naar Moeder Maria om mijn zieke kind bij
haar aan te bevelen”. Of: “Wil je naar Sint Jozef
gaan om te vragen of hij mijn kleinzoon een baan kan bezorgen?” En dan
doet onze engelbewaarder dat ook!
Beste medeparochianen, al vragen wij onze engel tien of twintig keer op
een dag om iets te doen, hij doet het en met alle plezier. Hoe meer hij voor
ons mag doen, hoe liever. Maar wij moeten hem wel vragen: sprekende
mensen zijn te helpen. Als ik ‘s morgens wakker word ... de eerste, die ik
gedag zeg, is altijd mijn engelbewaarder. En dan gaan we samen aan het
werk. Ik vraag hem over mij te waken en ik vraag hem hier of daar naar toe
te gaan. Als we met onze engelbewaarder aan de nieuwe dag beginnen
wordt er dubbel zo veel werk verzet.
Laten we onze engel nooit (meer) vergeten!
Pastoor Frank Domen
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Van de Penningmeester
In de laatst verschenen Dionysius in Beeld voorspelde ik een dreigende
substantiële achteruitgang van de reguliere inkomsten van onze parochie
in 2020. Oorzaak, overduidelijk voor een ieder.
De geactualiseerde Begroting 2020 (aanvankelijk een klein positief saldo)
resulteerde in een theoretische afname van ruim 24% (!) van de inkomsten.
Dit percentage kan, mede door de ruimhartige bijdrage van vele parochianen, enigszins worden afgezwakt. Zeker, de collecten, opbrengst verhuur
van de zalen, enz. zijn nog immer beduidend minder, maar toch ... een positief besef dat onder gegeven omstandigheden velen onveranderd de parochie een warm hart toekennen.
Een parochiaan vroeg mij: "Hoe kan dit nu allemaal, je spreekt over de tering naar de nering zetten en nu zie ik een schilder dagenlang het kerkgebouw en de pastorie schilderen. Moet dit zo nodig?"
Kijk, dit zijn vragen die ertoe doen. Ik was verheugd, dat de vraag daadwerkelijk is gesteld en niet blijft hangen of rondzingen. Ik heb duidelijk kunnen maken dat de noodzaak, omwille van het behoud van de gebouwen, evident is. Het is geen cosmetische ingreep waardoor het allemaal wat mooier
toont (overigens ook niet onbelangrijk) maar bovenal
gebaseerd op de, wat we tegenwoordig zo graag
noemen 'verduurzaming' van de gebouwen. Het
meerjaren-onderhoudsplan ligt hieraan ten grondslag. Uitstel van onderhoud betekent per saldo een
extra onkostenpost op termijn. Om een en ander in
perspectief te plaatsen, noemde ik het factuurbedrag van onze huisschilder na negen man-dagen
arbeid, inclusief alle materialen te weten: nog geen € 3.300,= inclusief BTW.
De vragensteller was onder de indruk van mijn uiteenzetting en bedankte
voor de openheid waarmee het Parochiebestuur naar buiten treedt.
Zo blijft het zoeken naar de balans, tussen wat wel en niet noodzakelijk is,
een blijvend thema. Inmiddels zijn knopen doorgehakt voor de investering
in het vernieuwen/optimaliseren van de luchthuishouding (ventilatoren) binnen onze gebouwen. Dit alles is versneld door het voortschrijdend inzicht,
dat dit een niet te onderschatten onderdeel is ter bestrijding van de mogelijke besmetting door Covid-19. In de eerste helft van september moeten de
werkzaamheden zijn afgerond. Al met al een behoorlijke investering van
rond de € 10.000,=. Moeten/mogen we hierop bezuinigen? Ondubbelzinnig
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luidt het antwoord: Nee! Veiligheid en gezondheid van onze parochianen
gelden als speerpunten. Het zijn en blijven vooralsnog spannende tijden
waarin het Parochiebestuur tracht te doen en/of te voorkomen wat noodzakelijk is. Ik houd u blijvend op de hoogte!
Egbert Klaassen

Parochie in corona-tijd
Het gemeenschappelijke van ‘parochie zijn’ werd ons vanaf maart 2020
door de vele richtlijnen en beperkingen erg moeilijk gemaakt. ‘Parochie zijn’
is als een familie aandacht voor elkaar hebben, aangespoord door ons gezamenlijk geloof en in navolging van de liefde van Christus. In de begintijd
konden kinderen amper een bezoek aan hun eigen (groot)ouders brengen:
voor veel ouderen onder ons een eenzame tijd. Langzaam werden de beperkingen versoepeld, en kwamen meer en meer parochianen elkaar in de
kerk weer tegen. Maar we durfden nog niet zomaar bij medeparochianen,
die aan huis gebonden zijn, op bezoek te gaan. Nu zijn we zover dat we dat
weer kunnen en mogen, mits we ons aan de hygiëne-regels en
de 1½ meter afstand houden. Dat we allemaal
gezond door deze crisis komen, is een grote zorg.
We realiseren ons dat er parochianen zijn die (nog)
niet naar de kerk kunnen komen, en wel de behoefte
hebben aan een gesprek met iemand van het Pastorale Team. Het is belangrijk dat wij betrokken blijven bij
het wel en wee van elke parochiaan. We horen
graag wanneer iemand ziek is of het anderszins
moeilijk heeft. Als parochiegemeenschap willen we ziekte, verdriet en vreugde met elkaar delen, om elkaar zo
nabij te zijn op onze levensweg.
Namens het Pastorale Team
Jannie Ligthart
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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
we gaan ervan uit dat de anderhalve-meter-regel dan nog steeds geldt. Er
zijn op 2 november om 19.00 uur, net als in het weekend, ongeveer 160
zitplaatsen. 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 toch een heilige Mis: voor iedereen,
die op Allerzielen graag naar de kerk gaat om te bidden
voor hun en alle eerder overleden familie en vrienden. Wilt u
bij het opgeven van misintenties voor maandag 2 november,
hier a.u.b. rekening mee houden?
Ons' Lieve Heer op Solder gered
Op 25 augustus werd bekend dat het museum Ons’ Lieve Heer op Solder
in Amsterdam gered is, nadat de Gemeente Amsterdam toch mogelijkheden heeft gevonden voor toekenning van de subsidie, nodig om het
voortbestaan van dit museum te garanderen. Veel protesten, acties en
andere uitingen van betrokkenheid bij het lot van Ons’ Lieve Heer op
Solder, één van de oudste musea van Amsterdam en het enige dat de
eeuwenlange achterstelling van de katholieken in ons land documenteert,
hebben de afgelopen weken laten zien dat dit museum velen aan het hart
gaat. Ons’ Lieve Heer zij dank!
Primeur: twee vrouwen benoemd in staf Bisdom
Per 1 september heeft de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Jan
Hendriks, drs. Lisette van Oordt en Lizette Romijn MSc MA BA tot vicekanseliers van de Diocesane Curie. Deze curie bestaat uit instituten en personen die de bisschop bijstaan in het bestuur van het Bisdom, vooral in de
leiding van de pastorale activiteiten, in de zorg voor het beheer van het Bisdom, en ook in de uitoefening van de rechterlijke macht.
De benoemingen gelden voor een periode van vijf jaar en maken deel uit
van de nieuwe benoemingen binnen de curie sinds het aantreden van Mgr.
Jan Hendriks als bisschop. Beide vicekanseliers zijn werkzaam als coördinator van meerdere kernprocessen binnen het bisdom, zoals de bisschoppelijke machtigingen en de bestuursbenoemingen. Als vicekanselier zullen
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zij ook de bisdomstaf ondersteunen, met bijzondere aandacht voor
communicatie en media. Paus Franciscus deed onlangs een oproep om
méér vrouwen in de Kerk, waar kerkelijk-juridisch mogelijk, verantwoordelijke posities te geven.
Naar Afrikaans voorbeeld
Van onze Afrikaanse broeders en zusters kunnen we heel wat leren. Hoe
liefde kan werken bijvoorbeeld. Op een dag kwam een gemeenschap in
Kenia erachter, dat iemand uit hun midden iets had gestolen. De gemeenschap werd bijeen geroepen en iedereen mocht zijn zegje doen. Een groep
wijze mannen en vrouwen zou uitspraak doen.
Het bleek dat de persoon in kwestie had gestolen uit armoede. Het was
opvallend wat de wijze mannen en vrouwen vervolgens tegen de ‘dief’ zeiden. “We nemen je niet kwalijk dat je iets gestolen hebt, maar het was beter
geweest om met ons te praten en je probleem op tafel te leggen. Dan hadden we je kunnen helpen”. Daarna werd ook de verzamelde gemeenschap
toegesproken: “Jullie is ook iets te verwijten. Namelijk dat jullie nooit iets
voor deze man hebben gedaan. Jullie konden weten dat het niet goed met
hem ging. Als jullie meer liefde en medeleven hadden betoond, met hem in
contact waren gebleven, hem als mens hadden gezien en behandeld, dat
hadden jullie dit kunnen weten”. Daarom luidde het oordeel van de wijzen:
Iedereen moet een beetje geld inleggen zodat deze man zichzelf en zijn
gezin in de eerste levensbehoeften kan voorzien.

Wat gij wilt dat een ander voor ú doet
doe dat ook voor een ander
En wat gij niet wilt dat u geschiedt
doe dat ook een ander niet
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Familieberichten
Gedoopt
Maria Isabel Rubio Fernández is geboren op 11 december 2019 en gedoopt
op 28 juni 2020. De ouders, Dani Rubio Fernández en Silvana Rubio Fernández-Mitrovic, en hun vier kinderen wonen: Eiland van Inti 35.
Mercy Nabaggala is geboren in Nederland op 28 maart
2020 en gedoopt op 5 juli 2020. Mercy en haar moeder
(uit Oeganda) wonen nog in de AZC. De peettante
komt uit Ghana en de peetoom uit Oeganda. Zo wordt
de Wereldkerk (ook) zichtbaar in onze Dionysiuskerk.
Nils Lentz Schönwälder is geboren op 10 mei 2020 en
gedoopt op 26 juli 2020. Hij woont met zijn familie:
Keerkring 29.
Ryan Jozef Ha is geboren op 15 augustus 2019 en gedoopt op 16 augustus
2020. Adres van de familie Ha: Gele Varaan 58.
Feest
Piet en Ria Mulder-Zonneveld hebben op zaterdag 11 juli om 19.00 uur hun
52e trouwdag gevierd in onze kerk. Adres: Pieter de Hooghstraat 41.
Jeff en Astrid Peschen-Kooken hebben op zondag 16 augustus om 10.00
uur hun 45e trouwdag gevierd. Zij wonen: Erasmuslaan 15.
Van ons heengegaan
Johanna Catharina Maria (Jopie) van der Lans-van Velthoven is geboren op
13 april 1937 en overleden op 26 juni 2020. Zij is 83 jaar geworden en
woonde al langer in Oudtburgh in Bergen. De begrafenis op ons eigen kerkhof was op 3 juli.
René (Reinier Nicolaas Maria) Jak werd geboren op 13 juli 1964 en is, op
55-jarige leeftijd, overleden op 30 juni 2020. Hij was getrouwd met Margret
Jak-van Noordt en woonde Hulstlaan 97. De uitvaartdienst vond plaats op
4 juli; aansluitend was de begrafenis op ons eigen kerkhof.
Alida Afra (Alie) Weel-Groot, geboren op 24 juli 1927 is, op 92-jarige leeftijd,
overleden op 3 juli 2020. Zij was weduwe van (Johannes Jozef) Jan Weel en
woonde in de Hortensialaan op nummer 16. De avondwake (herinnerings8

dienst) was op 7 juli en de begrafenis op het kerkhof (Krusemanlaan) op 8
juli.
Wim (Wilhelmus Theodorus) Groot is geboren op 27 april 1931 en overleden
op 89-jarige leeftijd op 22 juli 2020. Hij was getrouwd met Hillegonda
Groot-Mooij en woonde in de Rubensstraat op nummer 30. De afscheidsdienst in de Waerdse Landen was op 27 juli.
Anneriek (Johanna Maria Alida van Ulden-Schoonderwoerd is geboren op
12 oktober 1947 en, op 72-jarige leeftijd, overleden op 13 augustus 2020.
Zij was weduwe van Wim van Ulden en woonde: Junolaan 30. De afscheidsviering was op 18 augustus en aansluitend was de crematieplechtigheid in de Waerdse Landen. Anneriek van Ulden-Schoonderwoerd heeft
lange tijd, tot kort voor haar overlijden, veel betekend voor onze parochie!
Deze Familieberichten zijn gemaakt op 1 september 2020

advertentie Barbara

Begrafenisvereniging
St. Barbara Heerhugowaard
KƉŐĞƌŝĐŚƚϭϲŶŽǀĞŵďĞƌϭϵϯϰ͘'ŽĞĚŐĞŬĞƵƌĚďŝũ<͘͘Ě͘Ě͘ϰũƵŶŝϭϵϲϵŶƌ͘ϲϯ

dĞǀĞŶƐǀĞƌǌŽƌŐŝŶŐǀĂŶĐƌĞŵĂƟĞƐ
/ŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ͗ :͘͘/ŶƐŝŶŐ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝƐ͕ZƵďĞŶƐƐƚƌĂĂƚϱϱ͕ƚĞů͘ϱϳϰϬϮϮϮ


ũ͘ŝŶƐŝŶŐΛŬƉŶƉůĂŶĞƚ͘Ŷů

:͘^ƚĂŵ
WĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌ͕DŝĚĚĞŶǁĞŐϯϬϭ͕ƚĞů͘ϱϳϭϲϰϭϴ


ũĂĂƉƐƚĂŵ͘Ɛƚ͘ďĂƌďĂƌĂΛƋƵŝĐŬŶĞƚ͘Ŷů
ŝũĞĞŶƐƚĞƌĨŐĞǀĂů;ŽŽŬŝŶĞĞŶǌŝĞŬĞŶŚƵŝƐͿǁĞŶĚĞŵĞŶǌŝĐŚh/d^>h/dEƚŽƚ
mevr. Angita Waal, tel. 0651331456͘ŝũŝƐďĞůĂƐƚŵĞƚĚĞǀĞƌǌŽƌŐŝŶŐǀĂŶĚĞ
ƵŝƚǀĂĂƌƚĞŶϮϰƵƵƌƉĞƌĚĂŐďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͘/ŶĚŝĞŶǌŝũŶŝĞƚŝŶĚĞŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŝƐ͕
ǁŽƌĚƚǌŝũǀĞƌǀĂŶŐĞŶĚŽŽƌĠĠŶǀĂŶŽŶǌĞƌĞƐĞƌǀĞƵŝƚǀĂĂƌƚůĞŝĚĞƌƐ͘
DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗www.sintbarbaraheerhugowaard.nl
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Paus kleurt Kerk
Aandacht voor ouderen
Op de feestdag (26 juli) van Joachim en Anna, de ouders van Maria en dus
Jezus’ grootouders, riep Paus Franciscus jongeren op om te denken aan
hun grootouders en aan ouderen die eenzaam zijn. “Gebruik de vindingrijkheid van de liefde, bel, video-chat, stuur berichten, luister naar ze en bezoek ze, terwijl je de veiligheidsvoorschriften in acht neemt. Stuur ze een
omhelzing”, zei hij, waarna hij de aanwezigen voorging in applaus voor alle
grootouders. Want de heilige Joachim en Anna zijn de patroonheiligen van alle grootouders.
Vanwege de regels die de verspreiding van het coronavirus moeten tegen-gaan vroeg Paus Franciscus
jongeren om creatief te zijn bij het zoeken naar manieren om hun betrokkenheid te tonen zonder de regels
te breken. “Opa’s en oma’s en ouderen zijn ‘jullie wortels’ en
een goede band met je wortels is belangrijk, omdat
een ontwortelde boom niet kan groeien, hij bloeit niet
en draagt geen vruchten.”
Omdat de pandemie ouderen zwaar treft, is de Vaticaanse ‘Raad voor Leken, Gezin en Leven’ een campagne begonnen die geïnspireerd is door deze woorden van de Paus. “Het
is mogelijk om de isolatie van ouderen te verminderen zonder de gezondheidsvoorschriften voor Covid-19 uit het oog te verliezen”, liet de Raad weten. “De regels van social distance respecteren, betekent niet dat we eenzaamheid en verlating moeten accepteren.”
Besloten werd een campagne ‘Ouderen zijn je grootouders’ te lanceren,
waarin jongeren wereldwijd worden aangespoord om iets te doen dat vriendelijkheid en bezorgdheid toont aan oudere mensen die zich eenzaam voelen.
Naar het strand op kosten van de paus
De pauselijk aalmoezenier Konrad Krajewski ging een dagje naar het strand
met elf Romeinse daklozen. Dat was overigens niet voor het eerst. Vier jaar
geleden nam hij ook al eens daklozen mee naar het strand. Sinds zijn aanstelling in 2013 zet hij zich enthousiast in voor de Romeinse armen en
wordt regelmatig gespot als hij maaltijden uitdeelt aan daklozen. Het kantoor van de aalmoezenier heeft ook douches, gezondheidsklinieken en zelfs
kappers voor de armsten van Rome gerealiseerd. Ook organiseert hij bezoeken aan de Vaticaanse musea, concerten en feestelijke bijeenkomsten,
zoals deze recente excursie naar het strand. “We hebben gezorgd voor
10

strandhanddoeken, dekens, zwemgerei en alles wat je verder nodig hebt
voor een dag aan het strand”, aldus de pauselijk aalmoezenier. Aan het einde van de stranddag in de badplaats Palidoro, net buiten Rome, werd de
groep getrakteerd op pizza. Daarna keerden ze terug naar Rome. Het
mooiste cadeau was de pizza, omdat deze door de Paus was betaald!
“De gesprekken aan tafel waren heel waardevol. De maaltijd delen, helpt
hen om hun hart open te stellen en hun verhalen te delen.”
Pandemie-lessen
Tijdens de algemene audiëntie van 19 augustus j.l. spoorde Paus Franciscus aan om de coronacrisis te benutten om een rechtvaardigere samenleving te creëren. De pandemie heeft de moeilijke situatie van de armen
blootgelegd en de grote ongelijkheid die heerst in de wereld. Het virus, dat
geen onderscheid des persoons maakt, heeft op zijn verwoestende
weg grote ongelijkheid en discriminatie gevonden. En het virus heeft
die dingen verergerd! Aan de ene kant is het noodzakelijk dat er
een geneesmiddel wordt gevonden voor een klein maar ernstig
virus dat de hele wereld op de knieën krijgt. Aan de andere kant,
moeten we een groot virus genezen: het virus van het
sociale onrecht, de ongelijke kansen, de uitsluiting en
gebrek aan bescherming voor de meest zwakke
mensen. Voor dit dubbele antwoord van genezing
is een keuze nodig die, volgens het evangelie,
niet mag ontbreken: de voorkeursoptie voor de armen! En dit is geen politieke optie en ook geen ideologische optie van partijen. De voorkeursoptie
voor de armen staat centraal in het Evangelie. De eerste die die keuze
maakte, was Jezus. Hij, die rijk was, heeft zich arm gemaakt om ons te verrijken. Hij heeft zich tot een van ons gemaakt en daarom staat deze optie
centraal in het evangelie en in Jezus’ verkondiging. We maken ons allemaal
zorgen over de maatschappelijke gevolgen van de pandemie. Velen willen
terug naar het normale leven en de economische activiteiten hervatten. Natuurlijk, maar dat ‘normale leven’ zou niet langer het sociale onrecht en de
milieuvervuiling moeten behelzen. De pandemie is een crisis en je komt niet
uit een crisis als voorheen, maar beter of slechter.

“Laten we samen onderzoeken
hoe onze katholieke sociale traditie
de menselijke familie kan helpen
om deze wereld te genezen”
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Mag ik me even aan jullie voorstellen ?!
Mijn naam is Gerard Remmers. Ik ben een Pater Kapucijn en woon sinds
kort in een appartement in het centrum van Heerhugowaard. Hoe komt een
Kapucijn, die toch eigenlijk in een klooster thuishoort, in
Heerhugowaard terecht en nog wel alleen? Het is een
heel verhaal, ik zal een korte samenvatting geven van
dit stukje geschiedenis.
Ik ben 70 jaar geleden geboren in Velsen, maar opgegroeid in IJmuiden. Na de katholieke basisschool
ging ik naar de middelbare school, het Mendelcollege
in Haarlem. Toen ging je nog naar een katholieke
middelbare school, ook al was er een openbare en
christelijke middelbare school in de buurt. Na de middelbare school ben ik
sociale geografie gaan studeren in Amsterdam. In die tijd ben ik steeds
meer actief geworden in de parochie van IJmuiden, die bediend werd door
Paters Kapucijnen, die in de pastorie woonden samen met een paar zusters
Franciscanessen. Ik kwam veel in de pastorie en hun wijze van leven sprak
mij erg aan. Na de voltooiing van mijn studie ben ik bij de Kapucijnen ingetreden.
Noviciaat in Amsterdam, theologiestudie in Tilburg, pastoor in Breda, en
later heel veel jaren in Nijmegen, altijd gewoond in communiteiten van de
Kapucijnen. Toen ik in Nijmegen pastoor was, werd ik gekozen in het Nederlandse Bestuur van de Kapucijnen. Het was toen noodzakelijk te verhuizen naar Babberich. We hadden daar een klein huis, dat we nog niet wilden
opgeven. Maar er moesten mensen gaan wonen. Ik heb daar met veel plezier een aantal jaren gewoond en werkte intussen als pastor in de, steeds
groter worden, parochie van Zevenaar. Op het laatst hadden we dertien
kerkgebouwen binnen de parochie. Maar zoals het gaat met alle religieuzen
communiteiten, zo ging het ook met die van ons in Babberich. We werden
steeds kleiner. Uiteindelijk woonden we nog met twee mensen in een veel
te groot huis. We wilden graag in de buurt van Zevenaar blijven wonen, ik
had daar nog mijn werk. We hebben toen allebei een huis gevonden.
Maar ... op een kwade dag bleek mijn medebroeder dood op bed te liggen.
En besloten werd dat negen van de dertien kerken in onze parochie gesloten zouden worden. Er was toen niet zo heel veel meer wat mij aan Zevenaar bond. Wel natuurlijk de vele mensen, die ik in de loop van de jaren had
leren kennen. Ik ben toen gaan nadenken: wat wil ik eigenlijk met de rest
van mijn leven, hoe lang of hoe kort dat ook mag zijn? Naaste familie heb ik
niet, dus daar hoefde ik geen rekening mee te houden.
12

Op de een of andere manier kwam Noord-Holland weer naar boven. Ik heb
hier in de omgeving, ook in Heerhugowaard, nog oude vrienden van vroeger. En ik wilde perse in een plaats wonen waar een station is, voldoende
winkels en waar redelijk betaalbare woningen zijn. Toen bleven eigenlijk
maar twee plaatsen over: Schagen en Heerhugowaard. Wel, het is Heerhugowaard geworden. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Ik vind
Heerhugowaard een plaats met vriendelijke mensen, mooi en ruim is opgezet en waar het goed wandelen en fietsen is. Kortom, ik heb het hier prima
naar mijn zin. Ook kerkelijk vind ik het hier prima: jullie hebben een gastvrije
geloofsgemeenschap, waar je je als nieuwkomer snel thuis kunt voelen.
Pastoor Frank ervaar ik als een heel pastoraal man.
Wat ik op kerkelijk gebied ga doen, weet ik nog niet precies. Ik ben bij de
Bisschop geweest en hij heeft me verschillende dingen aangeboden. Ik heb
gezegd, dat ik me eerst rustig wil settelen vóór ik een beslissing neem. Als
alles goed gaat, kan ik misschien nog een paar jaar ergens mijn diensten
aanbieden. Nu weten jullie een beetje wie ik ben als jullie me in de kerk of
elders ontmoeten.
Gerard Remmers, Kapucijn (OFMCap)

Corona-crisis en vakantie
Ach, ach, wat was het warm, zeg maar gerust héét, de afgelopen tijd. Alles
wat je deed, moest rustig aan, anders was het niet te doen. Uit verschillende hoeken hoorde ik over temperaturen in de huizen. De één nog hoger dan
de ander. Zelfs 29,5E bij iemand, die in een appartement woont. Dat is toch
niet meer gezond! Ook bij ons was het uiteindelijk 26,5E. Bah, echt niet fijn.
Gelukkig is het nu, terwijl ik dit stukje schrijf, wat koeler aan het worden,
maar toch nog vochtig en klam. We hopen op betere tijden.
Maar ook: ach, ach, wat hebben we een rare zomer gehad. Eigenlijk al vanaf begin lente, eind februari, dus al een half jaar. Dit vanwege de coronacrisis. Alles is anders. Ons 'gewone' leven op zijn kop. Overal werd geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven, alléén boodschappen te doen. De
13

kleinkinderen en kinderen niet ontmoeten, de visites afzeggen. Sportclubs
waren dicht, restaurants ook, enz. enz. Iedereen weet waar ik het over heb.
Vooral voor oudere mensen in zorginstellingen was het een
ramp-tijd. Ze waren van de buitenwereld afgesloten, eenzaam vaak. Maar al deze maatregelen werden genomen om
iedereen zoveel mogelijk te vrijwaren van het Covid-19 virus, dat vooral voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen enorme gevolgen kon hebben. Dus ja, je hebt
weinig te kiezen en moet je volledig houden aan de genomen
voorzorgsmaatregelen. Ook bij ons, mijn man Egbert, de Penningmeester van de parochie, en mij, heeft het er behoorlijk
ingehakt. Ikzelf help al bijna 29 jaar op het secretariaat
van onze kerk, om o.a. de misintenties te noteren en in orde te maken voor
de komende week en het weekend. Ook ben ik vaak met andere klusjes
bezig, zogenaamde hand- en spandiensten. Dat kon dus tijdelijk niet en
mijn vrijwilligerswerk bij de kringloop, een middag in de week, van hetzelfde
laken een pak. Dit zijn dingen die ik erg heb gemist. Inmiddels gaat dat gelukkig gewoon weer zijn gangetje. Niet de koren waar ik bij zing, het Dionysiuskoor en Salt & Light. Heel jammer, want ook daar kan ik niet heen, er
mag namelijk niet gezongen worden in de kerk. Hopelijk is de situatie veranderd als u dit leest?!
Wij hebben heel moeilijke jaren achter de rug binnen ons gezin, met name
de problemen met onze jongste zoon Tom. Daardoor zijn we een aantal
jaren niet écht op vakantie geweest. Op 31 oktober 2019 is Tom, tot ons
groot verdriet, aan zijn ziekte overleden en is aan de stress en angsten om
hem, een einde gekomen. Maar nu is er het grote gemis en de leegte die
onze Tom achterliet … .
Het was goed geweest voor ons om even een andere omgeving te ervaren
tijdens een vakantie. Zo hadden we een reisje gepland naar Andalusië, in
Spanje, in mei. Maar ja, dit werd geannuleerd, natuurlijk door de coronacrisis. Het volgende 'uitje' was een bedevaart van mij naar Medugorje in juli.
Verleden jaar, om precies te zijn, 19 augustus, was ik daar ook om aan Maria kracht en steun te vragen, vooral voor onze Tom, maar ook voor ons,
zijn ouders, en zus Kitty. Dit jaar wilde ik daar weer heen, omdat deze bedevaart mij veel had gegeven en nu om te bidden voor de zielenrust van
ons kind. Maar ook deze reis werd gecancelled. En tot slot: de derde maal,
een trip naar Mallorca, gepland op 10 september a.s. We hoorden half augustus dat vliegmaatschappij EasyJet ook deze reis heeft afgeblazen. Kortom drie maal pech. Maar wat het belangrijkste is, onze gezondheid en die
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van anderen. Daarom zeg ik: het is jammer van al die uitjes, maar meer ook
niet.
Aan de corona-crisis komt pas een eind als het vaccin toegediend kan worden. Daar hopen we op binnen niet al te lange tijd. Ik las in de krant dat dit
waarschijnlijk januari 2021 zal worden. Eerst zijn de meest kwetsbaren aan
de beurt, zoals ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Er wordt
een plan de campagne opgesteld. Overigens, hier in Heerhugowaard, zijn
wij er tot nog toe, genadig van afgekomen in vergelijking met andere streken in Nederland.
Tot slot: iedereen sterkte gewenst, vooral de mensen die ziek zijn geworden
en nog herstellende zijn. Ook de nabestaanden van de overleden slachtoffers van het virus. En ook de mensen die financieel gedupeerd zijn en de
degenen die hun baan zijn verloren, of dreigen te verliezen. We hopen op
en bidden voor betere tijden.
Anneke Klaassen-van den Broek

De beentjes van Sint Hildegard
Aanleiding voor dit verhaal is de Nederlandse speelfilm ‘De beentjes van
Sint Hildegard’. Net voordat het Coronavirus uitbrak in Nederland heb ik
deze film samen met mijn man René gezien in de bioscoop.
De hoofdrollen in de film worden gespeeld door Herman Finkers en Johanna ter Steege. De film wordt grotendeels gesproken in de Twentse streektaal (gelukkig voor alle niet-Twentenaren onder ons is de film ook Nederlands ondertiteld). In de openingsscene trekt opa Arend er samen met zijn
ezel voor dag en dauw op uit. Hij is onderweg naar de Loreley en de Abdij
van Sint Hildegard. Hier heeft hij namelijk hele mooie herinneringen aan: hij
is er samen met zijn vrouw, oma Sinie, op huwelijksreis naar toe geweest.
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De film heeft echt indruk op ons gemaakt, en ons tevens nieuwsgierig gemaakt, waarheen was opa Arend nu eigenlijk onderweg?
Onze vakantie zag er door het Coronavirus toch al heel
anders uit dan gepland: het was voor ons gelukkig nog
wel mogelijk om veilig naar Duitsland af te reizen. We
hebben de stoute (wandel)schoenen aangetrokken en
besloten om samen drie etappes van de wandelroute
Rheinsteig te lopen, en tenslotte op zoek te gaan naar
‘De beentjes van Sint Hildegard’. De Rheinsteig is een
fantastisch mooi wandelpad, hoog langs de oever van
de Rijn. Door wijngaarden en bossen en over rotsen en
mooie uitzichtpunten op verschillende burchten in de
omgeving. ‘s Avonds genoten we in ons pension of hotelletje van een heerlijk glas Riesling-wijn. Wat een prachtige natuur bij onze Oosterburen!
Tenslotte in Rüdesheim aangekomen, zijn we de volgende dag op zoek gegaan naar ‘De beentjes van Sint Hildegard’. Allereerst hebben wij de Abdij
Sint-Hildegard bezocht; het is een abdij van Benedictinessen in Eibingen bij
Rüdesheim am Rhein. De abdij is omringd door wijngaarden. De Benedictinessen voorzien in hun levensonderhoud door wijnbouw, een kloosterwin-kel, kunstateliers en gasten die in het klooster verblijven. De huidige abdij is
kerkrechtelijk de opvolger van de door de heilige Hildegard van Bingen opgerichte kloosters Rupertsberg en Eibingen.
Wie is nu eigenlijk de Sint Hildegard? Hildegard van Bingen, die leefde van
1098-1179, was een Duitse Benedictines. Als mystica verwierf zij groot gezag in de Kerk. Zij tekende haar visioenen op in een reeks boeken. Ook
schreef ze over kosmologie, biologie en medicijnen en componeerde religieuze muziek. Op 7 oktober 2012 werd ze door Paus Benedictus XVI uitgeroepen tot Kerklerares. Haar relikwieën liggen in de nabijgelegen parochiekerk in Eibingen, die we ook bezochten. We worden stil, en in ons
hoofd genieten we van de Schola Hildegardis ‘O quam mirabilis.
Onze ' voetreis' is voltooid, en we weten nu waarheen opa Arend onderweg
was. Ik kan jullie allen aanraden om naar de film ‘De beentjes van Sint
Hildegard’ van Herman Finkers te kijken en vervolgens zelf opzoek te gaan
naar ‘de beentjes’. Hopelijk beleven jullie er net zoveel plezier aan als wij!
Wandelgroeten
René van den Berg en Margot van der Kemp
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Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur
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www.stratenmakersbedrijfkoning.nl
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Boom en zo
Jan Meester, onze meester-tuinman, op 27 februari 2019 overleden op de
leeftijd van 90 jaar (hoe bijzonder: overleden in onze en zíjn tuin) blijkt nog
springlevend! Eén van zijn collegae-tuinmannen, namelijk de Koning-lijke,
wilde ‘het carré’ rondom de monumentale boom op het kerkplein opknappen. Het carré, dat is hét stukje tuin dat altijd onderhouden werd door Jan
Meester. Maar ja, elk idee dat een gewaardeerde en ervaren vrijwilliger
heeft, wordt niet zomaar gehonoreerd: er moet overlegd worden. De ‘kerkfabriek’ heeft een bestuur, raden, commissies, structuren. Er is een organogram: dat is een organisatieschema. Zucht ... is het enige geluidje dat sommigen dan laten horen. Ik ben een voorstander van een goede organisatie,
structuur en planning, maar ik zucht ook wel eens: al die schijven ... . Onze
Koning-lijke tuinman kreeg rondom Pinksteren een bijzonder geinspireerd idee.
Vroeg in een morgen (een verrijzenismoment) meldde hij zich
bij de pastoor met de mededeling, dat hij ‘s nachts was opgebeld door Jan Meester, die in de hemel is. Verrast had
onze Koning-lijke tuinman natuurlijk meteen geïnformeerd:
“Jan, hoe is het met je?” Het gaat dus prima met Jan en hij begrijpt nu helemaal waarom nooit iemand is teruggekomen van die laatste
grote reis! Jan vertelde, dat het in de hemel ‘hemels’ is: niets kan beter.
Vrede en vreugde alom. Mensen die elkaar niet mochten op aarde, zijn aldaar goede vrienden. En ze begrijpen niet waarom ze eerder géén vrienden
waren. Ziekte en zeer, pandemieën, worden niet gevonden. Spoorloos ook:
oorlog, corruptie, vluchtelingen (een woord dat niet bestaat in de hemel); er
is éénheid en iedereen wordt zeer gewaardeerd. Je ontmoet je familie. Jan
is ook samen met de Indië-veteranen. Jan nog even aan het woord: “O ja,
wil je even doorgeven, dat het goed is, zeer goed, om in het weekend trouw
naar de kerk te gaan?! Die aantekening op je inreispapieren vergemakkelijkt
het passeren van de grens.” Maar waarom Jan eigenlijk opbelde: “Dat stukje tuin, mijn carré, rondom de monumentale boom moet dringend opgeknapt worden!” De pastoor vond het, dit alles horende, onmiddellijk goed!
Overleg, éénmalig niet nodig!
Maar ... inreispapieren, grensovergang, waarover heeft Jan Meester het?
Ja, tijdens die allerlaatste reis, van het Koninkrijk der Nederlanden naar het
Koninkrijk van God, wordt aan de grensovergang (tijdelijke richting eeuwige) de doopceel gelicht: dat houdt in dat gekeken wordt hoe, in ons geval,
een gedoopte mens heeft geleefd. Volgens Jan, inmiddels een ervarings18

deskundige, is dus de trouwe kerkgang belangrijk. Dat is niet verbazingwekkend. Er staat immers geschreven: ‘Gij zult de dag des Heren heiligen’:
het derde van de Tien Geboden. Jezus vertelt in het Nieuwe Testament een
duidelijk verhaal over de Koning van hemel en aarde en zijn uitnodiging
voor een wekelijkse feestmaal. Die feestelijke bijeenkomst is essentieel vanwege de goede band tussen Hem en de genodigden en de genodigden
onderling. We weten het allemaal wel: aanwezigheid is belangrijk. Maar allerlei mensen verontschuldigden zich want er waren dringender bezigheden. Helaas, de redenen van verhindering werden door de Koning-Gastheer
niet geaccepteerd.
Het blijkt één groot misverstand te denken, dat dé Waarheid maakbaar is
en ‘kneedbaar’. Dé Waarheid kan niet vervangen worden door een eigen
kleine waarheid. Zoals de zon opkomt en daalt, en de nacht volgt op de
dag, de herfst op de zomer, zó vast staat dit derde van de Tien Geboden. .
Nog een puntje van aandacht vanwege genoemde grensovergang en inreispapieren. Het vijfde van de Tien Geboden: “Gij zult niet doden”, maar het leven respecteren van
het allereerste begin tot het allerlaatste einde. De door
God ingestelde natuur hoort vrij haar gang te kunnen
gaan. Nou ja, de meeste mensen vermoorden natuurlijk
geen andere mensen. Maar ... blikken kunnen doden, zwijgen
kan dodelijk zijn (iemand dood-zwijgen), mensen kunnen mensen doodongelukkig maken of dood-sbang, een levende kan dood-verklaard worden. Dát is de inhoud van dit prachtige, moeilijke, belangrijke gebod. Zoals
de zon opkomt en daalt, en de nacht volgt op de dag, de herfst op de zomer, zó vast staat dit vijfde van de Tien Geboden.
Ik kreeg een appje van parochianen met vakantiefoto van een kerk in Toruñ,
dat in het noorden van Polen ligt. De historische binnenstad staat op de
Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Copernicus is aldaar geboren en sinds
1945 is Toruñ een universiteitsstad. Eén van de bezienswaardigheden is de
kerk van Onze Lieve Vrouw, Ster van de nieuwe evangelisatie en van de H.
Johannes Paulus II. De Kruisweg in deze kerk heeft een bijzondere vijfde
statie: niet Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen, maar Paus
Johannes Paulus II. Deze Paus leed, aan het eind van zijn leven, aan de
ziekte van Parkinson en vertoonde alle symptomen: trillen, onduidelijke
spraak, verstarde gelaatsuitdrukking, gebogen houding, schuifelende pas,
scheef-zitten en kwijlen.
Onwaardig? Mens-onterend? Ondragelijk? Géén leven? Uitzichtloos lijden?
Het was de tijd waarin het idee van ‘het voltooide leven’ net geboren was.
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Maar deze Paus liet zich gewoon zíen, juist vanwege een juiste kijk op de
menselijke waardigheid, die niet aangetast kán worden door lichamelijke of
geestelijke ziekte en zeer. Hij bleef verschijnen op het balkon van het Sint
Pietersplein. Hij schaamde en verstopte zich niet. Trillend, kwijlend en onduidelijk las hij, ‘en plein public’, voor wat hij vooral door zijn zichtbaar-zijn
wilde zeggen: een mens is méér dan zijn gezondheid, méér dan zijn kunnen
en willen. Het leven is een geschenk zonder einde met, na het kruis, een
prachtig uitzicht ... de hemel.
De mens met een doopceel mag dan denken aan de uitnodiging van de
Heer: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.” Toen de Heer zijn
Kruisweg liep, aan het kruishout hing, smaad en schande
overal, zei Hij níet: “Het is genoeg.” Nee, Hij liet ten einde toe de natuur haar vrije gang gaan en daarná was
het volbracht. (N.B. Pijnstilling is natuurlijk prima.) De
mens die lijdt, is als Simon van Cyrene, als Paus Johannes Paulus II, als vele anderen, die de Heer helpen met het dragen van zijn kruis. En, echt waar, Jezus kijkt geregeld achterom en vraagt dan: “Gaat het
nog?” “Santo subito!” (“Onmiddellijk heilig verklaren”)
scandeerden de mensen op het Sint Pietersplein toen
bekend werd dat Paus Johannes Paulus II was overleden. Er was een groot algemeen aanvoelen: deze man
was een heilige. “Onmiddellijk heilig verklaren”
houdt in: onmiddellijk na de grensovergang de hemel binnen mogen treden.
Doopceel ... 100% in orde.
De Kerk heeft een prachtige, haalbare, maar moeilijke visie over het leven,
het milieu en het geestelijk klimaat, over de verbetering van de wereld. Over
het méér zichtbaar maken van het Koninkrijk van God op aarde. Over het
oplossen van onnodig leed en ook over het drágen van onvermijdelijk lijden.
Alle verbeteringen beginnen bij onszelf en dán pas kan de wereld ‘nieuw’
worden. Wáár wordt die visie gehoord en uitgedragen dan ín de kerk?!
Waar krijgt een mens de kracht en hulp, om zichzelf en vervolgens de wereld te veranderen dan ín de kerk?! Waar is meer duurzame troost, raad en
vergeving te ontvangen dan ín de kerk? Geen wonder, dat Jan Meester het
trouw bezoeken van de vieringen noemde!
Wat nu als blijkt, bij genoemde grensovergang, dat de reispapieren niet helemaal in orde zijn? Wel, dan volgt een quarantaineperiode, een tijd van
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loutering, oftewel het vagevuur. In deze corona-crisistijd hebben we ervaren
hóe belangrijk regels zijn voor een gezonde menselijke samenleving. Op
geestelijk gebied is het niet anders. Als we de Tien Regels van God in ere
houden, houden we Hém in ere, en zal zegen en overvloed ons deel zijn.
Hier en nu én voorbij de laatste grensovergang.
Terug naar Jan Meester, aan zijn telefoontje is dit schrijven te danken. Ik
geloofde natuurlijk al dat Jan springlevend is, en zielsgelukkig, in de hemel.
Maar het is goed te merken, dat wat je gelooft ook klopt.
Wiljan Domen

Betrouwbare info over de Kerk
Onlangs werd ik gebeld door een journalist. Onderwerp: ‘De krimpende
Kerk. Die krimp zet nog wel even door’. “Vindt u dat jammer?” “Bestaat de
Kerk over 25 jaar nog?” “Is dat erg voor de samenleving?”
Ik gaf zo mijn antwoorden. De journalist meende uit mijn antwoorden te
mogen opmaken, dat ik van mening was dat het allemaal écht gebeurd is
wat de evangelisten ons gemeld hebben over Jezus. En dat is inderdaad
het geval. Dat vond ze vreemd. Ze meldde heel open dat ze in het geheel
niet gelovig is en ook niets wist van het katholieke geloof
(behalve dan dat pastoors niet mogen trouwen); dat er
mensen zijn die de Bijbel als historisch document zien,
daar stond ze van te kijken. Dat was toch iets van vroeger? Ik vroeg haar of zij vermoedde dat Jezus wel echt
bestaan heeft. Ze meende toch echt te weten van
niet. De Bijbel was toch een kwestie van een mooi
verzonnen verhaal met een mooie moraal. Een soort
sprookjesboek.
Ik vroeg haar of zij van mening was dat Keizer Augustus
echt geleefd heeft. Daar had ze helaas nog nooit van gehoord. Nog maar een poging gewaagd: Napoleon dan? Ja,
die kende ze: “Daar zijn gewoon historische verslagen
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van.” Ik zei haar dat er van Jezus ook diverse historische verslagen zijn. Het
is aan te wijzen in welke tijd Hij leefde, in welk land en in welke grote steden
en kleine dorpen Hij is geweest en welke gebeurtenissen aldaar hebben
plaatsgevonden en wat Hij gezegd heeft. Er zijn ooggetuigenverslagen van.
“Hoe weten we of die betrouwbaar zijn”, zo ging zij verder. Nou, op dezelfde manier als de bronnen die verslag doen van Keizer Augustus en Napoleon: door degelijk historisch onderzoek.
“Nee, ik pleit niet voor kerkvriendelijke journalistiek, maar kennis van zaken
is aanbevelenswaardig”. Haar slotconclusie luidde: “Nou ja, het maakt allemaal niet zoveel uit of Jezus echt bestaan heeft. Het gaat er in jullie geloof
toch om dat je je er goed bij voelt, dat het geloof je kan troosten en dat
soort dingen?” Nee, mevrouw, daar gaat het helemaal niet om. Enfin, de
verwarring was groot. Wellicht dat om die reden een verslag van het gesprek tot op heden niet gepubliceerd is.
Iemand moet goed thuis zijn in de sportwereld, en dan nog in een specifieke tak van sport, wil deze persoon een plek verwerven op
de sportredactie van een krant. Hetzelfde geldt, mutatis
mutandis, voor het economisch katern, de financiële
bijlage of de wetenschappelijke pagina. Het heeft geen
zin een metafysicus te laten interviewen door iemand
die tennist. De verkeerde vragen worden gesteld en de
relevantie van de antwoorden niet onderkend. Dat begrijpt iedereen. In de praktijk doet men dat ook niet.
Maar men stuurt rustig een journalist met nul inhoudelijke kennis van religieuze zaken op pad om een artikel over ‘Kerk en geloof’ te schrijven. Het resultaat is meestal een weergave van de Kerk volgens het beeld dat de journalist van de Kerk heeft. En zo groeit de onwetendheid en worden de vooroordelen in stand gehouden. Nee, ik pleit niet
voor kerkvriendelijke journalistiek. Journalisten moeten hun werk doen, dat
wil zeggen kritisch zijn. (De Kerk zelf geeft daartoe aanleiding genoeg).
Maar kennis van zaken is aanbevelenswaardig.
Mgr. Rob Mutsaerts is vicaris-generaal van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch
Hij schrijft maandelijks een column voor KN.nl.
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advertenties

U kunt heerlijkDelphi
grieks eten in het
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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Vieringenrooster
onder voorbehoud
za 12-09

19.00

voorzang

zo 13-09

10.00

za 19-09

19.00

zo 20-09

10.00

za 26-09

19.00

zo 27-09

10.00

26e zo dhj

Familiekoor

di 29-07

09.00

Aartsengelen - feest

---

vrij 02-10

09.00

Engelbewaarders

---

za 03-10

19.00

zo 04-10

10.00

za 10-10

19.00

zo 11-10

10.00

za 17-10

19.00

zo 18-10

10.00

za 24-10

19.00

zo 25-10

10.00

za 31-10

19.00

zo 01-11

10.00

Allerheiligen

Familiekoor

ma 02-11

09.00

Allerzielen

---

ma 02-11

19.00

Allerzielenviering

Familiekoor

24e zo dhj A

Familiekoor
voorzang

25e zo dhj

Familiekoor
voorzang

voorzang
27e zo dhj

Familiekoor
voorzang

28e zo dhj

voorzang
voorzang

29e zo dhj

Familiekoor
voorzang

30e zo dhj

Familiekoor
voorzang

Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?
Dan kunt u Pastoor Frank Domen e-mailen:
pastoorfrank@dionysiusparochie.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

