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Vieringen 7 juli t/m 8 september 2018   

zaterdag      

7 juli  

19.00 uur 

 

14e zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

woensdag 

11 juli  

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering  

zaterdag 

14 juli  

19.00 uur  15e zondag door het jaar 

Eucharistieviering  

Voorganger: pater Tristán Pérez 

woensdag 

18 juli 

10.00 uur  Midweekviering 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

zaterdag  

21 juli  

19.00 uur  

 

16e zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

woensdag 

25 juli 

10.00 uur  Midweekviering 

Eucharistieviering  

zaterdag 

28 juli  

19.00 uur  17e zondag door het jaar 

Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

woensdag 

1 augustus 

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering met samenzang 

zaterdag    

4 augustus  

19.00 uur 

 

18e zondag door het jaar 

Eucharistieviering  

Voorganger: pater Diego Pildain 

woensdag    

8 augustus 

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering  

zaterdag    

11 augustus 

19.00 uur 

 

19e zondag door het jaar 

Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger: pater Diego Pildain 

woensdag    

15 augustus 

10.00 uur 

 

Midweekviering, Maria ten Hemelopneming 

Eucharistieviering 

zaterdag    

18 augustus 

19.00 uur 

 

20e zondag door het jaar 

Eucharistieviering  

Voorganger: pater Tristán Pérez 

woensdag    

22 augustus 

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering  
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zaterdag    

25 augustus 

19.00 uur 

 

21e zondag door het jaar 

Eucharistieviering  

Voorganger: pastor Anton Overmars 

woensdag    

29 augustus 

10.00 uur 

 

Midweekviering, sterfdag van H. Johannes de Doper 

Eucharistieviering, m.m.v. Convocamus 

zaterdag    

1 september  

19.00 uur 

 

22e zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pater Tristán Pérez 

woensdag 

5 september 

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering met samenzang 

zaterdag    

8 september  

19.00 uur 

 

23e zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

Voorganger: pater Diego Pildain 

 

 

Kostersdiensten: 

Dick Borst zaterdag 21 juli en zaterdagen 4 en  25 augustus 

Thea Pinkse  

(in overleg met Dick Borst) 

woensdagen 11, 18 en 25 juli  

woensdagen 1, 8, 15, 22 en 29 augustus 

woensdag 5 september 

Gerard Meereboer zaterdagen 7 en 28 juli en 11 en 18 augustus 

Ineke Schotten  zaterdag 14 juli en zaterdag 1 september    

 

Collecte opbrengst 5 mei t/m 30 mei 2018: Collecte   €  418,40   Kaarsen   €  61,65 

De collecte voor week Nederlandse Missionarissen heeft een bedrag van € 190,90  

opgebracht. Hartelijk dank hiervoor. 

 

Herdenking Kamp Schoorl 
Maandag 11 juni werd weer de jaarlijkse herdenking van het Kamp 

Schoorl gehouden. Het Kamp dat gedurende het eerste jaar van de Tweede We-

reldoorlog als doorgangskamp functioneerde. Meer dan 1.500 mensen, bijna alle-

maal van Joodse afkomst, werden vanuit Schoorl op transport gesteld. Meer dan 

1.000 van hen zijn nimmer teruggekomen en vonden de dood!  

Na meerdere toespraken en het voordragen van gedichtjes door leerlingen van de 

scholen ’t Klimduin en Teun de Jager volgde het leggen van bloemen en kransen 

door 23 organisaties of instellingen. Namens de gezamenlijke kerken van Schoorl 

en Groet legden Ela Hulshoff en Hans Kersten een bloemstuk als eerbetoon. 

 

Hans Kersten 
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Intenties 7 juli t/m 8 september 2018 

zaterdag  

7 juli  

Voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, ter herinnering aan Bas van 

der Ploeg en Corrie van der Ploeg-Roozendaal, Johannes Roskam en 

Maria Divera Roskam-de Haan, Johanna Maria Borst, in liefdevolle  

herinnering aan Arie en Bets Rood-Hooiveld, Alida Schouten-Smit en 

overleden familie, Kees en Nel Borst-Entes,  

woensdag 

11 juli  

In liefdevolle herinnering aan Ali Bakker-Zut 

 

zaterdag 

14 juli 

Agnes Christiana Margaretha Koortens-de Wit, voor de overleden 

families Koortens en de Wit en een zegen over het gezin, Jeannette 

Out-Dorresteijn, Alida Schouten-Smit en overleden familie, 

Siem de Wit 

zaterdag 

21 juli 

Voor Carel en Marc Frumau, familie Jan van Assem-de Boer,  

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

Borst, Jan Wever en Sien Wever- de Boer, Willem Wittebrood, 

Alida Schouten-Smit en overleden familie 

zaterdag 

28 juli  

Jeannette Out-Dorresteijn, in liefdevolle herinnering Alma Kersten, 

Gert Louter, Annie de Waard-Druijven, Alida Schouten-Smit en  

overleden familie, Margaretha Theresia Kaag 

zaterdag 

4 augustus 

Jaardienst Tamis Pieter Pronk, Jaardienst Kees Borst, Johannes Dapper 

en Maria Dapper, voor alle parochianen, Kees Delis en Corry Delis-

Kooij, Johannes Roskam en Maria Divera Roskam-de Haan, Johanna 

Maria Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie, Kees en Nel 

Borst-Entes 

zaterdag 

11 augustus 

Jeannette Out-Dorresteijn, Willem Wittebrood, in dankbare herinnering 

aan Garry Borst en Lyda Borst-Leek, Alida Schouten-Smit en overleden 

familie 

zaterdag 

18 augustus 

Jaardienst Ali Bakker-Zut, voor de overleden ouders Jaap en Bep Stoop, 

Alida Schouten-Smit en overleden familie 

woensdag 

22 augustus 

In liefdevolle herinnering Alma Kersten 

zaterdag 

25 augustus 

Voor Carel en Marc Frumau, ter herinnering aan Gert van Assem en 

Nel van Assem-de Boer, Jeannette Out-Dorresteijn, in liefdevolle  

herinnering Piet en Bertha Bijl-Mors, in liefdevolle herinnering Alma 

Kersten, Gert Louter, Annie de Waard-Druijven, Alida Schouten-Smit 

en overleden familie, Aad van Dulmen, in dierbare herinnering  

Nicolaas en Alida Bijl 
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Intenties 7 juli t/m 8 september 2018 (vervolg) 
 

zaterdag 

1 september 

Johanna Maria Borst, ter herinnering aan Gert van Assem en Nel van 

Assem-de Boer, ter herinnering aan Bas van der Ploeg en Corrie van der 

Ploeg-Roozendaal, Johannes Roskam en Maria Divera  

Roskam-de Haan, in dankbare herinnering aan Garry Borst en Lyda 

Borst-Leek, Alida Schouten-Smit en overleden familie, Kees en Nel 

Borst-Entes 

woensdag 

5 september 

Johannes Dapper en Maria Dapper 

 

zaterdag 

8 september  

Voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, Jeannette Out-Dorresteijn 

in liefdevolle herinnering Innocenzo Zubani, Alida Schouten-Smit en 

overleden familie 

 

 

Familieberichten 

Overleden 

16 juni 2018  Mevrouw Wil Schaap-Beekveldt  91 jaar 

 

 

De Eerste Heilige Communie  
Dat hebben wij met z’n drieën gedaan op zaterdagavond 9 juni. Ik, Sijmen en mijn 

broertje Twan. Wij hadden vooraf bijeenkomsten met pastor Overmars. Wij waren 

dus goed voorbereid, maar het was toch best een beetje spannend. Het was ook 

erg druk in de kerk. Wij kwamen met pastor Overmars binnen tijdens het 

welkomstlied. Ook mochten wij onze eigen doopkaars aansteken, dat was erg 

leuk. De eerste lezing mocht ik doen. Ik vond dat super om op te lezen. Toen ik 

werd uitgenodigd voor de communie was ik blij dat ik dat samen met mijn 

broertje Twan, papa en mama ging doen en niet alleen naar voren hoefde te 

komen.  

Na de dienst werden wij gefeliciteerd en ging de familie met ons mee voor taart 

en drinken. Ik vond alles heel leuk en met pastor Overmars heel vertrouwd.  

 

En hebben jullie gezien dat wij de tekeningen hadden gemaakt voor in het boekje?  

 

Liefs Vivian de Geus 
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    Vieringen in de H.H. Petrus en Pauluskerk Bergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 

8 juli  

9.30 uur  

 

Eucharistieviering m.m.v. cantor   

Voorganger: pater Tristán Pérez 

zondag 

15 juli 

9.30 uur  

 

Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

Voorganger: pater Tristán Pérez 

zondag  

22 juli  

9.30 uur  

 

Eucharistieviering met orgelspel   

Voorganger:  

zondag  

29 juli 

9.30 uur  

 

Eucharistieviering m.m.v. cantor   

Voorganger: pastor Anton Overmars 

zondag 

5 augustus 

9.30 uur  

 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

Voorganger: pater Diego Pildain 

zondag 

12 augustus   

9.30 uur  

 

Eucharistieviering met orgelspel   

Voorganger: pastor pater Diego Pildain 

zondag 

19 augustus   

9.30 uur  

 

Eucharistieviering met orgelspel   

Voorganger: pater Tristán Pérez 

zondag 

26 augustus   

9.30 uur  

 

Eucharistieviering m.m.v. cantor   

Voorganger: pastor Anton Overmars 

 

reguliere viering: 

vrijdags  

 

 

19.00 uur 

 

Eucharistieviering (dagkapel) 
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 We kunnen ze niet missen 

 Martin, Tim, Christiaan, Caitlin, Juan, Pedro en Damas. Namen die u 

waarschijnlijk onbekend in de oren klinken, maar voor de RK kerken in Schoorl 

en Bergen van groot belang zijn. Naast de vele vrijwilligers die zich elke keer weer 

ten volle inzetten voor de kerk vormen zij een groep die wij ook voor geen prijs 

zouden willen missen. Onze misdienaars!!  

 

Het lijkt allemaal zo normaal, we volgen een dienst, de 

pastoor gaat deze voor en daarbij horen gewoon de 

misdienaars. Nou ik kan u vertellen, zo gewoon is dit 

vandaag de dag niet meer. Je moet ze echt, zoals we 

zeggen, “met een lampje zoeken”.  Het is dan ook niet 

meer dan normaal dat de kerk deze jongelui wil laten 

merken dat ze er wel degelijk bij horen en dat we hart-

stikke blij met ze zijn! Een schouderklopje op z’n tijd 

hebben we toch allemaal wel eens nodig? En als een 

van onze vrijwilligers dit op prijs stellen dan zijn het 

wel de misdienaars, een groepje dat al snel wordt vergeten maar wij zeer zeker 

dienen te koesteren.  

 

Vrijdag 1 juni was het dan zover, het misdienaaruitje. Ondergetekende en Siem 

van Diepen zijn met deze 7 kanjers naar Victorie Wok in Alkmaar getogen waar 

wij, gedurende ruim 2 uur lang, mochten eten en drinken wat we maar wilden! 

Dat dit in goede aarde viel bleek wel uit de vele volle borden die werden opge-

schept. Wat is er nou leuker aan dan dat je zoveel mogelijk kunt opscheppen en 

daarbij kunt kiezen uit talloze verschillende lekkernijen. Met ons negenen zaten 

wij aan een grote ronde tafel welke garant stond voor een goed onderling contact 

waarbij veel over en weer werd gepraat en gelachen.  

 

Op de vraag wat zij het aller lekkerst vonden kregen Siem en ik spontaan in koor 

te horen “het toetje”! Dat zij hebben genoten blijkt wel uit het feit dat zij allemaal 

maar al te graag volgend jaar weer naar Victorie Wok willen. Kijk, dat laatste is 

ook voor de kerken van groot belang, want hiermee wordt automatisch aangege-

ven dat zij nog wel weer een jaartje als misdienaar actief willen blijven voor de 

kerk!     

 

Met vriendelijke groet,  

Hans Kersten  
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De kerk zijn wij samen 
We beschouwen het als heel normaal. Je gaat naar de kerk om deel te nemen aan 

de H. Mis. De voorganger komt, er zijn misdienaars en ook de koster doet keurig 

zijn of haar werk. Ook het zangkoor is weer van de partij. Maar waar veel mensen 

niet altijd bij stil staan is dat aan dit hele ritueel heel veel vooraf is gegaan!  

Het kerkgebouw moet schoon zijn, de bloemen keurig geschikt in vazen en het 

altaar linnen en ook de misdienaarskleding gewassen. Soms moeten er ook nog de 

nodige boekjes worden gedrukt. Zo, de H. Mis kan beginnen!  

Maar wat dacht u van het bijhouden van het kerkhof en de tuin? Ook buiten het 

gebouw willen we toch alles op orde hebben? Dan heb ik het nog niet eens gehad 

over de informatie middels ons blad Van de Duinvoet! Wanneer de redactie zijn 

grote klus heeft geklaard moet e.e.a. nog wel worden geprint, de bladen op volg-

orde worden gelegd, aan elkaar worden geniet en bij u thuis worden bezorgd! En 

dan ben ik er zeker van dat er nog wel een aantal taken niet zijn benoemd.  

Ga er maar aan staan, hiervoor zijn veel mensen nodig. Mensen op wie telkens 

weer kan worden gerekend om er alles aan te doen zodat wij naar de H. Mis, of 

wat dan ook voor dienst, kunnen gaan. Mensen die dit allemaal vrijwillig doen 

omdat zij het fijn vinden om zich hiervoor in te zetten. En eigenlijk beschouwen 

wij het allemaal maar als heel normaal! Nou dat is het dus niet en juist daarom 

verdienen deze vrijwilligers zo nu en dan wel eens een schouderklopje. Iets wat 

eigenlijk maar al te vaak vergeten wordt. Het bestuur, ook vrijwilligers, was van 

mening dat het tijd werd dat we eens gingen vieren dat we blij mogen zijn met de 

wijze waarop onze kerk in stand gehouden wordt door o.a. al deze vrijwilligers. 

Dat werd afgelopen 10 juni in praktijk gebracht door in de tuin van de oude pas-

torie naast de kerk eens lekker samen te zijn met een lekker drankje, borrelnootje 

en een heerlijke Chinese maaltijd. De opkomst was optimaal, bijna 80 vrijwilligers 

hebben genoten van dit “dank je wel”  voor al hun werk voor de kerk!  Een, voor 

alle aanwezigen, welverdiende traktatie omdat het simpelweg echt niet als nor-

maal te beschouwen is dat alles altijd maar vanzelf gaat. Dit samenzijn werd on-

dersteund door de aanwezigheid van pastoor Franklin Brighitta, pastor Anton 

Overmars en pater Tristan Perez. Al diegenen wie het betreft, ook namens hen 

van harte bedankt voor jullie tomeloze inzet. Alle vrijwilligers en niet te vergeten 

alle andere parochianen, vormen de kerk. Ook dit onvergetelijke samenzijn is 

kerk. Bedankt.  

 

Mede namens de locatieraad, 

 

Hans Kersten              
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Financieel verslag 2017 van de P.C.I. 
Hieronder geven wij u een overzicht van de inkomsten en uitgaven 

van de P.C.I. van het jaar 2017. We proberen zoveel mogelijk tege-

moet 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 met de PKN 

gehad en gezamenlijke projecten uitgevoerd (Kerst, Pasen, Zomerproject en de 

Voedselbank). Ook de Stichting VCGS doet dit jaar weer actief mee met de bijdra-

gen voor particuliere ondersteuning en het zomerproject. Een hele mooie toege-

voegde waarde op het werk van de P.C.I. 

 

Ontvangsten 2017  Uitgaven 2017 

Ontvangen giften €        500,00 Afdracht Bisdom €  1.648,00 

Rente  €        188,00 Ondersteuning particulieren €  3.538,00 

Pachten  €     2.715,00 Hi5spirit €     100,00 

 Meisjesinternaat Hyderabad €     250,00 

Nat.Ver.de Zonnebloem €     500,00 

Stichting ‘de Zwaan’  €     150,00 

Arme Kant van Nederland €  2.000,00 

Hospice Alkmaar en Schoorl €     400,00 

Sponsoring Instuif in de 

Blinkerd 

€     100,00 

‘t Praethuys €     200,00 

Blijfgroep Alkmaar €     150,00 

Voedselbank  

(verdubbeling collectegeld  

€ 346.50 -/-  € 173,25 ) 

€     173,00 

Van de Duinvoet €     500,00 

Overige kosten €     771,00 

Algemene kosten €     526,00 

Paasactie €     323,00 

Kerstactie €     915,00 

Totaal €    3.403,00 Totaal € 12.244,00 
 

Dit jaar hebben we afgesloten met een negatief liquiditeitssaldo van € 8.841,00  

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

verhogen met € 6.840. 
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Hieronder geven wij u een korte toelichting op de besteding van de gelden: 

 

Ondersteuning:  

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

reden dan ook geen geld hebben om bepaalde uitgaven te doen. Tijdens het Kerst- 

en zomerproject krijgen deze mensen ook een extraatje. 

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  

Deze stichting genereert gelden voor de bouw  van een ziekenhuis in Ado Ekiti in 

Nigeria. Dit contact gaat via  onze parochiaan Thea Pinkse. 

Stichting ‘de Zonnebloem’: 

Er is dit jaar een bijdrage gevraagd door de Zonnebloem en toegekend. De  

stichting wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen, die een  

plezierige impuls kunnen gebruiken. 

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, een eindejaarsuitkering verstrekt aan de minima. 

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 aan met een team van 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 om-

standigheden. Hospice Alkmaar en Schoorl bieden de zorg vanuit een algemene 

grondslag en is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. 
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’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 behande-

ling. Maar ook voor een kop koffie of voor informatie op een van de thema avon-

den die er georganiseerd worden. Het centrum wordt voor een groot deel gerund 

door vrijwilligers.  

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. 

Van de Duinvoet 

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

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

kelijk 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.  

Overige kosten 

Hierbij moet u denken aan bestuurskosten (o.a. afscheid van twee bestuursleden, 

die we in het zonnetje gezet hebben en het opmaken van de jaarrekening) en  

incidentele uitgaven aan parochianen door het jaar heen. 

Paasactie/Kerstactie: 

Tijdens de Paas- en de Kerstactie krijgen de parochianen van 82 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 ook 

het bezoek van een medeparochiaan wordt vaak erg gewaardeerd.  

 

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: 509 1408. 

Ook in 2018 zetten we ons  in om zoveel mogelijk hulpvragen te kunnen honoreren.  

Kent u mensen die ons werk financieel willen steunen?  

Zij kunnen hun kleine en grote giften overmaken op ons bankrekeningnummer  

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

 

Met vriendelijke groet, Bestuur PCI Schoorl 
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AED-cursus 
Woensdag 11 april hebben 14 vrijwillige medewer-

kers/sters in de ontmoetingsruimte van de kerk een 

BHV/AED-cursus gevolgd. Bedrijfshulpverlening  

Automatische Externe Defibrillator. Op meerdere plaat-

sen in onze gemeente hangt zo’n AED-kastje, maar ook 

in de ontmoetingsruimte van onze kerk. Deze training 

biedt theoretische en praktische kennis als voorbereiding 

op onvoorziene situaties. Het kan zijn dat u te maken 

krijgt met een acute medische noodsituatie. Snel en adequaat handelen is dan een 

must. Zo telt bij een hartstilstand elke minuut. De cursus helpt om bij dit soort 

noodsituaties middels de AED snel en vakkundig te reanimeren. Het kan maar zo 

zijn dat er, bijvoorbeeld tijdens een viering, iemand onwel wordt. Het hebben van 

een AED-apparaat alleen is dan niet voldoende. Alle deelnemers hebben een offi-

cieel kwaliteitscertificaat ontvangen en zijn in staat om de benodigde hulp op 

adequate wijze te bieden. U kunt er dus vanuit gaan dat u met een ‘gerust hart’ 

naar de kerk kunt gaan! 

 

Hans Kersten  

 

                                    Taizéviering  
Het is zondagmiddag 27 mei . De oecumenische werk-

groep van PKN gemeente en de parochie heeft deze  

viering voorbereid. De klok geeft bijna 16.00 uur aan en 

het is zeer warm (25 graden). We vragen ons af, “Zullen 

er wel mensen komen voor deze bijzondere viering?”. Als het 16.00 uur is blijken 

er 45 personen, ondanks de warmte, de moeite te hebben genomen deze viering 

mee te maken. Opvallend is dat eronder de aanwezigen zich slechts 8 parochianen  

bevinden en opvallend veel jonge mensen die tot geen van de beide kerkgenoot-

schappen behoren. De aanwezigen waren zeer betrokken bij de viering en gaven 

de indruk dat deze viering in een behoefte voorziet. De werkgroep zal in de  

volgende bijeenkomst moeten beslissen of er in de toekomst weer een dergelijke  

viering moet plaats vinden. Ik ben van mening dat deze vraag bevestigend moet 

worden beantwoord! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Han Meijer 
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Jan en Piet op weg naar Santiago 3e en laatste jaar  
25 September Dag 14 van Villalcazar de Sirga naar  

Ledigos 29 km. Totaal nu op 365,5 km. 

Allemaal vroeg wakker vanwege de vroeg-spoken die 

soms om 5.30 en 6.00 uur reeds vertrekken met een 

lampje op hun hoofd in het donker. Wij gaan om kwart 

voor acht als het een beetje licht is. Lekker ontbijt met 

stokbrood, dik met kaas belegd en koffie. Een zeer  

lange saaie route stond ons te wachten. Maar als je met plezier loopt en van de 

omgeving geniet gaat het best. Het eerste stuk was 6 km, het tweede stuk 17 km 

en het laatste stuk was weer 6 km. Gelukkig onderweg een klein tentje met van 

alles, het was gelijk een grote verzamelplaats van wandelaars. Onze slaapplaats 

opgezocht en s’ avonds even appen naar het thuisfront. 

 

26 September Dag 15 van Ledigos naar Calzadilla de los Hermanillos 28 km. 

Matig geslapen op oude bedden met metalen veren, klein en lawaai ‘s morgens 

vroeg. Lekker ontbijten met koffie. We gaan optimistisch aan de wandel. Leuke 

afwisselde route, niet zo saai als gisteren. Temperatuur was goed op weg naar  

onze volgende overnachting in de buurt van Leon. We hebben een goede refugio,  

gerund door Franse mensen en vrijwilligers. Geheel op basis van een donatie, 

goede douche- en wasgelegenheid en terras. Om 19.30 uur pas eten, voor ons  

eigenlijk wat laat. De voeten in het water met wasmiddel. Morgen in Leon naar de 

farmacie voor controle. Piet heeft een foto gemaakt van de teen en misschien een 

pilletje voor de pijn. 

27 September Dag 16 van Calzadilla de los Hermanillos naar Bercianos del Real 

Camino 27 km op een totaal van 320,5 km. 

Goed geslapen maar wel vroeg wakker, maar vanaf 21.00 uur is dit wel genoeg.  

Na het ontbijt eerst wandelen naar El Burgo Ranero naar de dokter 7,4 km. De 

dokter schrok zich rot en heeft de wond verzorgd, schoongemaakt en verbonden. 

Ze heeft een recept uitgeschreven voor de apotheek en in het Spaans op een brief 

de situatie van de ontstoken teen uitgelegd. Dit kan ik dan gebruiken bij een  

volgende arts. Pilletjes ingenomen en maar weer op weg, want stoppen is nu geen 

optie, we gaan weer door. Piet heeft mijn rugzak de laatste 6 km op zijn borst ge-

dragen dus goed in evenwicht. Van Leendert uit Purmerend die de laatste 3 da-

gen met ons oploopt mocht ik de wandelstokken gebruiken, dat zijn pas vrienden 

geweldig. Jongens bedankt. Dus elke dag antibiotica slikken en om de 2 dagen het 

verband verschonen. Lekker douchen en eten. Daarna vroeg slapen.   

                                                                                                                      Jan Apeldoorn 
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Dit jaar bestaat “de braderie” veertig jaar. 

Veertig jaar geleden begon de rommelmarkt rond de kerk in Groet. 

Boeken, kleren, sieraden, huisraad, inboedels, alles wordt verkocht ten behoeve 

van de monumenten in Groet en Schoorl. Maar de braderie is vooral befaamd 

vanwege de pannenkoeken. Iedere vaste of losse vakantiegast heeft ze gegeten. 

De opbrengst maakt het onderhoud van de kerkjes mogelijk. 

Vrijwilligers zijn de maandagen in juli en augustus hard aan het werk om alles 

mogelijk te maken. 
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Banneux bedevaartoord in de Belgische Ardennen 
Wat was het een prachtig triduüm van het voorjaar. Het weer was prachtig en de 

stemming goed. Wat een warmte en saamhorigheid. Wat een speciale plek ook  

om dodenherdenking te houden en de waarden van vrijheid te voelen. 

 

In het najaar hopen we dit weer te evenaren. Het is al-

leen bisdom Haarlem-Amsterdam dus we hopen veel 

gasten te kunnen verwelkomen. Wat kunt u van ons 

verwachten. Prachtige diensten waaronder een kaarsen-

processie, een internationale dienst waar  

vele culturen zich samenvoegen om gezamenlijk een 

prachtige dienst bij te wonen en eenheid te laten zien. 

Lof met ziekenzegening. We hopen natuurlijk dat het 

weer ons dan nog steeds goed gezind is en wat diensten 

buiten gehouden kunnen worden. De prachtige dienst  met alleen de ruisende 

bomen, de zoemende bijen en verder stilte. Na zoveel jaren vrijwilligerswerk ont-

roert dit mij nog steeds. Deze ervaringen wil ik graag met u delen. 

Er zijn priesters, een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers aanwezig. Ze staan 24 

uur per dag voor u klaar, om er voor te zorgen dat het u aan niets zal ontbreken. 

Er is een rolstoelbus beschikbaar en de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte 

aangepast worden. Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u  

natuurlijk ook van harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren. 

 

De bedevaart is van 24 t/m 28 augustus. De kosten voor deze reis bedraagt € 275,-- 

hierbij is alles inbegrepen. De uiterste inschrijfdatum is  1 augustus. 

 

Wilt u deze bijzondere reis met ons meebeleven en kracht halen uit de saam 

horigheid van onze ‘Banneuxfamilie’ neem dan contact op met: 

Eva Onderwater, tel. 0297 - 222 208 of via banneux.bisdomhaarlem@outlook.com . 

In verband met wisseldiensten van Eva kunt u ook contact opnemen met 

Ellen van der Laan, tel. 06 - 30 91 85 92. 

 

Wij, vrijwilligers van Banneux, geven graag het warme lichtje van Banneux aan u 

door. 

 

Met vriendelijke groet,  

Els Rong 

 

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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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 

Jos Nooij, coördinator Bergen  

Hans Kersten, coördinator Schoorl 

 

Locatieraad Schoorl:  

Pastor Anton Overmars 

Jan Apeldoorn, Hans Kersten,  

Clasina Nanne, John Kuin  

 

Uitvaartverzorging St. Barbara 

Website: www.barbara-schoorl.nl 

e-mail  info@barbara-schoorl.nl 

Dag en nacht bereikbaar 

Uitvaartleidster mevrouw  

L. Rezelman, 06 - 534 27 129  

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

