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GEDICHT 

Ga jij mee op weg naar Pasen zullen wij die weg eens gaan 
nagenieten van de wonderen die Ik telkens heb gedaan? 
 

Ga jij mee op weg naar Pasen met Mij dwars door de woestijn 
waar het moeilijk en heel zwaar is durf jij daar met Mij te zijn? 
 

Gij jij mee op weg naar Pasen stap jij dapper in de boot 
durf jij als de stormen woeden Mij te roepen in jouw nood? 
 

Ga jij mee op weg naar Pasen loop jij naast Mij als Ik ga 
met het kruis tot op die heuvel de hele weg naar Golgotha? 
 

Ga jij mee op weg naar Pasen of ga jij er snel vandoor 
bang dat mensen jou herkennen merken dat jij bij Mij hoort? 
 

Ga jij mee op weg naar Pasen zelfs al is het onverwachts 
en herken jij dan het wonder van de woorden ’t is volbracht? 
 

Ga jij mee op weg naar Pasen dan bereiken wij de plek 
waar de dood is overwonnen Ik voorgoed werd opgewekt, 
waar een nieuwe weg ontstaan is en de toegang is gemaakt 
tot het Vaderhuis hierboven waar de poort steeds openstaat! 
 

Ga jij mee op weg? 
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Abonnementsgeld Rondom de Doper 2023 

Middels deze oproep willen wij u vragen om het 
abonnementsgeld voor de RDD van 2023,     
€ 16,00,  naar ons over te maken onder vermelding van uw 
postcode en huisnummer.  
Dit laatste is voor ons van belang vanwege de vele dubbele 
achternamen.  
Ontvangt u de RDD per post dan is het bedrag € 29,00 
 

Ons rekening nummer is NL 14 RABO 0156 4674 96 t.n.v.  
Parochie Sint Jan de Doper 
Graag voor 1 april betalen.  
Bedankt voor uw medewerking. 
Parochie Sint Jan de Doper 

 
VAN DE REDACTIE   nr. 2   jaargang 44 

Hierboven vindt u het verzoek tot betaling van abonnementsgeld 
2023. 
Het jaar draait alweer en zo gaan we op weg naar Pasen. Pastoor 
heeft weer diverse stukken ter bezinning voor in de Veertigdagentijd 
gevonden. 
Daarnaast is er weer genoeg te lezen over verschillende activiteiten 
die er in de parochie gebeuren, zodat u weer op de hoogte bent. 
 
 

Inleveren kopie  
voor de volgende Rondom de Doper (22 april - 9 juni) vóór 12 april 
aanstaande. NR 3 wordt bezorgd tussen 19-21 april.  
Kopie naar petra.reus@sintjandedoper.nl 
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5 Pastoor aan het woord 
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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 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 
Lia Rezelman, tel. 06-53427129 
 

PCI secretariaat@sintjandedoper.nl 
 

Rouwondersteuning Marry Beers, tel. 06-52212676. 
 
 

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
mailto:secretariaat@sintjandedoper.nl
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PASTOOR BRUNO AAN HET WOORD   

Beste parochianen, 
 

Wij zijn al in de Veertigdagentijd, en het is bekend dat dit voor ons 
geloof een tijd van bezinning en inkeer is. Het woord bezinning is te 

koppelen aan het 
woord gebed, maar 
het woord 
inkeer/bekeren 
blijft ons vreemd, 
want misschien 
roept dit woord in 
ons de vraag op: 
’waarmee moet ik 

me bekeren?’ 
Voor ieder van ons is het steeds moeilijker te kunnen beseffen en te 
bekennen welke onze fouten zijn en hoe wij daardoor onze naaste 
ook ‘pijn’ bezorgen. 
Tijdens een familieviering hebben wij naar aanleiding van het 
Evangelie van die dag met de kinderen de Tien Geboden 
doorgenomen en zijn wij samen tot de conclusie gekomen dat God 
ons deze niet gegeven heeft  om ons leven te beperken maar om ons 
te helpen in de liefde tot onszelf, tot God en tot de naasten.   
Net als bijvoorbeeld Adam, Eva en Kaïn voeren wij een innerlijke 
strijd om onze tekortkomingen te aanvaarden, en net zo gemakkelijk 
geven wij de schuld aan de ander. Dit gebeurde ook met de Heilige 
Petrus op het moment dat hij ondervraagd werd of hij een vriend 
van Jezus was. Ook is het verhaal bekend over Judas hoe hij Jezus 
voor dertig zilverlingen verkocht heeft en ook wat er daarna nog  
gebeurde. In de daad van Judas kunnen wij zien dat in hem de 
nederigheid ontbrak om bij Jezus te komen en zijn excuses aan te 
bieden zoals Petrus gedaan heeft. 
Voor ieder van ons is het wel moeilijk om dit te doen want het is een 
worsteling met onze hoogmoed, en tevreden met iemand te zijn 
gaat niet over het minder te voelen voor de ander maar in vrede 
zichzelf te zijn.  
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Hiermee kan ons geloof veel helpen, want wij weten dat in ons 
geloof de vergiffenis van de zonden centraal staat en hoe Jezus dit 
als eerste gedaan heeft om ons een goed voorbeeld te geven. 
 

Het is wel waar dat wij dit ook kunnen doen, maar niet met onze 
eigen kracht maar wel met die van Gods Geest. God heeft ons al 
deze Geest geschonken met de Doop, maar Hij blijft het ons 
schenken via de sacramenten en het gebed.  
 

Wij zijn geschapen door een daad van liefde en het is belangrijk dat 
wij deze liefde leren koesteren en voeden om in die broederschap te 
kunnen leven die God in Jezus Christus voor ons bedoeld heeft. 
 

Jezus heeft ons geleerd hoe het gebed in Zijn leven centraal stond en 
hoe Hij hiervoor tijd nam. 
In de Evangelies lezen wij hoe het voor Hem een wapen werd om 
tegen de bekoringen van de duivel te strijden. 

 
Te strijden zit vast in ons leven op aller leeftijden en op aller 
gebieden, daarom kunnen wij het voorbeeld van Jezus overnemen 
om van het gebed ons dagelijks wapen te maken, zodat wij ook alle 
weerstand kunnen bieden tegen verleidingen en de innerlijke vrede 
te hebben. 
Zodoende mogen wij steeds meer meemaken hoe God bij ons staat 
en ons helpt en hoe in ons een groot gevoel van dankbaarheid 
ontstaat door de goedheid van God te ervaren in ons leven. 
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Deze dankbaarheid zet ons open voor de liefde en de zorg van God 
voor ons. Dit is wat de Katholieke Kerk bedoeld met het woord 
bekering, open te staan voor de Gods Barmhartigheid om deze 
Liefde, deze Vergiffenis, deze Verzoening die God ons in Jezus 
schenkt te willen ontvangen. 
 

Ik hoop dat wij van deze tijd gebruik maken om een innerlijker 
intimiteit met God de Vader te hebben om meer diepgang aan ons 
belangrijkst feest te geven dat Pasen is. 
 

Moge onze Moeder de Maagd Maria koningin van de Vrede ons 
hiermee helpen. 

Pastoor Bruno Sestito 
 

“Keert tot Mij terug, van ganser harte, 
met vasten, met treuren en met rouwen. 

Scheurt uw hart en niet uw kleren, 
keert terug tot de Heer uw God, 

want genadig is Hij en barmhartig, 
lankmoedig en vol liefde, 

en Hij heeft spijt over het onheil.” 
Joël 2, 12-13 

 
Een persoonlijk gesprek met pastoor? 

Dit is altijd mogelijk ,bel of mail voor een 
afspraak 
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Vasten: blijf staan, kijk en kom terug! 
Preek van Paus Franciscus op Aswoensdag 14 februari 2018- Santa Sabina  
 

De Vastentijd is een gunstige 
tijd om de wanklanken van 
ons christenleven te 
corrigeren en de steeds 
nieuwe, blije en hoopvolle 
verkondiging op te vangen 
van het Pasen van de Heer. De 

Kerk stelt ons in haar moederlijke wijsheid voor bijzonder aandacht 
te verlenen aan al wat ons hart van gelovige kan verkillen en 
afstompen.   
 

De bekoringen waaraan wij blootgesteld worden, zijn talloos. Ieder 
van ons kent de 
moeilijkheden waaraan 
hij het hoofd moet 
bieden. En het bedroeft 
hem vast te stellen dat 
ten overstaan van de 
dagelijkse 
wederwaardigheden, 
stemmen zich verheffen 
die gebruik maken van het lijden en onzekerheid, om wantrouwen te 
zaaien. En waar de vrucht van het geloof, de liefde is – zoals Moeder 
Theresa van Calcutta graag herhaalde – is de vrucht van het 
wantrouwen, apathie en resignatie. Wantrouwen, apathie en 
resignatie: demonen die de ziel van het gelovige volk uitbranden en 
verlammen.  
 

De Vasten is een kostbare tijd om die laatste te verjagen, evenals 
andere bekoringen, en ons hart opnieuw te doen kloppen op het 
ritme van Jezus’ Hart. Heel deze liturgie is van die gevoelens 
doordrongen en wij zouden kunnen zeggen dat ze de echo zijn van 
drie woorden die ons gegeven worden om “het hart van de gelovige 
te verwarmen”: blijf staan, kijk en kom terug.   
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Blijf even staan, laat die agitatie en onzinnige wedloop die het hart 
met bitterheid vullen, omdat men nooit ergens aankomt. Blijf staan, 
laat die injectie om gehaast te leven, die versnippert, verdeelt en 
uiteindelijk de tijd voor het gezin, voor vriendschap, voor de 
kinderen, grootouders, de tijd van de belangloosheid ... de tijd van 
God vernietigt.  

Blijf even staan ten overstaan van 
de noodzaak om gezien te 
worden, door iedereen gezien te 
worden, ononderbroken op de 
affiche te prijken, wat de waarde 
doet vergeten van geborgenheid 
en ingetogenheid.  

 

 Blijf even staan ten overstaan van de hooghartige blik, het vluchtige 
en minachtende commentaar dat ontstaat uit 
het vergeten van tederheid, medeleven en 
respect in de ontmoeting met anderen, 
vooral degenen die kwetsbaar zijn, gekwetst 
en zelfs zij die verwikkeld zijn in zonde en 
fouten.  
 

Blijf even staan ten overstaan van de obsessie 
om alles onder controle te willen hebben, 
alles te weten, alles te verwoesten, wat 
voortkomt uit het vergeten van dankbaarheid 
voor de gave van het leven en zo veel 
gekregen goeds.  
 

Blijf even staan ten overstaan van het oorverdovend lawaai dat onze 
oren doet verkwijnen en verdoven en dat ons de vruchtbare en 
scheppende kracht van de stilte doet vergeten  
 

Blijf even staan ten overstaan van de houding die steriele, 
onvruchtbare gevoelens bewerkt, die voortvloeien uit geslotenheid 
en zelfmedelijden en die ertoe brengen dat men vergeet naar de 
anderen te gaan om last en leed te delen.  
 

Blijf even staan ten overstaan van het onmiddellijke, momentane en 
voorbijgaande, die ons van onze wortels beroven, van onze banden, 
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van de waarde van afgelegde weg en van het feit te beseffen dat we 
altijd onderweg zijn.  
 

Blijf even staan om te kijken en te beschouwen!  
 

Kijk naar de tekens die beletten dat de liefde gedoofd wordt, die de 
vlam van het geloof en de hoop levend houden. Levende gezichten 
van Gods tederheid en goedheid, die werkzaam is in ons midden.  
 

Kijk naar het gelaat van onze gezinnen, die zich dag na dag blijven 
inzetten, met veel inspanning, om vooruit te gaan in het leven en die 
tussen druk en moeilijkheden niet ophouden alles te proberen om 
van hun huis een school in liefde te maken.  
 

Kijk naar de interpellerende gezichten van onze kinderen en 
jongeren, dragers van de toekomst en van hoop, dragers van een 
morgen en van een potentieel die toewijding vragen en 
bescherming. Levende kiemen van liefde en leven die zich altijd een 
doorgang banen doorheen onze bekrompen en egoïstische 
berekeningen.  
 

Kijk naar het gelaat van 
onze oude mensen, 
getekend door de tijd die 
voorbijgaat; gezichten die 
het levend geheugen 
dragen van onze volken. 
Gezichten van Gods 
werkzame wijsheid.  
 

Kijk naar het gezicht van 
onze zieken en van allen die voor hen zorgen; gezichten die, in hun 
kwetsbaarheid en dienstbaarheid, ons herinneren dat de waarde van 
elke mens nooit kan herleid worden tot een kwestie van berekening 
of nuttigheid.  
 

Kijk naar het berouwvol gelaat van allen die hun fouten proberen te 
verbeteren en die in hun ellende en kwalen vechten om de toestand 
te veranderen en vooruit te gaan.  
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Kijk en beschouw het gelaat van de Gekruisigde Liefde die vandaag 
op het kruis drager blijft van hoop; de hand uitgestoken naar wie 
zich gekruisigd voelt, die hun leven ervaren onder het gewicht van 
hun mislukkingen en ontgoochelingen.  
 

Kijk en beschouw het concrete gelaat van Christus, gekruisigd uit 
liefde voor iedereen, zonder uitzondering. Voor iedereen? Ja, voor 
iedereen. Naar Zijn gelaat kijken, is de hoopvolle uitnodiging van 
deze Vastentijd om de demonen van wantrouwen, apathie en 
resignatie te overwinnen. Gelaat dat ons aanspoort om uit te 
roepen: het Rijk van God is mogelijk!  
 

Blijf staan, kijk en kom terug. Keer 
terug naar het Huis van uw Vader. 
Kom terug, zonder angst, naar de 
open en ongeduldige armen van 
uw Vader, rijk aan erbarmen, die 
op u wacht.  
 

Kom terug! Zonder angst, het is de 
gunstige tijd om terug te keren 
naar het huis, naar het huis “van 
mijn Vader en uw Vader”. Het is de 
tijd om het hart te laten raken .... 
Op de weg van het kwaad blijven, is slechts een bron van illusie en 
droefenis. Het ware leven is helemaal anders en ons hart weet dat 
goed. God wordt het niet moe en dat het nooit moe worden de hand 
uit te steken.  
 

Kom terug, zonder angst, om Gods tederheid te ervaren die geneest 
en verzoent.  
 

Laat de Heer de kwetsuren genezen van de zonde en de profetie 
vervullen, tot onze vaderen gesproken: “Ik zal u een nieuw hart 
geven en een nieuwe geest in u uitstorten; Ik zal het stenen hart uit 
uw lichaam verwijderen en een hart van vlees geven” (Ez. 36, 26) .  
 
                                 Blijf staan, kijk en kom terug!  
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Waarom bidden we in de heilige mis voor onze doden? 
 

Vanaf de vroegste tijden heeft 
de Kerk de nagedachtenis van 
de overledenen in ere 
gehouden en heeft zij 
stemrechten ten gunste van 
hen aangeboden, vooral in het 
eucharistisch offer, zodat zij, 
eenmaal gezuiverd, de zalige 
visie van God kunnen 
bereiken.  
 

In het Oude Testament (OT) 
spreken we van gebed voor de 
overledenen opdat "ze verlost 
mogen worden van hun 
zonden" (II boek Makkabeeën 
12,45); dit is een van de 

weinige referenties van het OT. Vanaf het allereerste begin heeft de 
Kerk het gebed voor de rust van de overledene altijd begunstigd als 
uitdrukking van een band van genegenheid in het geloof die ons 
bindt aan de overledenen. In het boek de Belijdenissen vertelt St. 
Augustinus deze episode: zijn moeder, St. Monica, had hem, voordat 
ze stierf, aanbevolen: "Begraaf dit lichaam van mij waar je maar wilt, 
zonder je er zorgen over te maken. Ik smeek je om slechts één ding: 
onthoud mij, waar je ook bent.", voor het altaar van de Heer" 
(Belijdenissen 9,11, 27). 
 

Als God liefde is en met Hem is er een band van liefde, als we 
eenmaal sterven, is onze ziel gehuld in het licht van het eeuwige 
leven en zullen we de eersten zijn die indien nodig gezuiverd willen 
worden. Een beetje zoals een minnaar die zijn geliefde schoon en 
goed gekleed wil presenteren. Uitgaande van het voorbeeld: elke ziel 
voelt, voordat ze voor altijd bij God is, zichzelf - als door een zeer 
zuiver kristal - in zijn schijnende licht en bron van alle vrede zien, zelf 
de behoefte om gezuiverd te worden van wat haar zonden zogezegd 
hebben ingelegd in de geest en doofde het af. Op deze "reiniging" 
kan in het leven echter worden geanticipeerd met gebeden en 
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liefdadigheid; met de dood kunnen we niet meer bidden of iets 
anders voor onszelf doen. In het hiernamaals kan echter wie leeft de 
overledene helpen (=suffrageren) bij de uiteindelijke zuivering in het 
hiernamaals.  
Hoe? Door ze aan te bieden wat je voor jezelf kunt doen als je leeft. 
De grootste en meest effectieve actie is echter de Heilige Mis waarin 
Jezus, de enige bemiddelaar, tussenbeide komt bij de hemelse Vader 
voor de levenden en de overledenen. Hij nam alle zonden op zich 
van alle mensen, levend of dood. Elke mis is altijd de hernieuwing 
van het Pasen van dood en verrijzenis van Jezus Christus. 
 

Heilige Pier Damiani, Petrus Damiani, was 
een Italiaanse kerkhervormer en theoloog die rondom de 11e eeuw 
leefde. Het is bekend, dat hij een mis voor de dierbare overledenen 
heeft laten opdragen.  
Sint Pier Damiani, nog een kind, verloor zijn vader en moeder. Hij 
werd opgevangen door zijn broer, die hem hard behandelde en hem 

gebrek aan brood 
en kleding liet 
hebben. Op een 
dag vond hij een 
zilveren munt op 
straat, zonder de 
eigenaar te 
kennen. Stel je 
voor, wat een 
vreugde voor de 
kleine Pierino! Het 
leek hem dat hij 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
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een schat had gevonden, en hij dacht er meteen aan om voor 
zichzelf een hoed, schoenen, een jas te kopen; allemaal dingen die 
hij nodig had! Op dat moment herinnert hij zich de vader en moeder 
die hij niet meer heeft, zijn ogen vullen zich met tranen en hij rent 
om die munt naar een priester te brengen, zodat hij de Heilige Mis 
kan opdragen voor zijn arme doden. Zou je het geloven? Vanaf die 
dag, beschermd door de heilige zielen van het vagevuur, veranderde 
zijn fortuin. Een andere broeder pikte hem op, liet hem studeren, en 
Pier Damiani werd priester, bisschop, kardinaal, heilige. Hier is 
opnieuw te zien hoe een enkele mis, gevierd voor de zielen in het 
vagevuur, het principe van enorme voordelen is geweest.  
"Zij die sterven in de genade en vriendschap van God, maar 
onvolmaakt gezuiverd zijn, hoewel ze zeker zijn van hun eeuwig heil, 
ondergaan niettemin een zuivering na hun dood, om de heiligheid te 
verkrijgen die nodig is om de vreugde van de hemel binnen te gaan" 
( Catechismus, punt 1030). 
 

"De Kerk noemt het vagevuur deze laatste zuivering van de 
uitverkorenen, die heel anders is dan de bestraffing van de 
verdoemden" (Catechismus, nr. 1031). 
 

 
 

Communicanten lopen een lichtprocessie in Onze Lieve vrouw ter Nood 
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EVEN BIJPRATEN 

• We hebben afgelopen maand afscheid genomen van  
Annie Jongenelen, Luc Slippens, Riet Brammer-Ursem,  
Gerard Stoop, Tineke Gerrits-de Vries, Annie Vonk-Schuit en 
Els Traa-Schavemaker. Wij wensen hun nabestaanden sterkte.  

• 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. 

• Er zijn al veel misintenties opgegeven voor dit jaar, heeft u er 
ook al aan gedacht? Opgeven kan met het formulier achterop de 
RDD of via d email naar secretariaat@sintjandedoper.nl 

• Tijdens de vieringen bidden we steeds voor de communicanten, 
vormelingen en bruidsparen die zich voorbereiden op een 
sacrament. Wilt u hen ook in uw gebeden gedenken? 

• Vrijdag 31 maart om 19.00 uur klinkt het Stabat Mater in de 
kerk. Een zes tal muzikanten en zangeressen brengen dit tot 
uitvoering. U bent van harte welkom, aan het einde is er een 
deurcollecte. Het is de moeite waard om dit een keer mee te 
maken. 
 

 
65 jaar getrouwd en beide 90 jaar, 

Tinus en Afra Baltus 

mailto:secretariaat@sintjandedoper.nl


 

Rondom de Doper - 16 -

  

ACTIE KERKBALANS 2023 
In januari is de  Actie Kerkbalans van start 
gegaan. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag 
voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie 
hebben parochianen een brief ontvangen met 
het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage.   
 

Voor de kerk van morgen 
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons 
van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we 
als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te 
zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om 
uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich 
hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen 
mogelijk. 
 

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door 
het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden 
om een financiële bijdrage over te maken. In 2022 was de 
gezamenlijke toezegging voor de Actie Kerkbalans ruim € 96.000,--. 
Een mooi bedrag wat hard nodig is om samen kerk te zijn. Op 15 
februari van dit jaar hebben wij al € 37.500,00 mogen ontvangen.       
 

Heel fijn dat u de kerk financieel blijft steunen in moeilijke tijden.  
 

We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden 
en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar 
zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze 
steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-
zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven. 
 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar 
parochianen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans. U kunt uw 
bijdrage ook digitaal overmaken op NL64 RABO 03466 09 100 t.n.v. 
Parochie Sint Jan de Doper, onder vermelding van uw postcode en 
huisnummer.  
 

Alvast veel dank voor uw bijdrage! 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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LEZING LIJKWADE VAN TURRIJN 

In het week van 12 - 19 maart is er in de kerk een tentoonstelling van 
de lijkwade van Turijn. 
Zondag 19 maart is er een lezing om 11.45 uur, na de viering is er 
eerst koffie in Kloosterhof, waarna de lezing begint in de kerk. 

 
We nodigen u allen uit om te komen luisteren naar een hele 
interessante en inspirerende lezing over de lijkwade van Turijn. 
 

Het is vrijwel zeker dat dit de lijkwade is die gebruikt werd bij de 
graflegging van Jezus en dat de afdruk hoogstwaarschijnlijk is 
ontstaan bij zijn verrijzenis. De echte lijkwade wordt bewaard in 
Turijn en is in het bezit van de Paus. In de kerk is er dat weekend een 
tentoonstelling opgesteld met een duplicaat van deze lijkwade en 
verschillende attributen die duidelijk maken hoe groot het lijden van 
Jezus is geweest en hoe groot het offer was dat hij voor ons heeft 
gebracht. 
 

-  Ontdekking van stuifmeelkorrels van planten die alleen 
groeien in Israël.  

-  De muntstukken die zijn ogen sluiten kwamen uit Judea en 
zijn geslagen rond 30 na Christus.  

-  De aanwezigheid van menselijk bloed met bloedgroep AB op 
plaatsen waar Jezus verwond werd.  

-  Zanddeeltjes bij de knieën met dezelfde chemische 
samenstelling als het zand in Jeruzalem. 

-  Er zijn geen verfresten gevonden. Alleen verkleuringen die 
door veel licht of straling op het doek kunnen zijn ontstaan, 
die uiteindelijk een driedimensionaal beeld van een man 
geven.  

-  Naast de replica van de lijkwade kunt u ook een 
driedimensionale foto en een reconstructie van het beeld van 
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Jezus in het graf, de doornenkroon, het geselwapen en de 
spijkers bekijken. 

 

Is Jezus van Nazareth de Zoon van God? Zijn kruis, Zijn ouders, Zijn 
leven, Zijn dood, Zijn verraad, Zijn lijden. Wil je het horen en zien 
met je eigen ogen? Nieuwsgierig geworden? Kom dan luisteren en 
kijken naar de tentoonstelling over Zijn lijkwade. Deze lezing is voor 
iedereen toegankelijk, jong en oud. 
 

   
  

 
Na de opening van de carnavalsmiddag van de KBO in Kloosterhof, 
heeft pastoor de kerk laten zien aan Burgemeester Poorter. Later 
komt hij terug om de parochie te leren kennen 
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NIEUWS UIT DE PAROCHIE 

1e Heilige Communie 
 Met een kleine groep zijn we in januari begonnen met het 1e 
communieproject ‘Blijf dit doen’. Meteen na de 1e bijeenkomst 
groeide de groep uit naar 11 communicanten. We komen bij elkaar 
op de zondagmorgen, dat bleek in de drukke agenda’s van 
communicanten en ouders de beste keus. Er wordt gebeden, 
gelezen, geknutseld en met elkaar gelachen. In februari zijn we op 
een zaterdagmiddag naar Onze Lieve vrouw ter Nood in Heiloo 
geweest. De Blauwe zusters leidden ons rond en vertelden veel over 
het Heiligdom. Dat maakte toch wel indruk op de kinderen. We 
hebben de middag afgesloten met een processie met kaarslicht over 
het heiligdom. Nu het veertigdagentijd is, wordt dit ook een 
onderwerp in het project, met daarbij alle belangrijke dagen rondom 
Pasen. Het is een enthousiaste groep die samen met hun ouders op 
weg is naar het sacrament van de Heilige communie dat zij op 
zondag 4 juni om 10.00 uur ontvangen.  

 

 

Met opdrachten door de kloostertuin o.l.v. één van de Blauwe zusters 
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De meeste vormelingen waren aanwezig toen zij voorgesteld zijn 
 

Vormselproject 
In december zijn de vormelingen van start gegaan met het project 
‘Sta op en ga’. Ook hier kwamen er extra vormelingen bij na de 1e 
avond. Dat was dus al een mooi begin. Op vrijdagavond zijn de 
bijeenkomsten in Kloosterhof, dan werken we aan het project. Wie 
ben jij? Wat zijn de sacramenten? Hoe bidden we? En nog meer. Ook 
Aswoensdag en de veertigdagentijd met de Goede Week worden 
besproken. Daarbij worden de vormelingen ook uitgenodigd om  de 
verschillende activiteiten mee te vieren. Ze leren steeds weer iets 
wat ze ook verder vormt. Samen op weg naar het vormsel op vrijdag 
16 juni om 19.00 uur.  
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De 40 MM bestaat 50 jaar! 
Ergens in de jaren 80 
begon mijn moeder, Cok 
Mol-Louter, de 40 MM te 
lopen, samen met haar 
wandelvriendin Annie 
Kraakman en in de eerste 
jaren ook met haar 
jongere zussen. Na een 
paar jaar kreeg ik ook het 

wandelvirus te pakken en kreeg de 40 MM de voorkeur boven het 
kano-weekend. Een jaarlijks terugkerend festijn, al is het in de 
coronatijd niet doorgegaan. De 40 MM, afkorting voor 
veertigduizend meter mars, is niet zomaar een sponsortocht.  Het is 
ieder jaar weer een happening, met een uitstekende verzorging en 
bijna altijd goed weer. Onder de deelnemers heerst er een 
geweldige sfeer, waarbij al wandelend mensen elkaar aanmoedigen 
en een praatje maken. Soms loopt het hele gezin met vaak nog jonge 
kinderen.                                                         
De missiegroepen uit de hele omgeving bemensen de stempelposten 
en delen vaak een versnapering uit. Na ongeveer 8 km is er al koffie 
of thee en limonade en na 12 km weer een tweede bakkie. Verder 
zijn er stempelposten waar o.a. krentenbollen en drinken voor 
onderweg wordt aangeboden en worden er pannenkoeken 
gebakken.             
De route is zeer afwisselend, we lopen twee of drie keer langs het 
IJsselmeer, soms door een boomgaard, langs leuke dorpen met 
authentieke huizen en boerderijen.        
De dorpsbewoners langs de route zijn ook heel betrokken bij de 
lopers. Zo heb ik meegemaakt dat iemand na zijn werk, zijn 
accordeon pakte en langs de weg marsmuziek begon te spelen. En 
de plaatselijke fanfare laat zich ook niet onbetuigd. Kortom er valt al 
wandelend veel te beleven. En vanzelfsprekend hoef je geen 40 km 
te lopen, want er zijn korte en langere routes en zou je toch 
onderweg willen stoppen, dan kan dat, want er rijden regelmatig 
bussen langs de route die de wandelaars weer naar de finish rijden. 
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Ook de EHBO is aanwezig en er zijn plekken waar je van het toilet 
gebruik kan maken.  
Mijn moeder heeft de 40 MM ongeveer 30 keer gelopen, heel 

precies weet ik het niet. De eerste keer 
liep ze zo’n 30 km, het tweede jaar 35 
km en daarna steeds 40 km. Als ze dan 
thuiskwam ging ze gewoon eten koken. 
Ik had last van blaren, maar zij nooit.               
Op haar 81e liep ze voor het laatst 40 
km, met nordic walkingstokken, daarna 
ging ze langzaam afbouwen. En ze zei 
dat ze ermee stopte als ik een 
wandelmaatje had.                 
Dat werd Gerard, een jeugdvriend, die 
in 2018 ook het 40MM virus opliep, 
maar mijn moeder zat wel bij de finish 
om ons te verwelkomen. Vorig jaar was 

ze er nog bij.                                                                                           
Ze is eind november op 100-jarige leeftijd overleden en ik zal haar 
levendige betrokkenheid en aanwezigheid bij de finish zeker missen.                                                       
Maar de zaterdag in het hemelvaartweekend loop ik de, inmiddels 
50- jarige, 40 MM. Loop je mee?   

Marga Mol                                                                                                                                           
 

 
 
 
 

 
De 50ste editie van de 40MM 

– de gezelligste sponsorwandeling in West-Friesland! – 
 
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 
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georganiseerd door vrijwilligers wordt al het sponsorgeld besteed 
aan de projecten.  
 

Wij als bestuur zijn enorm trots! 
Dit jaar staat er een feestelijke editie op de planning, de 40MM 
wordt namelijk voor de 50ste keer georganiseerd. Wat een prestatie 
om al zo lang en elk keer weer een mooie route te maken en ervoor 
te zorgen dat het de wandelaars op de dag zelf aan niks ontbreekt. 
Denk aan gezelligheid langs de route, lekkere verse appels, 
pannenkoeken, een bakje koffie en ga zo maar door. Dit jaar pakken 
we het groots aan en maken we er een onvergetelijke editie van! Nu 
maar alvast hopen dat het weer meezit die dag.  
 

Wandel je mee op zaterdag 20 mei 2023? 
In coronatijd kon je lokaal wandelen in de buurt waar je woont of op 
een plek die je mooi vond. Dit jaar is dat niet zo. We gaan voor de 
ouderwetste versie: alleen wandelen op de dag zelf. De digitale 
inschrijving is via onze website www.40mm.nl en is geopend vanaf 
het Paasweekend (zondag 9 april 2023) Het is niet mogelijk om een 
papieren inschrijfformulier op te halen.  
 

Hoeveel sponsorgeld ga je ophalen? 
Je kan je voor een vast bedrag per kilometer laten sponsoren, maar 
je kan ook vragen of je voor een vast bedrag gesponsord kan 
worden, ongeacht hoeveel kilometer je loopt. De keuze is aan jezelf. 
Denk bij het zoeken van sponsors aan bijvoorbeeld je familie, 
vrienden, collega’s of buren. Het sponsorgeld maak je achteraf aan 
ons over.  
 

We zijn op zoek naar leuke ideeën om wandelaars aan te moedigen 
mee te doen! 
Heb je een goed idee? Neem dan contact op met Chantal de Lange-
Dijkstra via 06-51269629 of via dijkstrachantal@hotmail.com. Om je 
alvast een beetje op weg te helpen, hierbij een idee: regel een 
bedrijf om je te laten sponsoren en loop de wandeling in 
bedrijfskleding van de sponsor. Zorg dan dat je met een zo groot 
mogelijke groep loopt. Of woon je vlakbij of aan de route en vind je 
het leuk om een groep wandelaars in het zonnetje te zetten? Dan 
kun je er aan denken om happen en trappen aan te bieden, maar 

http://www.40mm.nl/
mailto:dijkstrachantal@hotmail.com
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dan in de wandelvorm natuurlijk. De ideeën zullen gepromoot 
worden via Facebook en onze nieuwsbrief.  

We zien je graag op zaterdag 20 mei 2023! 
 
Wie komt ons collectantencollege versterken? 
Wij zijn dringend op zoek naar 2 (meer mag ook!) vrijwilliger(ster)s) 
die deel willen uitmaken van het Collectantencollege Sint Jan de 
Doper. 
 

Wat doet het Collectantencollege? 
Het verzorgen van de collecte tijdens de vieringen op zondag, 
zaterdag, feestdagen en de 1e woensdag van de maand (Monument 
van Troost) in onze prachtige St. Jan de Doper.  
 

Ingewikkeld? Nee. Belangrijk? Ja! 
Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilliger(ster)s die op basis van 
een vast schema, eens in de drie weken afwisselend de collecte 
verzorgt. Daarmee heeft het Collectantencollege een belangrijk 
aandeel in de financiële huishouding van onze mooie Sint Jan de 
Doper. Onze Sint Jan de Doper die wij natuurlijk graag in stand willen 
blijven houden! 
Voor meer informatie en aanmelding:       Kees Kraakman 

0226-317350 
 cj.kraakman@quicknet.nl 

 
Vastenaktie 2023 

Bij deze Rondom de Doper heeft u 
ook het vastenzakje gevonden. Op 
het laatste moment is er nog een 
nieuw project toegevoegd:  
De aardbevingsramp in Turkije en 
Syrië . 
Na de eerste aardbeving was de 

toestand in deze landen al vreselijk: voedseltekorten, gebrek aan 
brandstof voor verwarming, benzine op rantsoen, waterleidingen en 
elektriciteitsnetwerken verwoest, huizen onbewoonbaar, duizenden 
doden, gewonden en vermisten. 

De Vastenactie, onze steun is hard nodig. 

mailto:cj.kraakman@quicknet.nl
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Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk 

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

Breken en delen 
Het ‘breken en delen’ in Marcus 6,30-44, staat bekend als 'het teken 
van de broden'. Jezus onderwijst een grote menigte en het wordt al 
laat. Daarom stellen zijn leerlingen voor de mensen weg te sturen, 
zodat zij iets te eten kunnen kopen. Jezus echter stelt voor deze 
mensen eten te geven. Opvallend genoeg laat ook deze 
evangelietekst zich lezen vanuit sociaaleconomisch perspectief. 
Iedereen at en werd verzadigd (vers 42). 
Wezenlijk in deze tekst zijn vijf werkwoorden: de broden nemen, 
opzien naar de hemel, de zegen uitspreken, breken en delen. Deze 
vijf werkwoorden komen veel verder in het Evangelie in dezelfde 
volgorde terug bij het laatste avondmaal. En hier belicht de eerste 
tekst dus de tweede. Het gaat om een nieuwe manier van leven! 
Is deze maaltijd nog altijd belangrijk? Ja, zolang hij (de maaltijd) 
relatief eenvoudig en altijd inclusief is (iedereen at en werd 
verzadigd). Waar deze eenvoud en exclusiviteit ontbrak, was dat 
voor Paulus reden om zich boos te maken als hij ziet dat maaltijden 
uit de hand beginnen te lopen. In zijn eerste brief aan de Korintiërs 
lezen we: 'Van wat u hebt meegebracht eet u alleen zelf, zodat de 
een honger heeft en de ander dronken is' (1 Korintiërs 11,21). Zo 
moet het dus niet! Hoe dan wel, dat zegt hij even later in vers 33: 
'Wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd'. 
De ene maaltijd is de andere niet! 
Hoe zit dat bij ons? Breken en delen wij de maaltijd alleen met 
degenen die wij kennen, die ons liefzijn? Dan zijn we dus niet 
inclusief. Breken en delen wij ons voedsel werkelijk met elkaar en 
met name met hen die veel minder hebben dan wijzelf, of die 
helemaal niets hebben? Deze weken en maanden gaat onze 
aandacht terecht uit naar de slachtoffers van oorlogs- en 

http://www.steunfonds-langedijk.nl/
mailto:secretaris@steunfondslangedijk.nl
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natuurgeweld. Maar ook op onze dorpen zijn er mensen die onze 
aandacht, ons ‘breken en delen’ met hen bijzonder nodig hebben. 
SISL probeert zo goed mogelijk in die zorg op onze dorpen te 
voldoen. Help ons helpen door uw gift aan SISL. Namens al die 
mensen die uw/onze hulp hier zo hard nodig hebben: Alvast 
bedankt!! 
 

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. 
 
Kinderkoor 
We gaan weer zingen! Juf Thea gaat weer begeleiden en Sarah zal 
helpen dirigeren. Kan je zingen, zing dan mee. 
Alle kinderen die 8 jaar of ouder zijn, zijn welkom. 
We oefenen op donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur in 
Kloosterhof. We starten op donderdag 23 maart. 
Het kinderkoor zingt tijdens de viering op zondag 2 april om 10.00 
uur en tijdens de paaswake op zaterdag 8 april om 18.00 uur. 
Meldt je aan bij secretraiaat@sintjandedoper.nl 
 

 

mailto:secretraiaat@sintjandedoper.nl
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Familieviering 12 maart om 12.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat is het beste mineraalwater dat je kunt drinken? 
Laat ons het weten! 

Familieviering 12 maart 2023 om 12.00 uur Kloosterhof  
 
Palmpasenstok maken 

Zaterdag 1 april zijn alle 
kinderen welkom in 
Kloosterhof om van 10.30 
uur tot 12.00 uur een 
Palmpasen stok te maken. 
Neem zelf een kruis mee en 
lekkere dingen voor aan de 
stok. Wij zorgen voor de 
verdere versieringen.  
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Parochieel overleg 
Donderdag 30 maart nodigen we alle werkgroepen weer uit voor een 
overleg. Maar ook belangstellende parochianen zijn van harte 
welkom. We bespreken met elkaar hoe al het werk en de activiteiten 
verlopen in de parochie en kijken waar we kunnen verbeteren.  
De avond begint om 19.30 uur in Kloosterhof. 
 

Hemelvaartsdagmarkt 2023 
Donderdag 18 mei is er weer een Hemelvaartmarkt op het plein bij 
onze kerk Sint Jan de Doper. 
De markt is voor jong en oud en duurt van 11.00 tot 17.00 uur. 
Voor de kleintjes wordt er weer een leuk spellencircuit uitgezet, ook 
de grabbelton en het springkussen zal niet ontbreken. De 
oudere(jeugd )is in de gelegenheid om de kerktoren te beklimmen 
en te genieten van het prachtige uitzicht over ons mooie Langedijk. 
Ook het Rad van Fortuin zal die dag weer op volle toeren draaien 
met leuke prijzen van de Langedijker middenstand.  
Wij willen ook een beroep op U doen als U eventueel nog nieuwe 
spulletjes in de kast heeft staan en U het niet gebruikt. Wij zouden er 
heel blij mee zijn. 
Ook voor onze koffie en thee kraam is het heel fijn als daar iets 
lekkers bij geserveerd wordt. Dus ook daarvoor willen wij U vragen 
om een taart of cake of iets anders voor ons te bakken.  
Dit mag U dan opgeven bij paulbergen@planet.nl  
Voor de leuke nieuwe bruikbare spulletjes dit mag U brengen naar 
Paul Bergen Voorburggracht 166, Zuid-Scharwoude. (alleen op de 
zaterdagen) en lukt dat niet dan willen wij dat ook op komen halen. 

Met vriendelijke groet de Lourdeswerkgroep. 

mailto:paulbergen@planet.nl
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KLOOSTERHOF  

Kloosterhofbeheer 
In de vorige RDD meldden we dat Petra van der Gragt was begonnen 
als medebeheerster van Kloosterhof. Echter in haar proeftijd hebben 
we ook afscheid van haar genomen. Het is goed dat ze zelf heeft 
aangegeven dat dit niet was wat ze zocht. 
Dat betekende weer even schakelen en op zoek gaan naar een 
nieuwe kandidaat. Die vonden we binnen de eigen vrijwilligers van 
Kloosterhof. Gerda Bergen is gevraagd en heeft onze vraag met ja 
beantwoord. 
Per 1 februari vormt zij samen met Wil Slooves het beheersteam van 
Kloosterhof. Alle dagen is één van beide in de ochtend aanwezig. 
Telefonisch zijn ze dan bereikbaar op 0226-341347. Daarnaast zijn ze 
bereikbaar op 06-38664309 of via de mail 
infokloosterhof@sintjandedoper.nl 
 
Schoonmaakochtend 

Eén keer per jaar met z’n allen de 

handen uit de mouwen steken       
voor extra 
schoonmaakwerkzaamheden in 
Kloosterhof.  
Ook dit jaar gaan we dat weer doen 
en wel op zaterdag 11 maart. We 
starten om 9.00 uur, drinken 
tussendoor koffie (met gebak) en 
uiterlijk 12.30 stoppen we. 

Welke mannen en vrouwen komen ons hierbij helpen? 
Opgeven via infokloosterhof@sintjandedoper.nl of 06-38664309.  
Alvast bedankt. 
 
 
 
 
 

mailto:infokloosterhof@sintjandedoper.nl
mailto:infokloosterhof@sintjandedoper.nl
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NIEUWS VAN BUITEN DE PAROCHIE 

Collecte ZOA: in actie voor vluchtelingen wereldwijd 
Langedijk - In de week van 27 maart tot en 
met 1 april 2023 collecteren vrijwilligers in 
Langedijk voor stichting ZOA. Deze 
noodhulporganisatie helpt miljoenen 
vluchtelingen in hun eigen regio. De 

opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood, 
door een oorlog of natuurramp, het hoogst is.  
 
Voor Petro 
De ZOA-collecte is onder meer voor de 65-jarige Petro in Oekraïne. 
Hij verloor bij een raketaanval zijn schoonzoon en zijn dochter raakte 
lichamelijk beperkt. Petro moet nu alleen voor zijn twee 
kleinkinderen zorgen. Samen met uw hulp kan hij weer een leven 
opbouwen. De ZOA-collecte is ook voor Aisa in Nigeria, Keyrat in 
Ethiopië en vele andere slachtoffers van een natuurramp of oorlog. 
ZOA is in circa vijftien landen actief, waaronder ook Colombia, 
Myanmar, Soedan en Syrië. 
 
Schoon water 
De christelijke noodhulporganisatie ZOA zet zich in voor kwetsbare 
mensen, die op de vlucht zijn voor een oorlog of natuurramp. 
Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen vluchtelingen! ZOA geeft 
noodhulp, denk aan voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Dit 
gebeurt ter plekke of in een nabijgelegen regio of buurland. Daarbij 
vergeet ZOA de lokale bevolking niet, maar is er oog voor hun noden. 
Vervolgens blijft ZOA trouw als mensen een nieuw bestaan proberen 
op te bouwen, bijvoorbeeld met door creëren van goede 
basisvoorzieningen, onderwijs en vaktrainingen. Net zolang, totdat 
ze zichzelf weer kunnen redden. 
 
Geeft u ook? 
Naast gebed is veel geld nodig. Met de opbrengst van de collecte kan 
ZOA vele duizenden mannen, vrouwen en kinderen in crisisgebieden 
ondersteunen. De collectanten hopen u aan de deur te ontmoeten. 
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Hebt u geen geld in huis of loopt u de collectant mis? Geven kan ook 
door de IQR-code op de collectebus te scannen of ga naar de 
website www.nietthuis.nl. Wilt u meer weten over ZOA? Ga naar 
www.zoa.nl  
Voor meer informatie over de plaatselijke collecte kunt u contact 
opnemen met Janita Meijer janitameijer@hotmail.com.  
 

 
 

 
 

http://www.nietthuis.nl/
http://www.zoa.nl/
mailto:janitameijer@hotmail.com
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IN MEMORIAM   

Annie Jongenelen (1928-2023)                       
Annie had een sterk geloof en was een trouwe 
kerkgangster. Ze groeide op in een groot gezin, 
en is altijd dienend en verzorgend geweest voor 
de ander. Ze was trots op al haar broers en 
zussen, het waren er veel, en ze heeft ze allen 
bijgestaan tot aan het graf. Annie was een 
sociale vrouw die makkelijk contact maakte. Ze 
kwam graag bij Hart voor Ouderen en de Blauwe zusters uit Heiloo 
hadden een grote plaats in haar hart. Als het even kon ging ze ieder 
weekend heen. Lang was ze zelfstandig. Nadat ze was gevallen en 
niet meer mocht auto rijden, was zij haar vrijheid kwijt. Ze moest nu 
anderen om hulp vragen en dat vond ze absoluut niet makkelijk, 
ondanks dat zij dat met liefde voor haar deden. Ze had haar eigen 
humor en kon daar nog mooi mee uit de hoek komen. Ze was 
dankbaar voor haar hele leven en alles wat ze had meegemaakt. Het 
had haar toch steeds weer iets moois gebracht. Acht januari zou ze 
haar 95e verjaardag vieren, maar op die dag vierden we haar 
uitvaart. Haar levenscirkel was rond. Dag Annie, bedankt! 
 
Luc Slippens (1934-2023) 

Luc is geboren in Oosterblokker. Hij groeide op in een 
gezin van acht kinderen tussen de landerijen en de 
fruittuinen. Een mooie tijd. Na het behalen van zijn 
rijbewijs ging hij op de melkwagen rijden. Bij de fabriek 
leerde hij Tiny kennen. Via een bodedienst en nog wat 
omzwerving kwam hij bij Eecen op de auto terecht. Hun 
woonplaats was Zuid-Scharwoude, alwaar zij twee 
zonen kregen. De jongens gingen vaak met Luc mee op 

pad hout wegbrengen. Luc had een grote hobby, kolven. Uren kon 
hij daarmee bezig zijn. Maar daarnaast hield hij ook van voetbal, op 
vakantie gaan, met zijn zoon mee op de vrachtwagen, helpen op de 
camping. Als hij maar mensen om zich heen had; hij was een mensen 
mens. Toen hij gezondheid in moest leveren werd het steeds meer 
aanpassen, maar met zijn scootmobiel kwam hij nog ver. De laatste 
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tijd werd de zorg meer en verhuisde hij naar het verpleeghuis. Dat 
was voor hem geweldig. Hij was dankbaar voor wat hij had. Nu heeft 
hij zijn rust gevonden bij allen die hij hier miste. 

 
Riet Brammer-Ursem (1927-2023) 
Riet is geboren en getogen op de Weel in 
Oude Niedorp in een gezin van 10 
kinderen. Ze ging graag naar school en 
wilde wel leren, maar dat ging in die tijd 
niet. Op jonge leeftijd ging ze al in 
‘betrekking’ en werd bij vele gezinnen ingezet om de huishouding te 
doen. Dat was totaal niet wat ze wilde, en er is in die tijd dan ook 
menig traantje gevloeid. Nadat ze bij café Rijper Henk Brammer had 
leren kennen en er een mooie verkeringstijd volgde ging ze wonen in 
Sint-Pancras. Ze werd moeder van vier kinderen, was zorgzaam, 
beschermend, altijd thuis, veel werken; ze wist niet beter. Van ruzie 
hield ze niet. Ze hield van de gezelligheid met haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een trotse moeder en oma. 
Mooie reizen heeft ze gemaakt. Met veel plezier heeft ze gewoond 
in de Westervenne waar veel activiteiten werden georganiseerd. 
Naar Hart voor Ouderen met daarna koffie en wat lekkers was ook 
een wekelijks ritueel. Toen het op zichzelf wonen niet meer ging 
verhuisde ze naar Buitenzorg. Ze leefde naar elk lichtpuntje toe. Van 
haar 95e verjaardag heeft ze een mooi feest gemaakt. Nu was het 
genoeg geweest en is ze herenigd met haar man. 
 
Gerard Stoop (1960-2023) 

Gerard is geboren in Oudkarspel en groeide op in een 
gezin van acht kinderen. Hij ging naar de Mariaschool, 
was een vrolijke jongen die ook kattenkwaad uithaalde. 
Hij ging daarna naar de LTS, leren voor metselaar, wat 
hij een korte tijd deed, om daarna door te leren voor 
tegelzetter. Voor het vervullen van zijn dienstplicht koos 
hij de Marine, iedere keer kwam hij thuis met mooie en 
sterke verhalen. Hij was een fanatieke sporter: voetbal, 

volleybal, biljarten en later het kolven, waarin hij ook Nederlands 
kampioen werd. Hij trouwde met Anneriet en samen kregen zij een 
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mooi gezin. Hij genoot van zijn kinderen en was trots op ze. Gerrit 
werd zelfstandige en leverde mooi werk. Door hartproblemen moest 
hij echter stoppen.  
Gerard was een familiemens, die hield van de gezelligheid en dat ook 
opzocht. Vanaf 2017 leefde hij met een steunhart, maar ook 
daarmee vond hij zijn weg weer. Hij bleef uit het leven halen wat er 
in zat. De oplossing, middels een donorhart, leek nabij, maar dat 
leidde niet tot het resultaat waar hij op hoopte. 
 
Tineke Gerrits-de Vries (1944-2023) 
Tineke is geboren in Sneek. Zij was enigst kind en verhuisde in haar 
jeugd naar Groningen. Daar leerde zij op een dansavond haar man 
kennen, die toen gelegerd was in Assen. Tineke was in die tijd 
kapster. Zij trouwde en woonde in Muiderberg, waar zij een gezin 
kreeg met twee dochters. Ze genoot van alle vriendschappen, van de 
mooie bossen en het IJsselmeer in de buurt. Heerlijke 
gezinsvakanties naar Italië en Oostenrijk. In 1977 verhuisde ze naar 
Oudorp, naast haar gezin bleef ze werken o.a. in kleidingzaken. Ze 
had bridge en tennis als hobby, en de oppas op haar kleinkinderen. 
In 1992 gingen ze wonen in Zuid-Scharwoude, in een mooi woonhuis 
waar ze erg van heeft genoten. Er was tijd voor mooie vakanties. Ze 
heeft heel veel van de wereld gezien. Ging veel op pad met haar 
kleinkinderen, die waren haar alles. Zij was een sociale vrouw met 
veel vrienden om zich heen. Vorig jaar werd het appartement in de 
Koogerpoort gekocht. Een moeilijke beslissing om afscheid te nemen 
van hun mooie stek, maar uiteindelijk kreeg zij er ook weer zin in. 
Helaas werd ze ziek en heeft ze het niet mee mogen maken. 
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VIERINGEN IN DE PAROCHIE SINT JAN DE DOPER 
 

4 - 5 maart 2023: 2e zondag van de Veertigdagentijd 
 

Zaterdag 4 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Veldman,  
lector: C. Engwerda 
 

Zondag 5 maart om 10.00 uur: Eucharistieviering ‘Teken van 
Eenheid’ m.m.v. Judith Brandsma 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen,  
lector: J. Oosterling, misdienaars: T. Beijers, A. Oosterling, V. Smit 

Na de viering is er koffie/thee drinken in Kloosterhof 
 

Maandag 6 maart om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 7 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 8 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 9 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 10 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 

Vrijdag 10 maart om 15.00 uur Kruisweg bidden 
 

11 - 12 maart 2023: 3e zondag van de Veertigdagentijd 
 

Zaterdag 11 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: G. Leek 
 

Zondag 12 maart om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Gregoriaans herenkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van KLeef, lector: T. Beers, 
misdienaars: J. Rood, S. Noronha, S. Buchinhoren 
 

Zondag 12 maart om 12.00 uur Familieviering 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema 
 

Maandag 13 maart om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 14 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 15 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering 
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Donderdag 16 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 17 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 

Vrijdag 17 maart om 15.00 uur: Kruisweg bidden 
 

18 – 19 maart 2023: 4e zondag van de Veertigdagentijd 
 

Zaterdag 18 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector: L. Kamp 
 

Zondag 19 maart om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch 
koor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: uit de 
werkgroep, misdienaars: T. van Diepen, S. Balder, S. Hartholt 

Na de viering is er koffie/thee drinken in Kloosterhof, 
Om 11.45 uur begint dan de lezing over de lijkwade van Turrijn 

 

Maandag 20 maart om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 21 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 22 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 23 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 24 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 

Vrijdag 24 maart om 15.00 uur Kruisweg bidden 
 

25 - 26 maart 2023: 5e zondag van de Veertigdagentijd 
 

Zaterdag 25 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam,  
lector: M. Beers 
 

Zondag 26 maart om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Judith 
Brandsma en Marion Goedhart 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector: G. Buis, 
misdienaars: S. Brandsma, D. Noronha, C. Hartholt 
 

Maandag 27 maart om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 28 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering 
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Woensdag 29 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 30 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 31 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 

Vrijdag 31 maart om 15.00 uur: Kruisweg bidden 
 

Vrijdag 31 maart om 19.00 uur: Stabat Mater 
 

1 – 2 april 2023:  Palmzondag 
Zaterdag 1 april om 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Gregoriaans herenkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: L. Kamp,  
G. Leek, GJ. De Haas 
 

Zondag 2 april om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector: R. Mulder, 
J. Oosterling, M. Grootjes, misdienaars: T. Beijers, S. Buchinhoren,  
S. Hartholt 
 

Maandag 3 april om 19.00 uur: Stille aanbidding met Boetedoening 
 

Dinsdag 4 april om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 5 april: geen viering vanwege de Chrisma mis in Haarlem. 
 

Donderdag 6 april: Heilig Paastriduüm:  
Witte Donderdag 

om 9.30 uur: Eucharistieviering ‘Hart voor Ouderen’ 
 

om 10.30 uur: schoolviering Waterrijk 
 

om 19.00 uur: Witte Donderdag m.m.v. Marja Dignum en Loes 
Meereboer 
Voorganger: B. Sestito, koster: T. Beers, lector: L. Kamp,  
misdienaars: M. Huitema, S. Noronah 
 

Na afloop processie naar het rustaltaar in de kapel van Kloosterhof. 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=holy+thursday&source=images&cd=&cad=rja&docid=UIfg4amH0bnJWM&tbnid=Uaf-qEEIxDErNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thedaughterofzion.wordpress.com/2011/04/22/sermon-for-maundy-thursday-21-apr-11/&ei=IRAuUePpJ-Ki0QX2qYG4Dw&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNEctlZ_2WkcybUsyruVOFV8rfqcjQ&ust=1362059675105523
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vanaf  20.00 uur: stille aanbidding van het Allerheiligst Sacrament 
in de kapel van Kloosterhof. 
 

om 22.00 uur: Completen van Witte Donderdag  
in de kapel van Kloosterhof. 
 

Vrijdag 7 april: Heilig Paastriduüm: Goede Vrijdag 
om 15.00 uur: Kruisweg bidden 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef 
 

om 19.00 uur: Viering van Goede Vrijdag m.m.v. 
Gregoriaans herenkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, T. 
Beers,  
lector: G. Beijers, C. Enghwerda, vormeling,  
misdienaars: S. Brandsma, A. Oosterling 
 

Zaterdag 8 april: Heilig Paastriduüm:  
Paaszaterdag 

om 18.00 uur: Paaswake voor de jeugd m.m.v. 
kinderkoor  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, W. 
Hoogendam,  lector: GJ. De Haas, misdienaars:  
 

om 21.00 uur: Paaswake m.m.v. Ritmisch koor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, H. Huitema, lector: 
uit de werkgroep, misdienaars:  
 

9 april - 1e Paasdag om 10.00 uur: Hoogfeest van Pasen m.m.v. 
Gregoriaans herenkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, lector: G. Buis, 
misdienaars: S. Brandsma, S. Balder, N. Noronah 
 

10 april - 2e Paasdag om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
muziekvereniging Kadans 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema,  
lector: M. Grootjes, misdienaars: T. van Diepen, S. Noronah, V. Smit 
 

Dinsdag 11 april om 9.30 uur: Eucharistieviering 
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Woensdag 12 april om 19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 13 april om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 14 april om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 

15 – 16 april 2023 Beloken Pasen 
 

Zaterdag 15 april om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam,  
lector: L. Kamp 
 

Zondag 16 april om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Gregoriaans herenkoor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: T. Beers, 
misdienaars: T. Beijers, N. Noronah, S. Buchinhoren 
 

Maandag 17 april om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 18 april om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 19 april om 19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 20 april om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 21 april om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 
 

 
 
 

 
 

 Na de familieviering    
limonade met een 
koekje en een 
kleurplaat van het 
thema 
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MISINTENTIES 
 

Zondag 5 maart 
We vieren de jaardienst van Wil Groot-van Straaten; Wilfried de 
Wildt; Piet Terpstra; familie Kramer-Bot; familie Kramer-van den 
Berg en zegen voor de toekomst; levende en overleden leden van St. 
Barbara; Truus Bruijn; Geer Entius-Berkhout; Cor en Annie Kuilboer; 
Simon Bruno Goedhart; Jaap en Jo Bruijn-Tetteroo, Marja, Gerard en 
Astrid. 
 
Donderdag 9 maart 
Familie Jongenelen; Piet Rietveld; Cor Kortekaas. 
 
Zaterdag 11 maart 
René; Jan Blankendaal. 
 
Zondag 12 maart 
Daniëlle voor haar 44e geboortedag; Stef en Riet Beers-Bleeker, John 
Ignatius Repi, Piet en Gon Beers-van der Vliet; Dick Kamp; Ria 
Henselmans-Koopman; Jan Brink. 
 
Donderdag 16 maart 
Piet Rietveld; Cor Wokke; Cor Kortekaas; Vrony Hink-Tak. 
 
Zondag 19 maart 
Marie Molenaar-Mol; Gert en Sjaan Stoop-Poland; Tijs en Nel 
Tesselaar-Oud; Herman Overtoom en dochter Irma; onze Daniëlle; 
ouders Paul en Aaltje Bergen-Bien; Jan en Maartje Blom-Korstman; 
broer Arie en zwager Kees; Muus Kramer; Hennie Tesselaar; Astrid 
Bruijn-Offermans, Jaap en Co van Helden-van Beek. 
 
Donderdag 23 maart 
Ria Bergen; Piet Rietveld; Cor Kortekaas. 
 
Zondag 26 maart 
Familie Masteling. 
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Donderdag 30 maart 
Piet en Marie Bergen-Hoogeboom;  Piet Rietveld; Cor Kortekaas. 
 
Zondag 2 april 
Namens Sint Barbara Sientje van Kleef-van der Vliet; Bep van Kleef-
van der Pal; Piet Groen; Nel Mettes-Mulder; Muus Kramer; we 
vieren de jaardienst van Frank Stoop; levende en overleden leden 
van Sint Barbara; Nic en Baaf van der Fluit-Schipper; Jan en Agnes 
Kos-van der Veer; Gerry Kuiper-Mul; Truus Bruijn; Geer Entius-
Berkhout; Simon Bruno Goedhart; Anneke Henselmans-Leijen; Jaap 
en Jo Bruijn-Tetteroo, Marja, Gerard en Astrid. 
 
Donderdag 6 april  
Piet Rietveld; Niek Spaans. dochter Lida, en schoonzoon Frank; Cor 
Wokke; Ria Henselmans-Koopman; Cor Kortekaas. 
 
Zaterdag 8 april  
Familie Jaap en Nel Beers-van Kleef; Herman Overtoom en dochter 
Irma; onze Daniëlle; ouders Paul en Aaltje Bergen-Bien; Jan en 
Maartje Blom-Korstman, broer Arie en zwager Kees; 
Jan Blankendaal; Wilfried de Wildt; Muus Kramer; Cees en Gerard 
Groen; overleden familie Stam en overleden ouders Kos-Kos. 
 
Zondag 9 april 1e Paasdag 
We vieren de jaardienst van Sientje van Kleef-van der Vliet en Bep 
van Kleef-van der Pal; Marie Molenaar-Mol; Piet Terpstra; Wim en 
Ellen Nan-Veldman, Hans de Nijs ; Joris Ruijter en zoon Sjors; familie 
Kramer-Bot; familie Kuilboer; Stef en Riet Beers-Bleeker, John 
Ignatius Repi, Piet en Gon Beers-van der Vliet; Dick Kamp en Ton 
Koppes; André de Nijs; familie Mol-Louter. 
 
Maandag 10 april 2e Paasdag 
Ouders Nic en Corrie Brammer-Noordstrand; Cor en Veronica 
Veldman-Goedhart; Hennie Tesselaar. 
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Donderdag 13 april 
Familie Jongenelen; Piet Rietveld; Cor Kortekaas. 
 
Zondag 16 april 
Familie Kramer-van den Berg en zegen voor de toekomst;  
Anneke Henselmans-Leijen. 
 
Donderdag 20 april 
Jan en Nel Blokdijk; Piet Rietveld; Cor Wokke; Cor Kortekaas;  
Vrony Hink-Tak. 
 

 
 
Kerkwerken 
Dinsdag 14 maart: de dames A. Alem, T. Wit, A. Haarsma, V. van der 
Molen, T. Bruijn, L. Bruin. 
 
Vieringen buitenzorg 
Donderdag 16 maart om 16.15 uur  
Donderdag 13 april om 16.15 uur 
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Handen 
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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 


