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Van de Duinvoet 

35e jaargang nr. 7, september 2018  

Oplage: 1.075 exemplaren 

 

Contactblad van de parochie  

H. Joannes de Doper te Schoorl.  

Dit blad verschijnt 10 keer per jaar  

en wordt bij alle parochianen  

thuisbezorgd. 

 

Redactie: 

Gerrie Masteling 072 509 2906 

  

Leiding vouwen en nieten: 

Clasina Nanne         0226 383 018 

 

Advertenties: Gerrie Masteling   

Administratie: Jan de Wit 

Aan dit nummer werkten verder mee:    

parochiesecretariaat, Jan Apeldoorn,  

Jan Bijl, Han Meijer, Sijmen Wever, 

KBO Schoorl, KVG, Amnesty  

International  

 

Inleveren kopij: 

Uiterlijk maandag 24 september 2018  

 

Redactieadres:  

Parochiesecretariaat, Heereweg 171 

1871 EE Schoorl 072-5091408 

redactie-duinvoet@parochieschoorl.nl 

 

Bankrekening:  

Wilt u ons ondersteunen?  

Uw bijdrage is welkom op:  

NL 42 RABO 0358 5924 88 

t.n.v. Van de Duinvoet Schoorl 
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Vieringen 8 september t/m 6 oktober 2018   

zaterdag      

8 september  

19.00 uur 

 

23e zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

Voorganger: pater Diego Pildain 

woensdag 

12 september  

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

zaterdag 

15 september 

19.00 uur  24e zondag door het jaar 

Eucharistieviering  

Voorganger: pater Tristán Pérez 

 woensdag 

19 september 

10.00 uur  Midweekviering 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

zaterdag  

22 september 

19.00 uur  

 

25e zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pastor Franklin Brigitha 

woensdag 

26 september 

10.00 uur  Midweekviering 

Eucharistieviering  

zaterdag 

29 september 

19.00 uur  26e zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. Re-member 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

woensdag 

3 oktober  

10.00 uur Midweekviering 

Eucharistieviering met samenzang 

zaterdag    

6 oktober  

19.00 uur 

 

27e zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. Chantous 

Voorganger: pastor Franklin Brigitha  

 

Kostersdiensten: 

Dick Borst zaterdag 15 september en zaterdag 6 oktober  

Thea Pinkse  

(in overleg met Dick Borst) 

woensdagen 12, 19 en 26 september   

woensdag 3 oktober 

Gerard Meereboer zaterdagen 8 en 22 september 

Ineke Schotten  zaterdag 29 september    

 

Collecte opbrengst 2 juni t/m 25 juli 2018: Collecte  €  1.140,80   Kaarsen  €  119,45 

 

Familieberichten 

Overleden 

6 augustus 2018  Mevrouw Janny Berkhout-Delis  92 jaar 
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Intenties 8 september t/m 6 oktober 2018 

zaterdag  

8 september   

Voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, Jeannette Out-Dorresteijn 

in liefdevolle herinnering Innocenzo Zubani, Alida Schouten-Smit en 

overleden familie 

woensdag 

12 september   

Familie Piet Brink-de Boer 

zaterdag 

15 september   

Jan Borst, overleden ouders van Diepen-Ligthart, Alida Schouten-

Smit en overleden familie 

woensdag 

19 september   

 

zaterdag 

22 september   

Jaardienst Ina Kaandorp-Sijm, Jeannette Out-Dorresteijn, Annie de 

Waard-Druijven, Alida Schouten-Smit en overleden familie 

woensdag 

26 september 

 

zaterdag 

29 september 

Jaardienst Herman van Geijlswijk, voor Carel en Marc Frumau, El en 

Piet Ooijevaar en zoon John, Ursula Koortens en overleden familie, 

Theodorus en Engelina Meereboer-Keijzer, Nicolaas Roozendaal en 

Adriana Roozendaal-Ruijter, Willem Wittebrood, in liefdevolle  

herinnering aan Alma Kersten, Gert Louter, Alida Schouten-Smit en 

overleden familie 

woensdag 

3 oktober  

Voor de overleden ouders Jaap en Bep Stoop 

 

zaterdag 

6 oktober  

Kees en Nel Borst-Entes, voor de overleden ouders Jaap en Bep Stoop, 

Johannes Roskam en Maria Divera Roskam-de Haan, Johannes 

Dapper en Maria Dapper, Johanna Maria Borst, in liefdevolle  

herinnering Innocenzo Zubani, Alida Schouten-Smit en overleden 

familie 

 

Sijmen schrijft over zijn Eerste Heilige Communie  
Op zaterdagavond 9 juni hebben drie kinderen hun Eerste Heilige Communie 

gedaan. Ook Sijmen heeft nog een stukje geschreven. Hij deed zijn Communie 

samen met Vivian en Twan de Geus. Hij schreef:  
 

Op 9 juni heb ik mijn communie gedaan. Dat vond ik heel 

leuk. Alles vond ik leuk. Vooral om mijn doopkaars aan te  

steken, en dat ik de hostie kreeg samen met papa en mama.  

Groetjes Sijmen Wever  
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    Vieringen in de H.H. Petrus en Pauluskerk Bergen 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 

9 september  

9.30 uur  

 

Eucharistieviering    

m.m.v. cantor 

zondag 

16 september 

9.30 uur  

 

Eucharistieviering  

m.m.v. Benedictuskoor 

zondag  

23 september 

9.30 uur  

 

Eucharistieviering    

 

zondag  

30 september 

9.30 uur  

 

Eucharistieviering    

m.m.v. cantor 

zondag 

7 oktober 

9.30 uur  

 

Eucharistieviering  

m.m.v. Benedictuskoor 

Reguliere viering: vrijdags 19.00 uur   Eucharistieviering (dagkapel) 

 

 

Amnesty International: Na 14 maanden eindelijk vrijheid voor Taner Kilic.  
Per post ontving Amnesty International eind april een handgeschreven brief van 

anderhalf kantje. De afzender was Taner Kilic, de voorzitter van Amnesty Turkije 

die sinds juni 2017 gevangen zat. Hij schreef dankbaar te zijn voor de honderden 

‘prachtige kaarten en brieven’ die hij uit Nederland had ontvangen. Zorgen hoef-

den wij ons over hem niet te maken, zei hij. “Ik ben oké, sterk en gezond. Ik lees 

en sport iedere dag”. Toch waren die zorgen niet onterecht. Er hing Kilic vijftien 

jaar cel boven het hoofd. De Turkse autoriteiten verdenken hem van betrokken-

heid bij de Gülenbeweging, die achter de mislukte coup van 2016 zou hebben  

gezeten en daarom van Ankara het stempel ‘terroristisch’ kreeg. De regering gaf 

eerder dit jaar toe dat tienduizend mensen vals beschuldigd waren en liet daarom 

vele gevangenen vrij. Maar Kilic bleef vastzitten. Inmiddels heeft A.I. bericht  

gekregen dat Kilic op 15 augustus jl. weer in vrijheid  is gesteld. Schrijven helpt. 

Helpt u ook? Voor acties en voorbeeldbrieven: www.amnesty.nl/actiecentrum. 

Tevens kunt u informatie verkrijgen bij Jos Frumau, tel. 509 1895 en Froukje  

Zanstra, tel. 509 1918.  

http://www.amnesty.nl/actiecentrum
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De pastorie is te huur 
 

De pastorie met garage is te huur. 

Het is een ruime en lichte woning met voortuin en 

 een grote zonnige achtertuin. 

 

Op de 1e verdieping is de woonkamer, 3 slaapkamers,  

badkamer met bad. 

Op de begane grond bevindt zich de woonkeuken en  

er is een kelder. 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.  

  

Jan Apeldoorn, bestuurslid 

06 - 51 14 08 41 
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Kom naar de bijeenkomst ‘Pater Tristán vertelt ……’  
Tijdens een viering in de maand juli jl. waarin pater Tristán  

Pérez voorging, vertelde hij tijdens de preek dat hij o.a. in 

Egypte en Afganistan gewerkt had.  

Na de viering sprak ik hem daarover aan. Hij vertelde mij dat 

hij niet alleen in Egypte en AFGANISTAN, maar ook in Peru 

en Duitsland gewerkt had.  

Ik vroeg hem of hij bereid was zijn ervaringen aan een groep parochianen te  

vertellen. Zijn antwoord daarop was: gaarne.  

 

Als u belangstelling heeft voor zijn verhaal, meldt u zich dan bij het  

Parochiesecretariaat. Bij voldoende belangstelling zal ik een en ander met pater 

Tristán regelen. Aanmelden kan tot maandag 1 oktober 2018.  

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via telefoonnummer 509 14 08 en via email  

secretariaat@parochieschoorl.nl . 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Han Meijer 

 

Kleurrijk Vrouwengilde 
Donderdag 20 september 2018   De Blinkerd    Aanvang 19.30 uur 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor onze jaarvergadering op 20 september 2018.  

Agenda jaarvergadering 

1. Opening door de voorzitter 

2. Jaarverslag secretaresse 

3. Jaarverslag penningmeester 

4. Verslag kascommissie: Ans Hofman en Tiny v.d. Garde 

5. Verslag reiscommissie  

6. Bestuurssamenstelling: aftredend Marjan Bruin 

7. Rondvraag  

8. Sluiting 

Pauze  

Na de pauze komt de heer Hoedjes ons vertellen over de hoeden van het  

koningshuis. 

  

Het KVG-bestuur 

mailto:secretariaat@parochieschoorl.nl
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Dan begraaf ik niet!  
Het was begin november 2012 toen de parochie  ondergete-

kende vroeg of ik wilde kosteren bij een uitvaartdienst. 

Toevallig was de overledene de moeder van een oud-collega 

van me en zou vanuit onze kerk worden begraven op de  

algemene begraafplaats aan de Molenweg. 

Pastoor Jan Berkhout, thans met emeritaat, was de voorganger. 

Zoals altijd was ik tijdig aanwezig om alles in gereedheid te brengen voor de 

dienst.  Mij was verder rondom deze uitvaart niets bekendgemaakt. 

 

Terwijl de klok lekker aan het beieren was, werd de overledene binnengereden. 

Alles was klaar om de dienst aan te vangen.  Ik was met pastoor Berkhout in de 

sacristie, toen hij me tien minuten voor elf  vroeg: “Koster, waar is het koor ?“ En 

zijn er geen missaaltjes?“ Zoals gezegd wist ik hier niets van en moest het ant-

woord schuldig blijven. Wel had ik de begrafenismissaaltjes van de parochie al 

achter in de kerk op de tafel gelegd. Ik zag dat er geen koorleden in de ontmoe-

tingsruimte aan het inzingen waren. En ook geen zangers en organist  in de kerk. 

Ik vertelde pastoor dat er geen koor was waarop hij zei: “Zonder koor begraaf ik 

niet!! 

Nee hè, heb ik dat, dacht ik verschrikt. De klok luidt, de overledene staat al bijna 

binnen en pastoor zegt doodleuk, ik begraaf niet zonder koor. Nog snel belde ik 

Loes Meereboer, met de gedachte dan hebben we in ieder geval orgelmuziek. 

Maar u raadt het al wel, Loes was niet bereikbaar. Dat kan er dan nog wel effe bij. 

 

Hier kwam nog bij dat een onbekend uitvaartbedrijf de uitvaart zou begeleiden. 

Geen St. Barbara of De Laatste Eer. Vlak voor tijd kwam de uitvaartleider binnen, 

gaf me de missaaltjes die de familie had gemaakt en een cd. Hij verzocht me twee 

nummers van Bach van deze cd tijdens de dienst te draaien. Lekker op tijd alle-

maal. De missaaltjes alsnog aan de kerkgangers uitgereikt en die van de parochie 

weer ingenomen. Tevens een missaaltje aan pastoor gegeven.  

 

Maar zoals meestal gebeurde het ook hier. De soep wordt nooit zo heet gegeten 

dan dat hij wordt opgediend. Om 11.00 uur zegt pastoor tegen me: “Koster, we 

gaan beginnen.” De bel wordt geluid, de overledene wordt gezegend met wijwa-

ter en naar voren gereden. Na een welkomstwoord begon pastoor in zijn eentje 

het requiem te zingen. Het klonk nog mooi ook. Hij heeft een heldere stem. Het 

ontroerde me een beetje hoe hij daar helemaal alleen zong. Hij probeerde met 

niets er toch nog iets van te maken. 
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Ongeveer halverwege de dienst moest ik het eerste cd nummer draaien, te weten: 

‘Air’ van Bach. Het zweet was me al een beetje uitgebroken met de opmerking 

van pastoor dat hij niet ging begraven en met het moeten gaan draaien van de cd 

werd dit nog erger.  Nog nooit had ik de cd-speler bediend en doordat de uit-

vaartleider me op het laatste moment de cd in de handen had gefrommeld ook 

geen gelegenheid gehad vooraf de cd-speler uit te proberen. Als dat maar goed 

gaat. Elektronica bedienen is niet mijn ding. 

De cd-speler stond in een eiken kastje in een hoogst ongelukkige zeer donkere 

hoek tegen het orgel. U herinnert zich dit misschien nog wel.  Gelukkig had Dick 

Borst er indertijd een zaklamp bijgelegd, zonder lamp zie je geen hand voor ogen. 

Op mijn knieën het kastje geopend en met behulp van de lamp de cd-speler aan-

gezet en nummer 2 ingedrukt. Ik slaakte een zucht van verlichting toen ik de eer-

ste klanken van ‘Air’ hoorde. Gelukkig het werkt. 

De titel van het tweede nummer van Bach ben ik vergeten, maar dit ging gelukkig 

ook goed. Wel moet je er vlak bij blijven zitten, want je weet niet precies wanneer 

de muziek stopt en gelijk aan het volgende nummer begint.  

 

Zo ging de dienst verder. Na de absoute, de zegening met het wijwater en de be-

wieroking werd de overledene de kerk uitgedragen en zong pastoor Berkhout  ‘In 

paradisum deducant te angeli’, Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs.    

Dit blijft een mooi afscheidslied bij een uitvaartdienst. 

 

Zoals gezegd werd de overledene begraven aan de Molenweg. Ik ben na overleg 

met pastoor Berkhout niet met hem mee gegaan naar de begraafplaats. 

Nadat ik de kerk had opgeruimd, ben ik naar café de Viersprong gegaan waar de 

koffie werd geschonken en de familie kon worden gecondoleerd. 

Pastoor bedankte me voor het kosterswerk. Ik gaf hem een compliment voor de 

solozang, waarop hij zei: ”Ja koster, een begrafenis zonder koor vind ik helemaal 

niets.“ Ik sprak een paar oud-collega’s die de uitvaartplechtigheid hadden bijge-

woond, die zeiden: “Jan, wat een mooi verzorgde plechtigheid was dit.” Zij had-

den geen koor en orgel gemist.  

 

Eind goed al goed zullen we maar zeggen. Achteraf bleek dat door een zeer  

gebrekkige communicatie tussen de parochie, familie, de onbekende uitvaarleider 

en pastoor dit is gebeurd. Tot slot wil ik wel kwijt dat deze kostersdienst niet 

goed was voor mijn bloeddruk. 

 

Jan Bijl 
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Jan en Piet op weg naar Santiago 3e en laatste jaar  
  

28 September Dag 17 van Bercianos del Real naar  

Mansilla de las Mulas 30 km. 

In een kleine slaapkamer toch lekker geslapen. Wel 

weer vroeg op pad, maar geen ontbijt en koffie. Het  

was nog schemerig dat we gingen wandelen. Richting 

Leon weer een vaste grote plaats in het zicht. Maar 

eerst 8 km zonder ontbijt, maar we hebben altijd iets in voorraad, no problem. Het 

begin van de stad is niet fraai. Veel industrie en bedrijven en veel verkeer. Dat zijn 

we  niet meer gewend. Wat verder in de stad toch wel vele mooie gebouwen en 

woningen. Een beetje de stijl van architect Gaudi. Onze metgezel Leendert blijft 

nog een paar dagen in Leon om even te genieten van de stad. Misschien komen 

we hem later nog tegen. Een mooie nieuwe auberge via de app van Leendert met 

het eerste biertje gratis. Veel mooie plekken buiten om te zitten of te liggen. Mooi 

weer 25 graden, wie doet je wat. De mevrouw van de auberge had voor mij een 

koude gelband voor mijn voet, het lijkt wel te verzachten. Lekker eten voor 10 eu-

ro, slapen 8 euro en breakfast 3 euro. 

 

29 September Dag 18 van Mansilla de las Mulas naar Valverde de la Virgen  en 

Astorga 33km. 

Op naar Valverde was de bedoeling. Om 7.00 uur pas wakker. Met z’n tweeën 

ontbijten, de overige wandelaars waren reeds vertrokken tussen 6 en 7 uur. Tot 12 

uur gewandeld tot Benavides de Órbigo. Het ligt gelukkig wel op onze route naar 

het hospitaal voor verschoning van het verband. Veel administratieve rompslomp 

en kijken. Maar praten allemaal in het Spaans, onverstaanbaar voor ons. Uiteinde-

lijk toch goed behandeld. Het was pijnlijk en met veel verband zonder sok weer in 

de schoen. Op zoek naar een lichte, open schoen, terwijl ik thuis lekkere Ecco san-

dalen heb staan. Met een taxi busje een kort ritje naar onze slaapplaats in Astorga. 

Eerst maar wat eten op het kerkplein in de zon. Een stukje tortila met jus d’orange 

dat smaakte heel lekker. Een grote refugio en voor ons twee onderbedden omdat 

we lekker vroeg waren. Piet ging op zoek naar een schoenenzaak en ik zat met 

mijn been op twee stoelen. Piet kwam onverrichte zaken terug. Geen schoenen-

zaak te vinden. Wel vreemd, want deze plaats ligt  op de route. Een leuk stadje 

met een mooi plein. Veel zon en goed eten voor maar 10 euro per persoon. Nu 

maar lekker slapen. 

 

Jan Apeldoorn 
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Thuisprogramma Wereld Jongerendagen (WJD) op Ameland  
vrijdag 25 t/m zondag 27 januari 2019  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Voor jongeren die om wat voor reden dan ook in januari 2019 niet naar Panama 

toe willen of kunnen, wordt een speciaal programma voor thuisblijvers georgani-

seerd op Ameland.  

Het programma WJD@Home vindt plaats op Ameland van vrijdag 25 t/m zondag 

27 januari 2019.  

 

Het thema van deze WJD@home is net als voor de WJD in Panama: “Zie de 

dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38).  

Paus Franciscus benadrukt dat Maria met haar geloof, moed en durf een voor-

beeld is voor jongeren en de Kerk. Jong Katholiek ziet diverse redenen waarom 

jongeren, met name in de schoolleeftijd niet mee kunnen naar Panama, ook al 

hebben ze interesse. De reis is ver en duur en deze WJD vallen niet in een school-

vakantie. Vandaar dat voor de reis naar Panama vanaf het begin is gedacht aan 

jonge, werkende professionals die tijdens hun reis naar Panama verschillende 

streams of keuzeprogramma’s kunnen volgen die aansluiten bij hun belevings-

wereld. 

 

Voor jongeren die hier niet bij kunnen aansluiten om welke reden dan ook is er 

dus het thuisblijf-programma. Jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom.  

De kosten bedragen € 75,-. Aanmelden kan tot 20 december 2018 via e-mail:  

info@jongkatholiek.nl . Bezoek de website: www.wjd.nl voor meer informatie of 

neem de folder mee die achterin onze kerk ligt. 

 

mailto:info@jongkatholiek.nl
http://www.wjd.nl/
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KBO Schoorl  
De KBO in Schoorl, de enige ouderenvereni-

ging, is hier al weer veel jaren actief.  Maar 

ook hier geldt: zoals bij zoveel verenigingen 

en clubs, het ledental slinkt. Niet omdat er leden zijn die bedanken, maar door 

overlijden. De KBO is er vooral voor de oudere werkenden en de mensen die met 

pensioen zijn. Het is een landelijke organisatie, waarvan Manon van der Kaa de 

voorzitter is, en hoewel klein van stuk, staat ze haar mannetje. Zij komt op voor 

de oudere generatie en als er van hogerhand weer eens financieel aan de knip 

wordt getornd bij deze doelroep dan gaat zij strijdvaardig het gevecht aan. Meer-

dere malen is zij bij omroep Max te gast geweest. 

Terugkomend op onze afdeling: 10x per jaar wordt bij de leden het KBO-PCOB 

magazine in de brievenbus bezorgd. Een zeer lezenswaardig blad met actuele  

onderwerpen. Vaak wordt bij dit blad een nieuwsbrief gevoegd van onze  

afdeling. Vanaf september tot mei is er om de 14 dagen klaverjassen in De  

Blinkerd op de woensdagmiddag. Dit jaar worden de kaarten op 12 september 

weer geschud. Aanvang is half twee en de kosten bedragen € 2,--. Ons advies: 

schuif eens aan. 

 

Op dinsdag 25 september a.s. is de jaarlijkse najaarsbustocht. De reiscommissie 

heeft weer een prachtige dagtocht uitgezocht richting Overijssel. Deelname is 

€ 55,--. Onderweg krijgt u koffie met gebak en later op de dag een overheerlijk  

diner. Er wordt een bezoek gebracht aan het Veluws Museum met rondleiding en 

wie weet wat er nog meer op het programma staat. Bent u nieuwsgierig geworden 

en lijkt het u leuk om met plaatsgenoten deze dag mee te beleven? Er zijn nog een 

paar plaatsen beschikbaar. Neemt u contact op met Jan Daverveldt, tel.  

072 - 509 1974 of 06 - 14 55 79 69.  

 

Daarnaast zijn er namens onze vereniging een drietal belastinginvullers actief die 

rond maart en april hun handen vol hebben om alle aangiftes op tijd bij de fiscus 

in te dienen. Zij helpen u ook bij het invullen van andere formulieren. 

KBO-PCOB is een belangenvereniging die zich sterk maakt voor u! 

Wilt u meer weten of zich opgeven om lid te worden, voor slechts € 22,50 per jaar? 

Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: Elly van den Oord,  

tel. 072 - 509 3150 of mailen naar: h.vandenoord@quicknet.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  

Bestuur KBO 

mailto:h.vandenoord@quicknet.nl
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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. 
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