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GEDICHT  

Hij is er voor ons, 
om ons de juiste weg te wijzen 
 

Hij is naast ons 
om ons in de armen te sluiten 
en te beschermen voor gevaar 
 

Hij is onder ons 
om ons op te vangen 
wanneer we dreigen te vallen 
 

Hij is in ons 
om ons te troosten als we verdriet hebben 
 

Hij omgeeft ons 
als een beschermende muur 
wanneer anderen over ons heen vallen 
 

Hij is boven ons 
om ons te zegenen 
 

Hij is onze God, 
Hij is er voor ons  
vandaag, morgen en tot in de eeuwigheid. 
 
 

VAN DE REDACTIE   nr. 1   jaargang 44 
Daar gaan we….. samen 2023 in! Wat gaat het jaar ons brengen? We 
wachten het af, maar in ieder geval regelmatig een nieuwe Rondom De 
Doper. We blijven u informeren over de parochiezaken. Heeft u zelf kopie? 
Leveren het in zodat we met elkaar een RDD maken. 
 

Inleveren kopie voor de volgende Rondom de Doper (4 maart-21 
april) vóór 23 februari aanstaande. NR 2 wordt bezorgt tussen 1-3 
maart. Kopie naar petra.reus@sintjandedoper.nl 
 

mailto:petra.reus@sintjandedoper.nl
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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 
 

Alpha cursus 
alpha@sintjandedoper.nl of secretariaat 0226-312423 
 

Rondom de Doper per jaar; € 16,00 (per post: € 29,00) 
bankrekening abonnement RDD: NL 14 RABO 0156 4674 96 
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mailto:infokloosterhof@sintjandedoper.nl
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PASTOOR BRUNO AAN HET WOORD  

Beste broeders en zusters, 
 

In dankbaarheid wil ik dit artikel beginnen 
als ik naar de afgelopen kerstdagen kijk. 
De vele kaarten, de inzet van alle vrijwilligers  
en het bezoek van de vieringen hebben van 
deze dagen echt Kerstmis gemaakt. Ik dank 
iedereen hiervoor. 
 

Ik hoop dat dit vredig kerstgevoel lang in ons hart blijft hangen. Het 
leven van iedereen gaat verder en de omstandigheden kunnen een 
grote invloed op dagelijks leven hebben. En misschien halen ze ons 
ook weg van de vrede en de rust van ons hart. 
 

Zeker kan het Geloof ons hiermee helpen, want wij geloven in een 
God die ons niet uit de werkelijkheid haalt maar ons helpt om ons 
leven met hoop op te pakken. 
Ik denk aan de Heilige Familie van Nazareth. Het kindje Jezus was net 
geboren. Zij waren hier blij mee vooral nadat zij allerlei 
omstandigheden hadden meegemaakt. In hun geloof mochten zij 
meemaken dat God hen niet vergeten had. God was met hen. Helaas 
moesten zij weer iets vervelends meemaken. Het bezoek van de Drie 
Wijzen bracht het nieuws dat Herodes op zoek was naar dat Kindje 
om Hem te gaan vermoorden. Een Engel verscheen aan Jozef in een 
droom en bevestigde wat de Koningen zeiden. 
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Met de hulp van de Heilige Geest heeft Jozef Maria en het kindje 
Jezus in veiligheid gebracht door op vlucht te gaan naar Egypte.  
Hoe moeilijk zal dit voor Hem geweest zijn. Jouw kind is net geboren 
en in plaats om daarvan te genieten moet jij zorgen hoe jij verder in 
jouw leven kunt gaan. Wij weten vanuit de geschiedenis dat het 
vertrouwen van hun op God hun redding geweest is.   
 

Daarom vraagt de Kerk ons om in God te willen geloven. 
De Immanuel-God met ons is met ons als wij Hem de toestemming 
geven om in ons te komen. 
Daarom is het belangrijk daarvoor open te staan zoals de Drie 
Wijzen. In de Ster hebben zij niet aan hun intelligentie gedacht dat zij 
dat mysterie zouden begrijpen en uitleggen, maar zij lieten zich door 
dat Licht leiden. Dit vertrouwen is hun beloond door het ontdekken 
dat er iets bestond die buiten hun kennis was en hun verlicht heeft. 
 

Deze helderheid die zij bij het zien van het kindje Jezus ontvangen 
hebben heeft hun in een andere dimensie gezet. In die Armoede 
mochten zij dit ervaren. Want het gaat niet over wat jij met jouw 
krachten wilt bereiken, bijvoorbeeld zoals Herodes die zich door zijn 
jaloezie en hebberigheid liet leiden; maar door wat jij ontvangt en de 
kracht die dit geeft om jouw leven een andere richting te geven. 
 

Daarom worden wij voortdurend uitgenodigd om de ster van het 
Geloof te volgen, want het gaat niet over mijn persoonlijke mening 
maar over wat God aan ons wil geven en wat Hij met ons wil doen. 
 

Laten wij ons door deze Ster begeleiden om de moeite te nemen om 
over de drempel van de kerk te stappen waar wij het zelfde Licht als 
de Wijzen kunnen ontvangen en hierdoor verbonden te worden. 
 

Moge Maria, de Moeder van God en Onze Moeder ons met elkaar 
verbinden in Haar geloof zodat wij mogen ervaren dat wij in Haar 
Zoon één zijn. 
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Nog een Gezegend en gezond nieuwjaar voor iedereen 
Pastoor Bruno Sestito 

 
Ik wil iedereen bedanken die zich ingezet heeft rondom Kerstmis! 
Zonder al die vrijwilligers is het niet mogelijk om dit feest te vieren. 
Wij mogen ons rijk prijzen dat dit in onze parochie beleven. 
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PREEK PAUS FRANCISCUS OUDJAARSAVOND 

"Uit een vrouw geboren" (Gl 4:4). 
Toen God in de volheid der tijden 
mens werd, kwam hij niet vanuit de 
hemel in de wereld neerdalen; hij 
werd geboren uit Maria. Hij is niet in 
een vrouw geboren maar uit een 
vrouw. Het is wezenlijk anders: het 
betekent dat God in haar het vlees 
wilde afnemen. Hij gebruikte het 
niet, maar hij vroeg om haar "ja", 
haar toestemming. En met haar 
begon de langzame reis van de 
zwangerschap van een mensheid vrij van zonde en vol genade en 
waarheid, vol liefde en trouw. Een mooie, goede en ware mensheid, 
naar het beeld en de gelijkenis van God, maar toch verweven met 
ons vlees aangeboden door Maria; nooit zonder haar; altijd met uw 
toestemming; in vrijheid, in gratuïteit, in respect, in liefde. 
 

En dit is de manier die God heeft gekozen om de wereld binnen te 
gaan, om de geschiedenis binnen te gaan, dit is de manier. En deze 
weg is essentieel, net zo essentieel als het feit dat jij gekomen bent. 
Maria's goddelijk moederschap - maagdelijk moederschap, 
vruchtbare maagdelijkheid - is de manier waarop Gods extreme 
respect voor onze vrijheid openbaar wordt. Hij die ons zonder ons 
heeft geschapen, wil ons niet zonder ons redden (zie St. Augustinus, 
Sermo CLXIX, 13). 
 

Zijn manier om ons te komen redden is de weg waarop hij ons ook 
uitnodigt om hem te volgen, om samen met hem verder te gaan met 
het weven van een nieuwe, vrije, verzoende mensheid. Dit is het 
woord: de mensheid verzoend. Het is een stijl, een manier om met 
ons om te gaan, waaruit de vele menselijke deugden van een goed 
en waardig samenleven voortkomen. Een van deze deugden is 
vriendelijkheid, als levensstijl die broederschap en sociale 
vriendschap bevordert (vgl. Enc. Fratelli tutti, 222-224). 
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En over vriendelijkheid 
gesproken, op dit moment 
gaan onze gedachten 
spontaan uit naar de dierbare 
paus emeritus Benedictus 
XVI, die ons vanmorgen heeft 
verlaten. Met emotie 
herinneren we ons zijn 
persoon: zo nobel, zo 

vriendelijk. En we voelen zoveel dankbaarheid in ons hart: 
dankbaarheid aan God dat Hij hem aan de Kerk en aan de wereld 
heeft gegeven; dankbaarheid aan hem, voor al het goede dat hij 
heeft gedaan, en vooral voor zijn geloofsgetuigenis en gebed, vooral 
in deze laatste jaren van zijn gepensioneerde leven. Alleen God kent 
de waarde en de kracht van zijn voorbede, van zijn offers voor het 
welzijn van de Kerk. 
Vanavond zou ik vriendelijkheid ook opnieuw willen voorstellen als 
burgerdeugd, waarbij ik in het bijzonder denk aan ons bisdom Rome. 
Vriendelijkheid is een belangrijke factor in de dialoogcultuur en 
dialoog is onontbeerlijk om in vrede te leven, om te leven als 
broeders en zusters die niet altijd met elkaar overweg kunnen – dat 
is normaal – maar toch met 
elkaar praten, naar elkaar 
luisteren en probeer elkaar 
te begrijpen en te 
ontmoeten. Laten we 
alleen maar denken aan 
«wat zou de wereld zijn 
zonder de geduldige 
dialoog van zoveel 
vrijgevige mensen die 
families en gemeenschappen bij elkaar hebben gehouden. Een 
volhardende en moedige dialoog haalt het nieuws niet zoals 
botsingen en conflicten, maar helpt de wereld discreet om beter te 
leven" (ibid., 198). Welnu, vriendelijkheid maakt deel uit van de 
dialoog. Het is niet alleen een kwestie van "etiquette", van gangbare 
omgangsvormen... Nee, dit is niet wat we hier bedoelen als we het 
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hebben over vriendelijkheid. In plaats daarvan is het een deugd om 
elke dag hersteld en geoefend te worden, om tegen de stroom in te 
gaan en onze samenlevingen menselijker te maken. 
  

De schade van het consumentistische individualisme is voor iedereen 
zichtbaar. En de ernstigste schade is dat anderen, de mensen om ons 
heen, worden gezien als obstakels voor onze rust, voor ons comfort. 
Anderen "hinderen" ons, storen ons, nemen onze tijd en middelen 
weg om te doen wat we willen. De individualistische- en 
consumptiemaatschappij neigt agressief te zijn, omdat anderen 
concurrenten zijn om mee te concurreren (vgl. ibid., 222). Toch zijn 
er juist in deze samenlevingen van ons, en zelfs in de moeilijkste 
situaties, mensen die laten zien dat het "nog steeds mogelijk is om 
voor vriendelijkheid te kiezen" en dus, met hun levensstijl, "sterren 
worden in het midden van de duisternis" (ibid.). 
Laten we eens kijken naar de 
icoon van de Maagd 
Maria. Vandaag en 
morgen kunnen we haar hier 
in de Sint-Pietersbasiliek ook 
vereren in de beeltenis van 
de Madonna del Carmine van 
Avigliano, vlakbij Potenza. 
Laten we het mysterie van het 
goddelijk moederschap niet als vanzelfsprekend beschouwen! Laten 
we ons verbazen over de keuze van God, die op duizend manieren in 
de wereld had kunnen verschijnen om zijn macht te tonen, en in 
plaats daarvan vrijelijk verwekt wilde worden in de schoot van 
Maria, negen maanden gevormd wilde worden zoals elk kind, en 
uiteindelijk uit haar geboren om geboren te worden uit een vrouw. 
Laten we niet snel voorbijgaan, laten we stoppen om na te denken 
en te mediteren, want hier is een essentieel kenmerk van het 
mysterie van de verlossing. En laten we proberen Gods "methode", 
zijn oneindige respect, om zo te zeggen zijn "vriendelijkheid" te leren 
kennen, want in het goddelijk moederschap van de Maagd is de weg 
naar een meer humane wereld. 
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PREEK PAUS FRANCISCUS UITVAART PAUS BENEDICTUS 

Tekst van de homilie die paus Franciscus hield na de verkondiging 
van het Heilig Evangelie tijdens de uitvaartmis voor emeritus paus 
Benedictus XVI: 
“Vader, in uw handen 
beveel ik mijn geest” 
(Lc 23,46). Dit waren 
de laatste woorden die 
de Heer heeft 
uitgesproken aan het 
kruis; zijn laatste zucht 
– zouden we kunnen 
zeggen -, die 
bevestigde wat zijn hele leven kenmerkte: een voortdurend zich 
overgeven in de handen van zijn Vader. Handen 
van vergeving en mededogen, van genezing en barmhartigheid,  
handen van zalving en zegening, die hem ertoe brachten ook zichzelf 
uit te leveren in de handen van zijn broeders. De Heer, open voor de 
persoonlijke verhalen die hij op zijn weg ontmoette, liet 

zich beitelen (vert.: 
vormen) door de wil van 
God, waarbij hij alle gevolgen 
en moeilijkheden van het 
Evangelie op zijn schouders 
nam, tot zijn handen de door 
zijn liefde gekerfde 
sporen lieten zien: “Kijk naar 
mijn handen,” zei hij tegen 

Thomas (Joh 20,27), en zegt het tegen ieder van ons. Doorstoken 
handen die uitreiken en onophoudelijk blijven uitgestoken, opdat wij 
de liefde van God voor ons kennen en erin geloven (vgl. 1 Joh 4,16). 
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“Vader, in uw handen beveel ik mijn geest” is de uitnodiging en het 
levensprogramma dat Hij inblaast en dat als een pottenbakker 
(vgl. Jes. 29, 16) het hart van de herder wil omvormen, totdat daarin 
dezelfde gezindheid klopt als van Christus Jezus (vgl. Fil. 2, 5). 
Een dankbare toewijding van de dienst aan de Heer en zijn Volk die 
voortkomt uit het aannemen van een volledig belangeloos geschenk: 
“Je hoort mij toe … je hoort bij hen,” fluistert de Heer; “je staat 
onder de bescherming van mijn handen, onder de bescherming van 
mijn hart. Je bent geborgen in de holte van mijn handen en geef mij 
de jouwe”. Het is het 
neerbuigen van God en 
zijn nabijheid die in 
staat is zich in die 
breekbare handen van 
zijn discipelen neer te 
leggen om zijn volk te 
voeden en hen met 
Hem te laten zeggen: 
neemt en eet, neemt 
en drinkt, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt 
(vgl. Lc22,19).                                                                          
Een biddende toewijding, die in stilte gevormd en verfijnd wordt te 
midden van de kruispunten des levens en de tegenstellingen die 
de herder onder ogen moet zien (vgl. 1 Petr. 1, 6-7) en de vertrouw 
volle uitnodiging om de kudde te weiden (vgl. Joh. 21, 17). Zoals de 
Meester draagt hij de vermoeidheid van de intercessie 
(vert.: voorspraak) en de uitputtingsslag van de zalving van zijn volk 
op zijn schouders, vooral daar waar de goedheid strijd moet leveren 
en de broeders hun waardigheid bedreigd zien (vgl. Heb 5,7-9). 
Tijdens deze bemiddelende ontmoeting wekt de Heer de 
zachtmoedigheid op die in staat is tot begrijpen, tot verwelkomen, 
tot hopen, tot risico’s nemen, uitstijgend boven het onbegrip dat dit 
kan oproepen. Het is een onzichtbare en ongrijpbare vruchtbaarheid, 
die voortkomt uit het weten in wiens handen men zijn vertrouwen 
heeft gelegd (vgl. 2 Tim1:12). Biddend en aanbiddend vertrouwen, in 
staat om de handelingen van de herder te interpreteren en zijn hart 
en beslissingen aan te passen aan de tijden van God (vgl. Joh 21,18): 
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“Herder zijn betekent liefhebben, en liefhebben betekent ook bereid 
zijn te lijden”. Liefhebben betekent: de schapen het werkelijk goede 
geven, de voeding van Gods waarheid, van Gods woord, het voedsel 
van zijn aanwezigheid.'[3] 

Een ondersteunde toewijding, door de troost van de Geest, die hem 
altijd voorgaat in de zending: de hartstochtelijke zoektocht om de 
schoonheid en de vreugde van het Evangelie over te brengen (vgl. 
Apostolische Exhort. Gaudete et exsultate, 57), de vruchtbare 
getuigenis van hen die, zoals Maria, op vele manieren aan de voet 
van het kruis blijven, in die pijnlijke maar robuuste vrede die noch 

aanvalt noch 
onderwerpt; en de 
hardnekkige maar 
geduldige hoop dat de 
Heer zijn belofte zal 
vervullen, zoals hij 
onze vaderen en zijn 
nakomelingen voor 
altijd heeft beloofd 
(vgl. Lc. 1, 54-55). 

Ook wij, stevig verbonden met de laatste woorden van de Heer en 
met het getuigenis dat zijn leven kenmerkte, wensen als kerkelijke 
gemeenschap in zijn voetsporen te treden en onze broeder toe te 
vertrouwen aan de handen van de Vader: mogen deze handen van 
barmhartigheid zijn lamp brandend vinden met de olie van het 



 

 

Rondom de Doper 13

  

Evangelie, die hij tijdens zijn leven heeft verspreid en waarvan hij 
heeft getuigd (vgl. Mt 25,6-7). 
De heilige Gregorius de Grote nodigt een vriend uit met de 
aansporing, aan het einde van de Pastorale Regel, om hem deze 
geestelijke begeleiding te bieden: “Te midden van de stormen van 
mijn leven word ik getroost door het vertrouwen dat u mij drijvende 
houdt op de tafel van  
uw gebeden, en dat, als het gewicht van mijn fouten mij neerhaalt 
en vernedert, u mij de hulp van uw verdiensten leent om mij op te 
trekken. ” Het is 
het besef van de 
herder dat hij 
niet alleen kan 
dragen hetgeen 
hij in 
werkelijkheid 
nooit alleen had 
kunnen dragen, 
en daarom weet 
hij zich over te 
geven aan het 
gebed en aan de 
zorg van het volk dat hem werd toevertrouwd. Het is het gelovige 
volk van God dat, bijeengekomen, het leven van degene die hun 
herder is geweest begeleidt en toevertrouwt. Zoals de vrouwen in 
het evangelie bij het graf, zo zijn wij hier met de geur van 
dankbaarheid en de balsem van hoop om hem nog één keer de liefde 
te tonen die niet verloren gaat; wij willen dat doen met dezelfde 
zalving, wijsheid, zachtheid en toewijding die hij in de loop der jaren 
heeft kunnen schenken. Wij willen samen zeggen: “Vader, in uw 
handen geven wij zijn geest”. 
Gezegende, trouwe vriend van de Bruidegom, moge uw vreugde 
volmaakt zijn in het definitief en voor altijd horen van zijn stem! 
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EVEN BIJPRATEN 

• We hebben afgelopen maand afscheid genomen van Marian ten 
Bruggencate-Sprenkeling. Wij wensen haar nabestaanden 
sterkte.  

 

• We mochten ook een nieuwe parochiaan welkom heten, Erik 
Haagsman. 
 

• 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? 

 

• Tijdens sommige vieringen in de afgelopen periode is het erg 
koud geweest in de kerk. Dat was niet, omdat we willen 
bezuinigen. We gaan wel zuiniger om met energie, maar in die 
gevallen kwam dat, omdat de kachel kapot was. Sorry voor dit 
ongemak.  

 

• Iedere 2e donderdag van de maand is er ’s middags om 16.15 
uur een Eucharistieviering in Buitenzorg waarin pastoor Bruno 
voorgaat. De volgende is op Donderdag 9 februari 16.15 uur: 
Eucharistieviering 

 
 

• Vormselproject, vrijdag 13 januari is de 2e 
bijeenkomst van het vormselproject om 19.00 uur 
in Kloosterhof. Zondag 15 januari stellen zij zich 
elf voor aan de parochie tijdens de viering van 
10.00 uur.  
 

 
 

• 1e Heilige Communie, ook daar gaan de 
voorbereidingen van beginnen en wel op zondag 
15 januari om 11.00 uur in Kloosterhof.  
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NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN DE VICE-VOORZITTER 

Op, over en naar drempels 
 

2022 ligt achter ons en ik weet niet of ik daar rouwig om moet zijn. 
  

Ieder jaar kent hoogtepunten en dieptepunten. In het afgelopen jaar 
domineerden vooral de dieptepunten. Ik denk daarbij natuurlijk als 
eerste aan de vreselijke oorlog in Oekraïne met de vele doden, 
uiteen gerukte families en vluchtelingen tot gevolg. Ook in eigen land 
kenden we crises die het directe gevolg zijn van de oorlog: hoge 
energieprijzen, inflatie en daardoor ook armoede bij veel mensen.  
 

Het zal in 2023 voorlopig niet veel anders zijn. Daarover maak ik me 
geen illusies. We kunnen er alleen maar voor bidden en op hopen, 
dat de oorlog en de crises snel eindigen. 
 

Gelukkig zijn er ook mooie dingen gebeurd in 2022. En daar kijk ik 
liever op terug, en dan met name de lichtpuntjes die ik met u, onze 
parochiegemeenschap, heb mogen beleven. 
 

Stonden 2020 en 2021 in het teken van de gevolgen van corona, 
2022 was het jaar waarin we weer mochten vieren en samenzijn. Dat 
kon weer hier in onze prachtige, vorig jaar gerestaureerde kerk. En 
dezelfde kerk was weer bomvol met Kerstmis. Dat vond ik vooral 
prachtig om mee te maken. Na twee jaar niet gezamenlijk Kerstmis 
kunnen vieren, was het weer als vanouds! Dit bewijst voor mij ook 
de vitaliteit en veerkracht van onze parochie. Het kon een tijd lang 
niet, maar mensen willen weer samenkomen, samen vieren. En het 
is heel mooi om daar deel vanuit te maken. 
 

Op oudejaarsavond was het thema van de eucharistieviering ‘Samen 
staand op de drempel’. Een mooi gekozen en heel toepasselijk 
thema, juist op oudejaarsavond, de allerlaatste avond van het oude 
jaar, voor het nieuwe jaar begint.  
‘Staand op de drempel’ is hét moment om te reflecteren, 
terugblikken op je eigen handelen en ervaringen, daarover nadenken 
en van daaruit nieuwe keuzes maken.  
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Ik hoop dat mensen daarbij ook kiezen om over drempels heen te 
zullen stappen. Dat kunnen verschillende drempels zijn. 
In letterlijke zin, zoals bijvoorbeeld bij iemand op bezoek gaan, 
waarvan je weet dat hij of zij nooit of bijna nooit bezoek krijgt. Veel 
van u doen dat ook, en dat is mooi. 
 

Over drempels stappen kan ook in meer figuurlijke zin, bijvoorbeeld 
door eindelijk die stap te zetten om sorry te zeggen. ‘Sorry, ik heb je 
onrecht of pijn gedaan’ of ‘sorry, ik heb onze relatie verwaarloosd’ 
om vervolgens die persoon weer in je hart te sluiten. Dat vergt 
moed, maar geeft oneindig veel voldoening. 
 

Dat kan natuurlijk ook met God zijn. Mocht uw relatie met Hem op 
een laag pitje staan … open je hart dan voor Hem. Dat kan ieder 
moment, en overal.  
 

Het is hoe dan ook fijn om over dit soort drempels te stappen en zo 
de wereld weer een stukje mooier te maken, voor jezelf en voor de 
ander.  
 

Afgelopen november zijn alle bisschoppen naar de drempels gegaan,  
ad limina apostolorum. Ad limina is Latijn en betekent letterlijk 'naar 
de drempels'. Drempels slaat hier op de graven van de apostelen 
Petrus en Paulus. Graven werden sinds de 2de eeuw voor Christus 
namelijk als drempels aangeduid; het graf werd gezien als een 
drempel tussen het aardse en het bovenaardse leven. 
Sinds 16de eeuw zijn alle bisschoppen verplicht iedere vijf jaar op 
pelgrimstocht te gaan naar de graven van de apostelen, dat wil 
zeggen naar Rome te gaan om bij de paus over hun doen en laten 
verantwoording af te leggen. 
 

Ik weet niet wat onze bisschop monseigneur Hendriks in Rome heeft 
gezegd. Ik kan me echter voorstellen, dat hij tegen paus Franciscus 
heeft gezegd over de parochianen van de kathedraal van het 
noorden, de pastoor en de alle vrijwilligers, dat ze het niet zo slecht 
doen, nee, goed doen. En zo is het. 
 

Ik wens u mede namens de ander het bestuursleden van het 
parochiebestuur een gelukkig, gezond en gezegend 2023. 
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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan 
 

In januari gaat Actie Kerkbalans 
van start. Het thema is ook dit jaar 
‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’. Tijdens deze Actie krijgen 
alle leden van onze parochie een 
brief met het verzoek voor een 
jaarlijkse financiële bijdrage. We 
hopen dat we ook in 2023 weer op 
u mogen rekenen!  
 

Voor de kerk van morgen 
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons 
van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren 
nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is 
het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst 
van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en 
ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die 
hun leven nog voor zich hebben.  
 

Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. 
 

Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie 
Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks 
vragen zij hun leden / parochianen in de tweede helft van januari 
een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. 
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de 
energiekosten, maar ook het personeel en missionaire en 
maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie 
Kerkbalans. 
 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!  
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NIEUWS UIT DE PAROCHIE 

Lourdeswerkgroep                
In 1858 verscheen Maria in Lourdes 
achttien keer aan het meisje Bernadette 
Soubirous. Tijdens de verschijningen vroeg 
Maria om bij de rots van Massabielle in 
Lourdes een kerk te bouwen. Dat is ook 
gebeurd. Drie boven elkaar zelfs. Maar 
‘kerk’ betekent niet alleen een gebouw. 
Het is op de allereerste plaats een 
‘gemeenschap’.  
Alle mensen die zich rond de Grot in Lourdes verzamelen, vormen 
samen de Kerk. De vraag van Maria aan Bernadette mogen we dus 
vooral uitleggen als een verzoek om naar Lourdes toe te gaan en 
daar samen met pelgrims uit alle delen van de wereld een hechte 
geloofsgemeenschap te vormen.  
Ook wij als Lourdeswerkgroep van de Sint Jan de Doper Noord-
Scharwoude en de Sint Bonifatius uit de Rijp organiseren weer een 
bedevaart naar Lourdes en wel van 16 tot en met 21 September 
2023. We gaan per vliegtuig vanaf Maastricht, een bus brengt ons 
vanuit Noord-Scharwoude daar heen. 
We logeren in een 3 sterren hotel nabij het Heiligdom, 
een prima hotel, schoon, netjes en goed van eten. 
Wij als werkgroep bieden U een mooi programma aan waar we als 
groep meedoen met bijvoorbeeld De Grot viering-De Licht processie 
in de avond,De Sacramentsprocessie en de Internationale hoogmis. 
Onze eigen viering als groep in een mooi kapelletje waar ook ruimte 
is voor onze meegebrachte intensies. Daarnaast ook gezellig een 
terrasje voor een heerlijke cappuccino. 
Mocht U geïnteresseerd zijn om hier graag wat meer over te horen 
en eventueel om U in te schrijven dan kunt U contact opnemen via 
Paul Bergen 06 22370382 of email paulbergen@planet.nl. 
U bent van harte welkom. 

Met vriendelijke groet, 
namens de Lourdeswerkgroep 

Paul Bergen 

mailto:paulbergen@planet.nl
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Het bestuur  van St. Barbara Langedijk   
wenst u en uw naasten      
een voorspoedig Nieuw Jaar  
vol warmte met geluk in grote en kleine dingen. 
 

Deze tekst, en nog veel meer nuttige informatie over 
St. Barbara Langedijk, zult u vinden als u  
onderstaande QR-code scant met uw mobiel. 

 

We hopen dat u in het nieuwe jaar deze stap eens 
wilt wagen! 
Misschien is de eerste keer spannend, maar het 
werkt perfect.  
Ook lid worden van een bijna honderdjarige maar 
nog zeer bij-de-tijdse en springlevende 

uitvaartvereniging? Kijk dan zeker via de code, of via 
www.stbarbaralangedijk.nl . 

 met hartelijke groet,  
Uitvaartvereniging St. Barbara Langedijk 

 
Nieuws van het KVG 

 
 

Vrijdag 20 januari 2023 organiseert het KVG weer een 
klaverjasavond in de Kloosterhof. 
Bent u een kaartliefhebber, dan nodigen wij u uit voor een heerlijk 
avondje ontspanning. 
Aanvang 19.30 uur. De kosten zijn € 5,00 inclusief een kopje thee of 
koffie en er zijn leuke prijsjes te winnen. 
 

http://www.stbarbaralangedijk.nl/
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Alpha-cursus 
Als 37 jarige vrouw, kwam ik na vele interessant omzwervingen over 
de aarde, weer thuis in Langedijk, waar ik ben opgegroeid. 
 

Tijdens de ‘stilstand’ van de pandemie bleef ik 
onderweg, maar dan in geestelijke zin. Mijn 
verlangen begon uit te gaan naar zingeving, 
betekenis en verbinding.  Maar door de 
dagelijkse beslommeringen, sneeuwt dit onder. 
Herken je dit?  
Dan hoop ik een periode samen te komen in iets 
dat ‘Alpha’ heet! 
 

Waarvan ik heb gehoord en waarvan ik sterk het vermoeden heb, 
dat het ons kan helpen om vorm te geven aan de reis van ons leven. 

Groetjes, Rianne Dekker 
 

Inmiddels hebben wereldwijd ruim 25 miljoen mensen een Alpha-
cursus gevolgd. Zij hebben op een 
vriendschappelijke manier kennis gemaakt met 
het christelijk geloof.  
Kijk voor info op www.alphacursus.nl. 
 

Ook wij starten op 26 januari met de cursus. 
Heb je nog nooit een Alpha gevolgd?  
Dit is je kans! Ben je gedoopt of niet? Iedereen is welkom! 
 

De donderdagavonden beginnen om 18.00 uur met een gezellige 
maaltijd, daarna kijken we naar een korte film waarin een thema 
wordt geïntroduceerd en waarover je met de andere deelnemers 
doorpraat. Om 21.00 uur sluiten we af.  
Halverwege de cursus is er op zaterdag overdag een moment voor 
bezinning en spiritualiteit. 
 

Kom gerust de eerste avond eens kijken of het wat voor je is. 
 

Data: 26 januari; 2, 9, 16, 18, 23 februari; 2, 9,16 maart 
Locatie: Kloosterhof, Dorpsstraat 514, Noord-Scharwoude 
Info: alpha@sintjandedoper.nl of het secretariaat 0226-312423 
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.  
Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. 
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NIEUWS VAN BUITEN DE PAROCHIE 

Nieuws van de 40 MM 
De 40MM (40.000 meter mars) is de sponsorwandeltocht in West-
Friesland, welke sponsorgeld bijeen brengt om verschillende 
projecten te ondersteunen in de minder ontwikkelde landen. Geheel 
georganiseerd door vrijwilligers wordt al het sponsorgeld besteed 
aan de projecten! 
 

Dit jaar verliep gelukkig weer net als voor corona. De 49e editie telde 
bijna 800 wandelaars en naast de opgehaalde sponsorgelden hebben 
we ook verschillende donaties ontvangen en een mooi bedrag vanuit 
de Rabo ClubSupport. Zo zijn we met elkaar toch in de gelegenheid 
gesteld om iets voor alle goede doelen te kunnen betekenen, vooral 
in deze moeilijke tijden kunnen alle projecten deze hulp goed 
gebruiken. Ook is er twee keer wereldwijd gewandeld!  
 

Dit jaar zijn er 79 projecten die een financiële bijdrage van € 1.250,- 
krijgen vanuit de Stichting 40MM. Met al deze projecten wordt 
contact gehouden door de verschillende werkgroepen en 
contactpersonen in West-Friesland. Zo kunnen we er zeker van zijn 
dat al het geld goed wordt ingezet en krijgen we ook veel 
terugkoppeling met betrekking tot de besteding hiervan, dit is altijd 
erg mooi om te zien. We hebben, vanwege de financiële crisis, waar 
ook de minder ontwikkelde landen mee te maken hebben, het uit te 
keren bedrag per project verhoogd van € 1.000,- naar € 1.250,-. De 
ontvangers hebben aangeven hier heel blij mee te zijn en bedanken 
iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.  
 

Besteding sponsorgelden 
De 79 projecten besteden het sponsorgeld aan lokale, kleinschalige 
projecten die voor een structurele verbetering zorgen. Voor een 
overzicht van alle werkgroepen uit heel West-Friesland en de 
verschillende projecten welke ondersteund worden, kunt u kijken op 
onze website www.40mm.nl.  
 

De 40MM in 2023: een jubileumeditie! 
Een groep enthousiastelingen van de diverse werkgroepen en het 
bestuur is al druk bezig om de 50e editie van de 40MM weer tot een 
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groots succes te maken. Met een korte of lange route willen we 
iedereen de mogelijkheid geven om te genieten van het wandelen in 
het prachtige West-Friese landschap en met uw bijdrage helpen we 
weer vele mensen in de minder ontwikkelde landen.  
Bij het wandelen geldt ‘meedoen is belangrijker dan uitlopen’, dus 
een klein stukje wandelen is al prima! De 40MM is er om 
saamhorigheid te bevorderen met alle mensen in de minder 
bedeelde landen. Alle betrokkenen (wandelaars, sponsors, 
vrijwilligers) doen hier graag een stapje meer voor.  
Om alvast in de agenda te zetten: de 50e 40MM:  

zaterdag 20 mei 2023. 
Tot dan! 

Het bestuur van de 40MM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wishful Singing komt naar de kop van Noord Holland  
vrijdag 24 februari 2023 in de Sint Bonifatiuskerk te Spanbroek 
Onder de titel van “In de gloria” zal Wishful Singing aan het begin 
van de veertigdagentijd een programma ‘Op weg naar Pasen’ 
verzorgen.  
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Wishful Singing zingt 
muziek die de ruimte 
schept om je echt even stil 
te laten staan en zijn; van 
doorvoelde gregoriaanse 
gezangen uit de 
middeleeuwen tot 
levenslustige composities 
van hedendaagse 
componisten. De muziek 
wordt omlijst door inspirerende poëzie, die het concert een extra 
dimensie geeft.  
Vier met Wishful Singing de schoonheid en kracht van de muziek en 
beleef een moment van bezinning en vreugde op weg naar Pasen!   
Met muziek van o.a. Hildegard von Bingen, Henry Purcell, Ola Gjeilo 
en Maurice Duruflé. 
 

Aanvang 20.00 uur Kerk open vanaf 19.30 uur 
Plaats Sint Bonifatiuskerk 
Spanbroekerweg 186 
1715 GV   Spanbroek.  
Organisatie Westfriese Ekklesia en St. Bonifatiusparochie 
Tickets €17,50 te bestellen bij: 
https://www.wishfulsinging.nl/concert/in-de-gloria-spanbroek/ of 
contant bij binnenkomst van  de kerk.  
 
Stille Omgang op zaterdag 18 Maart 2023 
Ieder jaar vertrekt een groep mensen `s morgens vroeg om de 
voettocht Heerhugowaard Noord – Amsterdam te volbrengen. Dit 
vindt plaats op de zaterdag na 15 maart, de dag van het Mirakel van 
Amsterdam in 1345. Een tocht vol bezinning en goede gesprekken. 
`s Avonds laat bezoeken ze de Eucharistieviering in de Krijtbergkerk. 
Aansluitend lopen ze samen met vele andere pelgrims uit heel 
Nederland de Stille Omgang, de tocht door Amsterdam waarin het 
Mirakel van Amsterdam wordt herdacht. 
Ieder heeft zo zijn eigen motivatie om aan deze tocht deel te nemen. 
Ieder ervaart de voldoening om voor zichzelf, maar vooral samen als 
groep, deze pelgrimstocht te volbrengen. 

https://www.wishfulsinging.nl/concert/in-de-gloria-spanbroek/
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Praktische informatie: 
- Ontvangst om 8.00 uur bij de kerk in Heerhugowaard-Noord. 
-  Vertrek rond 8.30 uur na de pelgrimszegen . 
-  De tocht is ongeveer 57 km. Het is echt een flinke tocht met 

stevig tempo, wees daarvan bewust om teleurstelling te 
voorkomen. 

-  Tijdens de tocht hebben we 5 tussenstops waarvan één met 
warme maaltijd. 

-  Er is de hele dag EHBO en een volgbusje aanwezig. 
-  U kunt met de touringcar mee terug rijden, we zijn rond 2.00 

uur `s nachts in Heerhugowaard-Noord. 
-  U kunt ook op eigen gelegenheid terugreizen. 
-  Kosten voor de hele dag, inclusief busreis € 47,50.  

Zonder busreis € 38,50 
-  Er kunnen 80 mensen deelnemen. 
-  Na aanmelden sturen we U het inschrijfformulier. 
-  Eind februari ontvangt U dan de route, aanvullende  

informatie en de deelnemerslijst. 
-  Advies om U zo spoedig mogelijk aan te melden i.v.m. het 

max. aantal deelnemers. Aanmelden kan bij Jan Jong, via de 
mail stilleomganghhw@gmail.com of tel: 06 2278 1488     

                                   Warme groet van het  Stille Omgang comité 
 

Week van gebed 15 t/m 22 januari 
Heer Jezus, U die gebeden heeft dat allen één zouden zijn, 
wij bidden U voor de eenheid onder de christenen, zoals U het wilt, 
en op de manier die U wilt. 
Moge uw Geest ons geven dat wij de pijn van de scheiding ervaren, 
dat wij onze schuld erkennen, en dat wij mogen hopen over alle 
hoop heen. Amen. 
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IN MEMORIAM   

Corrie Mol-Louter (1922-2022) 
Zij werd in Schoorl geboren en heeft in haar lange leven heel hard 
gewerkt. Toen ze achttien jaar werd, was het oorlog. Een tijd 
waarover ze liever niet sprak. Maar de oorlog bracht ook iets goeds, 
want zij kwam in contact met Nico Mol. In 1952 trouwden ze en 
samen kregen ze een mooi gezin van acht kinderen. Corrie zorgde en 
hielp mee in het bedrijf. ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg’ was haar levensmotto. Haar man overleed in 1980. De jaren 
erna ging Corrie op de oude voet verder, tot ze het bedrijf aan haar 
zoons overliet. Er kwam tijd om te wandelen met vriendinnen, toneel 
te spelen, te klaverjassen, fietsen, op huizen passen van familieleden 
en natuurlijk vakanties. Ze genoot enorm wanneer ze alle kinderen 
en kleinkinderen bij elkaar had. Op haar 90ste verhuisde ze naar 
Buitenzorg naar een aanleunwoning. Daar kon ze de eerste tijd, 
dankzij de aandacht en zorg van haar dochter, nog redelijk 
zelfstandig en onafhankelijk wonen. Zij was op zondagmorgen een 
trouwe kerkgangster samen met haar dochter altijd vooraan in de 
kerk. Na haar 100e verjaardag ging haar gezondheid achteruit. Het 
leven was mooi geweest. Op 30 november 2022 is zij vredig 
ingeslapen. 

 
 



 

 

Rondom de Doper 26

  

Marian ten Bruggencate-Sprenkeling (1953-2022) 
Marian is geboren in Sint-Pancras als oudste kind van Jan Sprenkeling 
en Alie Rood. In haar jeugd, net als haar broer, al vroeg zelfstandig, 
doordat moeder alleen een slagerij runde. Op 10 jarige leeftijd 
verhuisde ze naar Oudkarspel, volgde de lagere school en later de 
Ulo waarna ze al jong bij de Rabobank ging werken. Een mooie tijd 
met vriendinnen. Door een vriendin leerde ze Dick ten Bruggencate 
kennen. Een verkeringstijd met briefwisseling was het begin van 50  
jaar samen zijn. Ze trouwden en kregen drie kinderen. Naast haar 
gezin bleef Marian werken. Ze was sociaal betrokken; waren de 
kinderen lid van een vereniging, zette Marian zich daar ook voor in. 
Ze was een liefdevolle verbinder, gastvrij, betrokken naar de ander 
toe, behulpzaam; kortom een duizendpoot met een heel groot hart. 
Ze genoot van haar kleinkinderen, haar tuin, familie en vrienden. 
Helaas werd zij ziek, maar bleef ze knokken want ze kon het leven 
nog niet los  laten. Alles had ze gegeven toen ze op 29 december 
haar ogen voorgoed sloot. 
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VIERINGEN IN DE PAROCHIE SINT JAN DE DOPER 
 

14 – 15 januari 2023: 2e zondag door het jaar 
 

Zaterdag 14 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Veldman,  
lector: C. Engwerda 
 

Zondag 15 januari  om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Ritmisch koor 

De vormelingen van 2023 stellen zich voor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector: uit de 
werkgroep, misdienaars: T. Beijers, A. oosterling, S. Mulder 
 

Maandag 16 januari om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 17 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 
Woensdag 18 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 19 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 20 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 
 

21 - 22 januari 2023: 3e zondag door het jaar 
 

Zaterdag 21 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: kapelaan Juan Andres, koster: T. Beers, lector: G. Buis  
 

Zondag 22 januari  om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Gregoriaans herenkoor 
Voorganger: pastoor J. van Driel, koster: W. Hoogendam,  
lector: R. Mulder, misdienaars: J. Rood, V. Smit, C. Hartholt 
 

Maandag 23 januari om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 24 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 25 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 26 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 27 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering  
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28 - 29 januari 2023: 4e zondag door het jaar 
 

Zaterdag 28 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Veldman, lector: T. Beers 
 

Zondag 29 januari  om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Marja 
Dignum en Piet Kramer 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema,  
lector: J. Oosterling, misdienaars: T. van Diepen, S. Balder, S. Hartholt 
 

Maandag 30 januari om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 31 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 1 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering ‘Monument 
van Troost’ m.m.v. Avondwakekoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: T. Beers, 
misdienaars: M. Huitema, S. Noronah 
 

Het herinneringskruisje wordt teruggegeven aan de familie van: 
 Geertje Danenberg-Goudsblom  Cor Masteling 
 

Donderdag 2 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 3 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 
 

4 – 5 februari 2023: 5e zondag door het jaar 
 

Zaterdag 4 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: G. Leek 
 

Zondag 5 februari om 10.00 uur: Eucharistieviering ‘Teken van 
Eenheid’ m.m.v. Yvonne Leek 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector:  
M. Grootjes, misdienaars: S. Brandsma, N. Noronah, S. Buchinhoren 
 

Maandag 6 februari om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 7 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 8 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 9 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
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Vrijdag 10 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 
 

11 - 12 februari 2023: 6e zondag door het jaar 
 

Zaterdag 11 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam,  
lector: L. Kamp 
 

Zondag 12 februari om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Gregoriaans herenkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, lector: M. Beers, 
misdienaars: M. Huitema, A. oosterling D. Noronha 
 

Zondag 12 februari om 12.00 uur: Familieviering 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam 
 

Maandag 13 februari om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 14 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 15 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 16 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 17 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 
 

18 - 19 februari 2023: 7e zondag door het jaar 
 

Zaterdag 18 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Veldman, lector: G.Beijers 
 

Zondag 19 februari om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Ritmisch koor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: uit de 
werkgroep, misdienaars: T. Beijers, S. Mulder, V. Smit 
 

Maandag 20 februari om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 21 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 22 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering 
‘Aswoensdag’ m.m.v. Gregoriaans herenkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, lector: , 
misdienaars: J. Rood, S. Balder 
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Donderdag 23 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 24 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 
 

25 – 26 februari 2023: 1e zondag in de Veertigdagentijd 
 

Zaterdag 25 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam,  
lector: GJ. De Haas 
 

Zondag 26 februari om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Gregoriaans herenkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, lector: G. Buis, 
misdienaars: T. van Diepen, S. Noronah, C. Hartholt 
 

Maandag 27 februari om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 28  februari om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 1 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering ‘Aswoensdag’ 
m.m.v. Gregoriaans herenkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: H. Tesselaar, 
misdienaars: S. Brandsma, S. Mulder 
 

Het herinneringskruisje wordt teruggegeven aan de familie van: 
Gon Beers-van der Vliet Gretha Rijkes-van der Meer  

     Alie Ligthart-Borst 
 

Donderdag 2 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 3 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering  
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MISINTENTIES 

Zaterdag 14 januari 
In memoriam René. 
 

Zondag 15 januari 
Astrid Bruijn-Offermans en voor Jaap en Co van Helden-van Beek;   
Cor en Dorothea  Masteling-Oud en hun kinderen Freek, Hanna, 
Antoon, Jan, Nic en Cor; Muus Kramer; Hennie Tesselaar; Herman 
Overtoom en dochter Irma; onze Danielle; ouders Paul en Aaltje 
Bergen-Bien en Maartje Blom-Korstman; broer Arie; zwager Cees. 
 

Donderdag 19 januari 
Cor Kortekaas; Dennis Blokdijk; Piet Rietveld; Cor Wokke. 
 

Zondag 22 januari 
We vieren de jaardienst van Cor Masteling; Anneke Henselmans-
overleden familie Masteling; de gebroeders Simon Hendrik, Jan Joan 
en Hendrik Anne Dijt; Willem Glas. 
 

Donderdag 26 januari 
Piet Rietveld; Ria Henselmans-Koopman; overleden families Bruin-
Louwen en Schipper-Jong; Cor Kortekaas. 
 

Zondag 29 januari 
Jan en Agnes Kos-van der Veer. 
 

Woensdag 1 februari  
Annie en Toon Sansen, Jaap en Ria Bruyn; Nic en Baaf van der Fluit-
Schipper; Siem en Marie Ligthart-Schaap, Frank de Lange en Miriam 
Ligthart; Wim en Ellen Nan-Veldman, Hans de Nijs; Herman 
Overtoom en dochter Irma; onze Danielle; ouders Paul en Aaltje 
Bergen-Bien en Maartje Blom-Korstman; broer Arie; zwager Cees. 
 

Donderdag 2 februari 
Dennis Blokdijk; Piet Rietveld; Niek Spaans. dochter Lida, schoonzoon 
Frank; Cor Wokke; Cor Kortekaas. 
 

Zondag 5 februari 
Wil Beijers; Nic en Baaf van der Fluit-Schipper; Theodorus en Martha 
Duijs-Beers en zoon Willem; Piet Terpstra; Gurie Nan-van der Vliet, 
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Johannes Petrus Smit, Johanna Smit-Bleeker; Ria Henselmans-
Koopman; overleden familie Kramer-Bot; Jaap en Nel Beers-van 
Kleef; Wilfriedt de Wildt. 
 

Donderdag 9 februari 
Familie Jongenelen; Piet Rietveld; Cor Kortekaas. 
 

Donderdag 16 februari 
Piet Rietveld; Cor Wokke; Cor Kortekaas. 
 

Zondag 19 februari 
We vieren de jaardienst van Gon Beers-van der Vliet;  Muus Kramer; 
Hennie Tesselaar; Joris Ruijter en zoon Sjors; Tijs en Nel Tesselaar-
Oud; Herman Overtoom en dochter Irma; onze Danielle; ouders Paul 
en Aaltje Bergen-Bien en Maartje Blom-Korstman; broer Arie; zwager 
Cees. 
 

Donderdag 23 februari 
Piet Rietveld; overleden families Bruin-Louwen en Schipper-Jong; 
Cor Kortekaas. 
 

Zaterdag 25 februari 
Jan en Nel Mettes-Mulder en dochter Elles. 
 

Zondag 26 februari 
We vieren de jaardienst van Gretha Rijkes-van der Meer en Alie 
Ligthart-Borst; Arie en Nel Bergen-Apeldoorn, zoon Adriaan; 
overleden familie Masteling. 
 

Woensdag 1 maart  
Alie Ligthart-Borst; Nic en Baaf van der Fluit-Schipper; Siem en Marie 
Ligthart-Schaap, Frank de Lange en Miriam Ligthart; Wim en Ellen 
Nan-Veldman, Hans de Nijs; Herman Overtoom en dochter Irma; 
onze Danielle; ouders Paul en Aaltje Bergen-Bien en Maartje Blom-
Korstman; broer Arie; zwager Cees. 
 

Donderdag 2 maart 
Piet en Marie Bergen-Hoogeboom; Piet Rietveld; Niek Spaans. 
dochter Lida, schoonzoon Frank; Cor Wokke; Ria Henselmans-
Koopman; Cor Kortekaas. 
 


