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GEDICHT 

1 wens,  
uitgesproken in verschillende talen, 
1 wens, rond deze tijd van het jaar. 
Men zou het vaker moeten herhalen, 
meer tot uiting laten komen naar 
elkaar. 
1 wens,  
wordt wereldwijd uitgesproken, 
maar na de sfeervolle dagen lijkt de 
magie weer verbroken. 
1 wens,  
het bindt de mensen voor slechts even, 
een kort moment is het tastbaar. 
Mijn wens, voor alle dagen van het 
leven: 
Liefde, vriendschap en begrip voor elkaar. 
 

 

VAN DE REDACTIE   nr. 8   jaargang 43 

December 2022 geeft de kalender aan, de tijd van Advent en Kerstmis. 
We mogen weer Kerstmis met elkaar vieren. De parochie leeft!! Veel 
vrijwilligers en parochianen hebben hun betrokkenheid dit jaar laten 
blijken. Wij hebben een RDD gemaakt waar u even rustig voor kunt 
gaan zitten. Geniet ervan en tot volgend jaar, 2023!! 
 
Inleveren kopie voor de volgende Rondom de Doper (14 januari -3 maart 
2023) vóór 1 januari 2023 aanstaande. NR 1 wordt bezorgd tussen 11 en 13 
januari 2023. Kopie naar petra.reus@sintjandedoper.nl 
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INHOUD     R.K. parochie Sint Jan de Doper 

4 Pastoor aan het woord 
8 Even bijpraten 
9 Hij ziet je staan 
13 Terugblik priesterjubileum pastoor Bruno 
14 Wat betekent voor mij het geloof? 
17 Nieuws vanuit de parochie 
23 Het vredeskind van Betlehem 
24 Nieuws van buiten de parochie  
28  Lopend naar Santiago de Compastella 
30  Kerstwoordzoeker 
31 Vieringenrooster 
35  Misintenties  
39 Formulier voor misintenties 
 

 
Pastoor Bruno Sestito pastoorbruno@sintjandedoper.nl 
 

Parochiesecretariaat iedere morgen open van 9.00 tot 12.00 uur 
secretariaat@sintjandedoper.nl  
bankrekening parochie NL 95 RABO 034.66.00.200 
 

Kloosterhof beheer iedere morgen aanwezig van 9.30 tot 12.00 uur 
tel. 341347 of 06-38664309, infokloosterhof@sintjandedoper.nl 
 

Parochiecoördinator 
Petra Reus, tel. 06-22021748, petra.reus@sintjandedoper.nl 
 

R.K. kerkhof beheerder dhr. D. Bruijn, tel. 341244,  
kerkhof@sintjandedoper.nl 
 

Uitvaartverzorgster van uitvaartvereniging St. Barbara Langedijk 
Mw. L. Rezelman, tel. 06-53427129 
 

PCI secretariaat@sintjandedoper.nl 
 

Rondom de Doper per jaar; € 16,00 (per post: € 29,00) 
bankrekening abonnement RDD: NL 14 RABO 0156 4674 96 

 

mailto:pastoorbruno@sintjandedoper.nl
mailto:secretariaat@sintjandedoper.nl
mailto:infokloosterhof@sintjandedoper.nl
mailto:petra.reus@sintjandedoper.nl
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PASTOOR BRUNO AAN HET WOORD  

Beste broeders en zusters, 
 

In het weekeinde van 20 november jl. was ik in Rome op retraite 
samen met twee priesters en 45 leken. Zoals jullie wel weten hoor ik 
bij de ‘Neo-Catechumenale Weg’ en daardoor is mijn roeping 
ontstaan. Dit is een weg van geloof binnen de Katholieke Kerk die in 
de jaren zestig in Spanje begonnen is. De oprichters zijn een vrouw, 
Carmen Hernandez die in  2016 overleden is en voor wie nu het 
proces voor haar Zaligverklaring in gang gezet is, en de kunstenaar 
Kiko Argüello. 
De Neo-Catechumenale Weg is wereldwijd bekend en is één van de 
grootste katholieke bewegingen in de wereld. De Curie van Rome 
heeft de Weg een officiële erkenning gegeven. 
Het Diocesaan Missionair Grootseminarie van Nieuwe Niedorp waar 
ik gestudeerd heb heeft als geestelijke vorming de spiritualiteit van 
Neo-Catechumenale Weg.  
 
 

 

Deze Weg van geloof is voor iedereen open en begint met een cyclus 
catechese. Vierentwintig jaar geleden ben ik als apotheker in Rome 
aan deze catechese begonnen samen met andere mensen van 
verschillende leeftijd en burgerlijke afkomst. In de loop van de jaren 
zijn er een aantal broeders en zusters afgevallen en nieuwe erbij 
gekomen. Nu vormen wij in Rome een gemeenschap van meer dan 
60 leden en meer dan 100 kinderen. 
Om het geloof te blijven voeden komen wij twee keer per week en 
één of twee keer per jaar bij elkaar op retraite om samen te bidden, 
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stil te staan bij het Woord van God en om onze ervaringen uit te 
wisselen. Door te luisteren naar de strijd die ieder van ons heeft om 
in het geloof te blijven en het door te geven, helpt het mij om de 
problemen die ik als priester tegenkom te relativeren. Zo weten jullie 
waarvoor ik af en toe naar Rome ga, nl. om mijn geestelijke 
batterijen op te laden. Een aantal leden was ook hier bij de viering 
van mijn vijftigste verjaardag. 
 

Intussen ben ik bij mijn moeder geweest om haar op te halen voor 
enige ontspanning hier bij mij en jullie in Langedijk. 
Dagelijks komt Basilio bij mijn moeder eten. Basilio is met een 
afwijking geboren, en sinds zijn ouders overleden zijn, zijn mijn 
ouders zijn gastouders geworden. Ook na het overlijden van mijn 
vader wordt hij behandeld als een koning. Ik wil overigens 
benadrukken dat bij ons thuis iedereen welkom is en er nooit een 
onderscheid wordt/werd gemaakt.  

Tijdens het eten sprak ik met Basilio en 
met mijn moeder over de Kerst. Ik zei 
dat voor ons als Christenen Pasen het 
belangrijkste feest is, maar Kerstmis het 
gevoeligste feest. De reden waarom ik 
het zei is dat Kerstmis over de Hoop 
gaat. De geboorte van een kind brengt 
altijd vreugde mee en het maakt ons blij. 
Jij kunt je voorstellen hoe de geboorte 
van het Kind van de Vrede vreugde en 
hoop op de aarde zal brengen. Daarom 

is het noodzakelijk om het te vieren, want het gaat niet alleen om in 
‘iets’ te geloven maar om in de Hoop te willen staan. Om de afleiding 
te weerstaan hebben wij de Kerk die ons er aan herinnert en ons 
ontvangt als een moeder om ons hiermee te bemoedigen en te 
voeden.  
Het is wel fijn om te weten dat ook ieder van ons een Huis heeft 
waarin wij dagelijks terecht kunnen, want een Maaltijd staat voor 
ons klaar. 
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Deze uitnodiging van God om bij Hem te komen wordt tijdens de  
 

Aanbidding van maandagavond bevestigd. De gebeden, de stilte en 
de liederen raken ieder diep. Het is wel fantastisch dat wij in onze 
parochie dit mogen doen. Het is niet uit te leggen hoe de stilte  met 
ons kan praten, en te ervaren hoe de Heilige Geest ons bij de 
aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus met elkaar verbindt. 
 

Ik ben tevreden hoe 
de geloofsgesprekken 
tot nu toe gegaan 
zijn. Het was wel een 
uitdaging maar God 
heeft ons beloond. 
Vanaf 26 januari 
zullen wij met de 
‘Alpha-cursus’ 
beginnen. Elders in 
RDD zullen jullie 
hierover meer 
informatie vinden.  
Op 29 november mocht ik mijn 12,5 - jarig priesterjubileum vieren: 
een grote genade. Ik wil jullie allen bedanken voor de belangstelling 
en jullie gebed. 
 



 

Rondom de Doper - 7 -

  

Mogen wij, net als de Herders en de Koningen, nog veel jaren samen 
de ster volgen die ons de weg naar de Kribbe wijst, zodat wij onze 
dankbarheid kunnen tonen want een Redder voor iedereen is 
geboren. 

Zalig Kerstmis 
Pastoor Bruno 

Eén van de zuster van moeder Theresa 
die een lezing hield tijdens het geloofsgesprek 
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EVEN BIJPRATEN 

• We hebben de afgelopen week  
afscheid genomen van  
Corrie Mol-Louter. Eén van onze 
oudste parochianen. Wij 
wensen haar nabestaanden 
sterkte.  

• We mochten ook een nieuwe parochiaan welkom heten,  
Liv Nicolay is gedoopt. Wij wensen haar samen met haar ouders 
een mooie toekomst toe. 

• Wist u dat uw Financiële bijdragen voor de kerk fiscaal 
aftrekbaar zijn? En dat over uw bijdragen geen schenkings- of 
successierecht hoeft te worden betaald. 

• Dit jaar zijn er drie kerstvieringen op 24 december, Kerstavond: 
een gebedsviering om 17.30 uur, een viering met het Ritmisch 
koor om 20.00 uur en een viering met Kerstkoor ’22 om 22.00 
uur. 

• In Kloosterhof vindt er eind van dit jaar een wisseling van de 
wacht plaats. Ellen Kater stopt als beheerder en Petra van der 
Gragt gaat per 1 januari starten. We willen Ellen alvast bedanken 
voor haar inzet en wensen Petra succes bij het beheer van 
Kloosterhof, samen met Wil Slooves. 

• Volgend jaar is de viering van de 1e Heilige Communie op zondag 
4 juni om 10.00 uur en de viering van het Heilig Vormsel op 
vrijdag 16 juni om 19.00 uur. Opgeven is nog mogelijk, maar doe 
dit voor het eind van jaar. 

• Misintenties voor 2023 kunt u opgeven op woensdag 28 en 
donderdag 29 december tussen 9.00 en 12.00 uur bij het 
secretariaat. U kunt natuurlijk ook een mail sturen. Voor 
volgend jaar gaan we het oplezen van de intenties anders doen: 
we noemen alleen de namen. Bij het begin benoemen we dat 
we vol van liefde en in dierbare herinnering bidden 
voor………(alle namen) en we sluiten af met een zegen over alle 
levende en overleden familie en vrienden. Is de intentie anders, 
bijvoorbeeld bij ziekte, uit dankbaarheid, voor genezing of 
kracht bij een examen, dan wordt deze gelezen zoals opgegeven 



 

Rondom de Doper - 9 -

  

HIJ ZIET JE STAAN 

toespraak bij gelegenheid van het priesterjubileum van pastoor Bruno   

 
 

Op 24 september 2000 kwam pastoor Bruno naar Nederland om de 
priesteropleiding te volgen. Tien jaar later – nu twaalf en een half 
jaar geleden – werd hij tot priester gewijd. Dat jubileum vieren we 
vandaag, en daar gaan we straks ook op toasten. 
  

Zeven jaar geleden werd Bruno de pastoor van onze parochie Sint 
Jan de Doper, en dit zeven jarig jubileum vieren we vandaag ook een 
beetje. Want zoals u wellicht weet, is het getal zeven ook een heel 
bijzonder en belangrijk getal binnen ons katholieke geloof. Denkt u 
maar de zevende dag, de zondag, de dag waarop God uitrustte nadat 
hij de wereld had geschapen. Of de zeven gaven van de Heilige 
Geest; de zeven sacramenten. Ik denk aan de zeven wonderen die 
Jezus verrichtte, maar ook aan de zeven smarten en zeven vreugden 
van Zijn en onze Moeder Maria.  
 

En de zeven jaren van pastoor Bruno in Langedijk komen daar nu bij. 
En daarom vieren we dat vandaag ook. Op deze zeven jaren van zijn 
priesterschap hier in onze parochie wil ik even kort terugblikken. En 
daarbij richt ik me natuurlijk tot pastoor zelf. 
 

Beste pastoor Bruno, 
 

Van al de tijd dat jij hier pastoor bent, staan je allereerste dagen dat 
je hier was, mij het meeste bij. De dag na je benoeming hier overleed 
mijn vader, en daarmee werd jouw eerste pastorale taak binnen 
onze parochie de uitvaart van de vader van je vicevoorzitter.  
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De wijze waarop je toen met ons hebt meegeleefd heeft veel indruk 
gemaakt op mij, mijn moeder en de andere familieleden. Je steun, de 
troostende en bemoedigde woorden op dat moment, maar vooral de 
liefdevolle zorg en nazorg, die je daarna met name mijn moeder hebt 
geboden – en die doorloopt tot op de dag van vandaag – die 
maakten dat ik van meet af aan wist: God heeft hem niet toevallig of 
zonder reden tot het priesterschap geroepen.  
 

Zoals de vissers hun netten 
achterlieten en zonder 
dralen Jezus volgden, zo liet 
ook jij Bruno een mooie 
carrière als apotheker, een 
fijn appartement in Rome en 
je familie en vrienden in 
Italië achter om volledig en 
uitsluitend in dienst van God 
Zijn woord en werken hier in 
Nederland te verspreiden. 
Dat is nogal wat…  
 

Maar ik weet dat je heel 
dankbaar bent dat het je is 
overkomen, dat je geroepen 
bent tot het priesterschap. 
En wij? Wij zijn net zo 

dankbaar, en ik zal vertellen waarom. 
 

Ik heb de afgelopen periode aan verschillende parochianen gevraagd 
om de mens en/of de priester Bruno in een woord of een korte zin te 
typeren. Wat is zijn mooiste, of minder mooie eigenschap?  
Ik ga het niet allemaal opnoemen. Wel wat de gemeenschappelijke 
deler is van alle eigenschappen die zijn genoemd, en dat is: HIJ ZIET 
JE STAAN. 
 

Hij ziet je staan, dat is een mooie, en ook een krachtige eigenschap. 
Het betekent namelijk niet alleen dat je aandacht hebt voor een 
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ander, maar vooral dat er ook echt bent voor de ander. En dat ben jij, 
Bruno. Iedereen die jou kent zal dat beamen. 
 

Het is ook dat wat bisschop Hendriks ooit heeft gezegd over of bij 
een priesterwijding. Hij zei: “Uiteindelijk gaat het niet om de wijding, 
maar om de toewijding. Het tonen van betrokkenheid van binnenuit 
en je inzetten voor de ander”. Daar gaat het om. 
 

Dat je zo bent en dat je zo kunt zijn, daarin hebben veel mensen, en 
met name drie vrouwen, een belangrijke rol gespeeld. 
Allereerst je moeder Nella. Ze is hier ook vandaag aanwezig om met 
samen met jou je 12,5 jarig priesterjubileum te vieren. Ik blij voor je 
dat je moeder hier is. 
 

De tweede vrouw is de vrouw, die jou weer terug naar het ware 
geloof heeft gebracht. Ik ken haar niet. Ik weet alleen dat haar recent 
een prachtig wonder is geschied; dat haar gebeden zijn verhoord. 
 

En dat is wellicht te danken aan die derde vrouw, die zo belangrijk 
voor jou is: Onze Moeder Maria.   
Er valt heel veel te vertellen over Maria, maar ik laat in dit geval 
liever de beelden spreken. Hoe zit dat? 
 

Afgelopen zomer was ik op de rommelmarkt in Broek en op een van 
de kraampjes daar vond ik dit kleine schilderijtje. Het heeft 
ongetwijfeld in een kinderkamer boven een kinderbedje gehangen 
en het is ongetwijfeld zelf gemaakt – met veel liefde – door een 
vader voor zijn kind. Op het schilderijtje 
staat het Wees gegroet Maria. Niet 
alleen de tekst en mooie tekeningetjes, 
maar ook wat de zinnen van het Wees 
gegroet ‘betekenen’, kleine gebedjes in 
kindertaal opgeschreven. Ik zal er een 
voorlezen. 
 

Bij ‘Nu en in het uur van onze dood’ 
staat het volgende gebedje: 
 

Hoor eens naar me, lieve Moeder 
Hoor eens even wat ik vraag: 
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Wilt u telkens voor me bidden 
Als ik u begroet vandaag? 
Wilt u altijd aan me denken, 
Ook wanneer ik groot zal zijn? 
 

Hoe mooi zou het zijn als weer boven ieder kinderbedje zo’n 
schilderijtje zou hangen. 
 

Je hebt het jezelf als doel gesteld om de kinderen meer aan de kerk 
te binden. Daar steek je ook veel energie in. In kindervieringen, 
kinderkoren en allerlei andere activiteiten waarin de kinderen 
centraal staan. Dat is mooie en dankbare taak.  
Om jezelf steeds aan deze taak te herinneren geef ik het schilderijtje 
aan jou, met dit als tip: 
Hang het schilderijtje boven je eigen bed, zodat je iedere morgen – 
wanneer de dag begint, en iedere avond – als de dag eindigt, wordt 
herinnerd aan deze jezelf opgelegde opdracht. De kinderen zijn 
immers onze toekomst, en in zekere zin ook die van jou op de weg 
naar je volgend priesterjubileum. 
 

Namens het parochiebestuur mag ik je tot slot nog een mooie 
herinnering aan je 12,5 jarig jubileum overhandigen*. Ik ga hierover 
verder niks zeggen, behalve dit: Houd het vuur brandende, bij jezelf 
en bij ons. En ik hoop dat je nog lang onze pastoor mag zijn! 

 
 
 
 
*Pastoor kreeg een schaal 
(die met olie wordt gevuld 
en waarin een lontje zit dat 
kan worden aangestoken) 
met inscriptie: Houd het 
vuur brandend 
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TERUGBLIK PRIESTERJUBILEUM PASTOOR BRUNO  

De dag begon met een mooie viering, waarbij het enthousiaste 
gelegenheidskoor mooi zong. Een volle kerk met parochianen uit de 
verschillende parochies waar pastoor heeft gestaan of nu ook 
verantwoordelijk is. Bij het cadeau van de parochie een prachtige 
speech van de vicevoorzitter. Daarna een gezellige en druk bezochte 
receptie. Een dag vol van dankbaarheid en gezelligheid. 

   
 

    
 

    



 

Rondom de Doper - 14 -

  

WAT BETEKENT KERSTMIS VOOR MIJ?            
J Wij vieren Kerst met veel mensen over 
de vloer. Op eerste Kerstdag ontvangen wij 
zo’n 25 mensen, deels familie, maar 
bijvoorbeeld ook een gevluchte mevrouw uit 
Iran. We proberen met Kerst te denken aan 
die mensen die juist dan alleen thuis zitten of 
kwetsbaar zijn. Kerst betekent voor mij ook dat we vieren dat de 
komst van Christus hoop in de wereld heeft gebracht. Hoop die voor 
ons misschien vanzelfsprekend is maar die voor kwetsbare, 
vervolgde geloofsgenoten heel ver weg kan zijn. Daarom bidden we 
met Kerst juist voor hen.  
 
 
 
 
 
E Sinds wij kleine kinderen kregen vieren wij Kerst als gezin, en 
niet zozeer met de brede familie. Het is voor ons meer een tijd van 
rust en inkeer dan een groot eetfestijn. Daarom zorgen we er vaak 
voor dat we dan een paar dagen weg zijn in een rustige omgeving 
om de stilte op te zoeken. Kerstversieringen, kerstbomen of andere 
grote feestuitingen zul je bij ons dus niet zo snel zien. We staan bij 
Kerst liever stil bij de kern van het christelijke feest en dat betekent 
voor mij ook dat we vooruitkijken naar de definitieve komst van 
Christus. 
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S Kerst is voor mij het feest van hoop en 
licht. Muziek speelt deze dagen bij ons een 
grote rol. Samen met mijn man hoop ik een 
mooie uitvoering van de Mariavespers van 
Monteverdi bij te wonen en gaan we naar de 
kerk tijdens de Kerstnacht en op Eerste 
Kerstdag. Wat het feest dit jaar voor ons heel 
bijzonder maakt is dat we het voor het eerst samen als gezin vieren. 
Het is de eerste Kerst van onze dochter. En dus zoeken we die dagen 
ook de opa’s en oma’s op. 
 
P “Alle feestdagen zijn moeilijk sinds we afscheid moesten 
nemen van onze lieve dochter. Kerst is voor ons gezin nu een 
samenzijn met een lach en een dikke traan. Het blijft het grote feest 
van de komst van Gods Zoon naar de mensen. Maar het verlangen 
naar de tweede komst van Jezus, naar het weerzien van onze 
geliefden, vooral van onze dochter, is sterker dan ooit.” 

 
A Kerst is een mooie tijd. Om te bidden, te zingen 
en naar de kerk te gaan. Om stil te staan bij de 
geboorte van Jezus. Maar ook om als familie bij elkaar 
te komen, met elkaar te eten en te genieten van wat 
we van God in elkaar gekregen hebben. 
 
C Voor mij is Kerst vooral de opmaat naar Pasen. Dat God 
onder ons wil zijn en Zijn leven gaf voor ons, maakt mij elke keer 
weer stil voor Hem. In de weken voor Kerst luister ik graag naar 
muziek om mij daarbij te bepalen. Vooral het Weihnachtsoratorium 
van Bach. Kerst is voor mij vooral een periode van rust en bezinning, 
zoals ook de zondag dat is, maar nog rijker en dieper. Als gezin zijn 
we dan samen met onze naaste familie en maken alles net iets 
specialer dan anders. Geen overdreven romantiek of toeters en 
bellen, maar wel iets extra bij de maaltijd en lichtjes in huis. De 
komst van Christus als licht in deze gebroken wereld staat bij ons 
centraal.  
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H Het zijn drukke dagen in de zorg. Het winterse weer zorgt 
ervoor dat de routes in de thuiszorg meer tijd kosten. Auto’s gaan 
stapvoets, het is glad, en dan ook nog mist… En het lijkt erop alsof 
heel veel mensen zorg nodig hebben. Ik werk extra met Kerstmis! 

 
B Kerst is voor mij eenzaamheid. Ik 
ben heel alleen terwijl iedereen feest en 
samen is. Hetzelfde met oudejaarsavond. 
Men is heel de tijd nu bezig over de 
kinderen, hoe moeilijk ze het hebben, 
maar oudere mensen laten ze stikken. 
Oudere mensen alleen in hun huis. 
Vroeger had je nog een feest,  je zat aan 
tafel met mensen die je niet kende, maar 
dat gaf niet, je was onder de mensen en maakte plezier. Je had iets 
om naar uit te kijken. Nu is het anders. Kerstmis en nieuwjaar zijn de 
ongelukkigste dagen in mijn leven, omdat je weet dat iedereen feest. 
Kerstmis…….voor mij mag het snel voorbij zijn. 
 
 
 

 
Ik wens voor jou  
en alle mensen 

een vervulling  
  van je stille wensen. 

 
 

 
 

http://www.winterweer.com/
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NIEUWS UIT DE PAROCHIE 

Alpha en Gastvrijheid 
Binnenkort wappert er bij onze 
kerk een vlag met een groot 
vraagteken erop, om aan te 
geven dat ook wij een Alpha-
cursus gaan aanbieden.  
Alpha is een middel om op een 
ontspannen en leuke manier 
het christelijk geloof  
te ontdekken en te 
onderzoeken.  
Het is met name bedoeld voor 
hen die niet met het christelijk geloof zijn opgegroeid  
én voor hen die er wel mee zijn opgegroeid, maar die ervan 
vervreemd zijn geraakt.  
Juist voor deze nieuwsgierige (her)ontdekkers zet de parochie Sint 
Jan de Doper zijn deuren open. Dit betekent dat we ons willen 
openstellen, óók voor hen die niet bij onze kerkgemeenschap horen. 
Ken je iemand die wil kennismaken met ons geloof?  
Laat het ons weten via het secretariaat (telefoon 0226-312423 of 
email alpha@sintjandedoper.nl) en we nemen graag contact op voor 
verdere informatie.    
 

Wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha, waarbij 
wordt gewerkt volgens de jarenlang beproefde Alpha-formule.  
Binnen onze parochie gaat de cursus er zo uitzien: 
8 donderdagavonden van 18 tot 21 uur, in Kloosterhof, met als 
terugkerend patroon:  
  *warme maaltijd 
  *introductie thema  
  *gesprek in deelgroep 
  *afsluiting  
De data zijn: 26 januari; 2-9-16-23 februari; 2-9-16 maart.  
Er wordt op deze avonden nagedacht en gesproken over de 
betekenis van het christelijk geloof bij de grote levensvragen. De 

mailto:alpha@sintjandedoper.nl
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deelnemers van de cursus zijn vrij om vragen te stellen, vrij om te 
twijfelen en vrij om te laten horen wat zij belangrijk vinden. 
Bovendien worden de deelnemers, na de eerste 4 
donderdagavonden, op zaterdag 18 februari uitgenodigd, voor een 
bijzonder onderdeel dat meestal een grote indruk op hen achterlaat:  
de retraite met lunch. 
Daarna vervolgen we de cursus met de tweede serie van 
donderdagavonden.  
 

Als je nieuwsgierig bent geworden, zoek dan de site van Alpha 
Nederland eens op.  Hier kun je vinden waar en wanneer een Alpha 
wordt gegeven.  

We staan op de kaart! 
Joke Kramer 

Rianne Dekker 
pastoor Bruno  

 
 

 
 

Juan Andres, Joke Kramer, Rianne Dekker, pastoor Bruno 
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De toekomst is aan jullie!   
Onder die titel schoven afgelopen week 4 
‘oudere’ jongeren aan; 
Martijn, Joris, Sjoerd en Thomas,  
om te praten over de Wereld Jongeren Dagen 
(WJD).  
Geeske stelde hen wat vragen. 
 

Waarom willen jullie praten over dit 
onderwerp? 
Daarop geven ze samen het volgende antwoord:  
‘Omdat ik er zelf goede en leuke herinneringen aan heb die ik wil 
delen omdat ik ook anderen deze ervaring gun. Dus om andere 
jongeren enthousiast te maken en aan te moedigen de keuze te 
maken voor de WJD om eenzelfde ervaring op te doen.’ 
 

Wat zijn jullie ervaringen met de WJD? 
J: Was mee naar Madrid (2011). Een lange 
busreis langs Taizé en Andorra. De 
gezelligheid met leeftijdsgenoten, die hele 
grote stad vol met jongeren vanuit de hele 
wereld, met hun eigen vlag, gaf een soort 
WK sfeer. Eten en slapen werd allemaal 
geregeld. De grote optocht van en naar het 
vliegveld, waar we die nacht sliepen met 
miljoenen anderen, waar het ging onweren, 
wat heel speciaal was. Niet alles was even 
comfortabel, maar wel erg gezellig. 
 

S: Ging mee naar Madrid (2011) en naar 
Krakau (2016). Ervaringen: Feest, erkenning, zijn wie je bent, van 
elkaar leren, goede gesprekken, ook (maar niet alleen maar) over 
geloof, het bijzondere van leven bij een gastgezin (vertrouwen! ik 
kreeg gewoon de sleutel mee!) nieuwe mensen leren kennen. 
 

T: Was in Rio de Janeiro (2013), Krakau (2016) en Panama (2019). ‘De 
ervaring om niet als enige jongere in de kerk te zitten en je geloof te 
beleven; met miljoenen jongeren een complete stad over te nemen 
om het geloof te vieren.’ 
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M: Ging twee keer mee; naar Madrid (2011) en Rio (2013) en vond 
het mooi en indrukwekkend. Zoveel jongeren die zingend en 
biddend bij elkaar komen. Heel veel verschillende dingen 
meegemaakt, van de ‘wave’ in de metro tot en met een 
ambulancerit naar het ziekenhuis.’ 
 

 
WJD Brazilië 

 
Wat heeft de meeste indruk op je  gemaakt? 
De avondwake op een vliegveld, miljoenen jongeren die samen met 
de Paus zingen en bidden. En daar ook slapen in de buitenlucht. De 
tocht met letterlijk miljoenen jongeren lopend over de snelweg. 
Allemaal van jouw leeftijd en allemaal vrolijk en blij. Dat je dan echt 
beseft: ik ben niet alleen in het geloof en in dit leven. De Paus zelf 
maakte ook indruk. En al die verschillende culturen, hoe mensen op 
hun eigen manier het geloof en het leven beleven en hoe dat in 
korte tijd samensmelt. In Andorra op het dak van een hotel liggen 
bijkomen bij een zwembad… 
 

Waar moet je rekening mee houden als je naar de WJD gaat? 
Dat het een groot avontuur wordt dat je met miljoenen anderen 
beleeft. Met drukte, ‘treintjes’ van groepen die elkaar vasthouden 
waardoor anderen juist elkaar uit het oog verliezen, vermoeidheid, 
gastgezin, een andere cultuur leren kennen. Twee weken geleefd 



 

Rondom de Doper - 21 -

  

worden, dus moet je flexibel zijn en open staan, zonder verwachting 
heen gaan. Je moet het gewoon beleven. 
Wat zijn de WJD zeker NIET? 
Het is geen vakantie zoals je gewend bent, geen standaard reis die je 
kan boeken, geen zuipfestijn, maar wel veel gezelligheid en echt wel 
lekker eten en drinken, maar ook verdieping en ontspanning. 
Het is niet als thuis, waar je alleen oude mensen in de kerk ziet, het 
is niet alleen praten over het geloof en bidden, maar ook 
ontmoeting, gezelligheid en ontspanning.  
 

En tot slot? 
Wil een van hen benadrukken dat hun ouders thuis een voorbeeld 
hebben gegeven in geloof. Dat zij als jongeren het nu anders beleven 
en vormgeven wil niet zeggen dat ze niet geloven. Ouders moeten 
het dus nooit opgeven om het geloof te blijven doorgeven aan hun 
kinderen en kleinkinderen! Kent u iemand, of denkt u nu aan iemand 
die misschien mee zou willen? Laat dit aan diegene lezen! 
Interesse in de WJD? Iedereen van 16 tot 30 jaar kan zich melden bij: 
secretariaat@sintjandedoper.nl   
 

W(ereld) J(ongeren)D(agen) 

een beleving die je meeneemt  
voor de rest van je leven! 

 
Bericht van Sint Barbara                                                                             
Het is misschien inmiddels 
opgevallen dat St Barbara 
Langedijk zo nu en dan adverteert 
met heel weinig tekst. In de 
advertentie ziet u dan een 
zogenoemde ‘QR code’ ; een vierkant dat is opgebouwd uit zwarte 
en witte blokjes. Deze QR code kan met een smartphone of tablet 
worden gefotografeerd en dan krijgt u meteen toegang tot de 
bijbehorende website. Die van ons dus in dit geval. Probeert u het 
eens? U zult zien dat u dan iets te lezen krijgt over onze vereniging 
en ook kunt u dan meteen door naar andere onderdelen van onze 
website, zoals het lidmaatschap, het wensenformulier of ons 100 

mailto:secretariaat@sintjandedoper.nl


 

Rondom de Doper - 22 -

  

jarig jubileum. Heeft u nog een leuke herinnering of anekdote 
rondom onze uitvaartvereniging ?  
Mail ons dan via: stbarbara.langedijk@gmail.com o.v.v: anekdote 
Als u dit leest is de advent inmiddels aangebroken. We wensen u een 
mooie voorbereidingstijd toe naar een prachtig en vredig Kerstmis!  
En mocht u nog niet toekomen aan het inloggen via een QR code , 
kijkt u dan gewoon op de gebruikelijke manier op onze website:  
www.sintbarbaralangedijk.nl   
   

Alvast een Zalig Kerstfeest 
en een gelukkig Nieuwjaar gewenst! 

 

met vriendelijke groet,  
Uitvaartvereniging st. Barbara Langedijk 

 
Nieuwe bezorger gezocht voor een RDD wijk 
Voor een wijk in het rijk der 1000-eilanden zoeken we een nieuwe 
bezorger. Lijkt het u wat om dit te doen? Ongeveer 10x per jaar het 
parochieblad bezorgen. U heeft er altijd 3 dagen de tijd voor. 
Heeft u tijd en zin? Meld u aan bij het secretariaat 
 
Kerstkoor’22 
Na de oproep in de vorige RDD zijn er vele aanmeldingen geweest. 
Samen met degene die al een paar jaar meezingen vormen ze een 
mooi koor. Onder de enthousiaste leiding van Tereza en Machiel de 
Vries oefenen ze voor de kerstavondviering van 22.00 uur 
 

 

mailto:stbarbara.langedijk@gmail.com
http://www.sintbarbaralangedijk.nl/
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HET VREDESKIND VAN BETLEHEM 

Het Vredeskind, de Zoon van God,  
kwam op de wereld in een grot;  
daar knielden bij hun Lieve Heer  
de koningen en herders neer,  
maar toen het kind moest slapen gaan,  
zijn ze de wereld in gegaan. 
  

De herders vooraan in de rij,  
die maakten alle paden vrij;  
ze liepen zomaar zonder staf 
– die gaven ze aan kreupelen af –  
en zat er iemand langs de kant,  
dan namen ze die bij de hand. 

  

In `t midden van de lange stoet  
gingen de koningen te voet;  
hun kroon waren ze al kwijt 
– daar werden armen mee verblijd –  
en naast hen droegen met geduld  
kamelen kinderen op hun bult. 
  

En ook schapen liepen mee,  
ze volgden zachtjes twee aan twee. 
Ze gaven stukjes van hun vacht  
aan mensen in de koude nacht.  
En waar je deze stoet zag gaan,  
daar sloten zich de mensen aan. 

  
De blijde boodschap uit hun mond  
ging zo de hele wereld rond. 
Ze zongen van “in terra pax”  
– de vrede nu, de vrede straks.  
Mocht U hen soms voorbij zien gaan,  
sluit u dan vrolijk bij hen aan. 
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NIEUWS VAN BUITEN DE PAROCHIE 

Kerstsfeer met Sint Caecilia 

 
 
Op donderdagavond 22 december 2022 verzorgt de Gemengde 
Zangvereniging “St. Caecilia” een avond in Kerstsfeer met o.a. 
muziek van Bach, Mendelsshon en Vivaldi, Engelse kerstnummers en 
een paar kerstverhalen. Ook zingen we samen enkele kerstliederen. 
U bent van harte uitgenodigd in de Kooger Kerk, Koog 30 te Zuid-
Scharwoude. Aanvang 20.15 uur.  
De toegang is gratis met een deurcollecte na afloop. 
Het koor, onder leiding van Dennis van der Heijden, wordt begeleid 
door Ronald van der Veen op orgel en piano en Frank Bakker op fluit. 
De gesproken tekst is in handen van Geeske Leek. 
Voor informatie: 0226-317775 of mail: caeciliakoor@quicknet.nl  
 

Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk  
     www.steunfonds-langedijk.nl 
     secretaris@steunfondslangedijk.nl 
     Contactpersoon: T  06 13 32 13 07 
 

Laat je hart spreken! 
 

mailto:caeciliakoor@quicknet.nl
http://www.steunfonds-langedijk.nl/
mailto:secretaris@steunfondslangedijk.nl
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Het hart staat symbool voor de liefde. We kerven hartjes in bomen 
en kerkbanken, met een pijl erdoor en initialen erbij. We verzenden 
ze als emoji’s in appjes en mails. Maar als het hart in de Bijbel voor 
liefde staat, dan meer voor de kracht en de moed die met liefde 
gepaard gaat, dan voor gevoelens van verliefdheid. Die laatste horen 
meer bij de buik, de plek waar het kan vlinderen en rommelen. Het 
hart is de zetel van gedrevenheid, de plek van de beweegredenen.  
  

‘Lef’ is het Hebreeuwse woord voor ‘hart’. Dankzij de eeuwenlange 
aanwezigheid van een joodse gemeenschap in ons land is dat woord 
diep ingeburgerd in de Nederlandse taal. Lef is moed, niet op een 
abstracte manier: moed die blijkt uit wat je doet en hoe je het doet. 
Denk ook aan de uitdrukking ‘heb het hart niet om..’. Het hart is 
waar je lef huist. Dat is waar je overtuigingen of je voorliefdes geen 
theorie blijven, maar in daden worden omgezet. Het hart is waar de 
dingen gaan léven. Op een Loesje-poster staat: leven is meervoud 
van lef.  
  

Als in de Bijbel het gebod klinkt om God en de naaste lief te hebben, 
gaat het er niet om dat je God of de naaste lief of leuk vindt. Het 
gaat erom dat je gemotiveerd bent om in hun belang te handelen, 
dat je hart, het centrum van je lef, zich veel aan God en je naaste 
gelegen laat liggen. Misschien is ons woord ‘liefde’ daar niet zo 
geschikt voor en kunnen we beter van gedrevenheid en 
betrokkenheid spreken. Het hart is geen weke plek, het zwijmelt 
niet: het is de motor, de beweger. 
 

Ook in Langedijk zijn er mensen die leven te midden van hun 
gebroken dromen en gebroken geluk, gebroken harten. Voor hen is 
de laatste maand van het jaar eerder een drama dan een feest. 
Mensen die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Om hen 
te ondersteunen bestaat er een unieke samenwerking tussen de 
Langedijker kerken in SISL (Stichting Interkerkelijk Steunfonds 
Langedijk). Via dit stukje willen we niet alleen van ons als stichting 
laten horen (want het geven van financiële ondersteuning hang je 
gewoonlijk niet aan de grote klok), maar we willen ook graag uw 
medewerking! 
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Want nu het voor veel mensen  vanwege de bekende oorzaken 
steeds moeilijker wordt om rond te komen, nemen de hulp 
aanvragen toe. Om daarin te kunnen blijven voorzien hebben we uw 
financiële ondersteuning nodig. Als stichting vragen we zowel de 
verschillenden kerken, parochie en gemeenten om een extra 
bijdrage, maar ook aan u als lezer persoonlijk vragen we of u ons wilt 
ondersteunen. Hetzij eenmalig, hetzij structureel. Immers: straks 
met Kerst zingen we weer van ‘vrede en geluk’, ‘hulp en omzien’, 
kortom om hart voor de zaak. Maar het hoeft niet bij zingen te 
blijven. We kunnen de ander, die we niet kennen echt een beetje 
‘vrede en geluk’, een beetje ‘hulp en omzien’ geven. Help SISL het 
doen namens u! Laat je hart spreken. Want ook u kan helpen. Alvast 
onze ‘harte’lijke dank. 
 

Wij zien uw donatie* ten name van Stichting Interkerkelijk Steunfonds 
Langedijk graag tegemoet op bankrekeningnummer NL91 RABO 03 10 
81 28 01. 

ds. Willem Venema 
Voorzitter SISL 

 

*SISL beschikt over de ANBI status - RSlN/fiscaal nr. 8039.88.436.  
Dit betekent dat SISL door de Belastingdienst is aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor u bij schenkingen aan 
SISL gebruik kunt maken van fiscaal gunstige regelingen. 
 
De digitale adventsretraite 2022 van de Jezuïeten 
Ignatiaansbidden.org  verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, 
tijdens de advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen 
in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich 
meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 
 

Het woord is mens geworden is de titel van de digitale 
adventsretraite in 2022. De retraite gaat op 27 november van start, 
de eerste adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de 
zeventiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 
mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door de 
regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen:  
Marc Desmet sj. 

http://ignatiaansbidden.org/
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Hoe deelnemen?  
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 
www.adventsretraite.org. 
 

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail 
met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische 
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 
adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven. 
 

Op zaterdagochtend 
tijdens de 
adventstijd kunnen 
deelnemers van de 
retraite meedoen 
aan een geleide 
meditatie via ZOOM. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Wees met Kerstmis welkom in onze 
kerk, 

tijdens de vieringen, 
er voor of er na. 

De kerk wordt mooi versierd, 
staat de hele dag voor u open. 

Ook aan de kinderen wordt gedacht, 
en als u geluk heeft  

ligt er nog een kerstkransje voor u klaar. 
 
 

 
 

http://www.adventsretraite.org/
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LOPEND NAAR SANTIAGO DE COMPASTELLA 

Hallo allemaal,  
Al weer meer dan 4 maanden geleden 
had ik gesproken in de kerk over mijn 
avontuur die ik zou gaan maken. Ik zou 
gaan lopen naar Santiago de 
Compostella, in mijn eentje en ik was 
van plan om voor de kerst weer thuis te 
komen. Ik kan met grote blijdschap 
zeggen dat dit mij is gelukt. 
 

Op 18 Juli vertrok ik vanuit mijn huis in 
Broek en ik had eigenlijk nog geen idee 
wat mij te wachten zou komen te staan. 
Ik had ook nog geen idee hoe ik het zou 
doen met overnachting en met eten en 
alle andere levensbehoeften. Gelukkig 
is dat allemaal super goed gegaan en kan ik het ook na vertellen 
hahah.  
 

In Nederland sliep ik de eerste week bij vrienden en familie en liep ik 
nog vrij korte afstanden van minder dan 20 Km per dag.  
 

Daarna maakte ik gebruik van een organisatie genaamd "vrienden op 
de fiets", waar je voor een bedrag van 23 euro kon overnachten bij 
iemand in hun huis. Daarnaast had ik ook een tent bij me dus kon ik 
ook vaak op campings overnachten en zelf koken met een 
toestelletje wat ik ook mee had. Nederland was toch wel heel 
makkelijk om doorheen te lopen, omdat het zo vlak is natuurlijk, 
maar ook zeker dat alles zo compact is hier en iedereen gewoon 
lekker Nederlands spreekt. 
 

België ging ik zo doorheen, dat was niets vergeleken met wat er voor 
mij te wachten stond. Het was ook nog wel makkelijk om daar te 
wandelen en overnachten, zeker in het Vlaamse gedeelte. Je kon nog 
steeds soms gebruik maken van vrienden op de fiets en van de 
campings. Maar het werd wel wat moeilijker in het Waalse gedeelte, 
want ik kon helemaal geen Frans. De overnachtingsplekken werden 
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schaarser en moest ik dus ook naar nieuwe oplossingen kijken. Zo 
kwam ik op de website "welcome to my garden" waar mensen hun 
tuin kunnen openstellen voor reizigers. Daar heb ik weer een keer of 
4 gebruik van gemaakt.  
 

Frankrijk, het leek als of er geen einde aan kon komen, daar liep ik 
ook ongeveer 2 maanden doorheen. Het werd wel wat drukker in 
Frankrijk dus ik kon soms samen lopen met andere pelgrims. Je had 
daar vooral gemeente plekken om te slapen waar je bij de gemeente 
een sleutel op kon halen en ergens in een huisje kon slapen. Doordat 
het zo groot is, is het landschap heel verschillend in het land zelf. Ik 
leerde mijzelf onderweg wel wat Franse zinnen en woorden om mij 
wat verstaanbaar te maken enzo. Dat was wel echt super handig, 
omdat heel weinig mensen Engels spraken.  
 

In Spanje ging het helemaal los, zo veel mensen waren daar voor 
mijn doen. Je kwam wel elke 30 minuten een andere pelgrim tegen 
waar je mee zou kunnen praten. Het hele land is daar ingericht op 
pelgrims en alles daar omheen, zoals overnachtingsplekken en 
eetgelegenheden. Dus ik hoefde helemaal nooit meer te reserveren 
bij plaatsen maar gewoon aan komen lopen en kijken of er een plek 
is.  
 

Ik ben zo blij dat ik de keuze heb gemaakt om dit echt te gaan doen. 
Ik heb zo veel geleerd en over zo veel dingen na gedacht. Ik ben ook 
super dankbaar voor alle dingen die ik heb mee gemaakt.  
 

Als mensen nog extra vragen hebben over mijn tocht kunnen ze mij 
mailen: Lars_bijvoet@hotmail.com  

Lars Bijvoet 

 

mailto:Lars_bijvoet@hotmail.com
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KERST WOORDZOEKER 
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VIERINGEN IN DE PAROCHIE SINT JAN DE DOPER 
 

10 – 11 december 2022:  3e zondag van de Advent 
 

Zaterdag 10 december om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Veldman, lector: G. Buis 
 

Zondag 11 december om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Gregoriaans herenkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef,  
lector: M. Grootjes, misdienaars: S. Brandsma, A. Oosterling, V. Smit 
 

Zondag 11 december om 12.00 uur: Familieviering 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers 
 

Maandag 12 december om 19.00 uur: Stille Aanbidding/Boeteviering 
 

Dinsdag 13 december om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 14 december om 8.00 uur: Guldenmis 
 

Donderdag 15 december om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 16 december om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 

 

17 - 18 december 2022:  4e zondag van de Advent 
 

Zaterdag 17 december om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: L. Kamp 
 

Zondag 18 december om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Marja Dignum en Piet Kramer 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, lector: G. Leek, 
misdienaars: T. Beijers, S. Balder, S. Buchinhoren 
 

 

Maandag 19 december om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 20 december om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 21 december om 19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 22 december om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 23 december om 9.30 uur: Eucharistieviering  
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24 december 2022: Kerstavond 
 

17.30 uur: Viering van Woord en Gebed m.m.v. Kinderkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers en P. Veldman, 
lector: R. Mulder 
 

20.00 uur: Kerstnachtmis m.m.v. Ritmisch koor  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema en P. Bergen, 
lector: uit de werkgroep, misdienaars: M. Huitema, J. Rood,  
S. Mulder, C. Hartholt 
 

22.00 uur: Kerstnachtmis m.m.v. Kerstkoor ‘22 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema en K. van Kleef , 
lector: T. Beers, misdienaars: T. van Diepen, S. Brandsma,  
S. Noronah, N. Noronah 
 

 

 
 

25 december 2022: Hoogfeest van Kerstmis 
(Eerste Kerstdag) 

 

10.00 uur: plechtige Hoogmis m.m.v. Gregoriaans Herenkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector: J. 
Oosterling, misdienaars: T. van Diepen, T. Beijers, D. Noronah, V. 
Smit  
15.00 uur: Kindje wiegen bij de kerststal in de kerk 
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26 december 2022: ‘Heilige familie Jezus, Maria, Jozef’ 

(Tweede Kerstdag) 
 

10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kadans 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector: M. 
Grootjes, misdienaars: T. van Diepen, A. Oosterling S. Balder 
 

Dinsdag 27 december om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 28 december om 19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 29 december om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 30 december om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 

31 december 2022 – 1 januari 2023:   
Feest Heilige Maria, moeder van God 

 

Zaterdag 31 december om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, lector: uit de 
werkgroep, misdienaars: M. Huitema, S. Mulder, S. Noronah 
 

Zondag 1 januari 2023 om 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Gregoriaans herenkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, lector: M. Beers 
 

Maandag 2 januari om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 3 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 4 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering Monument 
van Troost m.m.v.  
 

Donderdag 5 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
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Vrijdag 6 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 

 

7 – 8  januari 2023:  Openbaring van de Heer 
 

Zaterdag 7 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam,  
lector: G. Beijers 
 

Zondag 8 januari om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Judith 
Brandsma en Marion Goedhart 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: GJ. De Haas 
misdienaars: S. Brandsma, N. Noronah, S. Hartholt 
 

Na de viering nieuwjaarsreceptie in Kloosterhof 
 

 

Maandag 9 januari om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 10 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 11 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 12 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 13 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering  

 
 
Eucharistieviering in Buitenzorg 
Donderdag 12 januari om 16.15 uur  
 
Kerkwerken 
Dinsdag 10 januari de dames A. Veldman, N. de Moel, M. Tromp,  
T. Bruyn,  N. Schoenmaker, G. Brink , W. Overtoom 
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MISINTENTIES 

Zaterdag 10 december 
Adriaan Bergen en overleden familie. 
 

Zondag 11 december 
Jan en Annie Dekker-de Nijs en zegen over hun gezin; in liefdevolle 
herinnering aan onze ouders Stef en Riet Beers-Bleeker, John 
Ignatius Repi; voor de levende en overleden leden van de familie 
Kramer-Bot; in dierbare herinnering Anneke Henselmans-Leijen en 
zegen over haar familie; Piet en Gon Beers-van der Vliet  en zegen 
over hun familie; Nicolaas Mol en Corrie Mol-Louter en levende en 
overleden familie; Arie en Nel Bergen-Apeldoorn, zoon Adriaan en 
zegen over hun familie; in dankbare herinnering aan Dirk en Marie 
Berkhout-Vonk en zegen over kinderen en kleinkinderen; Gerard 
Louter en zegen over zijn familie. 
 

Donderdag 15 december 
Familie Jongenelen; Cor Wokke en zegen over zijn gezin; Piet 
Rietveld en om zegen over zijn gezin; Cor Kortekaas en zegen over 
zijn gezin en familie. 
 

Zondag 18 december 
Joris Ruijter en zoon Sjors en zegen over het gezin; Nic en Corrie 
Brammer-Noordstrand en zegen over hun gezin; Astrid Bruijn-
Offermans en voor Jaap en Co van Helden-van Beek en zegen over 
de gezinnen; in liefdevolle herinnering Hennie Tesselaar en zegen 
over zijn gezin en familie; ter gelegenheid van een verjaardag, in 
goede gezondheid; Gert en Sjaan Stoop-Poland en zegen over de 
familie; Emma Bijvoet-Smit, Nicolaas Bijvoet en hun dochtertje 
Ansje. 
 

Dinsdag 20 december 
Dirk Kamp en zegen over zijn gezin. 
 

Donderdag 22 december 
Vrony Hink-Tak en zegen over haar gezin en familie; Piet Rietveld en 
om zegen over zijn gezin; voor de overleden fam. Bruin-Louwen en 
overleden fam. Schipper-Jong; Cor Kortekaas en zegen over zijn gezin 
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en familie; Pe Kortekaas en zegen over het gezin; Joop Banis en 
familie. 
 

Zaterdag 24 december 20.00 uur 
Dennis Blokdijk, Piet en Marie Bergen, Ria Bergen, Jan en Nel 
Blokdijk en zegen over de gezinnen; in liefdevolle herinnering Carina 
Stoop-Vonk en zegen over haar gezin; Jaap en Nel Beers-van Kleef en 
zegen over kinderen, klein- en achterkleinkinderen; Jan Brink 
in liefdevolle herinnering onze Danielle, onze ouders Paul en Aaltje 
Bergen-Bien en Jan en Maartje Blom-Korstman, broer Arie, zwager 
Kees en zegen over de familie; Herman Overtoom, dochter Irma en 
zegen over de gezinnen; Jack en Jackie Buter en overleden familie 
Buter-Put; in liefdevolle herinnering Muus Kramer en zegen over 
kinderen en kleinkinderen; in liefdevolle herinnering Jan en Agnes 
Kos-van der Veer en zegen over hun gezin;  Dick van Kleef en zegen 
over zijn familie; Gert en Sjaan Stoop-Poland en zegen over de 
familie; Ans Bruin-van Gool en zegen over haar gezin; Jan 
Henselmans en zegen over zijn gezin, familie en vrienden; in 
liefdevolle herinnering Sandra Dekker; Piet Goedhart, Jaap en Anne 
Goedhart-Bruijn en zegen over de familie; Gert en Corrie Oudhuis, 
Janny Groen, Karina Oudhuis en zegen over de gezinnen; Jan Hoffer 
en Corrie Hoffer-Ruiter, Gre Bos-Smits en overleden familie Mes; in 
liefdevolle herinnering Gerda Hoffer; om een spoedig herstel van 
een zieke broer; beterschap voor een zieke tante. 
 

Zaterdag 24 december 22.00 uur 
Toon Smit en Matthijs en Roos. 
 

Zondag 25 december 
Jack Brink en zegen over zijn gezin, familie en vrienden; in liefdevolle 
herinnering Ria Henselmans-Koopman en zegen over de familie; 
familie Kramer-van den Berg uit dankbaarheid en zegen over het 
gezin; in dierbare herinnering Anneke Henselmans-Leijen en zegen 
over haar familie; Jan Boekel en overleden familie Boekel-Plak; 
André de Nijs in dierbare herinnering; overleden familie Masteling; 
in liefdevolle herinnering Marie Molenaar-Mol en zegen over haar 
familie; Jan Leek en om zegen over zijn gezin; in liefdevolle 
herinnering Wilfried de Wildt en zegen over zijn gezin; Nic en Baaf 
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van der Fluit-Schipper en zegen over kinderen en kleinkinderen; in 
liefdevolle herinnering Jan en Agnes Kos-van der Veer en zegen over 
kinderen en klein en achterkleinkinderen; in liefdevolle herinnering 
Theodorus en Martha Duijs-Beers en zoon Willem; Dirk Kamp en 
zegen over zijn gezin; Dennis Groen en zegen over ons gezin en Jaap 
en Trien Rietveld; Jan Blankendaal en zegen over zijn gezin; in 
liefdevolle herinnering Marie Molenaar-Mol en zegen over haar 
familie. 
 

Maandag 26 december 
Piet Woestenburg in dankbare herinnering en zegen over het gezin; 
Nic en Corrie Brammer-Noordstrand en zegen over hun gezin; in 
liefdevolle herinnering Marie Molenaar-Mol en zegen over haar 
familie; in liefdevolle herinnering Jan en Nel Mettes, hun dochter 
Elles en zegen over de gezinnen; ouders Wim en Annie Bleeker-
Appelman, Jan en Annie Huitema-Rijper, broers Peter en Jack, 
dochtertje Esther en zegen over kinderen en kleinkinderen; in 
liefdevolle herinnering Hennie Tesselaar en zegen over zijn gezin en 
familie. 
 

Donderdag 29 december 
Dirk Leegwater, zoon Michel, schoonzoon Joop en zegen over de 
gezinnen; Piet Rietveld en om zegen over zijn gezin; Cor Kortekaas en 
zegen over zijn gezin en familie. 
 

Zaterdag 31 december 
In liefdevolle herinnering onze Danielle, onze ouders Paul en Aaltje 
Bergen-Bien en Jan en Maartje Blom-Korstman, broer Arie, zwager 
Kees en zegen over de familie; Herman Overtoom, dochter Irma en 
zegen over de gezinnen; Jan Mul, Piet en Trien Mul-Bakker en zegen 
over hun gezin; in liefdevolle herinnering Muus Kramer en zegen 
over kinderen en kleinkinderen; Peter en Afra Kuilboer-
Beemsterboer en zegen over het gezin; Jan Henselmans en zegen 
over zijn gezin, familie en vrienden. 
 
Zondag 1 januari 
Geer Entius-Berkhout; Truus Bruijn; voor de levende en overleden 
leden van Sint Barbara; namens Sint Barbara Cor Masteling, Gon 
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Beers-van der Vliet, Gretha Rijkes-van der Meer, Alie Ligthart-Borst, 
Wil Groot-van Straaten, Sientje van Kleef-van der Vliet, Bep van 
Kleef-van der Pal, Piet Groen, Nel Mettes-Mulder, Muus Kramer; in 
dierbare herinnering Anneke Henselmans-Leijen en zegen over haar 
familie; Jaap en Jo Bruijn Tetteroo, Marja, Gerard en Astrid en zegen 
over de familie; in liefdevolle herinnering Wil Beijers en zegen over 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen; in liefdevolle herinnering Jan 
en Agnes Kos-van der Veer en zegen over kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen; Dirk Kamp en zegen over zijn gezin; Dennis 
Groen en om zegen over ons gezin; Piet Terpstra in liefdevolle 
herinnering en levende en overleden familie. 
 

Woensdag 4 januari  
Annie en Toon Spaansen, Jaap en Ria Bruyn en zegen over de familie; 
Nic en Baaf van der Fluit-Schipper en zegen over kinderen en 
kleinkinderen; in liefdevolle herinnering Siem en Marie Ligthart-
Schaap, Frank de Lange en Miriam Ligthart; Wim en Ellen Nan-
Veldman, Hans de Nijs en zegen over hun families. 
 

Donderdag 5 januari 
Piet Rietveld en om zegen over zijn gezin; Cor Kortekaas en zegen 
over zijn gezin en familie. 
 

Zondag 8 januari 
We vieren de jaardienst van Geertje Danenberg-Goudsblom; voor de 
levende en overleden leden van de familie Kramer-Bot; in dierbare 
herinnering Anneke Henselmans-Leijen en zegen over haar familie. 
 

Woensdag 11 januari 
Jacques Huitema. 
 

Donderdag 12 januari 
Familie Jongenelen; Cor Kortekaas en zegen over zijn gezin en 
familie; Dennis Blokdijk, Jan en Nel Blokdijk en zegen over de 
gezinnen. 
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FORMULIER OM MISINTENTIE OP TE GEVEN 
 

 
Tekst voor de gelezen intentie: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum waarvoor de intentie wordt aangevraagd: 
 
………………………………………………….. ……………………………………………….. 
 
………………………………………………….. ………………………………………………… 
 
…………………………………………………… …………………………………………………. 
 
……………………………………………………. ………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. ……………………………………………….. 
 
………………………………………………….. ………………………………………………… 
 
 
 
Opgegeven door: 
Naam:  _______________________________________________ 
 
Telefoon: _______________________________________________ 
 
Email:  _______________________________________________ 

Email uitsluitend voor toezending bevestiging 
 
Kosten van een misintentie zijn € 10,00. U kunt dit contant betalen of 
overmaken naar bankrekening NL 95 RABO 0346 6002 00 t.n.v. RK parochie 
St. Jan de Doper te Noord-Scharwoude o.v.v. ‘misintentie + naam’ 
of 
de intentie wordt gelezen van het tegoed van het afscheid. 
 
Inleveren bij het parochiesecretariaat 
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Zalig Kerstmis 
en een gelukkig Nieuwjaar 

 
 

 


