JAARGANG 55
NR.3 MEI 2021
PAROCHIEBLAD RK PAROCHIE HEILIGE DIONYSIUS HEERHUGOWAARD

R.K. Parochie van de H.Dionysius
Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard
072 - 57 11 292
dionysiusparochie.nl
Pastoor
Frank Domen

06 - 26 30 66 36
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl

Diaken
Eelke Ligthart

072 - 57 44 328
eelkeligthart@dionysiusparochie.nl

Eucharistievieringen

Parochiebestuur

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur
PDDQGDJWPYUŇGDJXXU
NL 63 RABO 0326 90 42 47
t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Dionysius
Bestuursrekening
(ook voor misintenties)

.HUNEĎGUDJHQ

NL 78 INGB 0002 31 42 00
NL 92 RABO 0326 91 27 46
t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Dionysius
&RPPLVVLH.HUNEŇGUDJHQ

Pinksteractie

NL 64 INGB 0000 28 80 25
t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Dionysius
t.b.v. Pinksteractie

Parochiële Caritas
Instelling (PCI)

NL 18 ABNA 0589 06 76 56

Kerkledenadministratie

wiljandomen@dionysiusparochie.nl

kerkhofadministratie

h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

#DUNKFDMCD#HNMXRHTRHM!DDKCUDQRBGŦMSNORDOSDLADQ
FRSŇDXEYÐÐUDXJXVWXVVWXUHQQDDU
ZLOMDQGRPHQ#GLRQ\VLXVSDURFKLHQO

Inhoud
Inhoud















Vieren in de kerk in corona-tijd   9LHUHQLQGHNHUNLQFRURQDWŇG 2
Pastoor
Pastoor
FrankFrank
Domen Domen
Pinksteren - 
het 3LQNVWHUHQKHWIHHVWYDQGH*HHVW
feest van de Geest
3
Eelke
Ligthart

2Q]H/LHYH+HHURSEH]RHN
Eelke Ligthart Onze Lieve Heer op bezoek
4
  (YHQEŇSUDWHQ
Even bijpraten ...
5
  )DPLOLHEHULFKWHQ
Familieberichten
8
Johan
Gierlings
 (YHQYRRUVWHOOHQ
Johan Gierlings
Even
voorstellen ...
10
  *HHVWHOŇNHYHU]RUJLQJLQFRURQDWŇG
Geestelijke verzorging in corona-tijd
11
Brechje
Loenen
 niet,
0ŇQYULHQG
JHORRIWQLHWPDDULNZHO
Brechje Loenen Mijn vriend(in) gelooft
maar ikLQ
wel
12
Margot van der Kemp  2SGHĺHWVQDDU5RPH
Margot van der Kemp Op de fiets naar Rome
14
  +HWSDDVHLHQPRHLOŇNHWŇGHQ
Het paasei en moeilijke tijden
16
Wiljan Domen  =HYHQWLJMDDUOLG
Wiljan Domen Zeventig jaar lid
17
Bernard Bussemaker  'HFROOHFWH
Bernard Bussemaker De collecte
20
  9LHULQJHQLQGHYDNDQWLH
21
Vieringen in de vakantie
  9DNDQWLHSX]]HO
Vakantiepuzzel
22

advertentie Johan Griffioen
advertentie Sjaak Knijn

Juwelier Sjaak Knijn
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

1

Vieren in de kerk
in corona-tijd

Met ingang van 29 april j.l.
mogen weer méér mensen
in de kerk samenkomen
In onze grote Dionysiuskerk
zijn dan 80-90 mensen welkom
dat is 10% van het aantal zitplaatsen
Opgave voor de heilige Missen
is nu niet meer nodig
De hele kerk is corona-proof ingericht
Anderhalve meter afstand houden
blíjft natuurlijk belangrijk
Wilt u daarom a.u.b.
ook níet plaatsnemen
op de hoeken van de banken
Ook meezingen
is nog niet toegestaan

2

Pinksteren - het feest van de Geest
Het is geen eenvoudig feest. Wat doet de Geest eigenlijk? Hebben we Hem
echt nodig? Johannes de Doper zei over Jezus: “Ik doop u met water, opdat gij u bekeert; Hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet waardig zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met
vuur” (Mt. 3,11). Die enkele apostelen en andere leerlingen wandelden in
Israël met Jezus. Nu Hij terug is naar zijn Vader in de hemel kunnen alle
mensen op aarde wandelen in de Geest van Jezus. De profeet Jesaja: “De geest van Jahwe rust op Hem, een geest
van wijsheid en inzicht, een geest van beleid en sterkte,
een geest van kennis en ontzag voor Jahwe” (11,2). Deze
belofte werd vervuld in Jezus Christus. Door de heilige
Geest werd Maria zwanger: ze werd “ontvangen van de heilige Geest” (Geloofsbelijdenis). Toen Johannes Jezus
doopte, daalde deze Geest op Hem neer en het was met
zijn hulp, dat Jezus het Koninkrijk van God preekte en
wonderen deed. Hij genas blinden, liet lammen opstaan en
dreef duivels uit. En ... deze heilige Geest was niet alleen
bedoeld voor Jezus. Met Pinksteren schonk Hij de Geest
aan al zijn leerlingen, óók aan ons! Door de heilige Geest
wil God iedereen helpen om een goed christelijk leven te leiden. Zijn hulp wordt bijzonder geschonken in het doopsel
en vormsel. De Geest brengt zijn eigen gaven mee. Als wij goed om ons
heen kijken, zien we dat de heilige Geest inderdaad overal aanwezig is,
werkzaam. We zien Hem waar ruzies worden bijgelegd, waar mensen tot
geloof komen, waar iemand zich ontfermt over de nood van een ander:
allemaal momenten waarop de Geest van God aan het werk is.
Niemand kan geloven zonder de heilige Geest (1 Kor. 12,3). En het is de
Geest die ons letterlijk van harte leert bidden: “En het bewijs dat ge zonen
zijt: Hij heeft de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba,
Vader!” (Gal. 4,6). Vóór zijn dood beloofde Jezus dat er een Trooster en
Helper zou komen om zijn volgelingen te helpen (Joh. 14,16-17). Dat is wat
we met Pinksteren vieren. Omdat God onze vrijheid respecteert, zijn we vrij
om met de Geest mee te werken of niet. Deze keuze komen we dagelijks in
allerlei vormen tegen. Het is de basis voor ons leven als christenen. Als
hulp geeft God ons de heilige Geest met zijn zeven gaven. 1) Wijsheid: wijs
zijn op de manier van God en de dingen zien zoals Hij ze ziet; 2) Inzicht: om
Gods Woord te begrijpen; 3) Raad: herkennen wat goed is, inzien wat te
doen in moeilijke situaties; 4) Sterkte: sterk zijn om te doen wat goed is, wat
de wil van God is; 5) Kennis: weten wat waar is; 6) Vroomheid: ons leven
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volledig geven aan de liefde voor God en onze naaste; 7) Ontzag voor God:
vol van bewondering, van respect voor de aanwezigheid van God.
De gevolgen van het werk van de heilige Geest zijn vooral te herkennen in
wat Sint Paulus de vruchten van de heilige Geest noemt: 1) liefde; 2) vreugde; 3) vrede; 4) geduld; 5) vriendelijkheid; 6) goedheid; 7) trouw; 8) zachtheid 9); ingetogenheid (Gal. 5, 22-23). Of we de heilige Geest nodig hebben? Zeker weten! Iedere dag!
Pastoor Frank Domen

Onze Lieve Heer op bezoek
Een paar maanden geleden sprak ik een collega-diaken uit een ander
bisdom. Ja, soms kom je elkaar zomaar tegen; hij vroeg mij hoe ik de
corona-tijd ervoer en wat we nog wél deden in de parochie. Hij was vooral
nieuwsgierig naar hoe we contact houden met zieke en oudere mensen die
niet meer naar de kerk kunnen komen.
In onze parochie is het al jaren gebruikelijk dat, als we het weten, mensen
bezoeken die de heilige Communie thuis willen ontvangen; dat gebeurt op
donderdag- en vrijdag morgen. Een aantal vrijwilligers, samen met pastoor
Frank en ondergetekende, verzorgen deze mooie taak. Samen bidden we
dan voor alles wat langs komt, mooie en minder mooie dingen, voor kinderen en kleinkinderen; dan een moment van stilte na het ontvangen van de
heilige Communie, een slotgebed en dan op naar de volgende. De reacties
zijn altijd positief: "Toch mooi dat ik op deze manier Onze Lieve Heer kan
ontvangen en zo ook bij de parochie hoor".
Een kleine dertig personen maken van de mogelijkheid gebruik om met
enige regelmaat iemand van de parochie te spreken en de ‘Ziekencommunie’ te ontvangen. Ook de parochianen die buiten Heerhugowaard, in tehuizen revalideren en wonen, worden bezocht . Ook daar dezelfde reacties:
"Wat fijn, dat de kerk zelfs hier aan ons denkt".
Zo kunnen we onze pastorale taak vruchtbaar maken voor vele dankbare
mensen. Fijne Pinkster dagen, en mocht u mensen kennen die het op prijs
stellen dat we op bezoek komen, laat het weten aan de pastorie.
Met vriendelijk groet namens alle brengers van de heilige Communie.
Diaken Eelke Ligthart
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Even bijpraten ...
Pinksteractie
De Pinksteractie is dit jaar bestemd voor het opknappen van de kerkbanken die geen verfje, maar een lakje nodig hebben. Fijn, als u de brief met
inhoud, die bij deze Dionysius in Beeld hoort, goed wilt lezen en wilt meedoen aan deze jaarlijkse actie. Voor de digitale lezers van Dionysius in
Beeld geldt: kijkt u a.u.b. naar de tweede bijlage.
Ons tuinpaleis
Op ons kerkhof staat een prachtig ‘paleisje’ met tuingereedschap, emmers,
gieters, borstels, en alles wat u nodig hebt om de graven er mooi uit te laten zien. Een vriendelijk verzoek van verschillende kerkhof-vrijwilligers ...
wilt u gebruikt gereedschap en gebruikte emmers a.u.b. schoon achterlaten?! Bij voorbaat hartelijk dank.
Geen schapen maar ...
De verantwoordelijkheid van een pastoor, een parochieherder, gaat veel
verder dan pastorale zorg voor de mens, maar betreft héél de schepping.
Dat bleek onlangs weer eens. Een van onze zeer gewaardeerde tuinmannen meldde, dat een moedereend verdwaald was, en zich met haar kleintjes in een levensbedreigende situatie bevond: tja, ze liepen op straat ... op
de kruising Middenweg - Van Veenweg, dus in onze parochie. Gelukkig
was een automobilist al gestopt voor de kolonne. Onder leiding van de
pastoor bereikten moeder en kroost na een korte wandeling veilig de vijver
bij het vroegere Hugo Oord. Moeder eend begon onmiddellijk te drinken,
ze had een hele droge keel van al dat gekwaak om hulp!

Vastenactie geslaagd
Een Vastenactie-idee in corona-tijd: thuis wandelen door Afrika. De deelnemers hebben in hun eigen omgeving kilometers gelopen en het aantal
ingevoerd op de speciale actie-website. Tussendoor zijn updates gestuurd
met informatie over de landen waar gewandeld werd, over projecten die
5

daar gesteund worden en over meer algemene thema’s als toerisme, milieu
en gezondheidszorg. De thuis-wandel-actie startte op Aswoensdag, 17
februari. Op de speciale website konden de wandelaars ook foto’s en berichten achterlaten over hun wandeltochten. En al snel meldden zich
steeds meer deelnemers; ook groepen: een basisschool, enkele parochies,
een koor én een kloosterverzorgingshuis. Uiteindelijk waren er zo’n 350
wandelaars en werd dagelijks ongeveer 780 kilometer gelopen. Tot twee
keer toe is de route verlengd. De wandeltocht ging van Sierra Leone naar
Zambia, via Zuid-Afrika terug naar Sierra Leone en toen weer door naar
eindpunt Ethiopië. Onderweg werd gelopen door Mali, Niger, Tsjaad,
Congo en Soedan. In totaal is ruim 35.000 kilometer afgelegd ... een rondje
om de evenaar lopen is 40.000 kilometer! Omdat deze wandeling door Afrika gebruikt is om de Vastenactie-projecten financieel te ondersteunen, waren alle deelnemers gevraagd om een bijdrage van minimaal € 25,=. Sommige deelnemers lieten zich ook nog sponsoren. Resultaat: een fantastisch
eindbedrag van bijna € 24.000.
Pastoor Maurizio Pallu
Weken lang is in de kerk gebeden om beterschap voor Pastoor Maurizio
Pallu die, vanwege een ernstige corona-besmetting, vanuit Nigera naar
Florence gebracht is. Hij heeft lang in het ziekenhuis aldaar gelegen. Gelukkig gaat het nu beter en kan hij beginnen aan een revalidatie-traject. Hij
dankt ons voor alle gebeden.
Heel Holland bidt
In onze parochie wordt niet alleen de heilige Mis livestream uitgezonden,
ook allerlei gebedstijden; en dan bidden de nodige parochianen en nietparochianen thuis mee. Zo vertelde ook onlangs de moeder van onze vroegere diaken Frank Kamp, Lien Kamp-Koppes, die
bij ons op bezoek was. Zij woont in Limburg en,
hier in de buurt zijnde, komt ze vaker een bijpraten. Frank Kamp, Theresia en kinderen hopen
begin augustus terug te keren naar Nederland en
gaan dan in Limburg wonen.
Sint Jozef
Sint Jozef heeft in dit Jozefjaar zeven nieuwe titels gekregen van Paus
Franciscus: Bewaarder van de Verlosser, Dienaar van Christus, Helper van
het heil, Steun in moeilijkheden, Patroon der ballingen, Patroon der bedroefden en Patroon der Armen.
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advertentie Fred Giacomini
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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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Familieberichten
Gedoopt
Renzo Maria Antonius Hana is geboren op 17 augustus 2009 en gedoopt
op 3 april 2021. Adres: Bergmolen 30. Een leuk detail: Renzo was vóór zijn
doop al misdienaar.
Eerste heilige Communie 2021-2022
Op zondag 4 juli om 16.00 uur doen enkele kinderen hun Eerste heilige Communie in onze
kerk. Vanwege de corona-beperkingen is de
voorbereiding anders dan anders verlopen.
We hopen na de grote vakantie, begin oktober, weer ‘normaal’ bijeen te mogen komen.
Kinderen, die na de grote vakantie in groep vier
zitten, kunnen nu al opgegeven worden. Ook
kinderen, die na de grote vakantie naar
groep 5 gaan zijn welkom.
Op de website van de parochie - dionysiusparochie.nl - staat een opgaveformulier. Of via: pastoorfrank@dionysiusparochie.nl De lessen zijn
altijd op dinsdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur. Ook (nog) niet gedoopte kinderen zijn welkom.
Vormsel 2021-2022
Tieners, die na de grote vakantie in groep 8 zitten, zijn welkom bij de Vormselvoorbereiding. Zie de website voor een opgaveformulier of e-mail naar:
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl
Van ons is heengegaan
Mia (Maria Alberdina Aleida) Smolenaars-Turkenburg is geboren op 15 januari 1946 en, op 75-jarige leeftijd, overleden op 13 maart 2021. Zij was
getrouwd met Henk Smolenaars, de dirigent-organist van ons Dionysiuskoor, en woonde Schaapskuilmeer 51. De uitvaartdienst in de Waerdse
Landen was op 18 maart, waarna de crematieplechtigheid volgde.

Deze Familieberichten zijn gemaakt op 6 mei 2021
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advertentie Barbara

Begrafenisvereniging
St. Barbara Heerhugowaard

advertentie Leo Rijnsma

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

De uitvaartspecialisten in de regio
staan dag en nacht voor u klaar
Ongeacht óf en waar u verzekerd bent

Toebes & Rijnja
uitvaartverzorgers

KEU
S
TE

Leo Rijnja 0226 – 753 607
(dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend)
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Kijk voor meer informatie en tarieven op
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Even voorstellen ...
Als kersvers lid van het Pastorale Team, is het goed om mezelf voor te stellen, zodat jullie weten 'wat voor een vlees er
in de kuip zit'. Veel parochianen kennen mij al omdat ik als vrijwilliger, met verschillende petten op,
actief ben in de parochie. Ik ben lector en lekenvoorganger, maar u ziet mij ook regelmatig achter
de camera staan in het weekend tijdens de eucharistievieringen of tijdens uitvaarten. Daarnaast ben
ik ook op de achtergrond actief in verschillende
taken ter ondersteuning van de pastoor en de diaken. Dat
is ook wat ik als mijn roeping zie, ondersteunend voor de
pastoor en diaken, dat zij tot bloei mogen komen en om
mensen en de kerk tot ontplooiing te laten komen. In
mijn werkzaamheden laat ik me leiden door kennis die
ik opdoe tijdens mijn studie theologie aan de Tiltenberg. Ik hoop daar over ongeveer twee en een half
jaar een bachelor in de theologie te halen. Zelf kom
ik uit een nogal moeilijke persoonlijke situatie,
hierdoor was mijn vertrouwen in mensen en in God
beschadigd. Met als gevolg een emotionele blokkade. Tijdens de studie
merkte ik, dat ik als persoon begon te veranderen en langzaam begonnen
oude wonden te genezen. In mijn studietijd leerde ik op een gezonde manier nadenken over God en de Kerk, dit veranderde mijn Godsbeeld. Mijn
bidden tot een grote almachtige God werd persoonlijker en echter, God
werd een Vader voor me. Door het lijden dat ik meegemaakt heb, ben ik als
mens gerijpt en heeft mijn geloofsleven zich verdiept, ook werd ik opener
en toegankelijker. In de parochie, werd ik bij steeds meer activiteiten betrokken, hierdoor groeide het verlangen om in de Kerk werkzaam te zijn.
Het lid zijn van het Pastorale Team voelt als een verantwoordelijkheid om u
en de Kerk dienstbaar te zijn. Velen in de parochie ken ik al persoonlijk,
maar mocht u mij nog niet kennen en nog vragen hebben, dan mag u me
aanspreken na een viering en kunnen we kennismaken in een persoonlijk
gesprek, want natuurlijk ben ik ook benieuwd naar wie u bent.
Tenslotte: werk in de kerk gaat nooit vanzelf daarom zou ik willen vragen:
'Bid voor mij', als u het mij vraagt, zal ik voor u bidden.
Hartelijke groet.
Johan Gierlings
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Geestelijke verzorging in Corona-tijd
Geestelijk verzorgers overal ter wereld erkennen het grote belang van fysieke nabijheid. “Het medicijn dat we brengen is juist contact”, vertelt een
katholiek geestelijk verzorger in OLVG (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) in
Amsterdam. “Als geestelijk verzorger breng je niet heel veel meer mee dan
je eigen persoon. Contact maken gaat het gemakkelijkst als je bij elkaar in dezelfde ruimte bent.” Hij
legt uit: “Fysieke aanwezigheid is het hart van ons
werk. Je mist non-verbale signalen als je over de
telefoon praat. Maar ook voor het vasthouden van
een hand of gewoon samen in stilte bij elkaar zijn,
moet je fysiek aanwezig zijn. En voor een ziekenzalving of een afscheidsritueel is fysieke nabijheid
ook noodzakelijk.” Maar juist die nabijheid was tijdens de pandemie vaak niet mogelijk. Terwijl de
nood erg hoog was, werden veel geestelijk verzorgers als mogelijke bron van besmetting op afstand gehouden. Veel geestelijke verzorgers voelden zich hierdoor moreel gekwetst en machteloos,
blijkt uit het onderzoek. Wel was het zo dat ze vaak ‘tweedelijns’ werden
ingezet, als steunpilaar voor zorgpersoneel.” De pandemie leidde tot grote
veranderingen in het werk van geestelijke verzorgers. Al snel waren overal
ter wereld geestelijk verzorgers, die allerlei alternatieven wisten te vinden
om toch voor patiënten en hun naasten aanwezig te kunnen zijn. “Ons repertoire is tijdens de eerste lockdown in de breedte ontwikkeld. We zijn
aanwezig door bijvoorbeeld te beeldbellen, een kaartje te sturen of te bidden met de familie van een IC-patiënt in een kapel of op de gang. Ook al
zien we veel oplossingen als niet de allerbeste, toch was het een bijzondere ervaring en we merkten dat dit ook goed was. Het positieve eraan is dat
we voor dingen die we eerst voor onmogelijk hielden, nu niet meer terugdeinzen. Voor de toekomst zullen sommige alternatieve werkwijzen verder
ontwikkeld worden. Gedacht wordt aan manieren waarop mensen in landen waar de afstanden groot zijn, zoals Amerika of Australië, toch samen
kunnen bidden.”
Het is bekend
dat als mensen horizontaal komen te liggen
ze verticaal gaan denken
De coronacrisis is dus niet alleen een verhaal van inleveren en onmogelijkheden. “De zorg ging meer back to basic. Er ontstond een houding van ‘Wij
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zijn er in de eerste plaats voor de patiënten’. Tijd om eindeloos alles door
te praten was er niet. Er moesten snel stappen gezet worden.”
Een andere positieve ervaring was voor sommigen de beleving van kleinschalige uitvaarten. “Een uitvaart met de dertig belangrijkste mensen uit
iemands leven levert een ander soort intimiteit op, die door sommige mensen erg wordt gewaardeerd. Uiteraard past het niet bij iedereen. Er zijn natuurlijk ook mensen die een uitvaart liever groots en meeslepend hebben.”
Bij een aantal geestelijk verzorgers leefde de angst om zelf met het coronavirus besmet te raken. Dat is natuurlijk ook niet heel vreemd. In Italië bijvoorbeeld zijn verschillende geestelijk verzorgers besmet geraakt en overleden. In het OLVG hebben drie van de acht geestelijk verzorgers een coronabesmetting opgelopen. Dat alles maakt het complex: wat goed is om
besmetting te voorkomen, is soms slecht voor de patiënt. “Het verschrikkelijkste was natuurlijk dat patiënten alleen stierven. Het idee dat het enige
dat je nog kunt doen aan iemands sterfbed, iemands hand vasthouden en
er zijn, niet mag, is afschuwelijk. Niemand lijkt het antwoord te hebben op
wat hier wijsheid is.” In Nederland zijn ongeveer 1400 geestelijk verzorgers
actief. Zij werken meestal in teamverband binnen zorgteams, maar ook bij
Justitie, de Krijgsmacht, de Politie of in de Eerstelijnszorg. Katholieke geestelijk verzorgers worden meestal gezonden door hun bisschop. (Bron: ND)

Mijn vriend(in) gelooft niet, maar ik wel
Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?
Elke jongere loopt weleens rond met deze geloofsvraag die hij of zij beantwoord wil krijgen. Volgens KN (Katholiek Nieuwsblad)-columniste Brechje
Loenen, medewerkster van het gezins- en huwelijkspastoraat in Breda, is het allereerst belangrijk om er in de
verkeringstijd achter te komen of een persoon bij je past
of niet. “Dit is een bijzonder belangrijk punt! Het valt niet
altijd mee om de goede vragen te stellen. Kun je leven
met de verschillen in overtuiging? Als God en de Kerk
voor jou ontzettend belangrijk en waardevol zijn, geeft dat veel
stof tot nadenken. Het is moeilijk om geloof níet te delen met degene
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van wie je houdt. Het is een ander verschil dan dat de een van tennis houdt
en de ander niet. Je moet ook niet denken dat alles vanzelf wel goed komt
als je eenmaal getrouwd bent.” Zij kent een echtpaar dat elkaar leerde kennen in hun studententijd. Zij geloofde, hij niet. “Ze praatten daar open over
en zij nam hem mee naar de kerk. Hij werd daar echt geraakt en werd ook
heel bewust gelovig.” Loenen raadt jongeren met een niet-gelovige
vriend(in) aan, het ook zo aan te pakken, maar erkent dat je dat niet kunt
forceren.
Hoe voed je kinderen op?
Dus wat als het geloof de ander echt niets zegt? “Ook dan is het weer de
vraag hoe de ander er in staat”, oppert Brechje Loenen. “Staat hij of zij er
wel open voor om de kinderen gelovig op te voeden? Hoe vrij ben je om
met ze te bidden? Vindt hij of zij het goed dat de kinderen alle sacramenten
ontvangen?” Het zijn allemaal vragen die je volgens haar wel moet stellen.
Het kan ook een verwarrende situatie worden voor je kinderen als ze op
zondag met mama mee naar de Kerk gaan terwijl papa zich nog eens omdraait in bed: dan sta je toch alleen in de geloofsopvoeding. “Je loopt het
risico dat ze er op een gegeven moment ook geen zin meer in hebben en
bij papa blijven op zondagmorgen, en zo langzaam afhaken.” Brechje Loenen kent stellen, die er wel in slagen om ondanks de geloofsverschillen een
mooi huwelijk te hebben. Tegelijk kent ze ook echtparen waarbij het echt
veel spanningen geeft, ook al is de niet-gelovige partner echt wel goedwillend. “Dat zal niet eenvoudig zijn in een huwelijk, dus denk daar heel goed
over na. Voor mij persoonlijk zou het een no-go zijn”, geeft ze toe.
Communiceren en delen
Toch is het goed elkaar aan te horen. “Waar je het verst
mee komt in een relatie, is echt te delen wat het geloof voor jou is en betekent. Communicatie is in relaties of huwelijken het belangrijkst en dat moet van
beide kanten komen.” Een pasklaar antwoord op de
vraag is er dus niet. Maar volgens Loenen hoef je
het onderwerp ook niet enkel met elkaar te bespreken, maar zeker ook met
verstandige anderen en met God. Zelf deed Brechje Loenen een stille retraite toen ze wilde onderscheiden of ze moest trouwen met haar man of
niet. “Duidelijk werd dat het goed was. God zal ook duidelijk zijn als Hij een
ander plan voor je heeft. Zijn plan is altijd goed, nog veel beter dan jij je kan
voorstellen. Dus daar mag je vertrouwen in hebben.”
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Op de fiets naar Rome!
Zomervakantie 1997. We (mijn man René en ik) zijn ‘s ochtends vroeg vertrokken vanuit Heerhugowaard, onze fietsen zijn volgepakt met twee
voortassen/achtertassen en een tas in het midden met de tent en slaapzak.
Op de pont over het IJ in Amsterdam vraagt iemand: "En waar gaat de reis
naar toe?" In mijn enthousiasme zeg ik Rome, "Nou, dan heb je nog een
stukje te gaan".
Via Maastricht en de Belgische Ardennen fietsen we via de prachtige route
des Crêtes in de Vogezen, om vervolgens Zwitserland binnen te rijden. We
komen aan in Zurich en na een hele dag regen, het water staat letterlijk in
de fietsschoenen, ditmaal geen tent maar een comfortabel hotelletje waar
al onze spullen worden uitgestald om te drogen. In de ochtend verschijnen
we in fietstenue aan het ontbijt, de overige gasten in hotel kijken wel een
beetje raar op. We volgen een prachtige fietsroute, die is beschreven door
Paul Benjaminse: ‘Pelgrimsweg naar Rome’. Via hele leuke fietswegen komen we nu echt aan in de bergen, deze worden steeds hoger en hoger, het
serieuze klimwerk kan beginnen, we steken de Alpen over via de Splügenpas en dalen af aan de Italiaanse zijde naar het Comomeer.
We hebben inmiddels op deze route meerdere Nederlandse lotgenoten
leren kennen, drie eindexamen-kandidaten van de
middelbare school en een leraar op een ligfiets, allen
met hetzelfde einddoel: Rome. We komen elkaar
regelmatig tegen en koken dan gezamenlijk en genieten van elkaars gezelschap op de verschillende
campings. We spreken een datum en tijdstip af om
elkaar in Rome op het Sint Pietersplein met de fiets te
treffen.
De Po-vlakte is verrassend leuk, windje in de rug, het
grote blad erop en kilometers maken, we passeren
hele mooie Italiaanse steden, genieten van heerlijke
koffie en ijs op het terras en verrukkelijk Italiaans
eten. Dan komen de Apennijnen met pittige klimmetjes en de zon al fel
schijnend op onze bol, de natuur is prachtig, maar de inspanning die we
moeten leveren is enorm, dat valt toch nog even tegen!
Na 21 dagen fietsen en 2250 kilometers te hebben afgelegd, komen we in
de avond in Rome aan. We gaan gelijk door naar het Sint Pietersplein waar
we onze bidons met drinkwater vullen. We trakteren onszelf ditmaal op een
luxe hotel onder aan de Spaanse trappen. Vanuit ons mooie hotel zullen we
de komende dagen Rome gaan verkennen.
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We beginnen bij het wel bekende stadsbeeld van Rome: het Colosseum,
een enorm amfitheater uit de Romeinse tijd. We kunnen ons goed voorstellen hoe hier de gladiatoren en wilde dieren in de arena de strijd met elkaar
aangingen. We brengen een bezoek aan het Pantheon, een karakteristiek
gebouw uit de Romeinse tijd met een open koepel, waar tegenwoordig een
aantal bijzondere grafmonumenten zijn ondergebracht.
Om te ontspannen strijken we neer op het plein Piazza Navona. We gooien
een muntje in de Trevifontein, want de gooier van de munt zal 'ooit' terugkeren in Rome. Het is zeker geen straf om in de toekomst nogmaals Rome
te bezoeken, er valt immers zoveel te zien en beleven.
Verder bezoeken we de Sint-Pietersbasiliek met de officiële
naam: 'Basilica San Pietro in Vaticano'. Hier beklimmen we
via nauwe trappen de koepel en boven aangekomen worden we beloond met een prachtig uitzicht. We gaan
verder en bezoeken het Vaticaans Museum en de
Sixtijnse kapel. We bewonderen o.a. het plafond met
de prachtige schilderingen van Michelangelo. Op de
fiets, aan de rand van de stad, bezoeken we de
Aartsbasiliek: de Sint Jan van Lateranen, een
van de vier pauselijke basilieken.
We ontmoeten onze medefietsers op het afgesproken tijdstip op het Sint
Pietersplein. We genieten samen van een heerlijk diner en halen herinneringen op en wisselen ervaringen uit die we tijdens deze pelgrims-weg naar
Rome op de fiets hebben opgedaan. De vijf dagen in Rome vliegen voorbij,
wat een mooie interessante stad en wat is er veel te zien en beleven. Met
pijn in ons hart, het einde van deze mooie fietsreis komt nu wel heel snel
dichterbij, stappen we ditmaal met de fietsen op de trein richting Florence
vanwaar we met de fietsbus weer naar Nederland zullen afreizen.
Rome was een fantastisch eindpunt en doel om naar toe te fietsen, we
hebben genoten van de fietswegen, de landschappen en natuur om ons
heen, de aardige mensen die we hebben mogen ontmoeten, de inspiratie
die we onderweg hebben opgedaan, het mooie weer en het heerlijke eten.
Het was een fantastische fietsreis die we samen hebben mogen maken,
een ervaring om nooit te vergeten. Ciao Roma!
Margot van der Kemp
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Het paasei en moeilijke tijden
Het paasei stamt uit heidense tijden, maar vertoont veel christelijke symboliek. Dat leert een Amerikaanse universiteitsdocent: hij geeft een spirituele
cursus eieren-schilderen. Een ei lijkt op een graf waar leven in zit.
Marek Dojs is docent aan de University of Mary in de Verenigde Staten, en
ziet veel symboliek in het beschilderen van paaseieren in de Slavische Pysanky-stijl. Hij leert studenten niet alleen hoe ze zich deze oude volkskunst
eigen kunnen maken, maar wijst daarbij ook op de spirituele aspecten van
de kunst. Deze kunsttraditie vindt zijn oorsprong in het voorchristelijke tijdperk van Europa. Eieren symboliseren nieuw leven. Mensen zagen iets
goddelijks in eieren: ze worden gelegd door vogels, die kunnen vliegen en
daardoor met de hemel verbonden zijn. Als je een ei te pakken had, was jij
ook met de hemel verbonden, zo redeneerden de mensen vroeger. Marek
Dojs leert zijn studenten verschillende Oekraïense en Poolse
stijlen van de kunstvorm. Met dunne lijntjes was worden patronen op een ongekookt, wit ei getekend. Daarna wordt het
ei geverfd, waarbij delen van de schaal bedekt blijven door
de waslaag. Door dit proces met verschillende verfkleuren
te herhalen, ontstaat een kleurrijk patroon. Het paasei is
dus wel heidens van oorsprong, maar toen het christendom Oost-Europa bereikte, werd de rol van het ei in de
lokale traditie ‘gekerstend’, legt Dojs uit. “Daar leent het ei
zich goed voor: je kunt het vergelijken met een graf waarin
iets levends schuilt.”
Marek Dojs, die behalve docent ook filmmaker is, komt uit een Brits-Poolse
familie. Vijftien jaar geleden leerde hij de Pysanky-kunst kennen. Zijn creaties waren cadeautjes voor familieleden en collega’s tót een universiteitsmedewerker hem vroeg om de kunstvorm als vak aan de universiteit te doceren. Aan de University of Mary moeten studenten namelijk een esthetisch vak volgen, “iets dat om de creatie en analyse van schoonheid
draait”, aldus Marek Dojs. “Vanwege de Veertigdagentijd en Pasen geef ik
het vak in de lente.”
Dojs vergelijkt het proces van een wit ei steeds donkerder verven met het
leven van een gedoopte christen. “Als we gedoopt worden, zijn we vers,
schoon en vrij van zonde, maar in ons leven doorstaan we moeilijke dingen”, zegt hij. “We zondigen en raken beschadigd, zoals ook de eierschaal
door was bedekt wordt. Uiteindelijk zijn we helemaal onder lagen was be16

dekt.” Als de paaseieren helemaal beschilderd zijn, wordt de dooier verwijderd en worden de eieren bij een kaarsvlam gehouden om de was eraf te
laten smelten zonder dat de kleuren beschadigd raken. “De kaars is als het
licht van Christus. Als we onszelf leeg maken, ons bij Christus voegen en
de zonde wegvegen, vegen we de duisternis weg. We worden opnieuw
geschapen, waarbij de moeilijke tijden in ons leven juist laten zien hoe
kleurrijk we zijn. In onze moeilijkheden wordt Gods glorie zichtbaar. Daar
denk ik altijd over na wanneer ik de was van de eieren verwijder, en dat
probeer ik mijn studenten mee te geven.”

Zeventig jaar lid
Sommige koorleden zingen al 30-40 jaar, of zelfs langer, bij ons Dionysiuskoor. Anderen doen al 25 jaar ander vrijwilligerswerk. Maar zelfs als mensen 10 jaar lid zijn van een werkgroep, club, of vereniging, denk ik: wat een
bewonderenswaardige volharding! Nou ... op 16 mei j.l. was ik zeventig jaar
lid van dé Kerk, de Wereldkerk. Want 70 jaar geleden werden kinderen gedoopt op hun geboortedag, dat is nu heel uitzonderlijk (in Nederland). Gedoopt worden in dit lage land, lijkt überhaupt wel niet meer zo belangrijk.
Tegenwoordig is wél belangrijk: wetenschappelijk onderzoek naar het DNA,
genen, chromosomen en erfelijke aanleg - kanker kan bijvoorbeeld ontstaan door afwijkingen in het DNA.
Een niet helemaal waterdichte vergelijking: sinds
onze allereerste voorouders is ons geestelijk
DNA niet meer wat het was in den beginne.
Een zeer verkeerde keuze van Adam en Eva, met erfelijke gevolgen voor het nageslacht (de erf-zonde), heeft een geestelijke
Familiebreuk, met God en andere hemelbewoners, veroorzaakt
én ook een zekere menselijke neiging tot het niet-goede. Maar
hoe gelukkig: het Sacrament van het Doopsel ‘repareert’ deze afwijking in
ons geestelijk DNA: 1) de relatie met de Bedenker en Schepper van alle
DNA wordt 100% hersteld; we worden kinderen van God, maar ... prachtig,
onze keuze-vrijheid blíjft. Een vrije wil hóórt bij mensen; we kúnnen kiezen!
2) Genoemde erfzonde, het erfelijk gevolg van die eerste verkeerde keuze
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van onze voorvaderen, verdwijnt als sneeuw voor de zon. En 3) we worden
lid van de Kerkfamilie, het mystieke Lichaam van Christus en ook medeburgers van de heiligen. 4) Wat een rijkdom: het doopsel! Hoezo zou het
Sacrament van het Doopsel niet belangrijk zijn?!
De Kerk beveelt aan, kindjes ongeveer tien dagen na hun geboorte te laten
dopen. Want waarom langer wachten? Momenteel spelen zoveel problemen rond wachttijden: noodzakelijke operaties en behandelingen worden
uitgesteld vanwege het afschalen van zorg! Wel, wie naar de Kerk gaat
voor een herstel-behandeling van het geestelijk DNA, van de band met
God en de Kerkfamilie, heeft níet te maken met oplopende wachttijden en
het afschalen van hemelse Zorg.
Een of meerdere doopnamen aan een kindje geven ... ook zoiets moois:
want het betreft namen van heiligen, aan wie ouders dan bijzondere hemelse aandacht vragen voor hun kindje. Mijn doopnamen zijn Wilhelmina Johanna Maria. Een heilige Wilhelmina is er niet, wel een heilige Wilhelmus.
“Jij moet maar de eerste heilige Wilhelmina worden”, zei mijn moeder bij
navraag tegen me. Helaas ... !
Destijds wonend in Venlo, gaf de pastoor catechese op de parochiële basisschool. Gevolg: heel geregeld waren allerlei kinderen aanwezig in de
pastorie: een voorloper van na-schoolse opvang: praten, knutselen, spelletjes, puzzelen, tekenfilms van Walt Disney, samen boodschappen doen
en een ijsje eten ... er was altijd iets te doen. Op een dag belde een onbekend meisje aan: “Ik wil ook graag komen spelen. Maar ik ben bang dat het
niet mag”. Ik informeerde of het niet mocht van haar moeder? “Ja, van mijn
moeder mag het, maar ik ben niet gedoopt”. Het schatje! Ik verzekerde
haar dat God ook van niet-gedoopte mensen houdt en ik ook. We waren
onmiddellijk dikke vriendinnen :). Marion zat op een Lom-school in Tegelen
en had daarom weinig contact met leeftijdgenootjes in de eigen buurt. Ze
was verre van dom, alleen een beetje langzaam:
het kwartje moest eerst vallen. Na een tijdje vertelde ze, dat ze van haar moeder later mocht kiezen of ze gedoopt wilde worden of niet. We gingen in gesprek. Ik begreep het wel een beetje,
maar ook een beetje niet natuurlijk :). Ouders kiezen immers altijd voor hun kleine kinderen wat ze
zélf goed vinden: vaccinaties, ze móeten naar
school, indien van toepassing naar de dokter,
gezond eten, een wijze van opvoeden. Jong geleerd, is immers oud(er) gedaan! Later kiezen kinderen zelf: een studie,
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opleiding, werk, woonplaats, trouwen, kinderen. Het was Marion helemaal
duidelijk!
Hoewel God dus, zeker weten, ook van niet-gedoopte mensen houdt en
dezen ook zeer goede mensen kunnen zijn en in de hemel welkom, heeft
het Sacrament van het Doopsel natuurlijk toch inhoud, diepe zin (is geen
ónzin) en ... wel of niet gedoopt zijn, maakt daarom tóch verschil. God ziet
zijn liefste stukje schepping, de mens, als een tempel waarin Hij graag
woont en de doop maakt de tempel, die de mens is, geschikt voor goddelijke inwoning. Het gaat dus ook om nabijheid. En nabijheid betekent bescherming, zorg, aandacht - het is allemaal zo logisch, menselijk, gemakkelijk te begrijpen, maar oorspronkelijk Goddelijk!
Ná de doop is verdere geloofsontwikkeling en verdieping vanzelfsprekend.
Net als in het ‘gewone’ leven: de ene studie en opleiding volgt op de andere, en bijscholing en cursussen horen er bij. Stilstaan is geen optie. Daarom
zegt ook het spreekwoord: ‘We zijn nooit te oud om te leren’. Het hele leven is een school en het belangrijkste vak is ‘geloven’. Dé plaats waar dit
‘onderwijs’ wordt gegeven is de Kerk, ook de ‘huiskerk’ (het gezin). En de
lesboeken zijn de Bijbel, de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK),
geschriften van Kerkvaders, levens van allerlei ‘soorten’ heiligen, en geestelijke lectuur. Geloven en lezen over geloven, is ook geníeten en heel inspirerend.
Tertullianus, bijvoorbeeld, een Kerkvader
geboren in 160 na Christus, heeft een
prachtige commentaar geschreven op de
‘Bruiloft van Kana’ (Johannes 2,1-12),
waar Jezus 600 liter water veranderde in
600 liter allerbeste wijn. Ook toen al waren
er critici die zich afvroegen: “Waar is dat
goed voor ... 600 liter? Is dat niet schromelijk overdreven?” Maar dan antwoordt Tertullianus zo mooi: “We drinken er nú nog van!” En de bekende schrijver
C.S. Lewis (*1898) moest, student zijnde, een opstel schrijven over de Bruiloft van Kana. Vlak voor het einde van de examentijd werd hij gewaarschuwd door een surveillant, die zijn nog onbeschreven papier zag: “ De
tijd is bijna om”. C.S. Lewis pakte zijn pen en schreef: “Het water ontmoette zijn Meester en bloosde”. Dit allereerste wonder gebeurde overigens op
voorspraak van Maria! Jezus zei antwoordde zijn moeder, die bemerkte dat
de wijn op was, dat het nog geen tijd was om een wonder te doen, maar
Maria vond van wel en won de discussie! ‘Geen wonder’ dat wij, als
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Rooms-Katholieke christen zo vaak onze toevlucht nemen tot Maria! Het
wonder van het water dat wijn werd, heeft ook een symbolische betekenis:
water staat voor het alledaagse, maar wijn betekent ‘vreugde’. Zo mooi om
over na te denken?!
De Kerk is (ook) een instituut, maar het gaat allereerst om een wijze van
léven en doen, van denken en spreken. Ja, de Kerk is besmet; niet met het
coronavirus, maar met vele schandalen door de eeuwen heen. Dat
zie ik heel goed. Maar ik zie ook, dat deze smetten zijn veroorzaakt
door mensen met een vrije wil, die verkeerde keuzes hebben gemaakt, waardoor veel leed is geschied en nóg.
Vooral denken aan hoe God Kerk en wereld bedóeld heeft en
daaraan van harte meewerken, is de ‘oplossing’ om een blijde en
enthousiaste gelovige te worden of te blijven. Tot slot, na inmiddels
zeventig jaar lid te zijn ... de Kerk is voor mij, niet oneerbiedig bedoeld, een dánsschool geworden. Ik heb in het leven van alledag
leren dansen in vreugde en verdriet, want
Jezus is een fantastische danspartner.
Wiljan Domen

De collecte
De situatie van aangespoelde vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos
hield me al lange tijd bezig. Toen onze kerken een beroep deden om mee
te doen aan een huis-aan-huiscollecte, vooral voor de kinderen (het werd
winter) meldde ik me meteen aan. De straat die mij werd aangewezen,
bleek te beginnen met een woonwagenkampje. Wat zou ik daar allemaal
aantreffen? Ik moest allerlei erfjes bij de wagen oplopen. Zouden ze honden hebben? En: zouden deze mensen zich bezighouden met zulke verweg-problemen? Ik was het beeld van deze bewoners wel erg aan het invullen ... . De woonwagenkampbewoners bleken allemaal ‘gewone’ mensen te zijn, die ook allemaal het belang aanvoelden van deze collecte. In
alle wagen werd de portemonnee getrokken. Op een euro werd niet geke20

ken, en bij een briefje werd niet om wisselgeld gevraagd. Met een blij gevoel vervolgde ik mijn collecte-tocht. De volgende straat begon met een
aantal Marokkaanse en Turkse winkels. Moest ik deze mensen ‘lastigvallen’? Maar ja, het waren behalve winkeliers toch ook ‘gewone’ mensen met
een hart? Ook hier werd overal gul een greep in de kassa gedaan. Voor één
van de winkels stond een groepje jongeren, oud genoeg om geld op zak te
hebben. Wat zou ik te horen krijgen als ik hen zou aanspreken? Ik waagde
het erop. Een schot in de roos! Hun norm was er een die ik niet verwachtte:
Hier móet je gewoon aan meedoen! De laatste winkel was een snackbar. Ik
vroeg aan een klant en de winkelier om een bijdrage. De jonge klant moest
eerst geld wisselen. “Meneer, wilt u iets drinken? U loopt in de kou!” Ik bedankte, maar even later deed de klant één ... twee ... drie euro’s in mijn
bus. Toen ik terug fietste, deerden de kou en regen me niet. Mijn binnentemperatuur was hoog genoeg!
Bernard Bussemaker

Anderhalve meter afstand houden a.u.b. ...
ook als u gevaccineerd bent!

Vieringen in de vakantie
In de grote vakantie zijn de HH. Missen als gewoonlijk: van maandag t/m
vrijdag om 09.00 uur; op de weekdagen wordt ook om 08.30 uur de rozenkrans gebeden. Op zaterdagavond is de heilige Mis om 19.00 uur en op
zondag om 10.00 uur en (tot nader bericht ook) om 16.00 uur.
Op Tweede Pinksterdag, als we ‘Maria, Moeder van de Kerk vieren, is er
alleen een heilige Mis om 10.00 uur. Maria Tenhemelopneming wordt dit
jaar gevierd op zaterdag 14 augustus om 19.00 uur en op zondag 15 augustus.
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Vakantiepuzzel
De oplossing van de vorige (paas)puzzel is: Hij is onze Heer en Koning.
Winnaar is Cees Bosman, Platanenlaan 72. Cees ontvangt dus binnenkort
een passende prijs. Misschien vraagt u zich af hoe de trekking geschiedt?!
Heel eenvoudig: de namen van inzenders staan op kleine dichtgevouwen
briefjes en de pastoor kiest er één. Tja, een bemerking, heel grappig: soms
meldt een puzzel-oplosser dat hij/zij wel de goede oplossing heeft gevonden maar ... niet alle opgaven - giswerk dus. “Wilt u me even de oplossingen van de opgaven 1, 5 en 11 laten weten?!” Dat zijn toch wel de échte
puzzelliefhebbers!
Omdat het niet verstandig lijkt binnenkort naar dichtbije en verre buitenlanden op vakantie te gaan: een vakantiepuzzel! Aan welk landen denkt u bij
de woorden op de volgende bladzijde? Die landen moeten dan gezocht en
doorgestreept worden in de woordzoeker. Maar ... let op: er zijn ook cryptische omschrijvingen bij: dat zijn de opgaven met een *. Opzoeken mág!
En ‘ontdek’ op internet het gevraagde en gevonden land, dan gaat ook een
wereld voor u open: bezienswaardigheden, een stukje geschiedenis, de
prachtige natuur aldaar. Dingen opzoeken op internet is heel leerzaam én
genieten. Een mens is toch nooit te oud om te leren.
De oplossing, die bestaat uit de overgebleven letters van de woordzoeker,
mag vóór 15 juni in de brievenbus van de pastorie gedaan worden of gestuurd naar: wiljandomen@dionysiusparochie.nl

22

Op vakantie naar ...
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Accra
Amhaars
arm land
duizend meren
prima verblijf verzekerd*
electronische staat*
Goelag Archipel
hemelse boodschapper*
Inca´s
Jona
kersenbloesem
kilten en doedelzakken
milieubewuste mensen*
Idi Amin

Johannes Paulus II
voormalig Duits geld*
mummies
Naäman
Napoleon
scheve toren
spannende crimi’s
tekenfilms*
tulpen
verdwenen staat*
rare mensen
koeien*
zoete versterkte wijn
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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 ...

24

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

