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Vieren in de kerk in Corona-tijd

Nog steeds mogen maar 30 mensen
samenkomen in de kerk
Als u zich wilt opgeven
voor de HH. Missen, graag!
Zaterdag 19.00 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 16.00 uur
Om 16.00 uur is er KinderWoordDienst

Aswoensdag valt op 17 februari
De as-oplegging is om
09.00 uur én om 19.00 uur
om 16.00 uur zijn gezinnen welkom
voor een kleine plechtigheid met as-oplegging

Opgave voor de HH. Missen:
wiljandomen@dionysiusparochie.nl
06 - 16 800 400
U mag altijd even opbellen voor meer informatie.
072 - 57 11 292
06 - 16 800 400
Voor het Sacrament van de Zieken
kunt u pastoor Frank Domen bellen
06 - 26 30 66 36
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Gedragen ...
Kleine kinderen krijgen vaak meer mee van wat er
in de grote mensenwereld gebeurt dan we denken. Ze begrijpen lang niet alles, maar onze emoties van vreugde en angst, van bezorgdheid en
spanning, voelen ze goed aan. Maar ze vertrouwen op pap en mam. Die hebben immers alles
‘onder controle’, nietwaar!? Tijdens de coronacrisis mogen we ons als kleine kinderen voelen:
onze hemelse Vader weet wat gebeurt, en Hij
heeft alles onder controle, nietwaar!?
Ik denk het wel. God, onze Vader, heeft ons zijn
eigen en enige Zoon gegeven. Iets mooiers en kostbaarders kon Hij ons
niet geven. Hij moet dus wel heel veel van ons houden. Maar waarom laat
Hij dit alles dan gebeuren!? Tja, daar komt dat kind-zijn om de hoek kijken.
Alleen God ziet het hele plaatje, van jouw leven en dat van ons allen samen. Hij weet waar het goed voor is. Hij kan uit ieder kwaad iets goed halen. Dan mogen wij als kinderen op ‘Abba’ (Papa) vertrouwen.
Jezus zegt dat wij, volwassenen, opnieuw als kinderen moeten worden.
Niet klein in lengte, maar groot in vertrouwen. Tegen de Poolse mystica
zuster Maria Faustina Kowalska heeft Jezus ooit gezegd, in een soort
privé-gesprek, dat het mooiste dat wij Hem kunnen geven, is ons vertrouwen. Grote mensen met een klein vertrouwen kunnen niet de vrede en de
onbezorgdheid van het Koninkrijk van God ervaren.
Misschien, beste medeparochianen, wil God via de coronacrisis ons weer
een stukje eenvoud aanleren: niet meer zo bezig zijn met alle snel voorbijgaande ditjes en datjes van het dagelijkse leven, maar dat wij als individu
én als samenleving weer meer gaan (op)kijken naar Hem en naar elkaar.
Want laten we eerlijk zijn ... al die luxe ... heeft het ons (samen)leven nu
werkelijk zo veel verbeterd? Oké, een auto en een wasmachine zijn toch
wel gemakkelijk, maar niet meer dan dat. Het gaat om ons gezin, onze familie, ook op (inter)nationaal niveau, ja, om het samen-zijn van de mensen
van alle tijden en van alle plaatsen.
We leven in een tijd van afstand houden. Moeten we doen! Maar dan kunnen we ook een wat groter beeld van het geheel krijgen. Laten we mooier
uit deze crisis komen dan we erin gegaan zijn.
Pastoor Frank Domen
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Van de Penningmeester
In de laatst verschenen publicatie van mijn hand in Dionysius in Beeld (september 2020) beloofde ik u blijvend te informeren over de financiële huishouding van onze parochie.
Welnu, de dynamiek rond alle dossiers welke het bureau van de penningmeester passeren, is enorm. Ik neem u mee aan de hand van een aantal
onderdelen/onderwerpen, die verduidelijken wat ik hiermee bedoel. Het
meest aansprekend zijn de verschillende bankrekeningen die specifiek
voor een bepaalde geldstroom worden gehanteerd. Voorbeelden zijn: de
Rabo-bestuursrekening voor alle dagelijkse financiële transacties. De
Rabo-huishoudrekening voor de huishoudelijke uitgaven van de pastorie,
De Rabo-spaarrekening, waarop onze 'reservepot' is gestald. De Rabokerkbijdragenrekening en tot slot de beide ING-rekeningen voor de kerkbijdragen en Pinksteractie. Voor al deze rekeningen geldt een specifieke registratie om de geldstromen te verantwoorden en te beheren. Veelal, met
uitzondering van 2020 en 2021, kan worden gerefereerd aan herkenbare
patronen en geldt als een zeker automatisme. Zo ook de samenstelling van
een Begroting voor een komend kalenderjaar en de Jaarrekening (balans winst en verlies-overzicht) van een afgesloten voorafgaand jaar. De Jaarrekening wordt reeds lange tijd
verzorgd door dhr. Paul Lamers, die tevens de Kerkledenadministratie en Incasso-vorderingen voor zijn
rekening neemt. De transitie van het oude automatiseringssysteem (Navision) naar het nieuwe (DocBase
en Exact) heeft de nodige kopzorgen opgeleverd en
vergt nog immer aanpassingen.
Voorts passeren het bureau van de penningmeester
tal van, al dan niet, Overheid gerelateerde onderwerpen. Voorbeelden zijn: Afdracht loonbelasting, Uitbetalen salarissen, opgave aan de Belastingdienst van de uitbetaling, Declaraties aan derden, Aanvraag en verantwoording tegemoetkoming NOW
(Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), Informatieverstrekking
financiële huishouding aan de banken op basis van de wet 'Witwassen en
financieren terrorisme’ (Wwft), Gemeentelijke belastingen, Aanvraag en onderbouwing teruggaaf energiebelasting, Registratie Periodieke Giften (fiscaal), Verzekeringen gebouwen en inventaris, Verzekering ziektekosten,
Wettelijke verplichtingen RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en Arbobeleidsplan, Factureren verhuur en/of diensten, Aanvraag machtiging investering(en) Bisdom, Energiekosten, et cetera. De opgave geeft slechts
een globaal overzicht van de afzonderlijke aandachtsgebieden en is, zoals
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ik aan het begin van dit artikel schreef 'dynamisch'. Waarom deze informatie zo nadrukkelijk in deze uitgave van ons parochieblad? Zou het niet logisch zijn om, in de hoedanigheid van penningmeester, juist nu de aandacht te vestigen op de zo noodzakelijke Actie Kerkbalans, waarover u in
de bijgesloten brief meer leest? Ik meen van niet. Immers de bedoelde informatie is afdoende en de urgentie inmiddels bij velen bekend.
Mijn drijfveer om, afwijkend van eerdere berichtgeving van mijn hand, dieper (doch globaal) in te gaan in de werkzaamheden van 'een penningmeester' is, maar dit geldt voor meer vitale functies binnen onze organisatie, de
kwetsbaarheid van de uitvoering in relatie tot de continuïteit van voortgang.
Vanuit realiteitsbesef dient het Bestuur van onze parochie aan opvolging en
invulling van een aantal functies na te denken, te anticiperen!
Vooropgesteld dat niemand, in de absolute zin, onmisbaar is
moet tijdig in een mogelijke back-up worden voorzien. Deze
vaststelling geldt als oproep binnen onze parochie om na te
denken over dit onderwerp en wellicht zich aan te melden voor
het verkrijgen van aanvullende informatie welke zou kunnen
leiden tot het vervullen van een functie op termijn. Dit alles binnen het kader van de Actie Kerkbalans 2021 met als variant op het motto
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Meld u vandaag of morgen voor de kerk
Egbert Klaassen
06 - 26 99 38 33/penningmeester@dionysiusparochie.nl

Even bijpraten ...
Nieuwjaarswens
Veel dank voor alle goede wensen en prachtige kerstkaarten en andere
geschenken, die wij mochten ontvangen! Hopelijk hebt u toch echt
Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar kunnen ‘vieren’. Misschien hebt u wel
gedacht aan de drie (wijze) koningen uit het oosten. Zij waren astronomen,
dat wil zeggen sterrenkundigen, wetenschappers, met ruime ruimte in hun
hart en hoofd voor mysteries die de tijd overleven. Deze mannen waren
intellectuelen, vermogend (goud, wierook en mirre) én rijk aan eenvoud die
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siert. Een lange reis, voornamelijk door (corona)woestijngebied, een ster als
gids, leidde hen niet naar een paleis, maar naar een stal in Bethlehem,
waar de voorspelde én gezochte Koning, ook aan geduid als Vredevorst en
Wonderbare Raadsman, werd gevonden. Een ontmoeting die hen deed
buigen, knielen en aanbidden - samen met ongeletterde
arme herders, door zingende engelen gewaarschuwd dat de
langverwachte Redder was geboren. Deze gebeurtenis
veranderde het leven van de wijze koningen en herders voor
altijd. Geluk is zo betrekkelijk, kwetsbaar, broos. De
ervaring van de wijzen en herders, die alle begrip en
(on)geluk te boven gaat, wensen wij u van harte toe in 2021.
Antoine Bodar
Antoine Bodar (76), wie heeft hem nooit gezien of gehoord, is de nieuwe
rector van de Friezenkerk, de kerk voor Nederlanders in Rome. Hij is benoemd op voordracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, meldt
rkkerk.nl. De bisschoppen schrijven Antoine Bodar dankbaar te zijn, dat hij
de benoeming aanvaardde en bidden om zegen over zijn werk. De bekende priester volgt Mgr. Antoon Hurkmans op, die sinds 2016 rector was. De
oud-bisschop van Den Bosch keerde naar Nederland terug. Antoine Bodar
is geen onbekende in de Friezenkerk: hij woont al lang in Rome en celebreerde vaker de Mis in deze kerk. De kerk van Santi Michele e Magno,
zoals de Friezenkerk officieel heet, ligt op een steenworp afstand van de
Sint-Pietersbasiliek. Sinds 1989 is de kerk uit de 12e eeuw in Nederlandse
handen. Met de vieringen voor Nederlandse inwoners van Rome en bezoekers van de stad werd een oude traditie voortgezet. Al in de Middeleeuwen
trok de kerk pelgrims uit gebieden die nu tot Nederland behoren.
Van Maria Lichtmis tot Pinksteren
Onlangs werd gehoord dat Nederland in elk geval tot de tweede week van
februari op slot blijft. En het is niet ondenkbaar, dat we daarna ook nog,
liefst vrij en blij, met beperkingen moeten leven. Het valt niet mee om het
gevoel van ‘samen kerk’ te bewaren, zeker niet met een kerkgang die
slechts voor 30 mensen mogelijk is. Om iedereen toch een hart onder de
riem te steken is een mooi gebedenboekje verschenen: ‘Van Maria Lichtmis tot Pinksteren’. Van een eerdere uitgave: ‘Van Allerheiligen naar Kerstmis’ zijn landelijk 25.000 exemplaren door parochies en kloosters besteld:
dat geeft toch wel aan hoe groot de behoefte en het verlangen zijn om te
blijven bidden. Want meer dan ooit zijn we als christenen aangewezen op
bidden, ook in de huiselijke kring. Van ‘Maria Lichtmis tot Pinksteren’ is
een stimulans in de dagen van de Actie Kerkbalans, of als een voorberei6

ding naar de Vastentijd toe. Een boekje ook met prachtige gebeden en teksten voor de Goede Week en de bijzondere dagen tussen Pasen en Pinksteren. Want niemand heeft enig idee wanneer we weer met meer dan 30
mensen kunnen samen-zijn om ons geloof te vieren. Daarom is bidden,
ook thuis, troostend. Want in het gebed zijn we verbonden met elkaar en
weten we ons ook gedragen door God. Dit nieuwe gebedenboekje gaat
maar liefst vier maanden mee, als een gids in onzekere tijden, als een
handvat om thuis te bidden. Maar ook een schat voor kerkgangers die elkaar bijna nooit meer zien, voor allen die de Kerk een warm hart toedragen.
‘Van Maria Lichtmis tot Pinksteren’ is samen gesteld door Leo Feijen. Er
zijn 100 exemplaren besteld en belangstellenden mogen een exemplaar
komen ophalen. In de wekelijkse ‘Nieuwsbrief’ staat te zijner tijd wanneer
de 100 boekjes zijn gearriveerd.
Aswoensdag 2021
Dit jaar zijn op Aswoensdag, 17 februari, twee heilige Missen met oplegging van de as: één om 09.00 uur en ‘zoals
gewoonlijk één ‘s avonds. Opgave voor de Mis ‘s avonds
is noodzakelijk. Voor de heilige Mis van 09.00 uur hoeft u
zich niet op te geven. Om 16.00 uur mogen ouders en kinderen komen voor de asoplegging - er is dan géén viering.

Familieberichten
Gedoopt
Jeshua Delano Louis Saverimuthu is geboren op 25 mei 2020 en gedoopt
op 6 december 2020. De familie Saverimuthu woont: Tuin van Malina 28.
Van ons zijn heengegaan
Jo (Johanna) Deen-Koomen (*24 januari 1929), weduwe van Jan Deen, is
op 91-jarige leeftijd overleden op 22 december 2020 in verpleeghuis Sint
Nicolaas in Wervershoof. De afscheidsdienst in de Waerdse Landen was
op 30 december, waarna de crematie aldaar volgde.
Nicolaas Theodorus (Niek) Ottenbros, geboren op 5 november 1933 is
overleden op 25 december 2020, 87 jaar oud. Hij was getrouwd met Jo
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Ottenbros-Mahieu en woonde: Stationsweg 44A. De uitvaartdienst in onze
kerk was op 31 december 2020, de begrafenis op ons eigen kerkhof.
Klazina Geertruida Langedijk-Grippeling (Klazien), is geboren op 9 december 1930 en overleden, 90 jaar oud, op 5 januari 2021. Zij was weduwe van
Piet Langedijk en woonde Gerard Douplantsoen 12. De uitvaartdienst in
onze kerk was op 9 januari en de begrafenis op ons eigen kerkhof.
Zuster Jacinta (Afra Elisabeth) Oudhuis werd geboren op 5 april 1929 te
Heerhugowaard en overleden op 14 januari 2021 te Heemstede. Zuster
Jacinta was een hartelijke en betrokken vrouw met een oog en hart voor
mensen die haar nodig hadden, vooral voor de kwetsbare mensen. Vele
jaren was zij dienstbaar in Amsterdam, Heerhugowaard en als gastvrouw in
het kindertehuis in Driehuis. De uitvaartdienst in Bosbeek te Heemskerk
was op 21 januari 2021 en de begrafenis op het zusterskerkhof aldaar.
Mia (Maria Theresia) Comaita is 16 januari 2021 op 79-jarige leeftijd overleden in Zuyder Waert. Zij is geboren op 14 maart 1941. De uitvaartdienst
was op 23 januari en daarna volgde de begrafenis op ons eigen kerkhof.
Deze Familieberichten zijn gemaakt op 19 januari 2021

Begrafenisvereniging
St. Barbara
Heerhugowaard
advertentie
Barbara
Tevens verzorging van crematies

/ŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ͗
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.
DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗www.sintbarbaraheerhugowaard.nl
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advertentie Leo Rijnsma
De uitvaartspecialisten
in de regio
staan dag en nacht voor u klaar

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent

Toebes & Rijnja
uitvaartverzorgers
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Leo Rijnja 0226 – 753 607
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www.toebesrijnja.nl
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Kijk voor meer informatie en tarieven op
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(dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend)

Tijd van crisis en bezinning
We leven in bijzondere tijden. Zware tijden voor velen, bange tijden voor
sommigen, maar ongekende tijden voor allen. Het coronavirus discrimineert niet, Maar vooral kwetsbare mensen worden zwaar getroffen. Dat
geldt ook voor bedrijven, instellingen en ook voor landen. Zonder weerstandsvermogen en goed fundament gaat het niet. Het virus brengt overal
onderliggend lijden en gebrek aan weerstand pijnlijk aan het licht. Een tijd
van crisis is ook een tijd van bezinning: terugkijken op de afgelopen periode, lessen trekken uit wat goed ging en wat beter kon of anders móet,
maar zeker ook kijken naar hoe dit zover heeft kunnen komen. “Mens, waar
ben je”, vroeg God in het aardse paradijs. “En wat heb je met mijn schepping gedaan?” In tijden van ontkerkelijking en toegenomen individualisme
is het niet gemakkelijk als mens vaste grond onder de voeten te hebben.
Want wie zijn we? En wat is een goed leven? Zijn we echt slechts op aarde
om zo snel mogelijk iedere behoefte te bevredigen en ieder lijden ‘uit de
weg te gaan?
René Peters in: Wat doen we met deze crisis? Na Covid-19, Berne Media
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Voedselbank-actie 2020-2021
De tijd gaat snel, het is alweer 2021. Maar toch wil ik even terug naar zaterdag 28 november 2020, de 1e zondag van de Advent. Dat weekend startte
de jaarlijkse actie voor de Voedselbank, voor mensen die aangesloten zijn
bij, en afhankelijk van, de Voedselbank in Heerhugowaard. Toen we met
enkele mensen de actie voorbereidden, hadden we wel twijfels. “In vergelijking met vorige jaren mogen veel minder mensen in de kerk samenkomen.
Hoe zal dan de opbrengst zijn? Laten we maar bidden en hopen dat onze
parochianen kunnen inschatten wat de gevolgen van deze coronaperiode
voor de deelnemers aan de Voedselbank betekenen”.
Lieve mensen, het werd buitengewoon, buiten proportioneel! Na het eerste
weekend was de eerste (voedsel)bank in de kerk al helemaal gevuld. Er
moesten dozen bij gehaald worden. In de weken die volgden, werd het
steeds meer. Snel meer chauffeurs geregeld om op maandag 21 december
2020 het transport naar de Voedselbank in goede banen te leiden. Iedereen die het zag, keek verwonderd en verbaasd over zo'n geweldig resultaat. De Coördinator van de Voedselbank zei me, dat wij al een goede
naam hadden, maar dat dit alles overtrof. Acht volle banken met volle, bijna
niet te tillen, dozen. Onvoorstelbaar!
Ik wil hierbij iedereen bedanken, die heeft bijgedragen aan deze fantastische opbrengst. Veel mensen hebben hierdoor met de kerstdagen een extraatje gehad. Ook de chauffeurs heel erg bedankt. Vele handen maakten
ook nu weer licht werk. Waar we als gelovige gemeenschap ook groot in
kunnen zijn!!! Iedereen hartelijk bedankt!
Namens de PCI
Diaken Eelke Ligthart

Voedselbank-actie 2021
Van 20 februari, zaterdag na Aswoensdag, t/m 28 maart (Palmzondag)
kunnen houdbare producten naar de kerk/pastorie gebracht worden.
Op 29 maart wordt de opbrengst naar de Voedselbank gebracht.
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Financiën, geld, rijkdom en geluk
"Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen
maar zijn hebzucht verminderen" (Plato)
Studententijd
Mooie wijze woorden van Plato, een Grieks filosoof en schrijver. Dit doet
mij terugdenken aan mijn studententijd. René, nu mijn echtgenoot, en ik
waren destijds buren in Delft. We woonden in een kleine studentenwoning,
een zogenaamde HAT-eenheid, naast elkaar. Mijn inrichting bestond voor
een deel uit gekregen meubelen van een oudtante van mijn vader. Verder
bezaten we een fiets en trokken er samen veel op uit. Ook al waren we financieel totaal niet rijk, we voelden ons de koning te rijk.
Wereldreis
Deze vrijheid heb ik na mijn studie nog een jaar mogen ervaren. In het jaar
1992 ben ik per fiets op wereldreis gegaan met een nicht. We
zijn vanuit Nederland via Duitsland (eerst nog een
kaarsje voor een behouden thuiskomst opgestoken
in Kevelaer), Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, Bulgarije naar Griekenland gefietst. Vervolgens zijn we
met de boot naar Israël gegaan. Hier zijn we een
aantal maanden als vrijwilliger werkzaam geweest
in de Kibboets Givat Haim (Ihud) in de omgeving
van Hadera. Via Egypte zijn we vervolgens per
vliegtuig naar Maleisië gereisd en hebben we nog
in Indonesië en Thailand rondgefietst. Ons bezit
bestond slechts uit een fiets met twee tassen met
bagage en een stuurtasje, waar onder andere de landkaart in zat met de
fietsroute voor die dag. Het jaar was om, we hadden vele duizenden kilometers per fiets afgelegd door verschillende landen en het geld was op,
maar we waren wel vele ervaringen rijker. We hebben kennis kunnen maken met verschillende culturen en mogen ervaren hoe gastvrij vele mensen
in de verschillende landen waren. Heel vaak werd ons onderweg een
slaapplaats en voedsel aangeboden. Ook al waren de mensen, bij wie wij
logeerden, vaak niet rijk ze vonden het fijn om gastvrij te kunnen zijn en dit
samen met ons te kunnen delen, een geweldige ervaring!
Aarden in Nederland
Na terugkomst van deze reis ben ik direct gaan werken; het serieuze leven
kon nu echt beginnen. In Nederland was destijds een belangrijk issue: hoe
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kun je je pensioengat het beste dichten? Ik dacht destijds wel: “Zijn dit de
problemen waarmee we in Nederland zijn?! Kijk dan toch eens verder over
de grens ... welke problemen daar allemaal spelen!” Wat is Nederland toch
een rijk land en wat hebben wij het hier goed.
Settelen in Heerhugowaard
Mijn man René en ik kochten ons eerste huis in Heerhugowaard. Er werd
een hypotheek afgesloten en een wel een hele dure handtekening gezet.
We gingen trouwen en onze twee zonen werden twee jaar na elkaar geboren, waar Godsgeschenken. Wat betreft onze vrijheid en onbevangenheid,
die werden natuurlijk kleiner, maar wat we ervoor terugkregen was wel
ongekend, wat een rijkdom.
Opvoeden
We proberen onze zonen zo goed mogelijk op te
voeden en de waarde van geld en geluk mee te
geven. Zo zei onze oudste zoon eens: "Ik wil later
heel rijk worden, net als Dagobert Duck in zijn
geldpakhuis". We hebben toen geprobeerd duidelijk te maken, dat geluk echt niet afhangt van veel
geld hebben, maar dat je beter goede vrienden
kunt hebben, een fijne relatie en goed contact met
je familie, en het feit dat je iets kunt betekenen
voor de medemens ... dat is pas echte rijkdom!
Hopelijk is deze boodschap bij hem aangekomen,
maar dat zullen we zien in de toekomst!
Boodschap
Terugkomend op de quote waarmee ik begonnen ben: "Wie rijk wil zijn,
moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen".
Wat is het in principe toch eenvoudig: als we iets minder materialistisch
zouden zijn ingesteld, dan zijn we vanzelf rijkere mensen. Ik zou zeggen:
probeer het allemaal maar eens uit, de wereld zal er mooier uit gaan zien.
Wat een rijkdom en geluk zullen we ervaren!
Margot van der Kemp
Secretaris Parochiebestuur
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Opnieuw beginnen
Een wereld die niet langer het schone, het goede en ware kan be-amen,
heeft de waarheid ten grave gedragen. Ja, computers braken foutloos
exacte getallen uit, maar je kunt er geen conclusies meer aan verbinden,
althans ze boeien niemand meer. De waarheid heeft haar schittering verloren. Niets is meer wáár voor iedereen, iedereen heeft zijn eigen waarheid.
Zie hier het recept voor ultieme leegheid. Met regelmaat hoor ik van mentoren van middelbare scholieren, dat hun leerlingen lijden aan somberheid,
depressie, leegheid, lusteloosheid en gebrek aan perspectief.
Een onbegrensd voetbalveld
zonder zij- en achterlijnen
maakt voetballen onmogelijk
Bij gebrek aan betekenis en doel resteert alleen nog maar plicht, maar het
is wel een nutteloos plichtsbesef. Want waartoe leidt het? Ik vind
het niet vreemd dat jongeren van het ene naar het andere exces hoppen. Comazuipen is inmiddels niet meer
heftig genoeg. De enige remedie die een seculiere regering weet te bedenken is nóg meer regels, controles
en boetes. Ja, dat is nodig, maar lost niks op. Er verandert niets door. De kostbare Traditie kende nog de ‘juiste
maat’ en beschermde tegen al te sterke impulsen en
verlangens. Maar ‘Wie ben jij om mij te zeggen wat ik moet doen’, is het
nieuwe devies. Wat betekenen onbegrensde verlangens? Een onbegrensd
voetbalveld, zonder zij- en achterlijnen, maakt voetballen juist onmogelijk.
Verlangens die niet beteugeld worden, zijn onvervulbaar. Een drankje, is
aangenaam; onbeperkt drinken leidt onvermijdelijk tot een kater of erger.
Afleidingen vullen wel de tijd, maar niet de leegte.
Jonge Kerk
De jonge Kerk liet een perspectief zien. De christenen toentertijd wilden
geen grip hebben op het leven, maar waren door Iemand gegrepen: de
persoon Jezus van Nazaret die zij in levende lijve hadden ontmoet. Toen
niet-christenen zagen hoe men in de jonge Kerk met elkaar omging, maar
ook met vreemdelingen (waarom zou je je bekommeren om vreemden?)
begrepen ze dit niet, maar waren er wel door gegrepen. De jonge Kerk had
geen strategisch plan en evenmin een ge-oliede structuur, en toch was het
succesvol. De Kerk groeide niet als gevolg van een doelbewust beleidsplan, maar als gevolg van het feit dat het geloof overtuigend en zichtbaar
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was in het leven van christenen en de kerkelijke gemeenschap. Wat zij verkondigden stemde overeen met hun handel en wandel.
Louter abstract
Dit is de enige manier waarop de heilige Geest werkzaam kan zijn. Niemand interesseert zich voor een geloof, dat alleen als een hoogstaand ideaal verkondigd wordt - dat is louter abstract. Het is als een handleiding
zonder bijbehorend apparaat. Het zijn dan ook doorgaans de heiligen die
een ommekeer teweeg brachten. Zij lieten zien, dat hetgeen zij verkondigden mogelijk en waar is.
De moderne mens ziet alleen zichzelf als bron van weten en kennen. Sinds
eind jaren ‘60 heeft de Kerk zich sterk aangepast aan de seculiere wereld
en juist daardoor haar eigen geloofwaardigheid ondergraven en haar overbodigheid gestimuleerd. Wie heeft het nog over het zielenheil? Het was
nota bene een atheïst die mij erop wees hoe liefdeloos dat is: “Jullie geloven toch in een weg die voert naar het eeuwig geluk en in een weg die
voert naar de eeuwige ondergang? Waarom spreekt niemand daarover?
Hoe liefdeloos!” Onze atheïstische vriend heeft volkomen gelijk. Hij heeft
het begrepen. De toekomst van de Kerk is afhankelijk van heiligen. Dat is
altijd zo geweest. De Kerk zal uiteindelijk overleven. Dat is ook altijd zo geweest. Ze zal klein zijn. Het zal een Kerk zijn op basis van een persoonlijke
beslissing. Zij zal het sacrale weer centraal stellen. Niet eerst
het milieu, niet eerst de global economy, maar op de eerste plaats Jezus Christus. Nee, ik pleit niet voor een
exclusieve Kerk, wel voor back to basics: een tijdelijk terugtrekken om te herbronnen om vervolgens
innerlijk gesterkt terug te komen. Het zal de geloofwaardigheid ten goede komen.
Mgr. Rob Mutsaerts
Hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch

Jezus Christus centraal stellen
in Kerk en maatschappij
Een opdracht, een uitnodiging
een uitdaging voor alle mensen
die zich christen noemen
Maar ... de wereld christelijker maken
begint bij jezelf
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Eenzaamheid in relatie tot God
Korte meditatie voor tijdens de Aanbidding

7ŇGHQVGH$DQELGGLQJ]ŇQZHDDQZH]LJURQG*RGGLHLQRQVPLGGHQLVLQ
Tijdens
de Aanbidding zijn we aanwezig rond God die in ons midden is in
GHSHUVRRQYDQ-H]XV&KULVWXVGLHLQGHKRVWLHDDQZH]LJLV'DWLVHHQ
de
persoon van Jezus Christus, die in de hostie aanwezig is. Dat is een
REMHFWLHIJHJHYHQ,QKHWDDQZH]LJ]ŇQYDQ*RGJDDWHHQXLWQRGLJLQJXLW
objectief
gegeven. In het aanwezig-zijn van God gaat een uitnodiging uit:
oRPLQWHJDDQRSGHUHODWLHGLH*RGRQVDDQELHGWpq:DDUHUWZHHRIPHHU
‘om
in te gaan op de relatie die God ons aanbiedt’. “Waar er twee of meer
DDQZH]LJ]ŇQGDDUEHQ,NLQKXQPLGGHQrOH]HQZHLQKHWHYDQJHOLHYDQ
aanwezig
zijn, daar ben Ik in hun midden”, lezen we in het evangelie van
0DWWHÙV(18,20).
 'DDUQDDVWKRUHQZHLQKHWHYDQJHOLHq+HE*RGOLHIHQMH
Matteüs
Daarnaast horen we in het evangelie: “Heb God lief en je
QDDVWHDOVMH]HOIrZHZRUGHQXLWJHQRGLJGRQV]HOIWRHWHYHUWURXZHQDDQ
als jezelf”; we worden uitgenodigd onszelf toe te vertrouwen aan
naaste
*RG7RFKLV*RGRQWPRHWHQJHHQVWDWLVFKJHJHYHQ+HWLVPÆÆUGDQoÆÆQ
God.
Toch is God ontmoeten geen statisch gegeven. Het is méér dan ‘één
NHHUHHQNHX]HHQGDQYRRUDOWŇGNODDUp+HWLVHHQUHODWLHZDDULQYHUWURX
keer
een keuze, en dan voor altijd klaar’. Het is een relatie, waarin vertrouZHQGHEDVLVLVHQQLHWKHWHUYDUHQ:HNXQQHQVRPVKHWLGHHKHEEHQGDW
wen
de basis is en niet het ervaren. We kunnen soms het idee hebben, dat
ZH*RGQLHWNXQQHQYLQGHQRIHUYDUHQHQGDQJDDQZH]RHNHQQDDU+HP
we
God niet kunnen vinden of ervaren en dan gaan we zoeken naar Hem.
:HPRJHQPLVVFKLHQHHQPRPHQWKHEEHQGDWZHHYHQPRJHQUDNHQ
We
mogen misschien een moment hebben dat we even mogen raken aan
DDQKHW*RGGHOŇNHGRRUHHQPRRLHHUYDULQJ0DDUGDDUQDHEWGDWZHJ
het
Goddelijke door een mooie ervaring. Maar daarna ebt dat weg, en kunHQNXQQHQZHHHQ]DDPKHLGYRHOHQ=HOIVLQRQ]H
we eenzaamheid voelen. Zelfs in onze relatie met God. Dat is fundanen
UHODWLHPHW*RG'DWLVIXQGDPHQWHHOYRRUGH
menteel
voor de Liefde.
/LHIGH6LPRQH:HLOZDVHHQIUDQVHĺORVRIH
Simone
Weil was een franse

GLH]LFKYDQXLWKHWDJQRVPH
filosofe
(1909-1943),
die zich
EHNHHUGHWRWKHW.DWKROLFLVPH=ŇKHHIW
vanuit
het agnosme bekeerJH]HJGq-HNXQWSDVHHQ]DDP]ŇQDOVMH
de
tot het Katholicisme. Zij
OLHIGHHQYHUERQGHQKHLGKHEWHUYDUHQr
heeft
gezegd: “Je kunt pas
'DDURPKRUHQPRPHQWHQYDQHHQ]DDP
eenzaam
zijn als je liefde en
KHLGRRNEŇGHUHODWLHWRW*RGHQLQ
verbondenheid
hebt ervaUHODWLHVPHWPHQVHQ+HWLVJHHQUHGHQ
ren”.
Daarom horen momenYDQHHQVOHFKWOHYHQDOVMHMHZHOHHQV
ten
van eenzaamheid ook bij
HHQ]DDPYRHOWLQMHJHEHGVOHYHQ'DW
de
relatie tot God en in relaties met mensen. Het is geen reden van een
KRRUWMXLVWEŇGHIXQGDPHQWHOHYHUERQ
slecht
leven, als je je wel eens eenzaam voelt in je gebedsleven. Dat hoort
GHQKHLGPHW*RG-RKDQQHVYDQKHW
juist
bij de fundamentele verbondenheid met God. Johannes van het Kruis
.UXLVQRHPWKHWoGHGRQNHUHQDFKWYDQGH]LHOp2RNDOVMH*RGQLHWNXQW
noemt
het: ‘de donkere nacht van de ziel’. Ook als je God niet kunt ervaHUYDUHQNXQMHZHORSGHJRHGHZHJ]ŇQ/DWHQZHWŇGHQVGH$DQELGGLQJ
ren,
kun je wel op de goede weg zijn. Laten we tijdens de Aanbidding een
HHQXXUDDQZH]LJ]ŇQEŇ*RG:HPRJHQEHVHIIHQo2RNDOYRHOHQZH+HP
uur
aanwezig zijn bij God. We mogen beseffen: ‘Ook al voelen we Hem
QLHW+ŇLVDDQZH]LJLQRQVOHYHQp+HWVWXNMHWHNVWXLW+RRJOLHG
laat
ODDW
niet,
Hij is aanwezig in ons leven’. Het stukje tekst uit Hooglied (5,2-6)
]LHQGDWGH*HOLHIGHDDQZH]LJLVMHNXQW]ŇQKDQGYDVWSDNNHQHQGDQ
zien
dat de Geliefde aanwezig is, je kunt zijn hand vastpakken, en dan ... is
LV+ŇZHJHQJDDWGHEUXLGRS]RHN/DWHQZHRQVQLHWODWHQRQWPRHGLJHQ
Hij
weg, en gaat de bruid op zoek. Laten we ons niet laten ontmoedigen als
DOV*RGYHUZHJOŇNWPDDUPHW=XVWHU)DXVWLQD.RZDOVND]HJJHQq-H]XV
God
ver weg lijkt, maar met Zuster Faustina Kowalska zeggen: “Jezus ik
LNYHUWURXZRS8r
vertrouw
op U”.
-RKDQ*LHUOLQJV
Johan
Gierlings
15

Geldpuzzel
Het coronavirus verblijft nog steeds onder ons. We hebben dus nog altijd
meer puzzeltijd dan langer geleden. Daarom een, misschien wel weer
moeilijke, puzzel ... in het kader van onze Actie Kerkbalans natuurlijk. Alle
woorden die gevonden moeten worden, hebben iets te maken met geld:
Nederlands of buitenlands geld, oud geld of hedendaags geld.
Er zijn zovele uitdrukking rond het item geld: Geld maakt niet gelukkig,
Geld moet rollen, Het slijk der aarde, Geld over de balk gooien, Tijd is geld,
en nog vele andere. De Overheid heeft eigen geld-uitdrukkingen ... !

De oplossing van de puzzel op bladzijde 17, die van boven naar beneden
te lezen is in de derde kolom, graag vóór 21 februari in de brievenbus van
de pastorie doen, of appen naar 06 - 16 800 400 oftewel e-mailen naar:
wiljandomen@dionysiusparochie.nl
De oplossing van de kerstpuzzel is: Kerstvreugde. Arnold Fase, Junolaan
15, krijgt een bij hem passende prijs. En dank voor de leuke reacties op de
vorige puzzel!

Voorbeeld ...
Kolom 1 omschrijving

K2

K3

Zitplaats voor geld (4)

3

n

Het te vinden woord (Kolom 1) heeft (4) letters = bank. De 3e letter (zie
K2), een ‘n’, moet in kolom 3 (zie K3) ingevuld worden.
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Kolom 1 omschrijving

K2

Geldstuk gevonden op de Middenweg (6)

1

Plagen hoort in Japan (6)

2

Begaafd bijbels geld (6)

4

Oude Italiaanse munt (6)

1

Dier dat geld verzamelt (10)

6

Gewichtig geldbriefje (4)

2

Bijzonder hoofddeksel (5)

3

Jongensnaam die klinkt als geld (5)

2

Dagloon van een bijbelse arbeider (7)

1

Ander woord voor heitje (7)

7

Groot geldbedrag (8)

1

Munt én muziekinstrument (4)

4

Buitenlands geld in troebel water (6)

1

Is dit eiland te koop met vreemd geld? (6)

4

Officieel geldig betaalmiddel in een land (6)

1

Kostbare persoon (5)

4

Hier wordt gegokt met geld (6)

5

Let op ... Follow the ..... (5)

1

Oud snoep-geld (6)

1

Rood geld (3)

1

Voornaam van onze Penningmeester (6)

2

Huidig betaalmiddel (4)

1

Na de dood geld ontvangen (5)

5
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K3

Geld moet rollen
Geld is een belangrijk item in de Bijbel, omdat met geld veel goed gerealiseerd kan worden. Maar het coronavirus leert ons, dat het allerbelangrijkste
in het leven niet te koop is: liefde, gezondheid, behulpzaamheid, trouw,
aandacht en goed gezelschap. Eveneens blijkt, dat ook vermogende mensen heel veel níet onder controle hebben. Geld moet rollen, maar speelt in
sommige opzichten dus geen rol! Deze corona-crisistijd lijkt een les in nederigheid, en hopelijk wordt een gevoel van medeleven en mededogen
meer ontwikkeld en ook een ‘must’ is: ‘Back to basics’, terug naar de basis, terug naar de Bron. Terug naar God. Terug naar de Bijbel! Tja, in de
Bijbel staan vele ‘financiële verslagen’.
Zacheüs, een hoofdambtenaar bij het tolwezen in Jericho, was een rijk man
die bekend stond als afperser en dief. Bij gelegenheid vroeg hij teveel invoerbelasting en zó vergaarde hij steeds meer geld, maar werd ook steeds
armer: hij had geen vrienden en kende geen echt geluk. Toch had Zacheüs
een groot verlangen om te zien wie Jezus wás! Nota bene:
Zacheüs wilde Jezus niet zomaar zien, nee, hij wilde
zien wie Jezus wás. Hem leren kennen ... hoe denkt
Hij, waarvandaan komen zijn ideeën? Toen de Heer
eens in de buurt was, liep Zacheüs, klein van gestalte, hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom.
Zo’n boom kan ongeveer 20 m hoog worden en 6 m
breed en heeft een dichte ronde kruin van zich uitspreidende takken. Zacheüs zat dus goed verstopt, zo
goed als onzichtbaar voor de menigte, ook voor Jezus. En het eerste ‘wonder’ geschiedde. De Heer, die hart en nieren doorgrondt, riep de verstopte
Zacheüs uit de boom: “Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag
moet Ik in uw huis te gast zijn”. Jezus zag Zacheüs ‘wel zitten’! Maar groot
onbegrip bij Jezus’ leerlingen en groot gemor bij de omstanders: “Hij is bij
een tollenaar, een zondaar, zijn intrek gaan nemen!” Maar grote vréugde bij
Zacheüs. En het tweede wonder geschiedde: “Heer, bij deze schenk ik de
helft van mijn bezit aan de armen; en als ik iemand iets heb afgeperst, geef
ik het hem vierdubbel terug”. Wat een geweldig positief rentepercentage
bewerkte de aanwezigheid van de Heer aldaar! In kleine kring werd het
grote verschil tussen rijk en arm danig minder groot. (Lc. 19,1vv)
Als je, eenzaam in een boom,
denkt dat niemand je ziet zitten
Jezus wel!
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Bij een andere gelegenheid stelde een aanzienlijk rijk man Jezus de vraag:
“Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Jezus wees op de
Tien Geboden: belééf die, voor God en de samenleving, belangrijke regels!
Maar de aanzienlijk rijke man was niet tevreden met het antwoord en bleef
vragen stellen. Jezus gaf hem dus een financieel advies: “Verkoop je bezit
en deel het geld uit aan de armen”. En de aanzienlijk rijke
man werd bovendien uitgenodigd, na deze financiële
transactie, Jezus te volgen: arm op aarde maar anderszins rijk - een schat in de hemel, een eeuwigleven-verzekering, was het vooruitzicht. Maar de aanzienlijk rijke man ging, even ontdaan als rijk, heen
toen hij dit hoorde: een voor hem niet te realiseren
financiële uitdaging, “want hij was heel rijk” - staat
dan nog eens geschreven. Deze aanzienlijk rijke,
maar in wezen arme, man is heel wat duurzame
vreugde misgelopen: het is immers beter te géven
dan te ontvangen! En ook heel merkwaardig, dat hij
niet op de gedachte kwam om bijvoorbeeld de helft
of een gedeelte van zijn rijkdom weg te geven?! Hij
bleek geen rijkdom te bezitten, maar de rijkdom had bezit van hém genomen. (Lc. 18,18vv) Maar gelukkig ... bij de Heer is altijd tijd en ruimte voor
voortschrijdend inzicht.
Jezus bleek steeds pijnlijk getroffen door de grote verschillen (toen al) tussen rijk en arm! Dé reden waarom Hij de parabel vertelde over Lazarus en
de rijke (Lc. 16,19vv). Een rijk man, in purper en fijn linnen gekleed, vierde
elke dag uitbundig feest. En dat terwijl een arme, Lazarus geheten, met
zweren overdekt, voor zijn poort lag en erge honger leed. Maar het hart van
de rijke was hard en klopte niet voor Lazarus. Echter, na de dood van beiden werd de rekening vereffend en bleek de omgekeerde wereld de duurzame werkelijkheid: Lazarus was voor eeuwig in goede doen en het deel
van de rijke was bittere armoede en gebrek aan alles wat blij kan maken.
Helaas, na de dood zíjn tijd en ruimte niet meer, en voortschrijdend inzicht
blijkt niet meer wáárgemaakt te kunnen worden. De rijke man in purper en
fijn linnen gekleed ... de vele goed-ontwikkelde landen??? Lazarus met
zweren overdekt ... de vele nauwelijks of niet-ontwikkelde landen???
In Nederland woont een, over het algemeen, spaarzaam volk. In deze
corona-crisistijd wordt nóg meer gespaard: we kunnen immers niet op vakantie, de restaurants en winkels zijn gesloten, musea dicht en evenementen afgelast; dagjes uit, weekendjes weg, niet echt mogelijk. We kunnen
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dus wel méér weggeven, schenken. Ja, geld moet rollen maar ... waarheen
dan?! Er is heel wat geld gerold naar onze parochiële Voedselbank-actie:
een record-opbrengst van houdbare producten. Prachtig! En er zijn natuurlijk veel meer echt goede doelen.
Ik herinner me, bijna veertig jaar geleden, onze eerste woon- en werkplaats,
Reuver. Frank was daar benoemd als kapelaan. Het was de tijd van de guldens, rijksdaalders, kwartjes en dubbeltjes. En de tijd van de
kermis, altijd een heel evenement in een dorp. Bij die gelegenheid vertelde de pastoor altijd een mop tijdens de
preek. Zoals: “Een rijksdaalder en een gulden liepen samen op straat. ‘Waar ga jij heen’, vroeg de rijksdaalder aan
de gulden. ‘Ik ga naar de kermis’, antwoordde de gulden.
‘En jij?’ ‘Ik ga naar de kerk’, deelde de rijksdaalder mee.”
... Een Actie-Kerkbalans-grapje?! Ik zie het meer als een uitnodiging, een tip!
Wiljan Domen

Fireproof (film en boek)
Caleb en Catharine zijn een aantal jaren getrouwd en hebben constant ruzie. Hij is brandweerman en wordt gezien als een held, maar niet door zijn
vrouw. Ze lijken sinds hun huwelijk twee andere personen geworden. Daarom wil hij scheiden en spreekt erover met zijn vader, die adviseert de beslissing veertig dagen uit te stellen. De vader stuurt zijn zoon vervolgens
elke dag een brief met een bezinning op een Bijbelcitaat én een opdracht
voor die dag. De eerste-dag-opdracht luidt: Als je iets negatiefs tegen je
vrouw wilt zeggen, zwijg! De tweede dag moet Caleb één vriendelijk gebaar
maken naar zijn vrouw. De derde dag iets voor haar kopen; Caleb koopt
een klein bosje bloemen, dat zijn vrouw onmiddellijk weggooit. ... De zevende dag: op een vel papier alle positieve en op een ander alle negatieve
dingen over zijn vrouw schrijven. ... De elfde dag: op één gebied toegeven
waarover je van mening verschilt. ... Vanaf dag 21: iedere dag een stukje
tekst lezen uit de vier evangelies en zo Gods liefde ervaren voor íeder
mens.
De film is gebaseerd op het boek ‘De uitdaging van de liefde’ en bevat de
veertig brieven vader-zoon met de opdrachten, die heel praktisch zijn en
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steeds moeilijker worden, maar nooit onmogelijk. De kunst is om je niet te
laten ontmoedigen: niet door jezelf (twijfels of onwil) en ook niet door reacties van je partner (of door het ontbreken van een reactie).
Met relatieproblemen is het bijna altijd zó, dat je vindt dat de ander moet
veranderen. Toen een journalist eens aan Moeder Teresa van Calcutta
vroeg wat moest veranderen in de wereld, antwoordde ze: “U en ik moeten
veranderen”. En Gandhi zei: “Jij en ik moeten de verandering zijn die wij in
de wereld willen zien”. Het boek begint daarom met de eigen houding en
hoe die langzaam kan veranderen in veertig dagen tijd. Een aanrader volgens reviews op internet.

Van een beademings-afdeling
Ik ben verpleger en werk op een beademings-afdeling in een
ziekenhuis. Toen ik positief getest was op het coronavirus kon
ik dat niet geloven. Ik dacht altijd dat het besmettingsgevaar
binnen de afdeling 0,0 was, omdat we nauwgezet de voorschriften volgen en goede beschermingsmiddelen hebben. Tijdens mijn eerste week in isolatie was ik heel onrustig.
Vervolgens vroeg ik God waarom Hij toestond dat míj dit overkwam? Ik
dacht aan veel ervaringen op mijn werk. Dat gaf me rust. Toen ik een keer
postmortale zorg deed, werd me gezegd dat ik snel moest handelen om het
besmettingsgevaar te beperken. Ik dacht: ‘Maar deze persoon was de
moeder, zus of echtgenote van iemand. Ongeacht het coronavirus moet
deze persoon zorgvuldig worden behandeld’. Aan het einde van mijn dienst
die nacht, voelde ik dat ik goed had gedaan en ik sliep goed. Soms bleef ik
iets langer bij een coronapatiënt om wat te praten. Ik wist dat veel patiënten
depressief worden vanwege de langdurige isolatie. Ik was doodmoe als
mijn dienst erop zat. Maar ik zag mijn vermoeidheid als iets om God aan te
bieden voor de patiënten die méér leden dan ik. Maar toch was daar weer
de gedachte: ‘Waarom word ik daarvoor beloond met dit virus?’ Langzaam
echter besefte ik dat God liefde is en barmhartig, en denkend aan het kruis
van Jezus kwam er een antwoord op deze vraag zonder antwoord. God
heeft een groter plan met ons. Ik zie zijn plan niet duidelijk, en misschien zal
Hij me in de toekomst andere beproevingen geven, maar nooit zonder de
genade om er goed mee om te kunnen gaan. Ik heb een nieuwe vrede ervaren. (Jolly Tayaban - Australië)
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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.
Mijn diensten varieren van schilderwerkzaamheden/wandafwerking, deskundig advies en
garanƟe.
Ik kom graag bij u langs voor een persoonlijk
advies en een vrijblijvende oīerte.

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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U kunt heerlijk grieks eten in het
grieks specialiteiten restaurant
advertenties
Delphi
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
zaterdag

30-01 19.00 uur

zondag

31-01 10.00 uur en 16.00 uur

zaterdag

06-02 19.00 uur

zondag

07-02 10.00 uur en 16.00 uur

zaterdag

13-02 19.00 uur

zondag

14-02 10.00 uur en 16.00 uur

6e zo dhj

woensdag

17-02 09.00 uur en 19.00 uur

Aswoensdag

zaterdag

20-02 19.00 uur

zondag

21-02 10.00 uur en 16.00 uur

zaterdag

27-02 19.00 uur

zondag

28-02 10.00 uur en 16.00 uur

zaterdag

06-03 19.00 uur

zondag

07-03 10.00 uur en 16.00 uur

zaterdag

13-03 19.00 uur

zondag

14-03 10.00 uur en 16.00 uur

4e zo dhj B

5e zo dhj

1e zo Vasten

2e zo Vasten

3e zo Vasten

4e zo Vasten

Juwelier Sjaak Knijn
Al meer dan 50 jaar ‘de laatste trend tot nostalgie’
t7FSLPPQSFQBSBUJFWBOTJFSBEFOFOIPSMPHFT

advertentie Sjaak Knijn
t0OTFJHFONFSL"MCJOPUSPVXSJOHFO
t/VPPLFFOXFCTIPQ
Middenweg 192 | 1701 GG | Heerhugowaard | 072-5710126
info@albino.nl | www.juweliersjaakknijn.nl
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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



1908 - 2020
-$$5
=(.(5+(,'

“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

