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 Vieringen 4 november t/m  16 december  2017 

zaterdag 

4 november 

19.00 uur 31e  zondag door het jaar,  

50-jarig jubileum Convocamus 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pastor Overmars 

woensdag  

8 november 

10.00 uur  

 

Midweekviering,  

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

zaterdag  

11 november 

19.00 uur 32e  zondag door het jaar, 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

Voorganger: pastor Overmars  

woensdag 

15 november 

10.00 uur Midweekviering 

Eucharistieviering, m.m.v. Cantor 

zaterdag 

18 november 

19.00 uur 33e  zondag door het jaar, 

Eucharistieviering m.m.v. Re-member 

Voorganger: pater Tristan 

woensdag 

22 november 

10.00 uur Midweekviering 

Eucharistieviering  

zaterdag 

25 november 

19.00 uur Christus Koning van het heelal 

Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger: pastor Overmars 

woensdag 

29 november 

10.00 uur Midweekviering 

Eucharistieviering  

zaterdag 

2 december 

19.00 uur 1e Advent 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pater Diego 

woensdag 

6 december 

10.00 uur Midweekviering 

Eucharistieviering met samenzang 

zaterdag 

9 december 

19.00 uur 2e Advent 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

Voorganger: pastoor Brigitha 

woensdag 

13 december 

10.00 uur Midweekviering 

Eucharistieviering  

zaterdag 

16 december 

19.00 uur 3e Advent 

Eucharistieviering m.m.v. Re-member 

Voorganger: pater Tristan 
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Kostersdiensten: 

Dick Borst zaterdag 4 november en 2 december     

Thea Pinkse  (in over-

leg met Dick Borst) 
woensdag 8, 15, 22 en 29 november 

woensdag 6 en 13  december 

Gerard Meereboer zaterdag 11 november en zaterdag 9 december 

Ineke Schotten zaterdag 18 en 25 november en zaterdag 16 december 

 

 

Opbrengst collecte: 23 september t/m 18 oktober 2017 

Collecte: € 558,50 Kaarsen:   € 75,60 

 

Agenda 

woensdag 1 november  de Zonnebloem   aanvang  13.30 uur 

zaterdag 25 november Repetitie Avondwake koor  aanvang  9.30 uur 

 

Repetitie koren: 

Convocamuskoor maandagavond      aanvang  19.45 uur  

Chantous  donderdagavond  aanvang  19.30 uur 

Re-member  vrijdagavond    aanvang  19.30 uur 

 

Familieberichten 

Overleden 

30 september 2017 dhr. Herman van Geijlswijk 

16 oktober 2017  mevr. Bets Rood-Hooiveld 

 

           Misintenties 4 november  2017 t/m  16 december 2017 

zaterdag 

4 november 

ter herinnering aan Gert en Nel van Assem-de Boer, Peter en 

Carrie Krom–Laan, Johanna Maria Borst, in liefdevolle  

herinnering Herman ter Bocht, in liefdevolle herinnering Arie 

en Gre Louter, Gert Louter, Alida Schouten-Smit en overleden 

familie, voor ons Convocamus en voor leden die zijn  

overleden, voor onze overleden ouders en grootouders Cor en 

Bep Schouten-Kuilboer 
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woensdag  

8 november 

overleden familie Jan van Assem, ter herinnering aan Gert en Nel 

van Assem-de Boer, in liefdevolle herinnering aan Ali Bakker-Zut 

zaterdag  

11 november 

voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, Johannes Roskam en 

Maria Divera Roskam-de Haan, Gert Louter, Alida Schouten-Smit 

en overleden familie  

woensdag 

15 november 

 

zaterdag 

18 november 

Jan Borst, Ursula Koortens en overleden familie, Theodorus en 

Engelina Meereboer-Keijzer, Kees Endel, Kees Delis en Corry  

Delis-Kooij, Jannie Stam-Tesselaar, Alida Schouten-Smit en  

overleden familie 

woensdag 

22 november 

 

zaterdag 

25 november 

Piet Appelman, overleden ouders Jan en Bets Hoogeboom-Louter, 

Nicolaas Roozendaal en Adriana Roozendaal-Ruijter, Arie Rood, 

Alida Schouten-Smit en overleden familie 

woensdag 

29 november 

 

zaterdag 

2 december 

overleden familie Brink-de Boer, Johannes Dapper en Maria  

Dapper, Peter en Carrie Krom-Laan, overleden ouders van  

Diepen-Ligthart, Johanna Maria Borst, Alida Schouten-Smit en 

overleden familie, voor onze overleden ouders en grootouders 

Cor en Bep Schouten-Kuilboer 

woensdag 

6 december 

voor onze overleden ouders en grootouders Cor en Bep Schouten-

Kuilboer 

zaterdag  

9 december 

Carel Frumau en Marc, voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, 

Cees en Jo Stam-Rietveld en kleinzoon Joris, Alida Schouten-Smit 

en overleden familie 

woensdag 

13 december 

ter herinnering aan Gert en Nel van Assem-de Boer, Gert Louter 

zaterdag 

16 december 

Ursula Koortens en overleden familie, Theodorus en Engelina 

Meereboer-Keijzer, Johannes Roskam en Maria Divera Roskam- 

de Haan, Jannie Stam-Tesselaar, Siem de Wit, Alida Schouten-

Smit en overleden familie, in liefdevolle herinnering aan  

Ali Bakker-Zut  
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In Memoriam Ina Kaandorp-Sijm 
Op 10 november 1928  werd Ina Sijm  geboren in Andijk. Het 

gezin waarin ze opgroeide bestond uit 10 kinderen.  Na een 

aantal jaren in Andijk, verhuisde het gezin Sijm naar de Wie-

ringermeer omdat daar de mogelijkheid was voor een groter 

bedrijf. De beginjaren waren goed totdat het oorlog werd. 

Aan het einde van de oorlog, zetten de Duitsers het land on-

der water en moest het gezin halsoverkop vluchten. De kin-

deren werden ondergebracht bij familie. Later keerden ze terug op de Scherven-

weg om een nieuw bestaan op te bouwen. Alles leek goed te gaan, totdat het be-

richt kwam dat broer Nic was omgekomen in Indie. Dat was een enorme klap 

voor het gezin. 

Ook het overlijden van haar moeder op jonge leeftijd, heeft een enorme impact 

gehad. Niet alleen op Ina, maar op het hele gezin. Haar eerste echte baan was bij  

kruidenier van der Meer en ze was er trots op, dat de kas altijd klopte als zij er 

werkte. In de avonduren haalde ze haar diploma’s, waaronder haar middens-

tandsdiploma. De grote stad lonkte en ze pakte de bus om in  Alkmaar  bij V&D te 

gaan werken. Daar kreeg ze een vriendin uit Schoorl, waarmee ze ging dansen. 

Tijdens zo’n dansavond  bij Honky Tonk, ontmoette ze vader Cees. Maar een ko-

lenboer, die altijd zwart afgaf, was nog een hobbel, die genomen moest worden. 

Toch zijn ze in 1960 getrouwd en gingen in Schoorl wonen aan de Voorweg. Al 

snel kwamen er 3 kinderen, Marcelle, Hans en Maurice.   Drie kinderen opvoeden, 

een bestaan opbouwen in de kolen, olie en gashandel en daarnaast nog verhuren 

aan zomergasten is toch topsport. Maar een fantastische tijd was het wel. Er was 

altijd reuring en genoeg vriendjes voor ons. Toen we groter werden, hielpen we 

mee met de wisseling van de gasten, met grasmaaien en dekens kloppen. 

Moeder hield van reizen en zodra de ruimte er was, gingen vader en moeder er 

op uit. Eerst naar Valkenburg en Koblenz, een Rijnreis maken, maar toen was het 

hek van de dam. Ze gingen met ome Jan en tante Tinie op vakantie naar Tunesië, 

Malta, Cyprus, Turkije en Griekenland. En daarna met ons naar Joegoslavië om de 

trouwdag te vieren. Daarnaast had ze ook nog tijd om creatief te zijn, want ze 

naaide alle kleren zelf. De naaimachine stond in onze herinnering altijd op tafel.  

Iedereen zal zijn of haar moeder roemen over het eten, maar de soep van oma, 

daar kon geen andere soep aan tippen. Ze maakte ook zelf slaatjes en bowl. In 

haar tas nam moeder altijd wat lekkers mee, maar ook na je bezoek moest je even 

wachten, want ook dan kreeg je nog wat voor thuis, koek of snoep! Moeder zorg-

de ervoor dat we niets tekort kwamen en hield het huishouden draaiende, ze wil-
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de alles goed doen. Je snapt niet dat ze nog lid was van het kerkkoor en tijd had 

om zondags in de kerk de mis te zingen. 

Het was thuis een zoete inval met een deur, die altijd en voor iedereen openstond. 

Niets was teveel en er was altijd interesse en aandacht voor de dingen waar je 

mee bezig was. Vooral naar de kleinkinderen Marieke en Laura en Roy, Luuk en 

Nick werd gevraagd, hoe het geweest was, als ze weer een reis of excursie hadden 

gedaan. Moeder wist ons steeds te verbazen hoe ze alles kon onthouden, ik had 

zelf het idee dat ze helderziend was, als ik de waarheid vroeger verdraaide. Dan 

kon moeder rake dingen zeggen en advies geven.  In januari verhuisden moeder 

en vader naar Warmenhuizen, waar ze zich prima op haar plek voelde in het ap-

partement. Helaas heeft het niet langer mogen zijn. Terugkijkend zien wij: Marcel-

le en Rob, Hans, Maurice en Petra, dat moeder een rijk en bewogen leven heeft 

gehad, waarin moeder een voorbeeld is voor ons allemaal! 

 

In Memoriam Bets Rood 
Bets Rood-Hooiveld is geboren op 3 januari 

1935 in Andijk, als nakomertje in het gezin. Ze 

moest op 11- jarige leeftijd haar moeder al  

missen. In 1964 trouwde ze met Arie Rood en  

gingen ze in Schoorldam wonen, wat voor haar 

voelde als emigreren. In Schoorldam namen ze 

een melkzaak over. Er werden 4 kinderen  

geboren en het was een tijd van hard werken, 

de winkel, de kinderen en het huishouden.  

Nadat de melkzaak beëindigd was kon ze  

genieten van dagjes uit samen met haar man en 

korte vakanties samen met hun zoon en jongste dochter naar het buitenland.  

Nadat haar man in oktober 2014 overleed, lukte het haar om de draad weer op te 

nemen. Ze leerde weer genieten van bijvoorbeeld de korte vakanties met haar 

zoon en dochter naar het buitenland en uit eten gaan met de kinderen en klein-

kinderen. Ze kon ook volop genieten van haar 5 kleinkinderen.  

In augustus werd ze plotseling extreem moe en uit onderzoek bleek dat ze acute 

leukemie had. Op 12 oktober heeft zij, in het bijzijn van de kinderen en klein 

kinderen, het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. De dagen hierna ging 

haar gezondheid snel achteruit. Zij wilde heel graag nog wat langer bij haar  

familie blijven maar is op 16 oktober in het bijzijn van haar familie rustig over-

leden. Na een mooie afscheidsviering is zij op 20 oktober naar haar laatste  

rustplaats bij haar man op het kerkhof achter de kerk gebracht. 
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Kerst-in  
Ook dit jaar organiseert de oecumenische werkgroep weer een Kerst-in. In de kerk 

in het centrum van Schoorl zult u weer kunnen genieten van prachtige Kerst-

liederen en samenzang. Ook is er voor de kinderen een prachtig Kerstverhaal. 

Zondag 17 december vanaf 13.45 uur bent u van harte welkom.  

Reserveer dit prachtige evenement alvast in uw agenda!   

Namens de oecumenische werkgroep, 

Hans Kersten 

  

Kinderkerstviering 
Op zondag 24 december zal er een bijzondere Kerstviering worden gehouden om 

17.00 uur in het witte kerkje in Groet. 

Deze unieke viering zal geheel in het teken staan van de kinderen en hun om-

geving! De kinderkerstviering is dus niet alleen toegankelijk voor zoveel mogelijk 

kinderen maar ook de ouders, opa’s, oma, s, broers en zussen en iedereen uit het 

dorp is van harte welkom. De, door de oecumenische werkgroep georganiseerde, 

viering moet een dienst zijn waar iedereen zich in kan vinden. 

Reserveer deze bijzondere Kerst-kinder-gezin-viering alvast in uw agenda en 

komt “allen tezamen“!  

Namens de oecumenische werkgroep, 

Hans Kersten     

 

Kerstkaarten en kalenders 
Het wordt weer frisser, kachels gaan aan en ‘t is vroeger  

donker. We zijn op weg naar de maand december met Sinter-

klaas en Kerstmis. Het maken van kerst-kaarten is al een poos 

aan de gang. U kunt de kaarten kopen na de vieringen op  

zaterdag, maar ook na de midweekviering op woensdag-

ochtend. 

  

De verkoopdata zijn de zaterdagen 28 oktober en 4, 11, 18 en 25 november. 

  

Ook zijn er weer Gerarduskalenders te koop. Op deze kalenders vindt u behalve 

de data ook gezegdes, mopjes, puzzeltjes enz.. Leuk om zelf te houden of cadeau 

te geven. Met vriendelijke groet, 

Tiny Kaandorp en Thea Pinkse  
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De redactie van Van de Duinvoet zoekt versterking 

Meld je dan nu aan als redactielid! 
  
Na vele jaren deel uitgemaakt te hebben van de redactie van 

Van de Duinvoet gaat Marian Blom helaas de redactie ver-

laten. Over een paar maanden gaan zij en haar gezin 

Schoorl verlaten en elders wonen. 
Hierdoor bestaat de redactie van Van de Duinvoet nog 

maar uit één redactielid. . Dat is een veel te smalle basis en een te zware belasting 

naast alle andere werkzaamheden die nodig zijn om Van de Duinvoet periodiek 

te laten verschijnen. Daarom zoekt de redactie Van de Duinvoet op korte termijn 

versterking. De redactie vergadert 10 keer per jaar. Dat is één avond per editie op 

woensdagavond.   

  
Kun je goed om gaan met WORD? Vind je het leuk om met teksten te werken? 
Kun je goed samenwerken? Dan is redactiewerk misschien iets voor jou. Het  

leuke is dat je echt iets tastbaars maakt en dat gaandeweg ziet ontstaan.   

Bovendien wordt het blad goed gewaardeerd door onze parochianen. 
  
Ben je al enthousiast en wil je meer weten of je aanmelden? Neem dan contact op 

met Marian Blom, tel. 509 2269 of Gerrie Masteling, tel. 509 2906 of 

via g.masteling@ziggo.nl   Je kunt ook eerst een redactievergadering bijwonen om 

kennis te maken en een indruk van de werkzaamheden te krijgen.  We zien je  

reactie graag tegemoet. 
 
De redactie 

 

Kerkbezoek 
Mijn vrouw Tiny en ik bezoeken van tijd tot tijd een andere parochiekerk, zoals 

die van Tuitjenhorn, Oudorp en dit weekend in Hilversum waar de ons bekende 

pastor Elroy Kaak voorging, stel u voor een kerk met 1.200 zitplaatsen, waarvan 

er 300 bezet waren. Het was een klassieke dienst met een gregoriaans koor, 4 aco-

lieten en 4 misdienaars en een inspirerende preek zoals we die van hem gewend 

zijn in de voorbije jaren. Hij denkt nog met genoegen aan onze parochie. Het was 

echt iets anders! 

Han Meijer 

mailto:g.masteling@ziggo.nl
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Pastoor Joseph, Henderikus, Jacobus Greitemann  
(⁕ 26-09-1905 –  † 30-11-1957) 

 
 

 

Ondergetekende zat in de vijfde klas (tegenwoordig groep 7 ) toen pastoor  

Greitemann zeer plotseling overleed. Wie was deze pastoor die maar zo kort  

pastoor in Schoorl is geweest ? 

 

Pastoor Joseph, Henderikus, Jacobus Greitemann is geboren in Amsterdam, op 29 

september 1905. Zijn roepnaam was Joop. Ik vermoed dat bijna geen van de  

parochianen hem in die jaren Joop zullen hebben genoemd, behalve misschien 

zijn huishoudster. 

Na zijn wijding tot priester te Haarlem op 14 juni 1930, met nog 22 wijdelingen, is 

hij tot zijn benoeming als pastoor van onze parochie te Schoorl, vijf keer als  

kapelaan werkzaam geweest in diverse parochies, waaronder als laatste de paro-

chie H. Joseph te Rotterdam.  

Pastoor Greitemann had nog een broer (Nico) die eveneens priester was. Hij was 

professor aan het grootseminarie van Warmond en overleden te Wenen in 1990. 

 

Op 23 oktober 1954 werd hij tot pastoor benoemd van onze parochie H. Joannes 

de Doper te Catrijp – Schoorl, als opvolger van pastoor J.B. v.d. Linden. 

Op 30 november 1957, 3 jaar later, is hij geheel onverwachts te Catrijp overleden. 

 

Tijdens de 2e wereldoorlog werd hij gevangen genomen door de Duitsers en 

moest hij enige tijd in een concentratiekamp verblijven. Hij wist te overleven maar 

was ernstig uitgehongerd. Bij zijn terugkeer in Nederland meldde hij zich bij  

bisschop Huiberts aan de Nieuwe Gracht te Haarlem. Hij mocht blijven eten en 

likte met zijn vinger zijn bord schoon om toch maar geen druppel of kruimel  
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verloren te laten gaan. Mede door zijn verblijf in het concentratiekamp had hij een 

zwakke gezondheid. 

 

Ik herinner me hem als een grappige en geestige pastoor, die graag in was voor 

een geintje. We kregen in die tijd nog godsdienstles van de pastoor en dat was  

beslist geen straf. Ik zie hem nog les geven in onze klas met een sigaar in zijn 

mond. Nu niet meer voor te stellen, maar toen heel normaal.  

Pastoor Greitemann die pas 3 jaar pastoor was binnen onze parochie had zich in 

de betrekkelijk korte tijd zeer bemind gemaakt. Het was een vriendelijke man, 

met meestal veel humor in z´n preken. Hij was heel zorgzaam voor het welzijn 

van de parochianen en kon goed omgaan met kinderen en ouderen. 

 

Pastoor lag opgebaard in zijn studeerkamer in de pastorie en alle kinderen van de 

Petrusschool hebben daar afscheid van hem genomen.  

 

Zoals gezegd was zijn gezondheid niet zo best, mede daarom adviseerde de  

dokter hem om vaak te wandelen. Dat deed hij dan ook en maakte onderweg 

graag een praatje met iedereen die hij tegenkwam. Zo gebeurde het een keer dat 

hij op Schoorldam wandelde aan de oostkant van het kanaal. Daar was in die tijd 

een kleine met de hand te bedienen sluis. Toevallig passeerde er op dat moment 

een tuinderschuitje. Pastoor wilde dat graag zien en stelde zich voor aan de 

sluiswachter Piet de Heer. Piet zei tegen hem: “Mijn naam is de Heer”. Nou zei 

pastoor:  “Dat is ook toevallig dat ik hier m´n grote baas nog ontmoet”. 

 

In die jaren werd het salaris van o.a.de hoofdonderwijzer nog door de “kerk”  

uitbetaald.  Pastoor betaalde dit iedere maand contant uit. Rond zijn overlijden 

zou het salaris weer worden uitbetaald. De onderwijzer maar wachten en wachten 

op zijn salaris, maar alles wat er kwam, geen salaris. Hij nam contact op met het 

kerkbestuur. Waar blijft mijn salaris ? De hele pastorie werd overhoop gehaald, 

maar geen salaris - geld te vinden. Ineens kreeg een lid van het kerkbestuur een 

helder idee. Het zou toch niet zijn meebegraven met de pastoor ? Na wikken en 

wegen werd tot slot het besluit genomen om het graf van pastoor Greitemann te 

openen, en ja hoor het salaris (een paar briefjes van honderd gulden) zaten nog in 

de toog van zijn binnenzak. Zodoende ontving de hoofdonderwijzer die maand 

een aantal dagen later alsnog zijn salaris.  

De hoofdonderwijzer was meester Botter. 

 

Jan Bijl 
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Wake up!!! together    
Regionale jongerengroep voor jongeren vanaf 16 jaar 

 

 

Eenmaal per twee maanden komen jongeren vanaf 16 jaar bij elkaar op de jonge-

renzolder van het Julianaklooster in Heiloo. Elke keer wordt er een inhoudelijk 

programma aangeboden, naast ontmoeting en gezelligheid. Hieronder vertel ik 

onze ideeën voor dit seizoen. 

 

Dit seizoen is ons thema DURVEN VERTROUWEN. Wij doen van alles in ver-

trouwen, terwijl we ons daar meestal niet bewust van zijn. Bijvoorbeeld: We zet-

ten geld op de bank en vertrouwen erop dat het er de volgende week nog staat. 

We stappen in het openbaar vervoer en geven ons over aan de chauffeur in het 

vertrouwen dat die ons heelhuids brengt waarheen we willen. We doen bood-

schappen en vertrouwen erop dat er geen giftige stoffen in zijn verwerkt. De prak-

tijk leert, dat ons vertrouwen soms ook wordt geschaad. Dan kan er angst ont-

staan en zo bepaalt angst ons leven vaker dan ons lief is, want ten diepste ver-

langen wij naar een wereld waarin we op God kunnen vertrouwen én op elkaar! 

“Vertrouwen op God en op elkaar.” Dat is makkelijk gezegd, maar vertrouwen is niet 

iets vanzelfsprekends; het is hard werken. Het vraagt iets van ons; het vraagt  

erom geschonken te worden. Het vraagt om onze overgave, juist ook wanneer angst 

ons soms in de greep heeft. Dit vertrouwen wil je eigenlijk wel graag durven s 

schenken, omdat je verlangt en streeft naar een liefdevolle wereld, waarin derge-

lijk vertrouwen dubbel en dwars de moeite waard is! Maar… makkelijk is het niet! 

 

Het woord voor geloven en voor vertrouwen is in het Hebreeuws (= oorspronkelijke 

taal van het Oude Testament) hetzelfde woord. God is iemand in wie wij kunnen ge-

loven (אמן, aman), op wie wij kunnen vertrouwen. Iemand tegen wie wij אמן (amein) 

kunnen zeggen - ons amen - wat betekent: ik ben het er met mijn hele hart mee eens! 

Levend in een wereld die steeds vaker in de greep van angst lijkt te verkeren, is 

“durven vertrouwen!” misschien wel een zinnig thema om met elkaar te verkennen. 
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Programma 2017-2018 

Zo. 19 november 2017 - Filmmiddag 

Er zullen twee films worden aangeboden, passend bij het jaarthema, waaruit je 

kunt kiezen. 

Zo. 21 januari 2018 – Gastspreker 

Er wordt iemand uitgenodigd om het thema “durven vertrouwen” met ons uit te 

werken, vanuit de praktijkervaring die hij/zij met dit thema heeft. Ik ga proberen 

iemand uit Bosnië uit te nodigen, die een aantal jaren geleden als oorlogsvluchteling naar 

Nederland is gekomen en voor wie muziek de taal is geweest, die min of meer levenreddend 

voor hem is geweest in Nederland. Zijn verhaal is indrukwekkend en zijn muziek grens-

doorbrekend. 

Zo. 18 maart 2018 – Creativiteit centraal 

Een mooie uitdaging om het jaarthema op een creatieve wijze vorm te geven. Dit 

moet nog verder worden uitgewerkt. 

Zo. 3 juni 2018 - Theater   

Voor 3 juni heb ik de theatergroep TRAXX uitgenodigd, met de voorstelling  

Weerzin. Deze theatergroep is zo’n 8 jaar geleden ook al tweemaal door mij 

uit=genodigd geweest met dezelfde voorstelling, maar m.i. blijft het onderwerp 

van deze voorstelling (helaas) nog steeds erg actueel. 

Veel jongeren zijn eenzaam en depressief en weten niet hoe ze hiermee om moe-

ten gaan. Aan de buitenkant laten ze het vaak niet duidelijk zien. Als een jongere 

tot zelfdoding is overgegaan, roept dit vaak vragen op als:  

 Hoe kan dat?  

 Waarom hebben familie en vrienden het niet gezien? 

 Waarom sprak de jongere er niet over? 

 Hij leek altijd zo vrolijk, was hij dat dan eigenlijk niet? 

Theater Traxx speelt professionele voorstellingen door en voor jongeren over  

zinvolle thema’s die actueel zijn onder jongeren. Er wordt professioneel onder-

zoek gepleegd naar het thema en ook de voorstelling wordt door professionals in 

elkaar gezet en gespeeld. 

Weer-zin is een voorstelling over ervaringen en signalen, die o.a. bij een ongeluk-

kig gevoel horen. Een gevoel dat eenzaamheid en somberheid kan veroorzaken en 

zelfs tot depressie kan leiden of tot vragen stellen bij het leven zelf. De voor-

stelling maakt duidelijk dat je dat niet altijd alleen hoeft op te lossen. Er is hulp 

mogelijk en er zijn verschillende manieren en keuzes om je leven anders in te rich-

ten! Oftewel: hoe krijg je weer zin in het leven? 

Doordat de beschreven ‘rottige’ gevoelens als zwaar en zwak ervaren kunnen 

worden, heeft Traxx ervoor gekozen om het minder beladen te maken, door mul-
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tidisciplinaire middelen in te zetten, waaronder film, live muziek en humor. 

Weer-zin is daardoor een voorstelling geworden met een lach en een traan. 

Zo. 1 juli 2018 – Kennismakingsbijeenkomst Taizéreis 

Tijdens deze middag worden alle deelnemers aan de komende Taizéreis uitgeno-

digd voor een kennismakings- en informatiemiddag m.b.t. de reis. Deze middag 

wordt afgesloten met een maaltijd en een gezamenlijke gebedsviering waarin  

iedere deelnemer persoonlijk de reiszegen ontvangt. 

Za. 21 t/m zo. 29 juli 2018 – Taizéreis 

In deze week organiseer ik voor de 6e keer vanuit onze regio een jongerenreis naar 

Taizé. 

Als je wilt kun je je er al voor aanmelden. Laten we met elkaar proberen om dit 

jaar weer zoveel deelnemers te enthousiasmeren, dat we met onze eigen bus kun-

nen reizen.  De kosten zijn nog steeds niet verhoogd: €195 voor deelnemers t/m 29 

jaar. Dit is incl. de kennismakingsmiddag, de reis (vervoer, programma en maaltijden in 

Taizé) en de reünie.  

 

Ik hoop van harte dat we met dit programma weer veel jongeren vanaf 16 jaar 

mogen bereiken. Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomsten van Wake up!!!  

together bij karinblaauw@hetnet.nl De bijdrage in de kosten bedragen €10 p.p.  

per bijeenkomst, dit is incl. de brunch waarmee elke bijeenkomst start. 

 

Karin Blaauw 

regionaal coördinator Jongerenpastoraat tel. 06 2915 9489 

 

Kerken Solidair 
Kerken Solidair gaat in de maand december een eindejaarsbijdrage verstrekken 

aan mensen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. Vorig jaar hebben 

ong. 240 mensen van deze bijdrage gebruik gemaakt. Dit jaar willen wij graag iets 

extra doen voor gezinnen met kinderen als onze middelen toereikend zijn. 

Daarom deze oproep om met uw steun en die van instellingen en particulieren 

deze actie te laten slagen. Uw bijdrage op onze rekening NL43INGB0000223801  

t.n.v. actiecomité armekant Bergen nh. 

 

Met onze dank namens Kerken Solidair 

Rudolf Scheltinga Egmond a/Zee tel. 5061206 

Jos Frumau Schoorl   tel. 5091895 

Jan Hink Bergen NH   tel. 5896029 

mailto:karinblaauw@hetnet.nl
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Jan en Piet op weg naar Santiago de Compostela, deel 10 
Dag 29 

Van Uhart- Mixe naar St-Jean-Pied-de-Port 29 km en dat brengt  ons op een totaal 

van 900km. Goed ontbeten maar niets voor onderweg, maar dat zien we wel, we 

vinden vast wel iets tegen die tijd, dat is  altijd nog zo geweest. Het was behoorlijk 

koud en mistig echt koude handen, na 10 uur kwam de zon pas door lekker, maar 

nog geen bakker of iets dergelijks en maar weer stug doorlopen, na een paar heu-

vels plotseling een break langs de route met koffie, thee, tafels en stoelen. We 

hebben even op de deur getikt om te vragen of er ook brood was en ja hoor een 

compleet stokbrood doormidden boter erop en dikke stukken kaas met de koffie 

in een lekkere stoel in de zon en dat voor 3.60. 

Doorlopen naar St-Jean-Pied –de-Port dat we op enige afstand  zagen liggen “wat 

een mooi gezicht” ons einddoel voor dit jaar. Op zoek naar het V.V.V. kantoor 

voor info voor de gite trein en bus en platte gronden. De gite lag midden in het 

stadje voor ons ideaa,l want het was voor 2 overnachtingen. Eerst even winkelen, 

douchen en op zoek naar een eetgelegenheid. Naar het Franse kantoor van de  

St-Jaq voor een stempel en platte gronden voor 

volgend jaar. Ook kwamen we de Fransman en 

de Duitse mevrouw weer tegen dat was wel 

leuk. 

Dag 30  

Deze dag hebben we besteed aan trein, bus, 

gemeente bord voor de foto maar niet kunnen 

vinden diverse kanten van het stadje gekeken 

maar helaas. Boodschappen gedaan voor de 

reis van morgen. De stad bekeken wat winkel-

tjes bezocht en wat voor de vrouwen gekocht 

dat hebben ze wel verdiend. Onze rugzakken 

klaar-gemaakt en gewogen voor het vliegtuig, 

de rugzakken in een afsluitbare zak met slot 

seal bag voor de veiligheid. Daarna om 19.30 

uur onze laatste  avondmaal in het stadje met 

een lekker glas wijn en lekker proosten met elkaar over de goede afloop van onze 

wandeling. Hopelijk gaan we in 2018 naar ons einddoel Santiago de Compastela            

 

Vriendelijke groeten,  Piet Louter en Jan Apeldoorn  

En tot volgend jaar.                                 
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Kleurrijk Vrouwengilde Schoorl 
Donderdag 23 november 2017 De Blinkerd aanvang 20.00 uur 

 

Zusters Ursulinen 

De oorsprong van de congregatie ligt in Monnickendam in 1898, maar komt oor-

spronkelijk uit Italië. Angela Merici stichtte in 1535 een gezelschap van vrouwen 

die hun leven aan God wijdden met de achterliggende gedachte om vrouwen uit 

hun isolement te halen door ze op te leiden.  

Deze avond zal Leo Rotthier van de Historische Vereniging Bergen ons iets vertel-

len over de zusters Ursulinen. Meerdere dames van onze vereniging hebben in 

Bergen bij de zusters op school gezeten en het is altijd leuk om iets over de ach-

tergrond te weten te komen van de vrouwen die voor de klas stonden. 

 

 

Inschrijving voor bisdombedevaart Assisi vanaf nu geopend 
De voorbereidingen voor de bisdombedevaart in de mei-

vakantie van 2018 zijn al een tijd in volle gang. Nu is het dan 

eindelijk zover! U kunt zich vanaf nu inschrijven voor wat 

een mooie en bijzondere bedevaart naar Assisi beloofd te 

worden. Samen met uw gezin, familie en/of parochiegenoten. 

Het bisdom organiseert deze bedevaart in samenwerking met 

reisorganisatie VNB. De inschrijving verloopt via de website 

van VNB. U kunt zich ook inschrijven via een aanmeld-

formulier. Deze zijn aan te vragen bij VNB of via het bisdom. 

Het bisdom biedt twee reismogelijkheden aan voor de reis 

naar Assisi: een busreis en een vliegreis. U leest er in de 

folders alles over. 

Voor jongeren in de leeftijd van 0 t/m 25 jaar is er een spe-

ciaal jongerentarief.  

 9-Daagse busreis van 28 april t/m 6 mei 2018 

prijs: € 899 (jongeren € 449) 

 6-Daagse vliegreis van 30 april t/m 5 mei 2018 

prijs: € 799 (jongeren € 349) 
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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: dinsdag, woensdag 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, John Kuin, 

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

