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Vieringen 15 december 2018 t/m 2 februari 2019   

zaterdag      

15 december 

19.00 uur 

 

3e zondag van de Advent 

Eucharistieviering m.m.v. Chantous 

Voorganger: pater Tristán Pérez  

woensdag 

19 december 

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

zaterdag 

22 december 

19.00 uur  4e zondag van de Advent 

Eucharistieviering,  

Voorganger: pastor Anton Overmars 

maandag 

24 december  

17.00 uur  

 

19.30 uur  

Kinderkerstviering met samenzang 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

Kerstavondviering  

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pater Gerard Wijers 

dinsdag 

25 december  

10.30 uur Hoogmis van Kerstmis 

Eucharistieviering m.m.v. Re-member 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

zaterdag  

29 december 

19.00 uur  

 

Feest van de Heilige Familie 

Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

maandag 

31 december  

19.00 uur  

 

Oudejaarsviering 

Eucharistieviering  

Voorganger: pastor Anton Overmars 

woensdag 

2 januari 

10.00 uur  Midweekviering 

Eucharistieviering met samenzang 

zaterdag 

5 januari 

19.00 uur  Openbaring des Heren 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pater Tristán Pérez 

woensdag 

9 januari 

10.00 uur Midweekviering 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

zaterdag    

12 januari 

19.00 uur 

 

Doop van de Heer 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

woensdag 

16 januari  

10.00 uur Midweekviering 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 
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zaterdag    

19 januari 

19.00 uur 

 

2e zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pater Tristán Pérez 

woensdag 

23 januari 

10.00 uur Midweekviering 

Eucharistieviering 

zaterdag    

26 januari 

19.00 uur 

 

3e zondag door het jaar 

Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger: pastoor Franklin Brigitha 

woensdag 

30 januari 

10.00 uur Midweekviering 

Eucharistieviering 

zaterdag    

2 februari 

19.00 uur 

 

4e zondag door het jaar 

Eucharistieviering m.m.v. Chantous 

Voorganger: pater Diego Pildain 

 

Collecteopbrengst 20 oktober t/m 14 november 2018:  

Collecte  € 348,40   Kaarsen  €  47,30 

De collecte voor Missio, Wereldmissiezondag heeft een bedrag van € 114,10  

opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

Familieberichten 

Overleden 

4 november                mevrouw Adria de Wilde                     74 jaar 

23 november              de heer Jan de Wit                                  87 jaar  

 

Kostersdiensten: 

Dick Borst maandag 24december 19.30 uur  

zaterdagen 31 december en 12 januari  

Thea Pinkse  

(in overleg met Dick Borst) 

woensdagen 12 en 19 december       

woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 januari  

Gerard Meereboer dinsdag 25 december 10.30 uur  

zaterdagen 29 december en 5 en 26 januari   

Ineke Schotten  zaterdagen 15 en 22 december, maandag 24 decem-

ber 17.00 uur en zaterdagen 19  januari en 2 februari     

 

De redactie en haar medewerkers 

wenst u fijne kerstdagen en 

een gelukkig 2019 
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Intenties 15 december 2018 t/m 2 februari 2019 

zaterdag  

15 december  

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

overleden familie, Alex Vos 

zaterdag 

22 december  

Jaardienst Jaap Stoop, Jan Borst, voor de overleden ouders Jaap en 

Bep Stoop, Jeannette Out-Dorresteijn, Annie de Waard-Druijven, 

Alida Schouten-Smit en overleden familie 

maandag 

24 december  

 

In liefdevolle herinnering aan Arie en Bets Rood-Hooiveld, voor 

de overleden ouders Jaap en Bep Stoop, overleden ouders van 

Diepen-Ligthart, Kees Delis en Corry Delis-Kooij, in liefdevolle 

herinnering aan Jan en Jo Pronk en zoon Gerrit, in dankbare  

herinnering aan Garry Borst en Lyda Borst-Leek, Robert Borst, 

Willem Wittebrood, Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric 

dinsdag 

25 december   

 

Theodorus en Engelina Meereboer-Keijzer, Ursula Koortens en 

overleden familie, Piet Appelman, in liefdevolle herinnering Piet 

en Bertha Bijl-Mors, in liefdevolle herinnering aan Ina Kaandorp-

Sijm, Gert Louter, Theo van der Linden, in dankbare herinnering 

aan onze ouders Pé en Janny Berkhout-Delis,  

zaterdag 

29 december  

In liefdevolle herinnering aan Alma Kersten, ter herinnering aan Bas 

van der Ploeg en Corrie van der Ploeg-Roozendaal, Alida Schouten-

Smit en overleden familie 

zaterdag 

5 januari  

Nicolaas Roozendaal en Adriana Roozendaal-Ruijter, Kees en Nel 

Borst-Entes, Johannes Roskam en Maria Divera Roskam-de Haan, 

Johanna Maria Borst, in liefdevolle herinnering aan Arie en Bets 

Rood-Hooiveld 

zaterdag 

12 januari   

Voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, Jeannette Out-Dorresteijn, 

overleden ouders van Diepen-Ligthart 

woensdag 

16 januari 

Kees en Bep Kaag-Hoek en voor een jarige 

woensdag 

23 januari 

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

zegen over hun gezin 

zaterdag 

26 januari  

 

Voor alle parochianen, overleden ouders Tesselaar-Suijkerbuijk,  

Jeannette Out-Dorresteijn, in liefdevolle herinnering aan Alma  

Kersten, in liefdevolle herinnering aan Ali Bakker-Zut, in dankbare 

herinnering aan onze ouders Pé en Janny Berkhout-Delis 

zaterdag 

2 februari  

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

de Haan, Johanna Maria Borst 
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    Vieringen in de H.H. Petrus en Pauluskerk Bergen 
 
 
 
 
 
 
 

zondag  

16 december    

9.30 uur 3e zondag van de Advent  

Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

zondag  

23 december  

9.30 uur  

 

Eucharistieviering    

 

maandag 

24 december 

17.00 uur 

 

19.00 uur  

 

22.00 uur 

Kerst gezinsviering  

m.m.v. Familiekoor 

Kerstavondviering 

Eucharistieviering m.m.v. Chantous 

Kerstnachtviering 

Eucharistieviering m.m.v. Re-member 

dinsdag 

25 december 

10.30 uur  Hoogfeest van Kerstmis 

Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

zondag  

30 december  

9.30 uur  

 

Feest van de Heilige Familie 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

dinsdag  

1 januari  

11.00 uur  

 

Nieuwjaarsdag 

Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

zondag  

6 januari  

9.30 uur  

 

Openbaring des Heren 

Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

zondag  

13 januari  

9.30 uur  

 

Doop van de Heer 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

zondag  

20 januari 

9.30 uur  

 

2e zondag door het jaar  

Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

zondag  

27 januari 

9.30 uur  

 

3e zondag door het jaar  

Eucharistieviering   

zondag  

3 februari 

9.30 uur  

 

4e zondag door het jaar  

Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

 

Reguliere viering: vrijdags 19.00 uur   Eucharistieviering (dagkapel) 
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Kom je ook naar de Kinderkerstviering op 24 december? 
 

 

Op maandag 24 december is er om 17.00 uur een  

Kinderkerstviering in onze kerk. Deze viering is voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd. We luisteren dan 

naar een kerstverhaal en zingen bekende kerstliedjes. 

Dus als je het leuke vindt ben je van harte welkom!  

Bij deze viering zijn natuurlijk ook je ouders, opa’s  

en oma’s en broertjes en zusjes van harte welkom!  

 

Marja Dignum en Anette Borst 

 

 

 

 

 
Nieuwjaarsreceptie 

 

Op zaterdag 5 januari nodig de Locatieraad u uit  

voor de nieuwjaarsreceptie in de ontmoetingsruimte. 

 

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten  

en alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar. 

 

Uiteraard onder het genot  

van een kopje koffie en thee. 

 

We heten u van harte welkom! 
 

De locatieraad 
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Adventskrans maken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdagavond 23 november kwamen de jongeren van Hi5spirit bij elkaar om voor 

iemand anders een Adventskrans te maken.  

 

Advent, wat is dat eigenlijk?  

Daar spraken we eerst maar eens met elkaar over. Vier zondagen voor Kerstmis, 

zo’n vier weken voor de geboorte van Jezus, wordt (pas sinds de 19e eeuw, dit had 

John ondertussen even opgezocht) Jezus’ geboorte voorafgegaan door de  

Adventstijd. Jezus, Lichtbrenger in een donkere tijd.  

Advent is een hoopvolle verwachting dus. Daarover spraken we én over  

symbolen, want om te kunnen begrijpen wat de symbolische betekenis is van 

‘donker’ en ‘licht’ in deze context, moet je wel eerst snappen wat een symbool  

eigenlijk is… 

 

En vervolgens aan het werk, voor iemand anders! Zomaar iemand? Nee, iemand 

die wel een lichtje kan gebruiken in deze donkere tijd voor Kerstmis. Sommigen 

moesten daar wel even over nadenken, maar uiteindelijk kregen alle prachtige 

Adventskransen een goede bestemming. Kaartje erbij geschreven, nog even  

lachen voor de foto en de gezellige avond was alweer om! 
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Hoe zat het ook alweer met die kerstgedachte? 

Het is weer bijna kerst. We noemen het de 

‘feestdagen’. Maar hoe feestelijk zijn die dagen echt? 

 

Voor velen is het een tijd van warmte, gezelligheid en samenzijn met familie en 

vrienden. Een moment van bezinning en verbinding. Maar ook voor heel veel 

mensen kunnen deze dagen niet snel genoeg voorbij zijn. Het begint vaak al met 

de vraag, waar en met wie vieren we dit jaar kerst? 

Die vraag zorgt bij een aantal al een stijging van het stressniveau. Maar de stress 

slaat vaak pas echt toe bij het streven van een ‘perfecte kerst’.  De boom, het eten, 

de cadeaus, je familie, je vrienden, de sfeer, alles moet fántastisch zijn. En als dat 

niet zo is, dan heb je gefaald, want iedereen heeft het toch fantastisch? 

 

En dan zijn er ook mensen die geen andere mensen hebben om kerst mee te 

vieren. Geen familie, omdat die er misschien niet meer zijn of niet in de buurt 

wonen, of dat contact daarmee moeilijk is of verbroken. Geen vrienden om het 

mee te vieren, omdat die het wel met hun families vieren. Of geen vrienden 

hebben. Want dat komt ook voor. Meer dan we ons vaak realiseren. Voor velen is 

kerst daarmee een moment van eenzaamheid. En schaamte, want niemand wil 

graag vertellen dat hij alleen is met kerst. Niemand  wil alleen zijn met kerst. 

 

Want terwijl  ‘de eenzamen’ verlangen naar een warme kerst met vrienden en 

familie en degenen die het wel met familie vieren soms stiekem verlangen naar 

een kerst zonder ‘gedoe’ en verplichtingen komt het er eigenlijk op neer dat we 

allemaal gevangen zitten in onze eigen gedachten over hoe kerst er eigenlijk uit 

zou moeten zien. En die gedachten zijn vaak helaas niet realistisch. Het is wat dat 

betreft zelfs een illusie te geloven dat de ‘perfecte kerst’ bestaat. Zeker als we ons 

realiseren wat er allemaal gaande is in de wereld, hoeveel mensen er lijden. 

 

Dus willen wij zeggen, laat al die ‘kerstgedachten’ maar los en geniet van de 

kleine dingen. Wees dankbaar en vriendelijk voor jezelf en voor je medemens. Een 

glimlach tegen een wildvreemde op straat, kan voor die ander al een wereld van 

verschil betekenen…. Dat is een mooie kerstgedachte. 

 

De KBO wenst u allemaal heel fijne kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 

2019 toe.  
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Parochiebladen Schoorl en Bergen samen verder 
 

 

 

 

Vanaf maart 2019 zullen de parochiebladen van Schoorl en Bergen gezamenlijk als 

één nieuw blad verder gaan. Het voortbestaan was onzeker geworden doordat de 

redacties van beide bladen onafhankelijk van elkaar om verschillende redenen be-

sloten te stoppen. 

 

Samenwerking met De Zalige Zalm 

In de nieuwe situatie wordt er samengewerkt met Bureau voor geloofscommuni-

catie De Zalige Zalm. Zij verzorgen de opmaak en het drukken van de full color 

parochiebladen voor inmiddels 130 parochies in Nederland. Deze samenwerking 

zorgt er voor dat plaatselijke redacties alleen artikelen hoeven aan te leveren. De 

kopij wordt digitaal in een vast format en lettertype bij De Zalige Zalm aangele-

verd. In de nieuwe situatie behoudt iedere parochie zijn eigen verantwoordelijk-

heid voor het aanleveren van artikelen en het vullen van de eigen parochiepagi-

na’s. Het eerste deel van het blad zal bestaan uit een algemeen deel waar artikelen 

voor beide parochies geplaatst zullen worden. Bij iedere parochie heeft een per-

soon de eindverantwoordelijkheid voor de aanlevering van de kopij van zijn pa-

rochie naar De Zalige Zalm. Nieuw voor de parochie Bergen zal zijn dat er ook 

advertenties in het blad geplaatst zullen worden. Hiervoor zullen ook adverteer-

ders in Bergen benaderd gaan worden. Daarnaast zal de oplage van het gezamen-

lijk blad bijna verdubbelen ten opzichte van de bestaande situatie. Voor parochie 

Schoorl zal het aantal uitgaven dalen van tien naar zes keer per jaar. We hebben 
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gekozen voor zes vaste verschijningsdata per jaar. Deze sluiten aan bij de hoogte-

punten in het kerkelijk jaar. Om vertrouwd te raken met de nieuwe werkwijze 

verzorgt De Zalige Zalm eerst een training voor de nieuwe redactiemedewerkers. 

Voor ondersteuning is een helpdesk beschikbaar.   

 

Een nieuwe naam voor het parochieblad 

Door het opstarten van een nieuw blad zullen de bestaande namen verdwijnen. In 

onderling overleg is besloten om een prijsvraag uit te schrijven voor de nieuwe 

naam van het gezamenlijke parochieblad.  

 

U kunt uw keuze voor de naam, het liefst voorzien van een onderbouwing,  

tot uiterlijk 1 januari 2019 sturen naar kakoliet@gmail.com of  

redactie-duinvoet@parochieschoorl.nl .  

U kunt ook persoonlijk langs gaan bij het parochiesecretariaat in Bergen of 

Schoorl. Bellen kan ook, voor Bergen, tel. 581 2553 of Schoorl, 509 1408.  

 

Wij zijn blij dat we de toekomst voor de parochiebladen met veel vertrouwen  

tegemoet kunnen gaan.      

 

Met vriendelijke groet,  

 

De locatieraden Bergen en Schoorl en redactie Kakoliet en van Van de Duinvoet 

 

 

Gezellige nieuwjaarskoffieochtend 80-plussers in de Blinkerd 
Op zaterdagochtend 26 januari willen wij van 10.00 tot 12.00 uur in de Blinkerd 

een gezellige koffieochtend organiseren. Deze  

bijeenkomst is voor de 80-plussers van onze gezamenlijke plaatselijke kerken!   

In plaats van de kerstattentie die de ouderen krijgen willen we graag de ouderen 

ontmoeten en de onderlinge banden aan te halen. Onder het genot van koffie met 

gebak en een drankje zijn jullie van harte welkom. Jullie krijgen een persoonlijke 

uitnodiging in de brievenbus. En voor vervoer wordt gezorgd!  

 

Met vriendelijke groet,  

Bestuur PCI 

 

 

mailto:kakoliet@gmail.com
mailto:redactie-duinvoet@parochieschoorl.nl
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Jan en Piet op weg naar Santiago 3e en laatste jaar  
 

3 oktober Dag 22 van Trabadelo naar Hospital da 

Condesa 24 km 

Om 7.00 uur wakker. Wassen, inpakken en naar het 

ontbijt met twee geroosterde broodjes, jam en een heer-

lijke sinaasappel voor de verandering. Onderweg  

koffie, met het nieuws van de dag in een café. Het  

wereldnieuws gaat een beetje aan ons voorbij, maar 

niet getreurd. Een mooie route door de bergen, veel klimmen en dalen. Dat ging 

redelijk, maar vlak voor de middag toen begon het pas goed. Zulke zware  

beklimmingen, het was dus zweten en afzien. Mooie vergezichten en heel goed 

weer. Wat wil je nog meer.  ‘s Middags heerlijke pasta gegeten die we thuis met 

de kleinkinderen ook eten. Alles weer op peil wat betreft onze conditie. Piet heeft 

geappt met Erik Jan (Piet zijn schoonzoon) over de terugreis en de vlieggegevens. 

Jeffrey onze zoon zal de overboeking gaan regelen. 

 
4 October Dag 23 van Hospital da Condesa naar Pintin 28 km 

Weer op tijd opstaan. Geen ont-

bijt hier, dus naar de overkant 

naar het café. Alles donker en 

de deur nog op slot, dus dan 

maar op weg. Het was nog 

schemerig,  maar de route aan-

duiding is goed aangegeven op 

natuurstenen paaltjes met een 

gele pij. De afstand tot Santiago 

in 3 decimalen op een messing-

strook. Het eerste gedeelte ging 

goed en na 4 à 5 km het eerste tentje voor koffie en brood. De dorpjes waar we 

doorlopen daar zijn de straten behoorlijk vies van de koeien die  

’s morgens naar de wei gaan en laat in de middag weer terug naar de stal  Je kan 

het wel raden waarom de straten zo smerig zijn. Ook vandaag weer klimmen en 

dalen en zweten. Proberen te pinnen, maar mijn pas werkte niet meer. Hij heeft 

het één keer gedaan. Gelukkig heeft Piet ook nog een pas, zodat we weer wat geld 

op zak hebben. De temperatuur was 25 tot 28 graden. De kosten ongeveer 22 euro 

voor het slapen en eten. 

                                                                                  De wandelgroeten van Jan en Piet  
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Kleurrijk Vrouwengilde 
Woensdagmiddag 9 januari 2019   Restaurant Honky Tonk    Aanvang 14.30 uur 

NIEUWJAAR  WENSEN 

 

Wij willen het jaar beginnen met elkaar een goed en gezond 

nieuwjaar te wensen.  Na een kopje koffie en een lekker gebakje 

kunnen we terugkijken op een jaar met mooie en moeilijke mo-

menten. Samen gaan we er met elkaar weer een mooi vereni-

gingsjaar van maken. Komt dus allen voor een gezellig uurtje bij 

elkaar. Het eerste kopje koffie met gebakt wordt u aangeboden  

door de vereniging.    

 

 

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

 

Donderdag 24 januari 2019   De Blinkerd   Aanvang 20.00 uur 

 

 

KNGF Stichting Geleidehonden 

 

 

Vanavond komt Jaap Hartog, zelf blind, ons vertellen over zijn geleidehond en 

over de Stichting Geleidehonden in het algemeen.  

 

Jaap geeft heel veel lezingen voor de KNGF Stichting omdat de opleiding voor 

deze honden heel veel geduld, tijd en geld kosten.  

 

Samen met zijn vrouw laat hij ons beelden zien hoe en waar deze opleiding is. En  

hoe ze er met veel geduld en liefde met de honden tot een mooi resultaat komen. 

Zij vertellen ons daar zeer bevlogen over.    

 

 

Het KVG-bestuur 
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Filmspecial vrijdagavond 18 januari 2019 
  

 

Hi5spirit heeft uiteraard weer  

supermooie films uitgezocht, waar 

jullie uit mogen kiezen. De meeste 

stemmen gelden! En natúúúúrlijk is 

er weer volop popcorn en andere 

bioscoopgezelligheid. 

Gratis voor leden, niet-leden betalen 

een eigen bijdrage van € 7,50.  

 

Coördinatie: John en Marianne 

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 

 

Eindejaarsbijdrage Kerken Solidair 
Kerken Solidair gaat gedurende de maand december weer een eindejaarsbijdrage 

verstrekken aan mensen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. Vorig 

jaar hebben ongeveer 230 mensen van deze bijdrage gebruik gemaakt. Tevens 

hebben wij iets extra’s kunnen doen voor gezinnen met kinderen. Wij hopen met 

uw steun en die van particulieren en instellingen onze actie weer te doen slagen. 

Onze medeburgers zijn ons zeer dankbaar dat wij gedurende de maand december 

iets extra’s voor hen kunnen betekenen. Uw bijdrage graag op onze rekening  

 

NL 43 INGB 0000 2238 01 t.n.v. Actiecomité Armekant Bergen N.H.. 

 

Met onze dank, namens Kerken Solidair, 

 

Jos Frumau, tel. 509 18 95, Jan Hink, tel. 589 60 29, Rudolf Scheltinga, tel. 506 12 06 

 

mailto:%20karinblaauw@hetnet.nl?subject=Contact%20Hi5spirit
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In memoriam Albertus Kager 
Bertus Kager werd geboren op 12 maart 1920 als zoon van 

Hendrikus Kager en Cornelia van de Kamer. Het gezin tel-

de negen kinderen. Zijn vader had een  

boerderij in Barsingerhorn. Door ziekte in zijn vee en brand 

in zijn boerderij werd er een openbare verkoping gehou-

den. Roskam uit ‘t Woud kocht wat vee en kon ook wel een 

knecht gebruiken. Zo raakte Bertus op 14-jarige leeftijd mee 

naar de boerderij van Roskam. Dit was ook de periode dat 

hij zijn toekomstige vrouw Trien de Waard leerde kennen. 

Toen de oorlog uitbrak kreeg Bertus werk in de Wieringerwaard, ook Trien kon 

daar later werk krijgen. Ze trouwden in 1944 en kwamen in Schoorl wonen aan de 

achterkant van de boerderij van voorheen de familie Wever. Bertus werkte in die 

tijd bij Klaas Kager in de Idenslaan. In 1961 kochten ze het huis aan de  

Bobbeleweg. Ze kregen zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. 

Bertus heeft verschillende banen gehad. Zo werkte hij na de oorlog bij een bedrijf 

waarvoor hij de hele week van huis was. Hij werkte toen in Zeeland. Later werd 

hij vrachtwagenchauffeur voor verschillende bedrijven. Ook is hij nog een tijdje 

buschauffeur geweest. Hij heeft altijd hard gewerkt. Ook in zijn vrije tijd was hij 

altijd bezig. In zijn moestuin, maar vooral altijd studderen en klussen in zijn 

schuur. Hij was erg handig, en repareerde alles wat stuk was. Regelmatig kwam 

er iemand met een klusje bij Trien, en dan zei ze …o zet maar neer hoor dat maakt 

Bertus wel even. Ook bij zijn kinderen heeft hij van alles gedaan van timmeren tot 

tegelzetten, en voor zijn kleinkinderen maakte hij kadootjes zoals poppenhuizen, 

stelten en kruiwagentjes. 

Toen de kinderen de deur uit waren was het tijd voor vakanties, vele malen naar 

Spanje. En zelfs een paar keer naar Australië om oude buren op te zoeken. De 

weekenden trokken ze er meestal met de fiets op uit, rondje door de polder,  

koffiedrinken in Petten en dan fietsten ze door de duinen nog even door naar Ber-

gen aan Zee 

Op 28 december 2009 is zijn vrouw overleden Hij heeft toen nog 4 jaar alleen  

gewoond.  Zijn gezondheid werd minder. En in 2013 verhuisde Bertus naar Hoog 

Duinen. Hier was hij erg tevreden. De laatste weken zei hij het end is in zicht. Op 

15 oktober jl. is hij overleden en wij hebben hem daarna begraven bij zijn vrouw 

Trien op onze begraafplaats.  

 
Familie Kager 
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Lezing Liselotte Brinitzer door Wil Janssen 
Op ons kerkhof ligt Liselotte Brinitzer begraven. Niemand die precies wist wie zij 

was geweest. Zij was een Joods meisje dat gedurende de oorlog was onder-

gedoken. Tijdens haar vakantie in Groet in augustus 1945 is zij 3 maanden na  

afloop van de oorlog tijdens het zwemmen in zee verdronken en op ons kerkhof 

begraven. Wil Janssen heeft dit voor ons uitgezocht. Vorig jaar heeft hij over  

Liselotte een boeiende lezing met fotomateriaal verzorgd voor de tuinploeg.  

Ons bereikte signalen dat er meer parochianen en andere belangstellenden zijn 

die deze lezing graag nog eens willen bijwonen. Wil Janssen heeft aangegeven dit 

te willen doen, mits er voldoende belangstelling voor is. 

De lezing kan dan worden gehouden op een dag in de maand maart. 

 

Indien u belangstelling heeft meldt u zich dan aan bij het parochiesecretariaat. Dit 

kan via secretariat@parochieschoorl.nl of telefonisch via 509 1408.   

 

Het parochiebestuur 

 

‘Midweekviering’ op woensdagochtend in Catrijp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere woensdagochtend is er in de kerk een ‘midweekviering’, speciaal voor on-

ze senioren. 

De viering begint om 10.00 uur. Een heerlijk tijdstip overdag, dat daarbij lekker de 

week breekt… 

De eucharistieviering duurt ongeveer 45 minuten. Vaak is er koor aanwezig of een 

cantor, maar soms zingen we zelf. Na afloop van de viering is er gelegenheid om 

een kopje koffie/thee te drinken in de ontmoetingsruimte. 

mailto:secretariat@parochieschoorl.nl


 16 

        

 

 

Belangrijke adressen 

 

 

R.K. Parochie H. Joannes de Doper 

Website: www.parochieschoorl.nl 

Bankrekeningnummer::  

NL 05 RABO 0146 9008 39 t.n.v. 
Parochiebestuur H. Joannes de Doper 

 

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 

vcature, 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 

 

R.K. kerkhof 

Beheerder dhr. H. van den Oord,  

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

