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Vieringen 9 september t/m 7 oktober 2017   

zaterdag 

9 september 

19.00 uur 

 

23ste  zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

Voorganger: pater Diego 

woensdag 

13 september 

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering  m.m.v. Convocamus  

zaterdag  

16 september 

19.00 uur 

 

24ste  zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pastor Overmars 

woensdag 

20 september 

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

zaterdag    

23 september 

19.00 uur 

 

25ste  zondag door het jaar 

Eucharistieviering 

Voorganger: pastor Overmars 

woensdag 

27 september 

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering  

zaterdag  

30 september 

19.00 uur 

 

26ste zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. Re-member        

Voorganger: pastor Overmars 

woensdag 

4 oktober 

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering met samenzang 

zaterdag 

7 oktober 

19.00 uur 

 

27ste zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

   

Kostersdiensten: 

Dick Borst zaterdag 23 september 

Thea Pinkse  

(in overleg met Dick Borst) 

woensdagen 13, 20 en 27 september 

woensdag 4 oktober  

Gerard Meereboer zaterdag 9 september  

zaterdag 7 oktober 

Ineke Schotten  zaterdagen 16 en 30 september 

 

Repetitie koren: 

Convocamuskoor  maandagavond              aanvang  19.45 uur  

Chantous    donderdagavond             aanvang  19.30 uur 

Re-member  vrijdagavond                    aanvang  19.30 uur 
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Intenties 9 september t/m 7 oktober 2017 
zaterdag  

9 september 

Jaardienst Lyda Borst-Leek, Jaardienst Nelly  Kruijer, Carel Frumau en 

Marc, voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, Johannes Roskam en 

Maria Divera Roskam-de Haan, Hans Jongejan en Mies Jongejan-

Haakman, familie Tromp-Degenaar, Allard Croes, Alida Schouten-Smit 

en overleden familie, voor onze overleden ouders en grootouders Cor 

en Bep Schouten-Kuilboer, een zegen over een huwelijk 

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 

zaterdag 

23 september 

In liefdevolle herinnering aan Willem Wittebrood, familie Tromp-

Degenaar, Annie de Waard-Druijven, Allard Croes,  

Alida Schouten-Smit en overleden familie 

woensdag  

27 september 

Familie Tromp-Degenaar 

 

zaterdag 

30 september 

Carel Frumau en Marc, Ursula Koortens en overleden familie, 

Theodorus en Engelina Meereboer-Keijzer, Nicolaas Roozendaal en 

Adriana Roozendaal-Ruijter, Siem de Wit, in liefdevolle herinnering 

Innocenzo Zubani, Gert Louter, Arie Rood, Alida Schouten-Smit en 

overleden familie 

woensdag  

4 oktober 

Voor onze overleden ouders en grootouders Cor en Bep Schouten-

Kuilboer 

zaterdag 

7 oktober 

Voor ons leden en overleden leden van ons KVG, voor Jacques en Nel 

van Koningsbruggen, Johannes Roskam en Maria Divera  

Roskam-de Haan, Johannes Dapper en Maria Dapper, Johanna Maria 

Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie, voor onze overleden 

ouders en grootouders Cor en Bep Schouten-Kuilboer 

 

Familieberichten 

Vormsel zaterdag op 17 juni 2017 

Caitlin Johnson en Tim Spencer 

 

Overleden 

Zaterdag 24 juni 2017  Bep Schouten-Kuilboer  91 jaar 

Dinsdag 1 augustus 2017    Tamis Pieter Pronk  73 jaar 

Woensdag 2 augustus 2017 Cornelis Petrus Borst  84 jaar 
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In memoriam Bep Schouten-Kuilboer     *16-12-1925        † 24-06-2017 

 

Op 24 juni is onze parochiaan Bep Schouten-Kuilboer (van de 

Postweg) op 91-jarige leeftijd overleden. Wij herinneren ons 

Bep als een pittige vrouw die hield van gezelligheid. Ze kon 

niet stilzitten, was altijd bezig voor haar familie en de  

mensen om haar heen. Ze was nuchter en bekeek het leven 

van de positieve kant. Ze groeide op in de Grenshoeve in  

Oterleek, de boerderij van haar ouders. In een gezellig gezin 

met vier broers, een zus en een pleegzus uit Oostenrijk. Zoals 

ze zelf zei, was ze een ‘jongenstype’: altijd mee voetballen en 

’schotsie trappen’ op het ijs. Als het zo uitkwam, reed ze 

paard of sprong ze op de brommer. Altijd was ze buiten in de weer.  

Dat bleef zo toen ze in 1952 trouwde met Cor Schouten, die toen al werkte op het 

gemeentehuis in Schoorl. Samen streken ze neer aan de Postweg. Van het  

af-gelegen huis tussen de bomen, maakten zij een schitterende plek. Ze kregen er 

drie kinderen, die opgroeiden in een warm en harmonieus nest. Helpen en 

verzorgen heeft Bep haar leven lang gedaan. Ze had een warm hart voor haar  

moeder en schoonmoeder, die ze jarenlang verzorgde. En ze was dol op haar 

broer Jan de missionaris, die ze o.a. hielp door fondsen te werven voor zijn  

opbouwwerk in de Filippijnen. Bep was vrijwilligster voor de Willibrordus-

stichting in Klein Zwitserland en organiseerde daar maandelijks de bingo voor de  

bewoners. Ze heeft tot haar 89e jaar nog auto gereden en bracht mensen naar de 

kerk en naar het kapelletje in Heiloo.  

Ondernemend als ze was, begon Bep al snel met het verhuren van kamers. Later 

lieten zij en Cor een zomerhuisje bouwen dat ze meer dan 40 jaar hebben  

verhuurd. Ze genoot van de vriendschappen die dat opleverde. Uiteindelijk heeft 

ze er zelf nog zes jaar in gewoond.  

Haar tien kleinkinderen waren dol op haar, ze was een echte snoepoma die  

spelletjes speelde en pannenkoeken bakte. Het Kabouterbos, waar dropveters aan 

de bomen hingen, was beroemd. En haar zes achterkleinkinderen kwamen ook 

graag bij oma Bep langs. Toen ze ouder werd, bleef ze nieuwe dingen ontdekken. 

Ze leerde internetten, reisde op haar 84ste naar Indonesië. Zelfs toen haar  

gezondheid in de laatste 2 jaar van haar leven achteruit ging, bleef ze genieten van 

uitstapjes en van het vele bezoek dat ze kreeg. Het laatste jaar woonde ze in Hoog 

Duinen, waar ze tot op het einde geweldig is verzorgd. 

 

Familie Schouten 
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Collecte opbrengst 
 

Opbrengst collecte 3 juni t/m 26 juli 2017:              
Collecte € 1.024,50   Kaarsengeld € 134,35                 

 

De collecte voor de Pinksteractie/Missiezondag heeft een bedrag € 298,40  

opgebracht. Hartelijk dank voor uw gave.  

 
Parochiesecretariaat  

 

‘Miswijzer’ wijst u naar een mis 
U wilt graag naar een viering, maar in welke kerk in de buurt is er een  

eucharistieviering? www.miswijzer.nl helpt u op weg. U voert uw locatie in  

en de datum en u krijgt diverse suggesties. Deze site is ontwikkeld op initiatief 

van de stichting R.K. Voorlichting en Priesteropleidingen. Omdat deze website 

(die ook op uw smartphone werkt) alleen werkt voor parochies die zich hebben  

opgegeven, is dit bericht nog interessanter voor de parochies van ons bisdom. 

Laat de miswijzer potentiële kerkgangers niet mis wijzen! 
 

Zonnebloem 
De zonnebloem draait met het licht van de zon mee,  

wat de zonnebloem een christelijke betekenis geeft  

om je als mens altijd richting de zon (in het Grieks  

‘helios’ in de betekenis van Jezus Christus,  

de morgenster) te begeven. 

 

Dankbetuiging pastoor Wanna  
Uw warme belangstelling na het overlijden van  

pastoor C.H.Th.H. Wanna heeft ons diep geraakt  

en enorm goed gedaan. Wij willen u oprecht danken 

voor alle blijken van medeleven! 

  
Familie Wanna                         Nelly Vossen             

Neven en nichten                                                         In memoriam C.H.Th.H. Wanna 
 

(Bron: www.rkparochiebergennh.nl)  
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Pastor Overmars  

 
De schoolvakanties lopen weer op het einde en ook de zomer loopt voelbaar en 

zichtbaar ten einde. In de duinen zijn ontelbare paddenstoelen en de geuren en 

kleuren veranderen. We beginnen na de vakantieperiode ook in de parochie weer 

met een nieuwe tijd beginnen. Hoe gaan wij die tijd in?  

In de wereld worden wij opgeschrikt door terreur en aanslagen en het komt 

steeds dichterbij de aanslagen in Barcelona doen mensen opschrikken. Barcelona 

ligt immers bijna om de hoek en velen gaan een weekendje naar Barcelona, oeps 

het gevaar komt steeds dichterbij. 

We lijken steeds voorzichtiger of misschien angstiger te worden. 

Juist in zo een tijd hebben wij elkaar steeds meer en harder nodig. Ook parochies 

dreigen steeds losser van elkaar te komen, en ieder gaat zijn en haar eigen gang. 

Het eigene aan kerk zijn is dat je een gemeenschap bent. En een gemeenschap  

bestaat uit leden die met elkaar verbonden zijn. Met elkaar verbonden leden  

zorgen ook voor elkaar en praten met elkaar. Zij willen samen iets opbouwen.  

Natuurlijk zijn er velen die ieder op eigen wijze meebouwen en zich inzetten maar 

er zijn er ook velen die zich niet betrokken zijn en voelen op de kerkgemeenschap. 

Dit jaar is er voor het eerst een kerkproverij in het weekend van 9 september,  

helaas is dit alles pas laat van de grond gekomen om daar ook lokaal iets mee te 

doen. De kerkproeverij nodigt betrokken kerkgangers uit om anderen die niet in 

de kerk komen en er ook niet mee verbonden te zijn uit te nodigen om in het 

weekend op zondag of zaterdagavond eens mee te gaan. 

Een van de betrokken predikanten, Gert Hutten, zegt daarover: 

 

"Veel lokale kerken leren om zich in te zetten voor de bloei van het dorp of de 

stad. Veel kerken leren steeds beter om kerk te zijn voor de wereld en om gastvrij 

te zijn in de buurt. Gastvrij zijn is wat anders dan zeggen dat iedereen welkom is. 

Gastvrij zijn is mensen uitnodigen (om te eten bijvoorbeeld). Stel je voor dat we 

weer het lef krijgen om mensen mee te nemen naar onze feesten en vieringen  

omdat we blij zijn dat we bij Jezus horen en blij zijn met de gemeenschap. De kerk 

is zo gek nog niet. Er is veel te proeven van de goedheid van God. Kerkproeverij! 

Heerlijk. Wie nodig jij uit en wie neem jij mee?'' 

 

Je kan en mag het hele jaar mensen uitnodigen om mee te gaan naar die kerk die 

ons iets te bieden heeft, waar wij vol van zijn. De kerk die ons raakt en verbind. 

Misschien dat de tijden dan weer wat liefdevoller worden. 
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De heilige bisschop Augustinus schreef daar al rond het jaar 400 het volgende 

over: 

 

 'Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! 

Dat zeggen de mensen tenminste. 

Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. 

Wij zijn de tijden. 

Zoals wij zijn, zijn de tijden…. 

Waarom teleurgesteld zijn, waarom mopperen op God? 

De wereld is slecht, jazeker, slecht. ... 

Wat is er dan zo slecht aan de wereld? 

Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht, 

en alles wat daarin is, vissen, vogels en bomen ook niet. 

Al die dingen zijn goed. 

Nee, het zijn de slechte mensen die de wereld slecht maken!' 

 

Laten wij in de komende tijd werken aan een kerkgemeenschap die open staat 

naar de ander, die de ander verwelkomt, waar je mét de ander praat en niet óver 

de ander praat, 

waar je een deur opent en een stoel klaar zet, waar je elkaar niet veroordeelt maar 

bemoedigd. Een kerk waar plaats is voor velen. 

Hartelijke groet, en Gods zegen voor u. 

 

Pastor Anton Overmars 

 

 

Op zoek naar stilte... 
De herrie in de samenleving zat? De schreeuwers zat? De drukte zat? Lawaai is 

niet alleen hinderlijk, het ligt ook steeds vaker ten grondslag aan een keten van 

ongemakken die de dood tot gevolg kunnen hebben: slapeloosheid, stress,  

depressies, hartklachten, hoge bloeddruk. Het is wetenschappelijk bewezen dat 

mensen doodgaan door lawaai. Daarom: zoek de spiritualiteit van de stilte in de 

Bijbel. De Bijbel kan helpen om de stilte te integreren in het dagelijks leven.  

Stilte-experts en Bijbelkenners delen hun favoriete passages met u. Elke aflevering 

bevat een Bijbeltekst, een korte meditatie en een vraag om over na te denken. 

Zoek de stilte, bezoek: www.debijbel.nl/info/leesplan 

 
 

http://www.debijbel.nl/info/leesplan
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Jan en Piet op weg naar Santiago de Compostela, deel 8 
 

Dag 25 

Van Lesperon naar Buglose 29 km. 

Goed geslapen maar geen ontbijt in deze gite, maar we 

hadden in de winkel met de eigenaar afgesproken om de 

volgende dag in de winkel om 08.00 uur sandwich koffie 

en brood af te halen en voor de avond wijn  en pinda’s. 

Nog een week dan zijn we weer thuis heerlijk. Op weg naar Buglose wat een 

vreemde namen hebben de plaatsen hier in Frankrijk. We hebben afscheid van de 

Belg genomen en om 08.30 weer op pad eerst met donkere luchten maar om  

10.00 uur kwam het zonnetje heerlijk, later werd het nog warm. Ook hebben we 

de Fransman onderweg weer ontmoet en ‘s middags nog 3 wandelaars en 2  

fietsers een drukke dag. Aangekomen in het stadje hadden we bij een basiliek een 

gite gevonden met een aller aardigste mevrouw die ons goed heeft verzorgd met 

een mooie kamer en zeer goed eten. Om 17.00 uur was er een carrilon concert 

vanuit de basiliek die ook buiten hoorbaar was leuk even iets anders. We hebben 

nog wat boodschappen gedaan en daarna super gegeten . In het dagboek stonden 

de namen van de Belgische fietspelgrims die 2 dagen voor ons hadden overnacht. 

 

Dag 26 

Van Buglose naar Peyrehorade 30 km totaal nu 824 km. 

Goed geslapen en goed ontbeten om 08.30 uur op weg eerst via Dax zie de  

wegenkaart van de ANWB, het was fris kouwe handen maar niet zeuren zij ik  

tegen Piet en gingen richting Sorde L’Abbaye maar ergens is er iets fout gegaan 

op de route de weg maar gevolgd en na enige tijd kwamen bij het plaatsje  

Cagnotte weer op de oude route dank zij speurwerk van Piet. Dus die extra km 

nemen we maar voor lief. We zagen een bord met daarop onze eindbestemming 

voor dit jaar van 68 km, dat is te doen dachten we nog maar enkele dagen lopen 

naar  

St-Jean-Pied-de-Port. 

We hebben de uitlopers van de Pyreneeën reeds gezien. We hadden snel een gite 

gevonden voor een douche en straks lekker naar een pizzeria lekker eten want na 

z’n dag rammel je van de honger, tagliatelle met zalm, friet en brood en natuurlijk 

een glas wijn. En nu naar bed. 

 

Vriendelijke groeten Piet Louter en Jan Apeldoorn 

En tot volgend jaar.                                 
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Van koolmees tot stoere Franse dame 
Jan en ik gaan altijd op zaterdagavond hier in Catrijp naar de kerk. 

Nu echter, op 27 mei had ik het gevoel dat de koolmeesjes zouden 

uitvliegen, die in een kooitje aan de muur van ons huis wonen. Dus 

ging Jan alleen en hield ik mijn ogen strak gericht op het kooitje, 

waar Pa en Moe koolmees af en aan vlogen met lekkere  hapjes. De 

volgende morgen, 28 mei was er wegens “Het mirakel van Bergen” een dauw-

wandeling. Een soort bedevaart met kort gebed. Ik besloot mee te doen. 

 

“Het mirakel van Bergen”. Tijdens de Elisabethvloed van 1421 spoelde een kistje 

met gewijde hosties van de kerk te Petten aan in Bergen. In 1422 bleek het zee-

water in het kistje rood gekleurd te zijn, een mirakel! Er werd een kapel gebouwd 

op die plek en het werd een bedevaartsplaats. De kapel is intussen allang ver-

dwenen. Er hangt nog wel een kruisbeeld op die plek. Het weggetje heet nog  

Kapellaan. 

 

’s Morgens om 6 uur hadden zich 9 personen bij de Ruïnekerk verzameld voor de 

dauwwandeling en korte gebedsdienst. We wandelden door een heel zonnig en 

rustig slapend Bergen, langs mooie weilanden naar de Kapellaan. Daarna weer 

naar huis. Om ongeveer 9 uur liep ik naar het kerkhof, achter onze kerk. 

Daar zie ik, dat een mevrouw haar fiets op slot doet. Ik sprak haar aan, ze bleek 

een Française te zijn. Ze liet me weten, dat er om tien uur een dienst zou zijn in 

deze kerk. Ik wist, dat er om half tien een dienst zou zijn in Bergen. Maar hoe leg 

je haar uit, dat er een dienst is in de Petrus en Pauluskerk aan de Dorpsstraat te 

Bergen? Ik dacht, ik breng haar met de fiets naar Bergen. Maar ja, ik heb een  

elektrische fiets en zij niet, dat liep niet gelijk. Op Schoorl liet ze me zien, dat er 

wel een dienst zou zijn om tien uur, maar ja, in GROET!!  

 

Ineens hadden we dus zeeën van tijd en we 

besloten koffie te gaan drinken bij de  

Viersprong. Als we elkaar aankeken, moes-

ten we steeds lachen. Praten met handen 

en voeten en foto’s gemaakt. Ze heette  

Michelle, had twee geadopteerde kinderen. 

Zij woonde dicht bij de Zwitserse grens, in 

La Sommette. Zij was helemaal hierheen 

komen fietsen en sliep onderweg in een tentje. Afgelopen nacht bij camping 

Bregman op Aagtdorp. 
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Via kaarten liet ze me weten dat ze nog naar Den Helder wilde, 

de oversteek maken naar Texel en weer helemaal terug!!  

Om 9.45 uur fietsten we op ons gemak naar de dienst in Groet. 

Daar ging toevallig de vroegere dominee Jan Kool voor. Mensen 

zeiden naderhand tegen me: ”Je wist zeker, dat Jan Kool hier 

was, daarom ben je hier”. Echt niet!!! Ik vroeg haar, of ze  

katholiek was of protestant. Ze was katholiek, maar we hebben  

allemaal dezelfde God, liet ze weten. Nog even langs bij mon ami 

en mon mari, Jan. Toen ging ze weer terug naar camping 

Bregman. 

 

Op 8 juli lag er een Franse brief op de mat. C’est Michelle, la dame qui vous etes 

allee au culte protestant. Ik ben goed teruggekeerd in Frankrijk, maar de route 

heeft lang geduurd door de sterke wind in jullie land. Enzovoort. Een briefje te-

ruggestuurd en de postzegel die ik er op plakte, was met een FIETS!! Wat een 

grappige, kleine toevalligheden heeft het leven soms voor je in petto. Tussen 

haakjes, de koolmeesjes zijn een week later uitgevlogen, op 4 juni.  

 

Tiny Kaandorp 

 

 

     Van de personele unie  

 
Openingsdagen secretariaat zijn per 1 juli 2017 veranderd  

 
Dinsdag is nu donderdag 

Het secretariaat was altijd open op de dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 

9.00 tot 12.00 uur. Doordat het secretariaat van de parochie Bergen met een  

vacature zit worden de werkzaamheden daar voorlopig opgevangen door onder 

andere onze Anette Borst. Dat gaat ze echter wel doen op de maandag en de 

dinsdag in Bergen.  

 

Dit betekent dat ons secretariaat in Schoorl vanaf dinsdag 4 juli  niet meer bezet is 

op de dinsdagochtend, maar wel op de donderdagochtend. Dus vanaf dan: 

woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend  in Schoorl ! 

 

De personele unie 
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Financieel verslag 2016 van de P.C.I. 
Hieronder geven wij u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de P.C.I. 

van het jaar 2016.  

 

We proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de hulpvraag van mensen, 

die een beroep op ons doen. Daarnaast proberen we activiteiten te stimuleren 

door een financiële bijdrage te geven aan diverse projecten. 

Ook het afgelopen jaar hebben we regelmatig contact gehad met de PKN en  

gezamenlijke projecten uitgevoerd. We hebben dit jaar naast de bijdragen voor het 

Kerstproject en de vluchtelingenuitjes, ook opnieuw bijdragen mogen ontvangen 

voor het Paas- en het zomerproject. 

Ook de Stichting VCGS doet dit jaar weer actief mee met de bijdragen voor  

particuliere ondersteuning en het zomerproject. Een hele mooie toegevoegde 

waarde op het werk van de P.C.I.. Dit jaar hebben we een extra gift gedaan aan de  

parochie om een ringleiding aan te leggen in het vernieuwde kerkgebouw. Ook is 

er een gift gedaan voor de aanschaf van materiaal, dat nodig is voor het maken 

van de 80+ kaarten. 

 
Ontvangsten 2016 Uitgaven 2016 

Ontvangen giften €      350,00 Afdracht Bisdom €  1.721,00 

Rente  €      678,00 Ondersteuning particulieren €  2.197,00 

Pachten  €   2.442,00 Hi5spirit €     100,00 

  Meisjesinternaat Hyderabad €     250,00 

  Mission House Foundation €     250,00 

  Stichting ‘de Zwaan’  €     150,00 

  Arme Kant van Nederland €  2.000,00 

  Hospice Alkmaar en Schoorl €     400,00 

  Vluchtelingenwerk uitje €     142,00 

  Kookproject Vluchtelingenwerk €     200,00 

  ‘t Praethuys €     200,00 

  Zomerkamp Welzijn Bergen €     130,00 

  Stg. Blijfgroep Alkmaar €     150,00 

  Voedselbank  

(verdubbeling collecte en gift  

€ 486,00 - € 243,00  ) 

€     243,00 

  Van de Duinvoet €     500,00 

  Ringleiding Parochie  

H. Joannes de Doper 

€  1.272,00  

  Algemene kosten €     628,00 

  Paasactie €     175.00 

  Kerstactie €   3.254,00 

Totaal €   3.470,00 Totaal € 13.962,00 
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Dit jaar hebben we afgesloten met een negatief liquiditeitssaldo van € 10.492,00  

Het bisdom heeft ons opgedragen om de waarde van de verpachte gronden te 

verhogen met € 10.037,00. Daarom is het vermogen van de P.C.I. op de balans min 

of meer gelijk gebleven. Hieronder geven wij u een korte toelichting op de  

besteding van de gelden. 

 

Ondersteuning particulieren:  

Gedurende het jaar komen er aanvragen binnen van gezinnen, die om wat voor 

reden dan ook geen geld hebben om bepaalde uitgaven te doen. Deze uitgaven 

variëren van de aanschaf van 2e hands fietsen tot ondersteuning van het tekort 

aan financiële middelen voor een bepaalde periode. Er zijn opnieuw bijdragen 

geweest aan de vluchtelingenuitjes, maar ook voor het kookproject van de  

vluchtelingen. 

Afdracht Bisdom: 

Alle P.C.I.’s zijn verplicht een percentage van hun vermogen aan het bisdom af te 

dragen. Hiervan worden de medewerkers met diaconale taken betaald en worden 

diaconale projecten ondersteund. 

Stichting foundation Missionhouse:  

De jaarlijkse ondersteuning voor de Daya’s is dit jaar beëindigd en daarom  

hebben we besloten om het bedrag over te maken naar deze stichting, die de  

gelden genereerd voor de bouw  van een ziekenhuis in Ado Ekiti in Nigeria. Dit 

contact gaat via  onze parochiaan Thea Pinkse. 

Meisjesinternaat Hyderabad: 

Er is een gift gedaan via parochie Alkmaar-Zuid aan pater Schipper van  

Mirpuskash t.b.v. een meisjesinternaat. 

H5Spirit: 

Een initiatief van de RK-kerken voor jongeren uit de parochies van regio.  

Geestmerambacht. Leuke vormende activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar  

(ook niet-katholieke jongeren zijn van harte welkom). 

Stichting ‘de Zwaan’: 

Een oecumenisch aandachtscentrum in Alkmaar. Hier kunnen mensen terecht 

voor geloofs- en levensvragen, maar ook voor materiële hulp. Het centrum draait 

voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. 

Arme Kant van Nederland: 

Dit is een fonds dat in samenwerking met de gemeente Bergen en de Kerken in de 

gemeente, aan de minima jaarlijks, op verzoek, een eindejaarsuitkering doen.  
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Hospice Alkmaar en Schoorl: 

Hospice Alkmaar en Schoorl bieden gastvrijheid, begeleiding, verzorging en een 

plaats waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn zich voor kunnen bereiden op hun 

sterven. Zij bieden dit alles met verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers. 

Hospice Alkmaar en Schoorl streven ernaar de laatste levensfase van haar gasten 

zo leefbaar en waardig mogelijk te laten verlopen. Hierbij schenken ze aandacht 

aan zowel de lichamelijke, de geestelijke, de sociale als de spirituele omstandig-

heden. Hospice Alkmaar en Schoorl bieden de zorg vanuit een algemene grond-

slag en is voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. 

’t Praethuys: 

’t Praethuys is een inloopcentrum voor mensen met kanker en hun naasten. In dit 

centrum aan de Westerweg in Alkmaar zijn deze mensen te allen tijde welkom. Ze 

kunnen er terecht voor een bemoedigend woord, een luisterend oor, voor een  

gratis ontspanningsmassage door professionele masseurs of een reiki behandeling 

en voor een kop koffie of voor informatie op een van de thema avonden die er  

georganiseerd worden. Het centrum wordt voor een groot deel gerund door  

vrijwilligers.  

Zomerkamp: 

Er is een bijdrage geweest voor deelname van kinderen aan het zomerkamp. 

Stichting Blijf Groep: 

Voor de meesten beter bekend als het Blijf van mijn Lijfhuis. Blijf Groep helpt om 

huiselijk geweld te stoppen.  

De Voedselbank: 

De collecte voor de Voedselbank is verdubbeld door de PCI en aangevuld met 

particuliere giften. 

Van de Duinvoet: 

De PCI zet jaarlijks een advertentie op de omslag van de ‘van de Duinvoet’. Wij 

hopen zo op meer bekendheid, zodat mensen die problemen hebben ons  

gemakkelijk kunnen vinden. Tevens steunen we hiermee de gids van de parochie. 

Algemene kosten: 

Iedereen heeft kosten. Denkt u aan gemeentelijke- en waterschapslasten, bank-

kosten e.d. Ook de PCI heeft hiermee te maken.  

Paasactie/Kerstactie: 

Tijdens de Paas- en de Kerstactie krijgen de parochianen van 80 jaar en ouder  

extra aandacht d.m.v. een presentje. Deze presentjes worden bezorgd door andere 

parochianen, waaronder de leden van de P.C.I.. Niet alleen de attentie maar juist 

ook het bezoek van een medeparochiaan wordt vaak erg gewaardeerd.  
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Ook in 2017 zetten we ons weer in om zoveel mogelijk hulpvragen te kunnen  

honoreren. Wij zijn heel blij met alle hulp van u. Dus kent u mensen met een 

hulpvraag, neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via het pastoraal 

centrum, tel: 072 - 509 1408. 

 

Kent u mensen die ons werk financieel willen steunen?  

Zij kunnen hun kleine en grote giften overmaken op ons bankrekening nummer 

NL 60 RABO 0146 9017 89 t.n.v. PCI, Schoorl 

 

Bestuur PCI Schoorl 

 

 

Voorbericht voor de bisdombedevaart Assisi in meivakantie 2018 
 

Van 28 april t/m 6 mei gaan we met ons bisdom op 

bedevaart naar Assisi. Het belooft weer een prachtige 

pelgrimage te worden waarbij we als bisdom op reis 

gaan tussen tijd en eeuwigheid. Want dat is het! Een 

pelgrimage waarbij we ons laten inspireren door de 

Heiligen Franciscus en Clara van Assisi, die ons laten 

zien dat we bestemd zijn voor een hoger doel dat  

verder gaat dan een bestaan in deze wereld en deze 

tijd. Via het bisdom heb ik deze informatie ontvangen 

en heb ik mij op verzoek van het locatie bestuur be-

schikbaar gesteld als ambassadeur. 

 

De enige informatie die nu beschikbaar is dat er een 

bus- en een vliegreis is. Binnenkort volgt er meer 

nieuws over deze bisdombedevaart.  

 

Mogen er reeds nu mensen zijn die belangstelling 

hebben dan kunt u dit opgeven bij het parochie-

secretariaat, tel.nr. 509 1408. 

 

Namens de locatieraad, Jan Apeldoorn  
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Kleurijk Vrouwengilde Schoorl 
Hierbij nodigen wij jullie uit voor onze jaarvergadering op donderdag  

21 september 2017 De vergadering begint om 19.30 uur in De Blinkerd.  

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Jaarverslag secretaresse 

3. Jaarverslag penningmeester 

4. Verslag kascommissie Ans Hofman en Bep Eekhof 

5. Verslag reiscommissie 

6. Bestuurssamenstelling: Blijft zoals die nu is. Wel zijn we nog steeds op 

zoek naar nieuwe bestuursleden. 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

Pauze  

Na de pauze komt onze burgermeester Hetty Hafkamp  

vertellen over haar werk in onze gemeente. Dat wordt 

vast heel interessant.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen in de Petrus en Pauluskerk, Dorpsstraat 20, Bergen  
(Wijzigingen voorbehouden) 

 

Vieringen in de maand september en oktober   
Zondag 10 september, 9.30 uur Eucharistieviering met cantor  

Zondag 17 september 9.30 uur Eucharistieviering met het Benedictuskoor 

Zondag 24 september, 9.30 uur Eucharistieviering met koor  

 

Zondag 1 oktober, 9.30 uur Eucharistieviering  

Zondag 8 oktober, 9.30 uur Eucharistieviering   
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Belangrijke adressen 

 

 

R.K. Parochie H. Joannes de Doper 

Website: www.parochieschoorl.nl 

Bankrekeningnummer::  

NL 05 RABO 0146 9008 39 

t.n.v. R.K. Parochiebestuur 

 

Contactpersoon  

Pastor Anton Overmars  

Tel. 06 – 28 96 30 45    

E-mail:  

pastor.bergen.schoorl@gmail.com 

 

Vieringen in de kerk 

Zaterdag 19.00 u, woensdag 10.00 u 

 

Parochiesecretariaat 

Heereweg 171, 1871 EE Schoorl 

Tel. 072-5091408 

 

Open: woensdag, donderdag en 

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur 

secretariaat@parochieschoorl.nl  

 

Aanmelden nieuwsbrief digitaal:  

secretariaat@parochieschoorl.nl 

 

 

Bestuur personele unie:  

Pastoor Franklin Brigitha, voorzitter  

Dick Stoop, vice-voorzitter 

Wim Kraakman, penningmeester 

Loekie van der Lee, secretaris 

Jos Nooij, coördinator Bergen  

Hans Kersten, coördinator Schoorl 

 

Locatieraad Schoorl:  

Pastor Anton Overmars 

Jan Apeldoorn, Hans Kersten,  

Clasina Nanne, Marian Blom  

 

Uitvaartverzorging St. Barbara 

Website: www.barbara-schoorl.nl 

e-mail  info@barbara-schoorl.nl 

Dag en nacht bereikbaar 

Uitvaartverzorgster mevrouw   

G. Roozendaal: 06 - 51 03 90 32 

Voor meer info: mw. E. v.d. Oord-

Smit, tel. 072 - 509 3150 

 

Parochiële Caritas Instelling PCI 

p/a Parochiesecretariaat 072-5091408 

e-mail  pci@parochieschoorl.nl  

Zie ook de advertentie in dit blad. 

 

http://www.parochieschoorl.nl/
mailto:secretariaat@parochieschoorl.nl
mailto:secretariaat@parochieschoorl.nl
mailto:pci@parochieschoorl.nl

