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Kostbare schat!
Mijn ouders hadden thuis op de schoorsteenmantel een klein, prachtig bewerkt doosje
staan. Het dekseltje zat al jaren dicht. Soms
probeerden we als kinderen het open te
maken, maar al spoedig klonk het bevel:
Afblijven, dat is later voor jullie. Pas na onze
dood zullen jullie het kunnen openen. En pas
dan zullen jullie ontdekken wat de inhoud is.

Ik weet het nog goed. Dat doosje, dat als
laatste op tafel bleef staan… Wat zou nou er
inzitten? Ik was de oudste, dus ik mocht het
openen. Mijn moeder had er, mede namens
mijn vader, een briefje in gelegd. Daarin
schreef ze dat dit doosje voor mij was, maar
de inhoud van het briefje voor iedereen.
Ze schreef dat de liefde echt alles betekende
voor hun leven en altijd de basis is geweest
van alles wat ze deden. En dat ze daarom ons
ook het geloof hadden doorgegeven als de
meest kostbare bron van liefde!

Al die jeugdjaren keken wij als kinderen
nieuwsgierig naar dat doosje. Hoe mooi het
doosje aan de buitenkant ook was, de inhoud
prikkelde ons meer, maar dat bleef nog altijd
geheim. Voor ons gesloten! Maar het was er
wel! Als een kostbare schat.
De tijd ging verder en er kwamen andere
tijden aan. De een huwde, de ander ging
studeren en één voor één verlieten we het
ouderlijk huis. Al spoedig kwamen we alleen
in het weekeinde naar huis. Elke keer zagen
we weer dat doosje, maar je was al spoedig
gewend aan je eigen ritme en leven en je
dacht niet meer zo vaak aan dat doosje. Het
bleef er staan op de vertrouwde plek. Het
stond er. Iedere keer als we thuis kwamen bij
onze ouders. En we zwegen erover. We lieten
ons door ons eigen leven in beslag nemen.

In stilte vervolgde daarna ieder zijn eigen
weg. Maar bij ieder van ons werd het leven
een beetje anders. Meer diepgaand zou je
kunnen zeggen. Deze laatste boodschap van
onze ouders had ons diep geraakt.
Het doosje staat nu in mijn kamer. Het heeft
al die jaren een kostbare schat bewaard.
Voor mij blijft het die kostbare schat
uitstralen. Ik hoop het ooit weer door te
mogen geven. Die kostbare schat. Aan mijn
dochter, aan mijn familie, aan mijn vrienden,
aan u. Omdat die kostbare schat voor ons
allen is. Ook jij kunt hem ontdekken. Ook jij
kunt hem doorgeven. Die kostbare schat,
geboren in de liefde die van God naar ons toe
komt, opdat het in ons mag groeien en wij
hem doorgeven!

Zoals bij vele gezinnen en families kwamen
de momenten van afscheid nemen. Eerst
verhuisden onze ouders. Het doosje ging mee
en kreeg in de nieuwe woonkamer van onze
ouders weer een prominente plaats. Mijn
moeder poetste het herhaaldelijk. Het blonk
en niemand zei er iets van, bang dat we naar
de bekende weg zouden vragen. Pas toen we
na de dood van mijn ouders het huis gingen
opruimen, kwam het doosje weer centraal te
staan.

Diaken Jeroen Hoekstra
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MIVA Collecte 25 en 26 augustus
voor kwetsbare jongeren in Zimbabwe

In de armste regio van Zimbabwe is medische
zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt
voor het afgelegen Silobeza ziekenhuis diep
in het binnenland. Zijn team spoort kinderen
en jongeren met een beperking op en geeft
ze de juiste zorg.

zijn er nog twee auto’s nodig. MIVA hoopt
met een bijdrage van de collecte het team
van Tawanda aan twee extra auto’s te
kunnen helpen zodat de bevolking in de
andere twee districten de zorg kan krijgen die
zo hard nodig is.

Grote afstanden
Al dertien jaar zet Tawanda zich in voor de
meest kwetsbare bevolking van Zimbabwe.
Het gebied waar hij werkt is één van de
armste regio’s van Zimbabwe. Tawanda: ‘De
bevolking heeft hier geen geld om de busrit
naar het ziekenhuis te betalen.’ Uren lopen
als je ziek bent of een beperking hebt, is
onmogelijk. Samen met een team van acht
zorgverleners trekt hij de afgelegen dorpen in
om voorlichting te geven en zorg te verlenen.
‘Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn,
hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen
heeft recht op de juiste zorg. Vervoer is echt
ons grootste probleem. Luiers, krukken of een
rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de
juiste bestemming. We lopen soms vijf uur
om zorg te verlenen. Met een auto kan ik vijf
tot tien bezoeken per dag afleggen, zonder
auto maar een of twee. Een auto is
noodzakelijk.’

MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als
gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar
voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er
lokale mensen die zich inzetten om anderen
te helpen. MIVA ondersteunt hen met
onmisbare vervoer- en
communicatiemiddelen.
Kijk voor meer informatie op:
www.miva.nl/project/maak-zorg-bereikbaarin-zimbabwe.

Twee auto’s erbij
Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen
ondersteunen met een auto. Op dit moment

De waarde van een mens
‘Elk mens heeft zijn eigen waarde, zijn eigen glans, zijn eigen geheim.’
Er lopen zes of zeven miljard mensen rond op
aarde. Elk individu lijkt niet meer dan een
onbetekenende mier op een onverschillige
planeet. Abel Herzberg vertelde eens van
Spinoza iets anders te hebben geleerd.

Deze noemde God ‘een substantie van liefde’
waar ieder mens deel van uitmaakt. ‘Alle
verdriet dat de mensen elkaar aandoen is
inbreuk op de eenheid Gods. Die belevenis is
dé religieuze ervaring.
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Minder regels meer liefde
Regels zijn een ramp, geef ons maar liefde (maar zo werkt dat niet)
Verboden om te verbieden: leve de vrijheid.
Maar wacht even, mijmert Nikolaas Sintobin,
zonder regels ontspoort de liefde. Volgens
hem is iets anders nodig.

Interdit d’interdire (verboden om
te verbieden). Gezag was uit den boze. De
seksuele revolutie vierde algauw hoogtij. Alle
mogelijke gebruiken en aloude afspraken
werden afgedankt wegens ‘voorbijgestreefd’.
Sindsdien kenden we, zowel in de kerk als in
de ruimere samenleving, een herontdekking
van het belang van de regels. In de kerk kreeg
de traditie opnieuw meer aanzien; ook de –
letter van – de wet. In het burgerleven is er,
naast een verregaande liberalisering van het
privéleven, een poging tot her-moralisering
van het publieke leven. Nooit werden er
zoveel wetten gemaakt. Nooit zoveel
verboden en verplichtingen.
En de liefde bij dit alles?
Zowel in de kerk als in de civiele
maatschappij hebben we de voorbije
decennia een naïeve onschuld afgelegd.
Mensen kunnen niet zonder regels. Regels en
liefde sluiten elkaar niet uit. Regels kunnen
liefde mogelijk maken. Ze kunnen geen liefde
opleggen. Evenmin rechtvaardigheid. Niet in
de kerk. Niet in de ruimere samenleving.
Regels geven de indruk van veiligheid en
zekerheid. Maar teveel regels verstikken snel
de liefde. Zonder liefde is er verharding en
ontmenselijking.

Minder regels, meer liefde. Dit las ik tijdens
een wandeling door Amsterdam. Het zette
me aan het denken. Wat gaat de tijd snel. En
hoe snel gaat die slinger heen en weer. In
onze samenleving. Ook in onze kerk.
Voor het Tweede Vaticaans Concilie ging de
rooms-katholieke kerk gebukt onder
onveranderlijke regels en voorschriften over
van alles en nog wat. Als ik oude
medebroeders hoor spreken over wat er
allemaal mocht en vooral niet mocht en hoe
dat tot in de kleinste puntjes was vastgelegd
in gedetailleerde regelboeken, kan ik mijn
oren nauwelijks geloven. Velen ervoeren dat
als ondraaglijk.

Wat goed dat paus Franciscus zo’n belang
hecht aan barmhartigheid. Ook bij de
toepassing van die zo belangrijke regels.
Barmhartigheid slaat de brug tussen regel en
liefde.

Verboden om te verbieden
Toen kwam het concilie: deuren en vensters
open op de wereld. Zuurstof, vernieuwing en
veel hoop. Allerhande overjaarse regels
werden afgeschaft, van de ene dag op de
andere. Veel dynamiek en creativiteit. Ook
ontreddering en achteraf beschouwd, ronduit
gekke dingen. Enkele jaren later brak in Parijs
‘Mei 68’ uit. Van een breuk gesproken.

Nikolaas Sintobin SJ
(Vlaamse jezuïet en
internetpastor)
www.igniswebmagazine.nl
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Zingen om het leven!
‘Frisia non cantat, Hollanders
zingen niet!’, luidt een oud
gezegde. Klopt die uitspraak?
Ook al zijn er heel wat koren,
echte zangers en zangeressen
zijn we doorsnee niet. Als ik
op straat loop te zingen
bekijkt men mij met zo’n blik van: nou, die is
gek! Of zou hij teveel gedronken hebben?
Wanneer je samenkomt met een
internationaal gezelschap valt het mij altijd
op dat veel buitenlanders op een gezellig
moment gaan zingen. Wij Nederlanders –
uitgedaagd om ook te zingen – komen vaak
niet verder dan het bekende potje met vet.
Om die reden vind ik kerkelijke vieringen zo
uniek, want als het goed is, wordt er door
iedereen gezongen! We luisteren er naar de
Schrift, we bidden en we zingen. Waarom
zingen we dan? Omdat je vaak door te zingen
meer kunt zeggen dan wanneer je spreekt.
Verdrietige of heel blije mensen – zo blijkt uit
onderzoek – kunnen vaak nog wel zingen,
terwijl spreken door de emotie niet meer
mogelijk is.
Maar wat zingen we in onze kerken?
Heel vaak zingen wij psalmen of daarvan
afgeleide gezangen. En wat betekent dat
vreemde woord psalm eigenlijk? Letterlijk:
lied voor snaarbegeleiding.
In de Bijbel vind je het Boek van de Psalmen.
Het is een verzameling van 150 heel korte en
heel lange liederen, waarin groepen of
individuen uiting geven aan hun hoop,
wanhoop, vreugde, verdriet, woede omdat ze
God niet begrijpen of omdat ze dankbaar zijn
dat God aan hun kant staat. De psalmen
zouden van David zijn, maar dat klopt
historisch niet. Ze worden echter met David
in verband gebracht, omdat David de
geschiedenis is ingegaan als dé dichter en dé
zanger in de Bijbel.

maar ook hun vreugde, verdriet en hoop. Op
den duur zijn deze levensliederen
opgeschreven en tenslotte opgenomen in de
liturgische gezangenbundel van de tempel te
Jerusalem. Terechtgekomen in een
gecultiveerd milieu van gegoeden die op
beschaafde wijze haar psalmen zong, fraai
begeleid door tal van muzikanten.
De profeet Amos protesteert er tegen en
roept: ‘Huichelaars, jullie zingen wel liederen
van bevrijding, van gerechtigheid, maar jullie
bevrijden niemand, jullie doen geen recht,
jullie gaan door met te profiteren van de
wantoestanden!’
Psalmen moeten dus niet alleen gezongen
worden, maar bovenal worden gedaan.
Je zingt een psalm om naast de vrouw te
gaan staan van wie de man verongelukt is en
roept: ‘God mijn God waarom hebt gij mij
verlaten?’ – psalm 22. Het zijn de woorden
die Jezus uitschreeuwt vanaf het kruis.
Je zingt een psalm om naast de daklozen te
staan, die roepen: ‘Zal onze redding ooit
dagen, de stad van de vrede? Zal ons lot ten
goede keren?’ – psalm 14. Het zijn de
woorden van de ballingen in Babylon.
Je zingt een psalm om naast de boeren in
Latijns-Amerika te kunnen staan, die tegen
de wil van de grootgrondbezitters een
landbouwcoöperatie stichten en zingen:
‘Voor kleine mensen is Hij bereikbaar. Hij
geeft hoop aan rechtelozen!’ – psalm 72.
Dan wordt wie weet het bekende gezegde
waar: wie goed zingt, bidt dubbel!
Wordt daarmee bedoeld dat je zuiver en fraai
moet zingen? Als dat gebeurt is het mooi
meegenomen, maar het belangrijkste is dat
je je emotie, betrokkenheid uitzingt. Dat je je
nieuwe energie inzingt om na de kerkdienst
te doen wat de Bijbel van je vraagt en
waarom je hebt gebeden. En dat is om in de
dagen, die komen gaan, het uit te houden
met elkaar, er te zijn voor die ander die jou
zo nodig heeft. Mag je daarom niet zeggen:
wij zingen om te leven?

Psalmen zijn allereerst bevrijdingsliederen,
de liederen van de onderdrukten.
Eeuwenlang hebben de joodse slaven en
gevangenen hun noodkreten uitgezongen,

Ko Schuurmans, pastor
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Gelukkig ben je…
Van 10 geboden naar 11 gelukwensen
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij
alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet
zonder eerbied gebruiken.
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren
heiligt.
4. Eer uw vader en uw moeder.
5. Gij zult niet doden.
6. Gij zult geen onkuisheid doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat
uw naaste toebehoort.

Gelukkig ben je wanneer je jezelf en anderen
voldoende rust gunt om te herademen
en tijd neemt om te ontdekken wat jou,
de mensen om je heen en de wereld
goed doet. (3)
Gelukkig ben je wanneer je respect hebt
voor je bronnen
en je ouders het gewicht geeft
dat ze toekomt.
Zodat je uit je jeugd en achtergrond
meeneemt wat goed is, maar ook
weloverwogen en duidelijk aangeeft
wat volgens jou anders en beter
gemoeten had. (4)

Gelukkig ben je wanneer je beseft
dat je bedoeld bent om rechtop te lopen
en als een vrij mens te leven.

Gelukkig ben je wanneer je leeft
vanuit een diep respect voor het leven
en het voeden en koesteren wilt. (5)

Gelukkig ben je wanneer je integer bent,
je niet met alle winden meewaait
of je in duizend bochten wringt
om er maar bij te horen.
Wanneer je overeind blijft wanneer je
gevraagd wordt te buigen voor machten
waarvan je wéét dat ze niet goed zijn.
Wanneer je durft te zijn wie je bent en
je hart, je woorden en je daden één zijn.

Gelukkig ben je wanneer je trouw aan jezelf
en anderen bent
en eerlijk en open in je relaties en contacten
staat. (6)
Gelukkig ben je wanneer je genieten kunt
van wat je meegekregen en verzameld hebt,
of dat nu materieel of immaterieel is,
en je kunt verheugen
over het geluk van anderen. (7)

Gelukkig ben je wanneer je je horizon niet
dichtmetselt met beelden die door anderen
of door jezelf geschapen zijn.
Wanneer je niet verliefd bent op je eigen
waarheden of je grote gelijk,
maar open staat voor nieuwe inzichten en
ervaringen. (1)

Gelukkig ben je wanneer je eerlijk en oprecht
bent,
naar jezelf en anderen,
en je met je woorden
alleen maar goed wilt doen. (8)

Gelukkig ben je wanneer je geen holle
woorden spreekt over waarachtige liefde.
Wanneer jouw geloof en intenties zuiver zijn
en je van daaruit jezelf,
de anderen en de wereld
alleen maar goed wilt doen. (2)

Gelukkig ben je wanneer je zo thuis bent
in jouw leven
dat geen kreet, geen vaag verlangen
of domme drift je ooit nog weer
de weg naar de leegte in laat slaan. (9)
Dirk van de Glind
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Jodendom - Christendom - Islam
Ruim 25 jaar heeft de werkgroep Jodendom,
Christendom en Islam zich ingezet voor
de interreligieuze dialoog in de Zaanstreek.
Dit heeft vorm gekregen door het
organiseren van de jaarlijkse
gemeenschappelijke gebedsdienst (in 2016
voor de 25e maal) en door het organiseren
van thema-avonden, waarin mensen uit de
verschillende religies elkaar konden
ontmoeten en kennis konden opdoen over
de verschillende aspecten van elkaars geloof.
Thema’s uit de afgelopen jaren waren
ondermeer “Vrouw en Religie”, “Thora,
Evangelie en Koran” en “Religie en geweld”.

Deze stichting wil zich opheffen, waardoor de
werkgroep toch al een andere basis zou
moeten zoeken.
De werkgroep Jodendom, Christendom en
Islam heeft daarom besloten om zich op te
heffen en haar activiteiten onder te brengen
bij de Stichting Samenbindende Projecten.
Dit gebeurt door binnen de stichting
projectgroepen te formeren. Die
projectgroepen gaan zich bezighouden met
de volgende activiteiten:
o
Interreligieuze dialoog
o
Interreligieuze
gebedsbijeenkomsten
o
Activiteiten in de Vredesweek
o
Interreligieuze maaltijden

Verder organiseerde de werkgroep
activiteiten in de Vredesweek. Ook was er
aandacht voor maatschappelijke projecten.
Bijvoorbeeld op de inmiddels gesloten
bajesboten in Zaandam, waar mensen in
vreemdelingendetentie zaten, heeft de
werkgroep gezorgd voor lectuur voor de
gedetineerden.
In de werkgroep participeerden kerken en
moskeeën en een vertegenwoordiger van de
Joodse gemeenschap.

Vanuit de nieuwe opzet kan er verder
worden samengewerkt met andere groepen
die zich bezighouden met de interreligieuze
dialoog in de Zaanstreek. Zo zijn er
bijvoorbeeld contacten met het diaconaal
inloophuis De Bron in de wijk Poelenburg.

De laatste jaren zijn er ook andere Zaanse
initiatieven ontstaan om de interreligieuze
dialoog in de Zaanstreek te bevorderen, zoals
bijvoorbeeld die van de Stichting
Samenbindende Projecten. Deze stichting
organiseerde ondermeer de musical Santiago
en al tweemaal de Zaanse Passion.
Wij kwamen in gesprek met deze stichting en
samen hebben we geconcludeerd dat het
goed zou zijn om onze krachten te bundelen.
Daar komt bij dat de werkgroep juridisch een
onderdeel is van de stichting Interkerkelijk
Diaconaal Beraad Zaanstreek Waterland
(IDB).

Informatie over de Stichting Samenbindende
Projecten is te vinden op de website van de
stichting: https://samenbindendeprojecten.nl
Ik hoop u hiermee naar behoren te hebben
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bert Valk, secretaris werkgroep
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Bedevaartsoord Banneux
(Belgische Ardennen)
Wat was het een
prachtig triduüm
van het voorjaar.
Het weer was
mooi en de
stemming goed.
Wat een warmte
en saamhorigheid.
Wat een speciale plek
om dodenherdenking te houden en de
waarden van vrijheid te voelen.

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.

In het najaar hopen we dit weer te evenaren.
Het is alleen bisdom Haarlem-Amsterdam
dus we hopen veel gasten te kunnen
verwelkomen.
Wat kunt u van ons verwachten? Prachtige
diensten waaronder een kaarsenprocessie,
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, zodat wat
diensten buiten
gehouden kunnen
worden. De prachtige
dienst met alleen de
ruisende bomen, de
zoemende bijen en verder stilte. Na zoveel
jaren vrijwilligerswerk ontroert dit mij nog
steeds. Deze ervaringen wil ik graag met u
delen.

De bedevaart is van 24 t/m 28 augustus.
De kosten voor deze reis bedraagt € 275,hierbij is alles inbegrepen.
Wilt u deze bijzondere reis met ons
meebeleven en kracht halen uit de
saamhorigheid van onze ‘Banneuxfamilie’?
Neem dan contact op met:
Eva Onderwater
Tel. 0297-222208 of
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
In verband met wisseldiensten van Eva kunt u
ook contact opnemen met:
Ellen van der Laan
mobiel: 06-30918592
Uiterste inschrijfdatum is 1 augustus.
Wij, vrijwilligers van Banneux, geven graag
het warme lichtje van Banneux aan u door.
Els Rong
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De nieuwe privacy wet AVG en de parochies
Zoals u ongetwijfeld weet is de nieuwe
privacy wet, de AVG, op 25 mei in werking
getreden. De nieuwe wet is heel duidelijk in
hoe omgegaan moet worden met uw
persoonlijke gegevens. Hieronder treft u
informatie aan die het Bisdom HaarlemAmsterdam hierover aan de parochies heeft
gestuurd.

Bevoegd om persoonsgegevens
te verwerken:
Het verwerken van persoonsgegevens van
leden van de R.-K. Kerk is toegestaan. De
parochie heeft een gerechtvaardigd belang
bij het verwerken van de persoonsgegevens
van haar leden met het oog op:
a) een goede organisatie van de
parochiegemeenschap;
b) het onderhouden van contact met haar
leden;
c) het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.
Als iemand lid is van de R.-K. Kerk, dan is van
de betrokkene geen toestemming nodig als
de persoonsgegevens worden verwerkt met
het oog op bovengenoemde doelen. Het
gebruik van persoonsgegevens voor een
activiteit die niet door de parochie zelf wordt
georganiseerd, is niet toegestaan.

De R.-K. Kerk neemt binnen de AVG een
bijzondere positie inneemt. Op dit moment
wordt er landelijk hard gewerkt om het
huidige Reglement Bescherming
Persoonsgegevens Parochies aan te passen
aan de AVG. Hierop vooruitlopend willen wij
u alvast informeren over enkele belangrijke
punten.

Foto's en ander beeldmateriaal:
Voor het publiceren van een foto of video
waarop iemand herkenbaar is, heeft de
parochie altijd de toestemming van de
betrokkene nodig.
Om hiermee zorgvuldig om te gaan dient de
parochie bijvoorbeeld altijd de toestemming
van de betrokkene te vragen en te krijgen
voor:
o het publiceren van een foto in het
parochieblad, op een poster of ander
parochiebericht;
o het publiceren van een foto op de
website of social mediapagina van de
parochie;
o het maken of publiceren van foto's van
een tienergroep of kinderactiviteit*;
o het maken of publiceren van foto's
tijdens de vieringen van het H. Vormsel*
of de Eerste H. Communie* of andere
gelegenheden waarbij foto's worden
gemaakt tijdens een viering.

R.-K. ledenadministratie:
Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is de kern van elk privacy beleid.
Parochies verwerken persoonsgegevens van
parochianen zo veel mogelijk in de beveiligde
digitale omgeving van de R.-K. ledenadministratie.
Als persoonsgegevens buiten de beveiligde
digitale omgeving worden verwerkt
(bijvoorbeeld met een uitdraai van een
adressenlijst of het versturen van een
adressenlijst per e-mail) dan mogen deze
persoonsgegevens door de ontvanger alléén
worden gebruikt voor het doel waarvoor ze
zijn verzameld. Is de lijst verouderd of niet
meer ter zake dienend, dan moet deze
worden vernietigd. Het doorgeven van deze
gegevens aan instanties of personen buiten
de R.-K. Kerk in Nederland is nooit
toegestaan.

* Belangrijk: voor het maken of publiceren
van een foto van een kind ( <16 jaar) heeft u
altijd vooraf de schriftelijke toestemming
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nodig van een ouder of wettelijke
vertegenwoordiger. Bij videostreaming van
vieringen kunnen personen herkenbaar in
beeld komen. Ook dit is niet toegestaan
zonder dat er toestemming van de
betrokkene(n) is.

a) een goede organisatie van de
parochiegemeenschap;
b) het onderhouden van contact met haar
leden;
c) het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.
Als een parochieblad online gepubliceerd of
openbaar verspreid wordt, is voor het
publiceren van persoonsgegevens in het
parochieblad toestemming van de
betrokkene nodig.

Persoonsgegevens in parochieblad:
Wordt een parochieblad geadresseerd en
onder R.-K. leden verspreid dan mogen
persoonsgegevens worden vermeld als
publicatie nodig is voor:

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Zet in uw agenda
Heeft u copy voor de Samenklanken?
Stuur deze dan tijdig in naar redactiemjm@gmail.com
Sluiting copy data:
2018 – Startnummer
2018 - Herfstnummer
2018 - Kerstnummer
2019 - 40-dagentijd nummer
2019 - Paasnummer
2019 - Pinksternummer
2019 - Zomernummer
2019 - Startnummer

20 augustus
8 oktober
26 november
4 februari
25 maart
13 mei
1 juli
19 augustus

Even uit de dagelijkse sleur
Ieder heeft zijn eigen voorkeur
voor een geslaagde vakantie
Even uit de dagelijkse sleur
kracht opdoen en inspiratie.

Er zijn er die de vakantietijd
door allerlei omstandigheden
ervaren als een eenzame tijd
draag hen op in uw gebeden.

Er is vaak extra gelegenheid
om te genieten van de cultuur
En wij zien Gods grootheid
om ons heen in de natuur.

Overal dreigen de gevaren
dichtbij en in het buitenland
Alleen God kan ons bewaren
wij zijn veilig in Zijn hand.
Mina Mulder-Zuur
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Voor jong en oud(er)
Het wordt vakantietijd. Even geen school meer.
Niet meer iedere morgen vroeg op, maar misschien word je toch wel vroeg wakker.
Om de hersenen niet te laten inslapen een verhaal om over na te denken.
Ik heb het maar genoemd

De vader met zijn drie zonen of Eind goed Al goed
Ergens in Afrika was er een vader die heel
oud was en voelde dat zijn levenseinde ging
naderen.
Voordat hij stierf, zei hij tegen zijn drie zonen
dat zij de vrede onder elkaar moesten
bewaren en zijn kudde eerlijk verdelen.
Dat beloofden zij.
De oudste zoon had de kudde het langst
verzorgd en naast zijn vader gevochten om
de koeien te beschermen tegen aanvallen
van roofdieren. Hij zou de helft krijgen.
De middelste zoon had niet zo lang voor het
vee gezorgd; er waren zelfs een paar koeien
verkocht om zijn schoolgeld van te betalen.
Hij zou één derde deel van de koeien krijgen.
De jongste had alleen op de geiten en de
schapen gelet voordat hij naar school ging.
Toch wilde de vader dat ook hij zijn deel
kreeg: het negende deel van de kudde.
Hierna blies hij zijn laatste adem uit.

nu waren er geen problemen meer met de
verdeling.
De oudste kreeg de helft: negen koeien.
De middelste kreeg één derde: zes koeien. De
jongste kreeg het negende deel en was blij
met zijn twee koeien.
Toen zagen de broers dat er nog één koe
overbleef.
Die brachten ze met dank terug naar de wijze
oude vrouw.
En enige tijd later ontdekte de vrouw
dat haar koe drachtig was geworden.
-------------------

Woordzoeker: Vakantie
bagageband, barbequen, boot, buitenland
caravan, hotel, koffer, reizen, slippers,
taal, tent, vakantiehuis, vliegtuig,
vouwwagen, vrijetijd, zonnebaden,
zonnebril, zwembad

Na de begrafenis kwamen de drie broers bij
elkaar om de kudde in vrede verdelen.
Dat was niet gemakkelijk. Want toen ze de
dieren gingen tellen bleken het er zeventien
te zijn. De helft, het derde en negende deel
van de kudde, betekende dat er koeien
moesten worden geslacht en in stukken
verdeeld. Dat zou niet zo erg zijn als ze slager
waren geweest. Ze waren echter veeboer en
ieder van hen wilde een nieuwe kudde
opbouwen. Wat moesten ze doen? Was
moeder er nog maar, want moeders hebben
hun eigen wijsheid.
Maar je hebt in Afrika vele moeders en dus
gingen ze naar een oude vrouw.
Die was nog armer dan zij. Zij had slechts één
koe, maar bezat wijsheid.
Ze bracht haar ene koe naar de kudde van de
drie broers, die nu achttien koeien hadden en
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De vieringen in Regio Noord
H.H. Martelaren
van Gorcum
Koog a/d Zaan
Za 7-7

Zo 8-7
14e zo dhj

Woord-Communie
Feest H.H. Martelaren
v. Gorcum
Pastor M. Bruijns
Marbosko

Za. 14-7

Zo 15-7
15e zo dhj

Woord-Communie
Pastor K. Schuurmans
samenzang

Za 21-7

Zo 22-7
16e zo dhj

Woord-Communie
Pastor T. Molenaar
samenzang

Za 28-7

Zo 29-7
17e zo dhj

Woord-Communie
Pastor A. Dijkers
samenzang

Za 4-8

Zo 5-8
18e zo dhj

Woord-Communie
Pastor M. Bruijns
samenzang

Za 11-8

Zo 12-8
19e zo dhj

Eucharistie
Pater G. Noom
samenzang

Za 18-8

Zo 19-8
20e zo dhj
Za 25-8

Woord-Communie
Pastor A. Dijkers
Samenzang

St. Petrus
Krommenie
Woord-Communie
Pastor M. Bruijns
Koor Rotsvast
Woord- Communie
Pastor T. Molenaar
Koor St. Caecilia

Woord-Communie
Pastor M. Bruijns
Samenzang
Woord-Communie
Pastor S. Baars
Koor St. Caecilea
Woord-Communie
Pastor R. Casalod
Samenzang
Woord-Communie
Pastor J. Stam
Koor Rotsvast
Eucharistie
Pater G. Noom
Koor St. Caecilea
Woord-Communie
Pastor M. Bruijns
Samenzang
Woord-Communie
Pastor M. Bruijns
Samenzang
Woord-Communie
Pastor S. Baars
Koor St. Caecilea
Eucharistie
Pater G. Noom
Koor Rotsvast
Eucharistie
Pastor J. Stam
Koor St. Caecilea
Woord-Communie
Pastor A. Dijkers
Samenzang
Woord- Communie
Pastor T. Molenaar
Koor St. Caecilea
Eucharistie
Pastor F. Bunschoten
Samenzang
11

H. Maria
Magdalena
Wormer

Onze Lieve Vrouw
Geboorte
Wormerveer

DOP
Zomerkoor

Woord-Communie
Pastor A. Dijkers
samenzang

Woord-Communie
Pastor R. Casalod
Zomerkoor

Woord-Communie
Pastor M. Bruijns
Samenzang

DOP
Zomerkoor

Woord-Communie
Pastor R. Casalod
Samenzang

Woord-Communie
Pastor T. Molenaar
Zomerkoor

Woord-Communie
Pastor S. Baars
Samenzang

Woord-Communie
Pastor R. Casalod
Zomerkoor

Woord-Communie
Pastor A. Dijkers
Samenzang

DOP
Zomerkoor

Woord-Communie
Pastor T. Molenaar
Samenzang

Eucharistie
Pastor F. Bunschoten
Zomerkoor

Woord-Communie
Pastor S. Baars
Samenzang

H.H. Martelaren
van Gorcum
Koog a/d Zaan
Zo 26-8
21e zo dhj

Woord-Communie
Pastor K. Schuurmans
samenzang

Za 1-9

Zo 2-9
22e zo dhj

Woord-Communie
Pastor T. Molenaar
samenzang

Za 8-9
Zo 9-9
23e zo dhj

STARTVIERING
Woord-Communie
Pastor K.Schuurmans
MARBOSKO

St. Petrus
Krommenie

H. Maria Magdalena
Wormer

Onze Lieve Vrouw
Geboorte
Wormerveer

Woord- Communie
Parochianen
Koor Rotsvast
Woord-Communie
Pastor R. Casalod
Samenzang
Woord-Communie
Pastor A. Dijkers
Koor St. Caecilea
Geen viering

Woord-Communie
Pastor R. Casalod
Zomerkoor

Eucharistie
Pastor F. Bunschoten
Samenzang

DOP
Caeciliakoor

Woord-Communie
Pastor R. Casalod
Cantare

Oecumenische
In het Agathepark

DOP
Koor All Ages

Woord-Communie
Pastor A. Dijkers
Samenzang

Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders
aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen
zo dhj = zondag door het jaar

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
nummers en/of e-mailadressen van
parochieleden. Genoemden hebben binnen
de parochie een specifieke taak op zich
genomen en willen en ook moeten daarvoor
bereikbaar zijn voor de medeparochianen.
Deze colofon is alleen opgenomen in de
gedrukte versie van ons parochieblad. Deze
wordt uitsluitend verspreid binnen onze
parochiegemeenschap. De versie van
Samenklanken die op het internet wordt
geplaatst, op de website van onze parochie,
bevat géén colofon.
Hiermee is uw privacy volgens de nieuwe wet
voldoende beschermd.

In het algemeen gedeelte van deze
Samenklanken heeft u kunnen lezen over de
nieuwe privacy wet AVG.
Dit leidt ertoe, dat áls er foto’s gemaakt
worden van een actie binnen de parochie, er
toestemming gevraagd zal worden voor
publicatie in ons parochieblad.
Ons parochieblad Samenklanken heeft ook
een colofon van namen met telefoon-

De redactie
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In Memoriam
In memoriam: Jenny van Zeelt – de Neef, † 3 juni 2018
Zondag 3 juni is Jenny van Zeelt – de Neef
kleinkinderen en later zelfs
overleden. Bijna was ze weer jarig op 17 juni
achterkleinkinderen op wie ze zeer gesteld
en had 89 jaar geworden. Die ochtend werd
was en die zij ook volgde bij hun activiteiten
zij onwel en is gevallen.
en uitvoeringen. Op 17 juni 1994, de dag dat
Door hulpdiensten werd zij naar het
zij 65 werd, trouwden zij elkaar. De kinderen
ziekenhuis gebracht waar de hele dag bij haar
vertelden over een lieve en zorgzame
is gewaakt. Toen haar man ’s avond naar huis
moeder met een groot hart voor vele
ging werden ze teruggeroepen en is zij
mensen. De keuken was een centrale plaats
overleden. Ze werd geboren in Semarang op
in huis met al het lekkers dat daar werd
Java. Haar vader was KNIL militair. De
bereid. Er kwam ruimte voor het maken van
Tweede Wereldoorlog en de
mooie reizen en uitstapjes. Met het klimmen
onafhankelijkheids-oorlog tekenden haar
der jaren namen ook de beperkingen toe. In
jeugd. Uiteindelijk kwamen ze naar
2015 kreeg ze longkanker, een proces van
Nederland. In Amsterdam kreeg ze vijf
steeds meer moeten inleveren, waarbij haar
kinderen. Veel te jong overleed haar man en
wereld kleiner werd. Liefdevol werd ze
bleef zij met de kinderen achter. In 1983
daarbij verzorgd door haar man en familie.
ontmoette zij Jan van Zeelt en de gezinnen
Betrokken waren ze bij onze parochiewerden tezamen gevoegd. Ze was een
gemeenschap. Vanuit de kerk is de
moeder voor alle negen kinderen zonder
uitvaartdienst gehouden waarbij gelezen is
onderscheid. Ze verhuisden in dat jaar van
de lofzang op een goede vrouw. Daarna is
het drukke Amsterdam naar de rustige
haar lichaam gecremeerd.
Paardenkampzoom. Er kwamen
In memoriam: Bep Miltenburg – van Breemen, † 20 juni 2018
Woensdag 20 juni is Bep Miltenburg – van
parochianen met hart en ziel bij de
Breemen overleden. Zij werd geboren in
gemeenschap betrokken. Maria nam een
Hilversum op 19 juli 1933. Zij wilde graag
bijzondere plaats in haar hart in. Een
verpleegster worden, maar ze kreeg daarafbeelding van Maria als ‘deur van de hemel’
voor geen toestemming van haar vader. Ze
kleurde de circulaire. Bep was een lieve,
kwam te werken achter de toonbank van de
goede en zorgzame moeder voor haar gezin,
bakkerij van haar ouders. Daar leerde zij Wim
maar ook voor mensen daar buiten. Een
Miltenburg kennen die daar een baan kreeg.
warm thuis kon zij bieden. Vijf jaar geleden
61 jaar geleden trouwden zij elkaar in 1957
kreeg ze een hersenbloeding, ze ging mentaal
en kwamen naar de Zaanstreek. Aan de
achteruit en kon niet meer vrolijk zijn.
Wandelweg in Wormerveer hadden zij een
Liefdevol, met grote toewijding en trouw is zij
banketbakkerij. Samen deden zij het bedrijf,
thuis verzorgd geworden door haar man. Met
Wim achter in de bakkerij en Bep voor in de
heel veel geduld en met een kwinkslag heeft
winkel. Het waren lange dagen die zij samen
haar Wim thuis zijn liefde kunnen betonen. In
maakten. Drie kinderen werden er uit hun
maart van dit jaar ging Bep naar verpleeghuis
liefde geboren, een dochter en twee zoons.
Guisveld waar Wim haar iedere dag bezocht
Een groot drama was het ziek worden van
en met het eten hielp.
Wilma. De kanker in haar lichaam maakte
Wanneer dan het levenseinde komt is het
haar steeds verder gehandicapt en
goed zo, mag je verder gaan, op weg naar
afhankelijker en op 18 jarige leeftijd moest zij
een toekomst bij God. Haar petekind, pastoor
dit leven loslaten. Ze verhuisden van de
in Tilburg, ging voor in de uitvaart waarna
winkel naar de Pinkstraat in Koog aan de
haar lichaam is begraven bij haar Wilma.
Zaan. En zo vlak bij de kerk waren ze trouwe
Matthé Bruijns, pastor
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Dank
Het is in de zomerse periode soms best lastig
om bij een uitvaart voldoende assistenten,
zangers en zangeressen te verzamelen. Het is
vakantietijd, er is lief en leed die leden
absent doet zijn.

Dank aan de koorleden van het Kalf
en het Kamerkoor en natuurlijk Marbosko
voor hun inzet.
Matthé Bruijns, pastor

Intenties
Zondag 15 juli
Jenny van Zeelt-de Neef
Bep Miltenburg-van Breemen
Aldert Johannes Hooijschuur
Coba Hooijschuur-Kaatee
Tonny Winters-Berendsen
Joop Beijer
Joop Verschuren
André Tambach
Henk Smit

Zondag 12 augustus
Bep Miltenburg-van Breemen
Joop Beijer
0verledenen familie Bergervoet-Van DaelRanzijn
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest
Tonny Winters-Berendsen
Henk Smit
Zondag 19 augustus
Bep Miltenburg-van Breemen
Dorus Lionarons
James Baly
Margriet Leo-Rijken
Aldert Johannes Hooijschuur
Coba Hooijschuur-Kaatee

Zondag 22 juli
Jenny van Zeelt-de Neef
Bep Miltenburg-van Breemen
Dorus Lionarons
James Bali
Wilma Miltenburg
Margriet Leo-Rijken
Rie de Reus-Duinmeyer
Mirro Fransz

Zondag 26 augustus
Bep Miltenburg-van Breemen
Rie van Sante

Zondag 29 juli
Jenny van Zeelt-de Neef
Bep Miltenburg-van Breemen
Rie van Sante

Zondag 9 september
Bep Miltenburg-van Breemen
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest
Guda Huijboom
0verledenen familie Bergervoet-Van DaelRanzijn
Zegen over een nieuw levensjaar

Gebed
Wanneer dag en nacht, ochtendgloren en
avondschemer ons niets meer zeggen -

wanneer Gij van ons doen en laten, van ons
werken en zorgen niet meer de diepe ziel
bent -

wanneer lief en leed,
het zoet en zuur in de wereld,
ons niets meer doet -

dan verkilt ongewild ons bestaan, versteent
ongemerkt ons gemoed; dan dooft het vuur,
gaandeweg.
Blijf met ons, in ons voor nu en straks.
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Beste parochianen,
Hieronder een kleine samenvatting van wat
o.a. besproken en afgehandeld is in de
laatste vergadering van het PU bestuur.

Parochie OLV Geboorte
Er wordt nagedacht over de toekomst van de
OLVGeboorte parochie, hoe gaat die verder
als de parochieraad is afgetreden.

Pastoraal
Op zondag 1 juli nemen we afscheid van
kapelaan Johannes. Na de eucharistieviering
in de Odulphuskerk is een buitenfeest
georganiseerd in de tuin van de pastorie van
Assendelft. Kapelaan Johannes was
voornamelijk actief met jongeren zowel in
onze regio als voor het hele bisdom.
Daarnaast was hij actief als voorganger en op
het digitale vlak o.a. de nieuwe website van
regio Zaanstreek Zuid heeft hij mede mogelijk
gemaakt.
Voor kapelaan Nico Kerssens zal 9 of 16
september een intredeviering zijn.

Website
Er is gesproken over een nieuwe
gezamenlijke website voor de hele regio
Zaanstreek. Het PU bestuur vindt het van
belang om een gezamenlijke website op te
gaan zetten. Een nieuwe site moet de
vindbaarheid vergroten, door een
gebundelde website laat je zien waar je
samen voor staat. Daarnaast is het wenselijk
dat elke parochie goed zichtbaar is en
eenvoudig de eigen dingen daarop kan
plaatsen. Kapelaan Johannes adviseert ons
nog hierbij.

Financiën
Jaarrekeningen van 2017 zijn bijna allemaal
klaar, in Krommenie is een achterstand door
langdurig ziekbed van de lokale
administrateur na een ernstig ongeluk. Er
wordt nu met vereende krachten aan
gewerkt.
Voor de nieuwe dirigent/organist van
Wormer is een contract opgesteld en
getekend.

Automatisering en privacy
Het bisdom en de parochies zijn hier volop
mee bezig. Het nieuwe softwareprogramma
voor de ledenadministratie is echter nog niet
beschikbaar. Er zijn VOG’s aangevraagd voor
de personen die toegang moeten krijgen.
Met vriendelijke groet,
Marga Breed
Secretaris

Gebouwen
Diaken Jeroen is trekker voor de
herbestemming van de kerkgebouwen van
Koog en Wormerveer.
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Uit de parochieraad van 14 mei 2018
o Voor het kerkenpad naar Elburg voor
Krommenie, Koog en Zaandam komt een
nieuwe datum, zal 2 augustus worden.

1. Info uit de bestuursvergadering
(regiobestuur)
o Kapelaan Joh. van Voorst gaat weg.
Kapelaan Nico Kerssens komt voor hem in
de plaats.
o Het pastoresoverleg is op 3e pinksterdag.

4. Gedragscode Pastoraat
o Deze is ter info aan de parochieraad
verzonden. Is speciaal van belang voor
mensen die te maken hebben met
kinderen/jongeren en/of mensen met een
geestelijke beperking.

2. Nieuwe software ledenadministratie en
financiële administratie
o Deze software is nodig i.v.m. de nieuwe
wet dat iedereen zijn/haar gegevens moet
kunnen inzien. In Zuid is al een
coördinator bezig aan te geven welke
stappen er te zetten zijn. Volgend jaar juni
moeten alle parochies over zijn.

5. Voorraadkastbeheer
o Daar er nu niemand is voor het beheer,
gaan we proberen of het goed gaat om
eens per maand boodschappen te doen

3. Uitje met de parochianen
o We willen dit op 22 of 29 september gaan
doen. We gaan dan het museum van de
20ste eeuw in Hoorn bezoeken. Vertrek
ongeveer 10.00 uur, terug circa 16.00 uur.

6. Telefoondienst
o Voor het openen op zondag zijn te weinig
vrijwilligers.

Afscheid
Dat vind niet alleen ik jammer maar ook de
mensen die de afgelopen jaren steeds
hebben mee gedaan aan
de gespreksavonden.
Maar 10 jaar is een mooie
een mijlpaal, daarom
Marjo heel erg bedankt
voor je trouwe diensten bij
Geloven Nu.

Op 19 juni ’18 was het de laatste bijeenkomst
van Geloven Nu van dit seizoen. Het was
tevens de laatste keer dat Marjo Stronks
gespreksleidster hiervoor was, want na 10
jaar stopt Marjo met Geloven Nu.

Marga Breed
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Vooruitblik September 2018
anders gaan we naar binnen want achterin
kunnen we ook heel gezellig zitten.

Barbecue 8 september

O ja, de kosten voor u… die zijn er niet…
Iedereen is welkom. En als u vegetariër
bent, of een ander dieet hebt, geef dit dan
aan ons door. Dan houden wij daar zoveel
mogelijk rekening mee.
Op 8 september willen wij weer een
gezellige barbecue houden bij de kerk. De
BBQ zal rond 17.00 uur beginnen.

U kunt zich aanmelden via de mail van de
kerk (martelaren@outlook.com) of via het
intekenformulier dat we achterin de kerk
zullen leggen. Ook kunt u een briefje in de
brievenbus gooien als u mee wilt doen.

Als u het lekker en leuk vindt om hieraan
deel te nemen, raden wij aan om deze
middag in uw agenda vast te leggen.
Hopelijk hebben we heel mooi weer, en

Namens de parochieraad,
Ineke Boon

Parochie Uitstapje 22 september
Omdat het vorig jaar zo goed is bevallen
hebben we besloten om ook dit jaar een
uitstapje te maken met de parochianen.
U bent van harte uitgenodigd om mee te
gaan. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Programma
 10.00 uur verzamelen bij de kerk met
een kopje koffie of thee
 10.30 uur vertrek per bus naar Hoorn
 Bezoek museum van de 20e eeuw
 Lunch
 15.00 uur met de bus terug

Aanmelden kan via:
 de intekenlijst achter in de kerk
 email naar martelaren@outlook.com

Namens de parochieraad
Marga Breed
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