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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 Bijl, Jan 

Apeldoorn, Hans Kersten, Karin 

Blaauw, KVG PKN gemeente Schoorl   

 

Inleveren kopij: 

Uiterlijk maandag 3 december 2018  
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redactie-duinvoet@parochieschoorl.nl 

 

Bankrekening:  

Wilt u ons ondersteunen?  
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t.n.v. Van de Duinvoet Schoorl 
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Vieringen 3 november t/m 15 december 2018   

zaterdag      

3 november  

19.00 uur 

 

31e zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pastoor Franklin Brigitha   

woensdag 

7 november 

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering met samenzang 

zaterdag 

10 november 

19.00 uur  32e zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

Voorganger: pater Diego Pildain 

 woensdag 

14 november 

10.00 uur  Midweekviering 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

zaterdag  

17 november 

19.00 uur  

 

33e zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. Re-member 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

woensdag 

21 november 

10.00 uur  Midweekviering 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

zaterdag 

24 november 

19.00 uur  Christus Koning van het heelal  

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pastoor Franklin Brigitha 

woensdag 

28 november 

10.00 uur Midweekviering 

Eucharistieviering  

zaterdag    

1 december  

19.00 uur 

 

1e zondag van de Advent 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pastoor Franklin Brigitha 

woensdag 

5 december 

10.00 uur Midweekviering 

Eucharistieviering met samenzang 

zaterdag    

8 december 

19.00 uur 

 

2e zondag van de Advent 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

woensdag 

12 december 

10.00 uur Midweekviering 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

zaterdag    

15 december 

19.00 uur 

 

3e zondag van de Advent 

Eucharistieviering m.m.v. Chantous 

Voorganger: pater Tristán Pérez 
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Kostersdiensten: 

Dick Borst zaterdagen  10 november en 1 december 

Thea Pinkse  

(in overleg met Dick Borst) 

woensdagen 7, 14, 21 en 28 november  

woensdag 5 en 12 december 

Gerard Meereboer zaterdagen 3 en 24 november en 8 december 

Ineke Schotten  zaterdagen 17 november en 15 december  

 

Collecte opbrengst 22 september t/m 17 oktober 2018:  

Collecte  €  594,40       Kaarsen  €  58,40 

De deurcollecte voor directe noodhulp aan Sulawesi, Indonesië, heeft een bedrag van 

175 euro opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Familieberichten 

Overleden 

11 oktober 2018  dhr. Ben Wouda   83 jaar 

15 oktober 2018  dhr. Albertus Kager  98 jaar 

 

Doe mee aan de Herdertjesviering in Schoorl op 24 december 
Wij willen graag een Herdertjesviering organiseren op 

maandag 24 december om 17.00 uur in onze kerk. Deze  

viering is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De kern 

van deze viering is het luisteren naar een kerstverhaal en het 

zingen van bekende kerstliedjes. Dat willen wij graag samen 

met jullie gaan doen! Dus als je het leuk vindt om mee te 

zingen, ben je van harte welkom!  

 

Wij willen vooraf drie keer bij elkaar komen om de liedjes 

samen met jullie te leren zingen. De data zijn:  

 vrijdag 30 november  

 vrijdag 14 december  

 dinsdag 18 december  

We zingen steeds van 16.00 - 17.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Ook al kun je niet bij de Herdertjesviering aanwezig zijn of wil je één keer komen ben 

je ook van harte welkom om te komen zingen.  

Bij de Herdertjesviering zijn natuurlijk je ouders, broers en zussen, opa's en oma's, 

ooms en tantes, neefjes en nichtjes en iedereen die je kent van harte welkom.  

Zo kunnen ze jou horen zingen! Misschien tot gauw! 

 

Marja Dignum en Anette Borst 
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Intenties 3 november t/m 15 december 2018 

zaterdag  

3 november 

Kees en Nel Borst-Entes, Johannes Roskam en Maria Divera Roskam- 

de Haan, Johanna Maria Borst, Alida Schouten-Smit en overleden  

familie 

woensdag 

7 november 

Kees en Bep Kaag-Hoek en overleden ouders, broers en zussen en  

zegen over hun gezin, Johannes Dapper en Maria Dapper 

zaterdag 

10 november 

Jaardienst Bep Kaag-Hoek, Jaardienst Alma Kersten, voor Jacques 

en Nel van Koningsbruggen, Jeannette Out-Dorresteijn, in liefde-

volle herinnering aan Ina Kaandorp-Sijm, in liefdevolle  

herinnering aan Ali Bakker-Zut, Alida Schouten-Smit en  

overleden familie 

woensdag 

14 november 

Voor de overleden ouders Jaap en Bep Stoop 

 

zaterdag 

17 november 

Voor de overleden ouders Jaap en Bep Stoop, Ursula Koortens en 

overleden familie, Theodorus en Engelina Meereboer-Keijzer,   

Kees en Bep Kaag-Hoek en overleden ouders, broers en zussen en  

zegen over hun gezin, Kees Delis en Corry Delis-Kooij,  

Alida Schouten-Smit en overleden familie 

zaterdag 

24 november 

Jaardienst Jeannette Out-Dorresteijn, voor Carel en Marc Frumau,  

familie Jan van Assem-de Boer, Jan Borst, in liefdevolle herinnering 

aan Herman ter Bocht, ter herinnering aan Gert van Assem en Nel 

van Assem-de Boer, in liefdevolle herinnering aan Alma Kersten, in 

dankbare herinnering aan onze ouders Pé en Janny Berkhout-Delis, 

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

overleden familie 

zaterdag 

1 december 

Jaardienst Hans de Vries, familie Piet Brink-de Boer, Johannes Dapper 

en Maria Dapper, voor de overleden ouders Jaap en Bep Stoop,  

overleden ouders van Diepen-Ligthart, Nicolaas Roozendaal en  

Adriana Roozendaal-Ruijter, Kees en Nel Borst-Entes, Johannes  

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

dankbare herinnering aan onze ouders Pé en Janny Berkhout-Delis, 

Alida Schouten-Smit en overleden familie 

zaterdag 

8 december  

Voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, Jeannette Out-Dorresteijn 

Alida Schouten-Smit en overleden familie 

woensdag 

12 december 

Voor Carel en Marc Frumau 

 

zaterdag 

15 december 

In liefdevolle herinnering aan Ali Bakker-Zut, Alida Schouten-Smit en 

overleden familie 
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Taizéviering zondag 11 november  
Een sfeervolle viering in de stijl van het oecumenische klooster in Taizé 

(Frankrijk). Voor wie behoefte heeft aan stilte, meditatie en mooie muziek in de 

drukte van het leven. De spiritualiteit van Taizé raakte bekend in de hele wereld.  

 

Plaats: parochiekerk, Heereweg 171, Schoorl 

Tijd: 16.00 uur  

 

  
    Vieringen in de H.H. Petrus en Pauluskerk Bergen 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag  

4 november     

9.30 uur Eucharistieviering    

m.m.v. Benedictuskoor 

zondag  

11 november   

9.30 uur  

 

Eucharistieviering    

m.m.v. cantor 

zondag  

18 november   

9.30 uur  

 

Eucharistieviering  

m.m.v. Benedictuskoor 

zondag  

25 november   

9.30 uur  

 

Eucharistieviering    

 

zondag  

2 december    

9.30 uur  

 

1e zondag van de Advent 

Eucharistieviering    

zondag  

9 december    

9.30 uur  

 

2e zondag van de Advent 

Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

zondag  

16 december    

9.30 uur  

 

3e zondag van de Advent 

Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

 

Reguliere viering: vrijdags 19.00 uur   Eucharistieviering in de dagkapel 
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Hans Kersten neemt afscheid van de personele unie en  

locatieraad Schoorl 

 

 
Beste parochianen, 

 

Na de, door het bisdom maximaal toegestane, twee termijnen van vier jaar is mijn 

taak als medebestuurder van onze parochie per 1 juni ten einde gekomen.  

 

De eerste vier jaren functioneerde ik als voorzitter/secretaris van onze parochie in 

Schoorl en de tweede vier jaren kwam daar de functie als bestuurslid van de  

inmiddels gevormde personele unie met de parochie Bergen bij. Per 1 oktober heb 

ik mijn ontslag ingediend bij het bisdom in Haarlem.  

 

Terugkijkend op deze afgelopen acht jaren is er heel veel gebeurd met veel kerken 

in Nederland en ook in onze parochie. Het Bisdom stelde dat meerdere parochies 

moesten gaan samenwerken. Dit resulteerde voor ons in veelvuldige gesprekken 

met Tuitjenhorn, Burgerbrug, Warmenhuizen en Langedijk. Deze samenwerking 

kwam niet tot stand omdat Tuitjenhorn en Warmenhuizen dit tegenhielden. Het 

bisdom gebood Schoorl hierdoor samenwerking met andere parochies aan te gaan 

en stelde voor dat wij met Bergen en Alkmaar-Zuid verder gingen. Hierdoor  

ontstond uiteindelijk de vorming van een personele unie met Bergen. Deze proce-

dure werd doorkruist met de mededeling van het bisdom dat de parochie Schoorl 

moest worden opgeheven en de kerk gesloten moest worden! Met “de hakken in 

het zand” gingen wij als bestuur hier fel tegenin en meerdere opties werden in 

overweging genomen.  

 

Dokter Jos Kramer en fysiotherapeut Andre Dekker boden uitkomst met hun  

grote wens een nieuw onderkomen te betrekken voor de toekomst. Het uiteinde-

lijke resultaat is een prachtig medisch centrum met daarachter een nieuw onder-

komen voor de kerk. De komende jaren zijn we dus verzekerd van de mogelijk-

heid om naar de kerk te gaan in Schoorl en niet naar Bergen zoals de bisschop 

graag wilde.  
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Wat betreft de bezetting t.a.v. een priester voor onze parochie werd aanvankelijk 

heel moeilijk gedaan. De bisschop had Schoorl al niet meer in zijn planning op-

genomen. Als voorzitter heb ik meerdere priesters/voorgangers mogen ver-

welkomen en weer uitgezwaaid! Om er een paar te noemen, Eric van Teylingen, 

Elroy Kaak, Broeder van Loon, Jeroen de Wit en dan nu Anton Overmars.  

Afwisselend wordt pastor Anton bijgestaan door pater Tristan, pater Diego of 

pastoor Franklin Brighitta. Al deze voorgangers zijn beschikbaar voor Schoorl, 

Bergen en ook Alkmaar. Pastor Anton moet, naast zijn werk in Schoorl, Bergen en 

Alkmaar, van de bisschop ook veel werk in het ”Heiligdom” in Heiloo verrichten 

waardoor zijn inzet en bereikbaarheid voor Schoorl vaak in het nauw komt. Van 

enig pastoraal werk is geen sprake. De door de bisschop afgedwongen personele 

unie met Bergen laat, mijn inziens, te wensen over. De beoogde samenwerking 

strekt zich niet veel verder uit dan het rooster voor de kerkdiensten. Helaas zullen 

we het ermee moeten doen! Als locatiemanager en met mij het bestuur, betreuren 

wij deze situatie ten zeerste maar staan met de rug tegen de muur.  

 

Het voortbestaan van onze parochie en de  toekomst van de kerk hangt, naar mijn 

mening, het meeste af van de vele vrijwilligers die zich elke dag weer tomeloos 

inzetten om alles draaiende te houden en daarmee ook vaak taken verrichten 

welke door de voorganger gedaan zouden moeten worden! U, de parochiaan en al 

deze vrijwilligers, de medebestuurders en niet te vergeten, de koren zijn voor mij 

de drijfveer en ondersteuning geweest om als locatiemanager het werk te kunnen 

doen. Ook de Oecumenische werkgroep en Kerken Solidair, waar ik deel van uit 

mocht maken, bedankt.  

 

Mijn gezondheid, een herseninfarct in juni, draagt ertoe bij om een punt te zetten 

achter mijn inzet voor de parochie. Vanaf nu dus een stapje terug en eerst maar 

eens aan mijzelf denken!  

 

Ik kijk met veel plezier en enige trots terug op een, soms intensieve en enerveren-

de, periode als voorzitter/locatiemanager van onze parochie en dank u allen voor 

het in mij gestelde vertrouwen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans Kersten 
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Kleurrijk Vrouwengilde 
Donderdag 15 november 2018                                                       

De Blinkerd   Aanvang 20.00 uur 

 

HOEDEN EN TASSEN  

 

Vanavond komt Nel Tip uit Westzaan met haar zelfgemaakte hoeden en tassen. 

Zij is textielkunstenares en laat zich door veel dingen inspireren. Van nieuwe en 

oude materialen maakt zij de mooiste tassen en hoeden. Zij laat vanavond haar 

werk zien en vertelt daarover.  

 

In de pauze mogen wij alles van nabij bekijken en de hoeden passen, dat zorgt  

natuurlijk altijd voor veel hilariteit. 

 

De hoeden en tassen kunnen deze avond ook gekocht worden:  

Tassen vanaf € 30,-  

Hoeden vanaf € 35,-  

 

*************************************** 

Kleurrijk Vrouwengilde 

Donderdag 13 december 2018   De Blinkerd     

Aanvang 18.00 uur, zaal open 17.00 uur 

KERSTAVOND 

Na de opening door onze voorzitster gaan we weer genieten van het kerstbuffet. 

Na het feestelijke buffet zal het mannenkoor ’t Scheepstuigh uit Schagen een 

kerstmusical opvoeren. Het koor wordt begeleid door een combo dat bestaat uit 

een pianist, twee accordeons, een bas en een drum. Het wordt vast een sfeervolle 

maar ook een gezellige avond.                                                                                       

De kosten voor de avond bedragen €  27,50 per persoon.   

 
Het KVG-bestuur 
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Het lammerenfonds 
 

Het was pastoor J.H.M. Peeperkorn (van 1901 

tot 1908 pastoor te Schoorl) die het lammeren-

fonds binnen onze parochie heeft opgericht. 

Het doel  hier van was om de inkomsten van de 

kerk te verhogen. Deze lammerenfondsen wer-

den in de periode 1870 / 1910 in de meeste  

plattelandsparochies opgericht.                         

In het voorjaar kocht het kerkbestuur, met geld 

uit de kas van de parochie en opbrengsten van 

buitengewone collecten, lammeren op de markt. 

De dieren werden verdeeld onder de boeren in 

Schoorl en in het najaar op de markt verkocht. 

Dat leverde jaarlijks meestal een behoorlijke winst op voor de kerk. 

 

In het archief van onze parochie vond ik een kasboekje van het lammerenfonds.  

Het kasboekje is bijgehouden vanaf 1916 tot 1937. In het jaar 1923 werden er geen 

kerklammeren gehouden. De reden hiervan wordt jammer genoeg niet in het kas-

boek vermeld. Misschien dat er  in dat jaar  ‘een schapenziekte’ heerste, wie zal 

het zeggen. Op internet heb ik hieromtrent overigens niets kunnen vinden. 

 

Het boekjaar 1916 / 1917 laat o.a. zien 

dat er toen 28 veehouders waren waar-

onder mijn grootvader Arie Bijl, die een 

kerkenlam hadden. Vier boeren hadden 

zelfs twee kerklammeren. Totaal in dat 

boekjaar 33 kerklammeren die uiteinde-

lijk netto fl. 331.- opleverden. Dit be-

drag, zo vermeldt het kasboek werd in het schoolfonds gestort. Ter vergelijking  

fl. 331.- zou nu een waarde hebben van fl. 6.057,22 /  € 2.748,65. Voor die tijd een 

heel groot bedrag waar veel extra’s voor kon worden gedaan.  

 

In het jaar 1926 waren er 30 lammeren en 26 boeren. De netto opbrengst in dat jaar 

was fl. 418.- en zou thans een waarde hebben van fl. 7.095,- /  € 3.219,57. 

 

In het kasboek staat vermeld dat van de opbrengst een gouden monstrans was 

gekocht voor fl. 1.000,- ( fl. 16.973,68  / € 7.762,-). In het kasboekje zijn voorts boe-
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kingen opgenomen van parochianen die geen kerklam hadden, maar hier jaarlijks 

wel geld in hebben gestort. In het boekjaar 1929 / 1930 was dit tezamen fl. 50.-  

 

Datzelfde boekjaar laat ook zien dat een paar obligaties waardeloos waren ge-

worden en er fl. 200.- moest worden afgeschreven. De beurs crashte in dat jaar en 

raakte ook onze parochie financieel heel pijnlijk. 

 

Het kasboekoverzicht laat zien dat in die jaren hoogstwaarschijnlijk bijna alle  

katholieke veehouders  met de jaarlijkse ‘kerkenlamactie’ hebben meegedaan. Het 

waren altijd tussen de 25 en 30 boeren. Gemiddeld liepen in die jaren ongeveer 30 

kerklammeren per seizoen in de weilanden te grazen. Zij hadden een apart merk-

teken zodat het kerklam herkenbaar bleef voor de boer. 

 

In 1929 was er zoveel verdiend en gespaard met de opbrengst van de kerklamme-

ren dat een lang gekoesterde wens in vervulling ging. Het priesterkoor werd ver-

rijkt met prachtige gebrandschilderde ramen van de kunstenaar Joep Nicolas, die 

enig tijd in Groet 

heeft gewoond en 

gewerkt. Wat de 

aankoopprijs is 

geweest van de ge-

brandschilderde 

ramen heb ik niet 

in het archief kun-

nen terugvinden. 

Maar dat dit gro-

tendeels kon wor-

den betaald met de 

opbrengst van het 

lammerenfonds zal  

voor de boeren in 

die tijd een extra 

stimulans zijn ge-

weest om de kerklammeren zo goed mogelijk te verzorgen. Deze gebrandschil-

derde ramen zijn steeds gespaard gebleven en recent herplaatst in de nieuw ge-

bouwde hal van de verbouwde kerk. 
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Toen het bisdom informeerde hoe pastoor Nieman zonder ‘Haarlem’ daarin te 

kennen tot deze uitgave was overgegaan, kreeg de bisschop te horen “dat komt 

uit het lammerenfonds“ en valt buiten de administratie. Het bisdom moest dit ac-

cepteren, maar het zal beslist niet van harte zijn geweest. Ook toen was er al spra-

ke van ‘zwart geld’. 

 

Geen wonder dat pastoor maar ook de penningmeester in die tijd gek waren op 

het lammerenfonds. Het was een zeer welkome aanvulling voor de financiën van 

de parochie. 

 

In de crisisjaren bedroeg de inkoop van een lam fl. 9,25 en de verkoop fl. 12,20 dus 

tel uit je winst. In de oorlog waren de markten gesloten en lag de lammeren- 

handel op zijn oor. En dus in die jaren eveneens geen kerklammeren. Kortom een 

aantal slechte (financiële) jaren voor de parochie. 

 

Direct na de oorlog namen de veehouders Willem Polle en Piet Meereboer het ini-

tiatief om weer kerklammeren te gaan onderbrengen bij de boeren. Zij verzorgden 

alles rondom de lammeren. Van inkoop, rondbrengen bij de boeren die hadden 

aangegeven weer mee te willen doen en in de herfst de verkoop. Het waren zowel 

rammen als ooien, net wat de boer wilde hebben. 

 

Vanuit mijn jeugd weet ik dat op de boerderij van mijn vader en zijn broer (ome) 

Klaas wij ieder jaar een kerklam hadden. We moesten bij het dagelijks schapentel-

len het altijd goed in de gaten houden, het was immers het ‘kerklam’ die in het na-

jaar gezond en vetgemest weer terug moest. 

 

Dit alles heeft hoogstwaarschijnlijk tot midden jaren ’60 geduurd.  Het aantal vee-

houders was al drastische gedaald en het was daardoor niet meer lonend dit te 

laten voortduren. 

 

Aan een mooie en vooral financieel interessante periode is voorgoed een einde 

gekomen. 

 

Jan Bijl 

 
Met dank aan Henk Polle wz 
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Jan en Piet op weg naar Santiago 3e en laatste jaar  
1 oktober Dag 20 van Manjarin naar Columbrianos  

26 km. Zondag ietsje later wakker in onze schaapskooi 

met kaarslicht. Met kerkmuziek te worden gewekt was 

heel bijzonder. Ons ontbijt bestond uit cake en biscuits, 

dubbel met boter en suiker. Een flinke klim lag reeds 

op ons te wachten met gevaarlijke afdalingen maar met 

mooie natuur. De eerste stop in  Molinaseca. Daar was 

een café met heerlijke spaghetti, koffie en jus d’orange. Even weer op krachten 

komen onder de middag. In Ponferrada onze passen afgestempeld en langs de 

kerken en het beroemde kasteel. Wat een mooie stad. Weer op pad naar Colum-

brianos, behoorlijk warm 27 graden. Mooie slaapplaats, douchen, wassen, wond-

verzorging, en daarna o.r.s. voor extra zout en calcium i.v.m. het zweten. Op het 

terras een biertje en gratis hapje. Het is zondag dus de Spanjaarden gaan massaal 

uit eten met de familie. Wij houden het maar simpel. We hebben regelmatig con-

tact met onze loopmaat Leendert, die een Duits mevrouw ontmoette waar wij 

eerder mee gegeten hebben.  

 

 

2 oktober Dag 21 van Columbrianos naar  

Trabadelo 30 km, nu totaal  466 km. 

Om 7.00 uur wakker. Het vaste ritueel wassen 

inpakken en ontbijt. Dit is in de meeste gevallen 

maar schraal. Geroosterd brood met jam en kof-

fie, maar onderweg kom je regelmatig wel iets 

tegen. Misschien denkt u niet zoveel km, maar 

als u weet wat de hoogteverschillen zijn die we 

moeten overbruggen dan weet je het wel. Richting Trabadelo een rustige etappe 

met veel natuur, maar weinig dieren. Temperatuur 28 tot 30 graden. Onder de 

middag een heerlijk tentje op de route. Een dikke tortilla met stokbrood en jus 

d’orange en weer verder. Later in de middag nog een glas cola voor de spirit.  

Rond 15.00 uur kwamen we in Trabadelo aan. Inschrijven, wassen en daarna op 

het terras een heerlijk biertje. Het eten in Spanje is vaak wat later als bij ons.  

Zwager Piet heeft regelmatig contact met Leendert. Hij zit maar 40 km achter ons. 

Misschien zien we hem weer binnenkort. 

 
De wandelgroeten van  Jan en Piet                                                                                               
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Kerstkaartenverkoop voor ‘Hospital helping hands’ 
Wie denkt er nu al aan kerstkaarten? Kerst is nog ver weg. Eerst komt Sint 

Maarten en Sinterklaas om onze aandacht vragen. Maar wij, mijn zussen en ik, 

zijn al een tijdje bezig met de kerst, want het maken van een groot aantal kaarten 

vergt veel tijd. Ik hoop dat u, net als andere jaren, weer kaarten wilt kopen. Er is 

weer een grote verscheidenheid en ze zijn niet in de winkel te koop. De opbrengst 

gaat, net als vorig jaar, naar ‘Hospital helping hands’ in het zuiden van Nigeria. 

Daar worden de allerarmsten, die anders nergens terecht kunnen, gratis geholpen. 

Mooi dat wij dat project kunnen steunen. Hieronder volgen de data wanneer de 

verkoop van de kerstkaarten en ook andere kaarten plaatsvindt.  

 

De data zijn: 

 zaterdagavond in de kerk:  

10, 17 en 24 november en 1 en 8 december.  

 op woensdagmorgen na de midweekviering in de kerk:  

14, 21 en 28 november en 5 december.  

Ik hoop dat u mijn ‘stalletje’ niet voorbij loopt. Kijken mag ook.     

 

Met vriendelijke groet,  

 

Thea Pinkse 

 

Verkoop Gerarduskalender 
Ik wil mij graag bij het bovenstaande aansluiten en 

aandacht vragen voor de Gerarduskalender. 

Het is een dagscheurkalender en kost dit jaar € 7,50.  

De ene keer wordt u verrast met een grapje, de  

ander keer door een mooie gedachte. En dat alle  

dagen van het jaar, 365 keer! De kalender is bij mij 

thuis ook te koop aan de Heereweg 158 in Schoorl.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Tiny Kaandorp  

 

Sinds enkele jaren is de Gerarduskalender als app voor smartphones met  

Android en iPhone beschikbaar! 
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Dr. Jurjen Vis: De vroege oecumene in Holland Alkmaar 1586 
In de 16e eeuw organiseerden de verschillend kerkgenootschappen eigen opvang 

voor wezen, armen, zieken en ouderen. Jurjen Vis vertelt deze middag vanuit zijn 

expertise als historicus over het ontstaan van de Provenhuizen en hofjes in  

Alkmaar.   

Jurjen Vis woont en werkt in Amsterdam en is zelfstandig historicus, musicus, 

musicoloog en tekstschrijver.  

Locatie: Abdijwinkel van Egmond, Egbertzaal  

Vennewatersweg 27 A Egmond-Binnen  

Tijd: 14.00- 16.00 uur  

 

 

 

Locatie:  Abdij van Egmond 

Docent:  Jurjen Vis 

Cursusperiode:  03-11-2018  

Deelnemers minimaal:  20 

Deelnemers maximaal:  50  

 

Cursusbedrag:  € 10,00 

 

 

 
 
St. Adelbertabdij, de abdijkerk en het gastenhuis 

Abdijlaan 26 

1935 BH Egmond-Binnen 

Tel.  072 - 506 1415 
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Adventskrans maken 
Datum: vrijdagavond 23  november 2018 

Coördinatie: Karin, Sjoerd en Patrick 
 

Weet jij wat een adventskrans is?  

Misschien heb je er wel eens één gezien in een 

kerk, of heb je geen idee. Samen gaan we bespre-

ken wat een adventskrans is en waar het voor dient. Nog leuker is misschien wel 

dat we er zelf eentje maken, die jij cadeau mag geven! Daarnaast gaan we het 

hebben over kerstmis.  

Hoe beleef jij kerst? Wat doe jij met kerstmis? We zijn nieuwsgierig naar jouw 

persoonlijke kerstverhaal! Gratis voor leden, niet-leden betalen een eigen bijdrage 

van € 10,-. Voor vragen en algemene informatie over Hi5spirit kun je contact  

opnemen met: Karin Blaauw via karinblaauw@hetnet.nl 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Karin Blaauw, coördinator regionaal jongerenpastoraat 

 

Adventsactie: uw steun geeft hoop aan moeder en kind  
Op zondag 2 december vieren wij de 1e zondag van de  

Advent. Het is tevens de startdag van de Adventsactie,  

een initiatief van de Nederlandse bisschoppen.  

In 2015 begon er iets moois. Adventsactie en een aantal  

Nederlandse projectpartners gingen het avontuur aan om drie 

jaar langs samen op te trekken. In 2016 voerden ze voor het 

eerst samen campagne voor de ‘Moeder en kind’-projecten. 

En nu, in 2018 sluiten ze de cyclus met elkaar af door vier van 

de vijf projecten te steunen:  jonge alleenstaande moeders in 

Congo, ondersteuning voor de armste moeders en hun kinderen in Burkina Faso, 

ondervoede kinderen met hiv en hun verzorgers in Malawi en straatkinderen in 

Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Wij zullen voor dit goede doel twee maal een 

deurcollecte houden.  De eerste, op zaterdag 1 december en vervolgens op  

zaterdag 22 december. U kunt ook rechtstreeks doneren door uw gift over te  

maken naar Adventsactie. Binnenkort liggen op de tafels bij de ingang informatie-

folders. Hierin  kunt u meer lezen over de ‘Moeder en kind’-projecten. Of neem 

een kijk op de website van de Adventsactie: www.adventsactie.nl.   

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

mailto:%20karinblaauw@hetnet.nl?subject=Contact%20Hi5spirit
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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 

vacature, coördinator Bergen  

vacature, coördinator Schoorl 

 

Locatieraad Schoorl:  

Pastor Anton Overmars 

Jan Apeldoorn, 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

