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Van de Duinvoet 

Een spreuk van Mark Nepo: 

Deuren worden geopend door ons over te geven  
aan de dingen die op ons pad komen. 

 

 

Op de tafels in de entree liggen folders van het nieuwe  jaarprogramma van Hi5spirtit voor het seizoen 2017-

2018. Hi5spirit is een jongerengroep met allerlei leuke, gezellige, actieve, inspirerende en uitdagende 

activiteiten voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Kijk voor meer informatie op hun website: www.hi5spirit.nl. 

 

 

Zaterdag 16 september is er een deurcollecte voor Pax Vredesweek. Het thema van de Vredesweek is:  

de kracht van verbeelding 

 In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de 

kracht van de verbeelding. Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar 

zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen 

de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel 

mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met 

mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen 

toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, 

in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.  Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. 

Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande 

beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte.  Verbeeldingskracht stelt je in staat 

om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van 

verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die 

blijven geloven in vrede. ‘De kracht van verbeelding’ biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin 

plaats is voor iedereen. Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. 

Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien 

dat het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen!  

PAX. Vrede. Wie durft?                                                                                               (bron: www.paxvredesweek.nl) 

 

 

Als je naar buiten kijkt dan lijkt het wel of de herfst is begonnen, de duinen staan vol met bessen en 

paddenstoelen. De zomervakanties lopen op het einde en ieder begint weer aan school, opleiding, werk of 

herpakt weer de dagelijkse bezigheden. Na een voor mij drukke zomerperiode begint nu mijn vakantie. Van 

zaterdag 2 tot en met vrijdag 15 september heb ik vakantie en ga ik vooral met mijn hond Jura wandelen door 

duin en bos en zal ik allerhande vooral culturele uitstapjes maken. Vakantie is voor mij een tijd van 

verdieping en bijvoorbeeld het bezoeken van tentoonstellingen in verschillende musea. Zo ben ik laatst naar 

de tentoonstelling in Utrecht over Maria geweest. Heel boeiend om de symboliek van Maria te zien door de 

eeuwen heen. Ook door deze tentoonstelling gaat Maria als de Moeder toch weer meer spreken en geeft mij 

het weer een verdieping over wie Maria is. Zo zal ik ook de komende dagen gebruiken om weer een aantal 

boeiende tentoonstellingen te bezoeken.       

Op zaterdag 16 september ga ik weer terug aan het werk en zal ik overdag zijn op het heiligdom OLV ter 

Nood in Heiloo. Die dag is daar een vrijmarkt waarvan de volledige opbrengst zal zijn voor het realiseren van 

een speeltuin voor kinderen in het bedevaartpark. Velen blijken het Maria heiligdom in Heiloo niet te kennen 

en zijn er zelfs nog nooit geweest, ik zou zeggen ga die dag daar eens kijken. 

Zoals u wellicht weet is mijn werk in dit bedevaartoord een andere vaste aanstelling voor mij. Door de 

bisschop ben ik voor 60% van mijn tijd benoemd voor Bergen en Schoorl samen, en voor 40% in het heiligdom 

van Heiloo. Dat betekent dat ik op maandag en vrijdag na 11uur niet meer beschikbaar ben voor de parochies 

aangezien ik dan in Heiloo ben. Pater Ruben is door de bisschop voor 50% van zijn tijd benoemd voor Bergen 

http://www.parochieschoorl.nl/
http://www.hi5spirit.nl/


en Schoorl samen en voor de andere 50% voor de parochie in Alkmaar. Het zal daarom voor komen dat zowel 

pater Ruben als ik niet beschikbaar zijn omdat er elders verplichtingen zijn ik hoop dan ook dat u hiervoor 

begrip heeft en er gezicht kan worden naar een oplossing. 

Tijdens mijn afwezigheid zal pastoor Franklin de eerste aanspreekbare pastor zijn. 

Hartelijke groet,   Pastor Anton Overmars 

 

 

Vieringen in de kerk   

Zaterdag 9 september 19.00 uur 23e zondag door het jaar 

      Eucharistieviering  m.m.v. Cantor 

 

Woensdag    13 september 10.00 uur Midweekviering,   

      Eucharistieviering  m.m.v. Convocamus 

 

Zaterdag 16 augustus 19.00 uur 24e zondag door het jaar 

      Eucharistieviering  m.m.v. Convocamus 

 

Weekagenda 

Ma. 11 sept. 13.30 uur Repetitie Convocamus 

Do . 14 sept. 19.30 uur Repetitie Chantous 

Vrij. 15 sept. 19.30 uur Repetitie Re-member 

 

 

Gebedsintenties  
Woensdag  

13 september 

overleden familie Brink-de Boer 

 

Zaterdag  

16 september 

Jan Borst, ter herinnering aan Gert en Nel van Assem-de Boer, Peter en Carrie Krom– 

Laan, overleden ouders van Diepen-Ligthart, Kees Endel, Jannie Stam-Tesselaar, in 

liefdevolle herinnering Arie en Gre Louter, Alida Schouten-Smit en overleden familie, 

 

 

In het kader van de samenwerking met de parochie in Bergen vindt u hier de vieringen die gehouden 

worden in de parochiekerk:    

Iedere Vrijdag              18.00u:  Aanbidding    -    18.30u:    Rozenkrans    -   19.00u:  Eucharistieviering 

Zondag 10 september     om 9.30 uur, Eucharistieviering m.m.v. Cantor. 

Zondag 17september      om 9.30 uur, Eucharistieviering m.m.v.  Benedictuskoor. 
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