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Kerk ga niet dicht! 
Emmausparochie en Coronavirus 
 
Het coronavirus verspreidt zich in Nederland. In de laatste dagen zijn verschillende ministers bij elkaar 
gekomen in een spoedberaad over de aanpak van het virus. Reden tot paniek? Zeker niet. Maar het is wel 
van groot belang om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en alert te zijn. Vroeger, in tijden van pest en 
cholera, gingen mensen massaal naar de kerk als er een pandemie uitbrak. Tegenwoordig doen we dat in 
elk geval niet meer. We kijken verwachtingsvol naar de medische wetenschap die hopelijk snel met een 
oplossing tegen het nieuwe coronavirus komt. Kerken focussen zich vooral op preventiemaatregelen: er 
worden geen handen meer geschud en er wordt geen bloed van Christus uit dezelfde beker gedronken. Op 
12 maart zijn er door de Rijksoverheid nieuwe maatregelen genomen. In verband met de laatste ontwikke-
lingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de maatregelen aan: 
alle publieke vieringen op zaterdagavonden en zondagen en andere publieke evenementen in onze kerken 
worden tot dinsdag 31 maart afgelast. Maar heeft het geloof niet meer te bieden?  
 
Onze kerken gaan niet dicht. Vanuit het bisdom worden wij aangespoord om sterk te zijn en in deze bijzondere 
situatie en initiatieven te bedenken waardoor de kerk dichtbij de mensen kan blijven, natuurlijk met 
inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen. In het concreet: het openhouden van onze kerkgebouwen en 
het meer bekend maken van alle mogelijkheden om via de media kerkelijke gebedsbijeenkomsten te beleven. 
 
De geestelijke steun van ons geloof en van het gebed is nu alleen maar belangrijker geworden. De kerken 
van onze Emmausparochie blijven voorlopig open voor persoonlijk gebed. Helaas moest het besluit genomen 
worden op zaterdag en zondagen geen publieke vieringen in de kerken toe te staan, om gevaar van besmet-
ting bij grotere samenkomsten te vermijden. In de Emmausparochie zullen de kerken op verschillende 
momenten open staan: 

 
Cunerakerk te Nibbixwoud: 

- Zondagen van 11:00 uur tot 12:00 uur: de kerk blijft open voor persoonlijk gebed en mogelijkheid om 
een kaars aan te steken. 

 
Hiëonymuskerk te Wognum: 

- Zondagen van 11:00 uur tot 12:00 uur: de kerk blijft open voor persoonlijk gebed en mogelijkheid om 
een kaars aan te steken. 

 
Graag wens ik U allen die dit leest sterkte en zegen toe in deze dagen. Dat onze gebeden en gedachten uit 
mogen gaan naar de zieken, naar al degenen die zich inzetten voor de zorg - artsen, verplegers, verzorgen-
den, ook mantelzorgers en anderen -, naar bestuurders die verantwoordelijkheid dragen voor onze veiligheid 
en gezondheid en moeilijke afwegingen moeten maken, naar mensen die vrezen voor hun baan of bedrijf en 
naar de zwakkeren in onze samenleving die extra gezondheidsrisico's hebben bij besmetting met het Corona-
virus. Laten we ook alle mensen die alleen staan niet vergeten; als je alleen bent, moet je ook de moeilijke 
gebeurtenissen die op je weg komen, vaak alleen verwerken. Laten we elkaar bijstaan zo goed als we 
kunnen. Laten wij met elkaar verbonden blijven door het gebed! We hopen en bidden dat deze besmettelijke 
ziekte spoedig zal worden terug gedrongen.  
 

Met vriendelijke groeten, 
Pastor Álvaro A. Rodríguez Luque 
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Gebed 
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via 
KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistie-
viering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In deze dagen, ondanks geen kerkdiensten in het weekend in onze 
kerken zullen zijn, denken we in ons gebed en bijzonder aan alle mensen die slachtoffer zijn geworden van 
het Coronavirus, aan degenen die voor hen zorgen en aan alle verantwoordelijken die hun best doen de 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Laten wij in gebed verbonden blijven! 
 
Gebed in tijden van coronavirus  
Hemelse Vader, 
nu het Coronavirus zich verspreidt, worden we ons 
nog meer bewust van de breekbaarheid van ons 
menselijk bestaan; zoveel van wat wij vaak van-
zelfsprekend vinden, is dat eigenlijk helemaal niet; 
we zijn geen baas over ons leven of over de schep-
ping die U ons hebt geschonken. 
Geef, Heer, dat deze onzekere situatie ons mag 
helpen om te groeien in vertrouwen op U en om 
ons meer bewust te worden dat we niet op mense-
lijke zekerheden kunnen bouwen. 
Geef dat de onzekerheid van deze dagen in ons 
zal bewerken dat we meer stil staan bij het lot 
van zoveel mensen in deze wereld voor wie de toe-
komst altijd al onzeker was en die leven in gebrek 
en nood: de vluchtelingen, mensen in oorlogsge-
bieden, allen die in honger, armoede en nood 
verkeren. Moge deze epidemie ons daardoor 
geven minder ik-gericht te zijn, minder individualis-
tisch en ons hart meer openen voor al die andere 
mensen in de wereld die zoveel slechter af zijn. 
Moge de verbondenheid van mensen met elkaar 
worden versterkt. 

Zegen en bescherm, goede God, al degenen die 
zich inzetten voor de slachtoffers van het Corona-
virus: de mensen die in de gezondheidszorg werk-
zaam zijn en allen die in de pastorale zorg voor 
zieken en ouderen zorgdragen. Sta met Uw zegen 
bij wie de veiligheid moeten garanderen of door 
bestuurlijke maatregelen de risico's beperken: 
verlicht hun geest, verwarm hun hart, zegen hun 
inzet! 
Zegen en bescherm ook alle zieken en degenen 
die in afzondering moeten verblijven zolang nog 
niet voldoende zeker is of zij het virus bij zich 
dragen. 
Geef dat de patiënten goed en voorspoedig mogen 
herstellen en er geen nadelige gevolgen van over-
houden. Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij. 
Heilige Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, Vrouwe 
van alle volkeren en Moeder van alle mensen, 
zegen ons allen, bescherm slachtoffers, zorgen-
den, beveiligers en politiek verantwoordelijken: bid 
voor hen allen bij uw Goddelijke Zoon. 

Mgr. Hendriks 

 

In Memoriam 
Nel Loos-Knijn  * 22 september 1925   † 25 december 2019 
(Locatie H. Hieronymus) 
Nel werd geboren in de Berkmeer en groeide op in Opmeer. Ze had een normale jeugd en 
ging tot haar veertiende jaar naar school. Twee dagen nadat ze van school ging vertrok ze 
naar haar eerste dienstbetrekking, als dienstbode op een boerderij in de Berkmeer. Dat was 
voor dag en nacht. Ze vond het vreselijk en had heimwee. Dit werk heeft ze tot haar 
tweeëntwintigste gedaan, bij verschillende boerenfamilies.  
Daarna belandde ze in het jonge middenstandsgezin van Klaas Vlaar (café De Stoomboot) in Wadway. Zelf 
omschrijft ze deze periode als de meest zorgeloze in haar leven. In die periode ontmoette ze ook haar grote 
liefde, Ben. Op 24 januari 1952 traden ze in het huwelijk. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. Op 11 
augustus 1964 sloeg het noodlot toe. Plotseling overleed vader Ben en liet een hoogzwangere vrouw en vier 
kinderen achter. Een groot drama. Het jongste en vijfde kind werd twee weken na zijn dood geboren. Moeder 
Nel was pas 38 jaar. 
Op 40-jarige leeftijd haalde ze haar rijbewijs en kocht haar eerste autootje. Zo zorgde ze ervoor dat ze 
onafhankelijk en zelfstandig werd. Er waren verhuizingen. Van Wadway naar Wognum en begin jaren tachtig 
verhuisde ze naar de Burg. Commandeurlaan. Daar heeft ze tot eind oktober gewoond. Ze verloor toen 
steeds meer aan kracht en moest accepteren dat ze haar geliefde huis moest opgeven. Dat was moeilijk en 
ging met veel pijn in haar hart.  
Moeder was een mensenmens. Ze kon met iedereen overweg, klaagde niet en was nooit chagrijnig. Ze velde 
over niemand een oordeel en had een groot hart voor iedereen. Ze hield van mooie dingen, maar was net zo 
goed tevreden met het kleine. Maar bovenal hield ze van gezelligheid en mensen om haar heen.  
En ongelooflijk trots was ze op haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. “Ik zie om in dankbaarheid” zei 
ze vlak voor haar overlijden nog. Ook wij zien om in dankbaarheid en zijn trots dat zij onze moeder en onze 
(over)oma was. Moeder Nel overleed in Sweelinckhof tijdens de Kerstnacht op 94-jarige leeftijd. 
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Jan Entius  * 17 september 1942   † 21 januari 2020  
(Locatie St. Cunera) 
Jan ontmoette Ria Bijl in het Wapen van Nibbixwoud waar zij beiden werkten en waar Jan de scepter zwaaide. 
Ze trouwden op 20 november 1968. Tijdens de afscheidsdienst van Jan kwam naar boven dat hij een 
veelbewogen leven heeft gehad en de rode draad van zijn leven was dat hij altijd de positieve kant van alles 
zag. Zo stond er ook boven zijn overlijdensadvertentie: “Na regen komt zonneschijn”.  
Samen hebben zij zich ontfermd over Petra, Ingrid en Edwin. De kinderen hebben fijne herinneringen aan 
het leven boven het café. Jan verzon altijd wat en haalde vaak de krant. Met kinderen en kleinkinderen 
vierden zij hun huwelijkslustra in het buitenland. In november 2019 hebben Jan en Ria hun gouden huwelijk 
gevierd. Buiten de horecazaken had Jan ook veel bestuurlijke functies, zowel gemeentelijk, regionaal als op 
landelijke gebied. Bovendien was hij betrokken bij het verenigingsleven in Nibbixwoud. Voor zijn grote inzet 
heeft hij een Koninklijke onderscheiding gekregen en hij werd Ereburger van de gemeente Medemblik. 
Jan heeft velen versteld doen staan en had ondanks zijn nierziekte energie voor 10.  
Jan was een “Nibbikker” in hart en nieren en noemde Nibbixwoud ook wel: de Hoofdstad van West-
Friesland! Dank voor alles lieve Jan, lieve pap. Rust in vrede.  
 
In Memoriam Gré Koppes-Groot  * 7 september 1931     † 7 februari 2020 
(Locatie H. Hieronymus) 
Het leven van moeder. Moeder wordt geboren in de Zuidermeer op 7 september 1931 op een boerderij. Thuis 
helpt ze mee met alles, de tweede wereldoorlog maakt ze mee. Wanneer moeder 17 jaar is gaat ze intern 
werken bij familie De Vries in Zuid-Spierdijk. Zij hebben een handel in fourage, brandstof en levensmiddelen. 
Ze werkt 6 dagen in de week, alleen op zondag gaat ze naar huis. Papa ziet een leuk meisje werken bij 
familie De Vries, hij vraagt mama mee uit dansen bij café Duin, 8 jaar later trouwen ze daar. Moeder is dan 
25. Ze gaan wonen in het huis van overgrootouders Groot in de Zuidermeer. Hier krijgen zij hun eerste 
kinderen. Later gaat oma Groot wonen in het huis. Vader en moeder kopen een groter huis in Wognum aan 
de kerkstraat. Moeder vindt het jammer om de Zuidermeer te verlaten. In Wognum krijgen ze nog meer 
kinderen, uiteindelijk 9 totaal. Ze heeft een druk huishouden. Er wordt goed op de centjes gelet, alle recames 
worden in de gaten gehouden. Wanneer Frank 4 jaar oud is krijgt hij een ernstig auto-ongeluk, blijvend 
invalide is het gevolg. Tante Gree komt haar vaak troosten maar het verdriet van moeder is zeer Groot. 
Moeder is een aardige actieve vrouw, zo is ze lid van de gymclub en loopt ze een aantal keer de 40 mm. Ook 
de kaartclub, vrouwengilde en andere gezellige koffierondjes staan hoog op de agenda. De kerk wordt ook 
schoongemaakt door een club. Moeder maakt ook zeer veel rijmen met Sinterklaas. De leesmap en de biep 
staan ook op het menu. Ook gezond eten is belangrijk, ze maakt zelf yoghurt en drinkt groente en fruitsapjes, 
zelf gemaakt. Het leven gaat verder. Alle kinderen zijn het huis uit. Ouderdomsklachten komen om de hoek 
kijken, zoals vervelende tia's. Het punt is gekomen dat ze naar een bejaardenhuis moeten. Als papa overlijdt, 
wordt het leven van moeder nog moeilijker. Tot het laaste moment heeft ze nog steeds zorgen over haar 
kinderen. Ze overlijdt na een val in het Sweenlnickhof, ze is blij dat ze naar Kees toe mag en bedankt iedereen 
voor de goede zorg. 

Ronald Koppes 
 
Piet Knol  *18 januari 1930   † 14 februari 2020 

(Locatie St. Cunera) 
Heel bijzonder dat Piet zijn ‘in memoriam’ zelf had geschreven, wat bij zijn uitvaart werd voorgelezen door 
zijn zoon.  Een samenvatting; ‘Ik ben geboren op het Knollenpad in het gezin van Teunis en Dieuw Knol-
Dekker. In mijn jeugd en schooljaren heb ik een mooie tijd gehad.  Ik trouwde op mijn 27ste met Vera Groot 
op 6 juni 1957. In de jaren van 1957 tot 1970 zijn er 8 kinderen geboren, waarvan de tweede aan wiegendood 
is overleden. En in de 39 jaar dat wij getrouwd zijn geweest, kan ik zeggen, dat Veer en ik heel tevreden 
konden zijn met zo’n mooi gezin. Heel jammer is het geweest dat moeder zo plotseling uit ons midden was 
weg gevallen. In de jaren dat ik alleen kwam te staan, kan ik u zeggen, dat ik heb genoten in al mijn 
levensjaren. Natuurlijk zijn er jaren die je nooit vergeten zal: je vrouw verliezen, je ouders, een kind, familie, 
een kennis. Maar ook dat hoort bij het leven.  
Ik wil een ieder bedanken waar ik mee en van genoten heb: mijn werk- voetbal- biljart, knollen weekend- 
tennis- kaarten -schaatsen. Ook niet te vergeten Ans, met wie ik samen mooie jaren heb gehad. 

En nu als slot: 

Nu u allen gekomen bent om afscheid te nemen van Piet, of zoals er velen zeiden, Vader Piet, 

ga ik zeggen, neem afscheid met een glimlach, want als je zo gezond en daarbij zo’n leeftijd hebt bereikt, 

dan kan je blij, heel blij zijn. En ga zeggen als Vader, of wel Vader Piet; 

Wie weet, tot ziens! 
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Tineke Cock-Raadsen *23 juni 1941    † 1 maart 2020 
(Locatie St. Cunera) 
Tineke woonde met haar man Gerard al 38 jaar in Hauwert waar ze het heerlijk naar hun zin hadden. Grote 
tuin en een mooie rustige omgeving. Ze hadden geen kinderen en hun naaste familie woont in Rotterdam. 
Na het overlijden van haar man in 1998 bleef Tineke hier alleen wonen. Ze hield van tuinieren en lezen en 
van haar katten. Er waren er altijd wel 1 of 2 die een geweldige verzorging kregen. Ook vond ze het heerlijk 
om als vrijwilliger bij de Hoge Weide te werken en zij zat in het bestuur van de Vrienden van de Hoge Weide. 
Later sloot zij zich aan als kerkwerkster. Zij had een goed contact met haar buurtjes, die naar haar omkeken. 
Zij klaagde nooit en wilde alles zo veel mogelijk zelf doen. Toch waren het haar buurvrouwen die haar op 
zondagavond vonden, zij was enkele uren daarvoor gestorven. Zij zal gemist worden om haar gastvrijheid en 
luisterend oor. Tineke, rust in vrede. 
 
Kees Neefjes Geboren  *5 april 1934   † 6 maart 2020 
(Locatie St. Cunera) 
Kees is geboren als oudste van 5 kinderen van Piet Neefjes en Maria Apeldoorn. Het gezin woonde in 
Hauwert en hij groeide op, op de boerderij met koeien, schapen, varkens en ruimte. Op school ging het wat 
moeizaam en daarop werd besloten dat Kees naar een internaat in Den Haag moest bij zusters. Zijn moeder 
vond dat vreselijk en Kees zo mogelijk nog erger. Hij leerde daar goed en kon keurig schrijven. Toen hij weer 
terug was op de boerderij werd er nooit meer over gesproken. Er was voor Kees werk genoeg op de boerderij 
en dat was voor hem prima. Hij had een fotografisch geheugen en kende alle beesten en wist alle spullen te 
vinden. Zijn vader overleed in 1973 en zijn moeder in 1981. Zijn zussen waren al getrouwd en Kees bleef 
met Theo op de boerderij. Daar ging het leven zijn rustige gang, hij las de krant, keek T.V. en op een 
zomeravond een praatje met de buren. Met de DAF gingen ze op familiebezoek. Toen broer Theo in 2000 
plotseling overleed was dat een hele schok, vooral voor Kees. Hij zei: “wat moet ik nou?’ Zijn zus Riet en 
haar man besloten om Kees in hun gezin op te nemen op de boerderij in Scharwoude. Na een tijdje had hij 
daar zijn plekje helemaal gevonden. Kees was heel bescheiden en tevreden en genoot van alles om hem 
heen. Vorig jaar werd zijn gezondheid minder en begin dit jaar was het helemaal mis. Hij raakte in de war en 
verlangde terug naar zijn broer en ouderlijk huis in Hauwert. Hij overleed in de nacht van 5 op 6 maart en 
werd 85 jaar. Hij heeft hele mooie jaren in Scharwoude gehad en in de uitvaartviering werd er met liefde over 
hem gesproken. Daarna is hij begraven bij z’n ouders en broer Theo. Kees, rust in vrede. 
 

 

Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, 
Sweelinckhof en de St. Cunerakerk 

 
 

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 21 maart 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt I.v.m. Corona  

Nibbixwoud Za 21 maart 10.15 uur St. Cunera Stille Omgang is afgelast I.v.m. Corona  

Nibbixwoud Za 21 maart 19:00 uur St. Cunera Viering vervalt I.v.m. Corona  

Wognum Zo 22 maart 10:00 uur H. Hiëronymus Viering vervalt I.v.m.  Corona  

Nibbixwoud Di 24 maart 10:00 uur St. Cunera, kajuit Eucharistie Alvaro  

Wognum Do 26 maart 10:00 uur H. Hieronymus, 

kapel 

Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 28 maart 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt I.v.m. Corona  

Nibbixwoud Za 28 maart 19:00 uur St. Cunera Viering vervalt I.v.m.  Corona  

Wognum Zo 29 maart 10:00 uur H. Hiëronymus Viering vervalt I.v.m. Corona  

Nibbixwoud Di 31 maart 10:00 uur St. Cunera, kajuit Eucharistie Alvaro  

Wognum Do 2 april 10:00 uur Hieronymus, kapel Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 4 april 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie M. Vriend  

Wognum Za 4 april 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie. 

Palmpasen. 

  

 

 

Nibbixwoud Zo 5 april 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie. 

Palmpasen 

M. Vriend Cunerakoor 
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Nibbixwoud Di 7 april 10:00 uur St. Cunera, kajuit Eucharistie Alvaro  

Wognum Do 9 april 10:00 uur H. Hieronymus, 

kapel 

Viering vervalt    

Wognum Do 9 april 11.00 uur H. Hiëronymus Witte Donderdag. 

Hiëronymusschool 

H. van Engen  

Wognum Do 9 april 19.30 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistieviering. Witte 

Donderdag. Gezamenlijke 

viering 

Alvaro Parochieel 

Gemengd 

Koor 

Nibbixwoud Do 9 april 19.30 uur St. Cunera Viering vervalt   

Nibbixwoud   Vr 10 april 15.00 uur St. Cunera Eucharistie. Goede Vrijdag. 

Kruisweg. 

Alvaro Mannenkoor 

Wognum Vr 10 april 19:00 uur H. Hiëronymus 

 

Woord en Gebed. Goede 

Vrijdag. Kruisweg. 

Alvaro Sylvidakoor 

Wognum Za 11 april 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Gebed. 

Paaszaterdag. 

Oecumenische viering.  

H. van Engen 

Ds. P. van 

Ankeren 

 

Wognum Za 11 april 19:00 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie. Paaszaterdag. Alvaro Mannenkoor 

Nibbixwoud Za 11 april 21.00 uur St. Cunera Woord- en Communie. 

Paaszaterdag. 

H. van Engen 

T. Slaman 

Cunerakoor 

Wognum Zo 12 april 10:00 uur H. Hiëronymus 

 

Viering vervalt   

Nibbixwoud Zo 12 april 10:00 uur St. Cunera Eucharistie. 1e Paasdag. 

Gezamenlijke viering.  

Alvaro Jubilatekoor 

Wognum Ma 13 april 10:00 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie. 2e Paasdag. 

Gezamenlijke viering. 

Alvaro Samenzang 

Nibbixwoud Ma 13 april 10:00 uur St. Cunera Viering vervalt   

Nibbixwoud Di 14 april 10:00 uur St. Cunera, kajuit Eucharistie Alvaro  

Wognum Do 16 april 10:00 uur H. Hieronymus, 

kapel 

Viering vervalt    

Wognum Vr  17 april  H. Hiëronymus Triduüm   

Nibbixwoud Vr 17 april 19:00 uur St. Cunera Eucharistieviering. Vormen. Mgr. Hendriks The Legacy 

Wognum Za 18 april 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Wognum Za 18 april  H. Hiëronymus Triduüm    

Nibbixwoud Zo 19 april 10:00 uur St. Cunera Woord- en Communie. 

Gezamenlijke viering 

B. Glorie Jubilatekoor 

Nibbixwoud Di 21 april 10:00 uur St. Cunera, kajuit Eucharistie Alvaro  

Wognum Do 23 april 10:00 uur H. Hieronymus, 

kapel 

Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 25 april 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 25 april 19:00 uur H. Hiëronymus Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 25 april 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Mannenkoor 

Wognum Zo 26 april 10:00 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie. Gezamenlijke 1e 

Communieviering 

Alvaro Kinderkoor 

Happy 

Nibbixwoud Zo 26 april 10:00 uur St. Cunera Viering vervalt   

Nibbixwoud Di 28 april 10:00 uur St. Cunera, kajuit Eucharistie Alvaro  

Wognum Do 30 april 10:00 uur H. Hieronymus, 

kapel 

Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 2 mei 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie T. Breeuwsma  

Nibbixwoud Za 2 mei 19:00 uur St. Cunera Woord- en Communie.  T. Breeuwsma  
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Wognum Zo 3 mei 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie.  T. Breeuwsma Parochieel 

Gemengd 

Koor 

Wognum Ma 4 mei 19:00 uur H. Hiëronymus Dodenherdenking H. van Engen 

Ds. Van Ankeren 

Fanfare 

Nibbixwoud Ma 4 mei 19:00 uur St. Cunera Dodenherdenking C. Hoogland Cunerakoor 

Nibbixwoud Di 5 mei 10:00 uur St. Cunera, kajuit Viering vervalt   

Nibbixwoud Wo 6 mei 19:00 uur Pastorie Rozenkransbidden   

Wognum Do 7 mei 10:00 uur H. Hieronymus, 

kapel 

Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 9 mei 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro  

Nibbixwoud Za 9 mei 19:00 uur St. Cunera Eucharistie. Mariaviering. 

Moederdag. 

Alvaro Tight 

Formation 

Wognum Zo 10 mei 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie. Moederdag. Alvaro Sylvidakoor 

Nibbixwoud Di 12 mei 10:00 uur St. Cunera, kajuit Eucharistie Alvaro  

Nibbixwoud Wo 13 mei 19:00 uur Pastorie Rozenkransbidden   

Wognum Do 14 mei 10:00 uur H. Hieronymus, 

kapel 

Eucharistie Alvaro  

Kerkvieringen Wognum volgen op computer weer mogelijk! 
De normale weekendvieringen in Wognum zijn weer op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs 
als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan 
dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op: 

livestream.rkemmausparochie.nl 
 
Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud: 
iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur. 
In deze vieringen wordt afwisselend voorgegaan door de dominee of de Pastoraal werker. 

 
Misintenties Wognum 
Zaterdag 21 maart: Sweelinckhof 
Matthew en Donny Kok en zegen over het gezin; 
Piet en Toos Vlaar-Bot; 
 
Zondag 22 maart: 
Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Arie en 
Corrie Loos en overleden familie; Cees en Lenie 
Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de 
kinderen; Gre Overboom en overleden familie; 
Cock en Willy Salman-Laan; Piet en Vera Zuurbier-
Vlaar en zegen over hun gezin; Martien en Willy 
Pronk-Vriend; Klaas Weel; Hans van Oosten en 
zegen over zijn gezin; Ton en Vera Steltenpool-
Overboom en zonen Willem en Herman; Kees; 
Siem en Renee Besseling; Antoon en Riet de Wit-
Molenaar en zegen over hun gezin; Koos Smit en 
zoon Koos; Piet Vlaar en Toos Vlaar-Bot; 
 
Zaterdag 28 maart: Sweelinckhof 
Piet en Lies Zuiker-Laan; dochter Lizet en zegen 
over de gezinnen; Wim en Tiny Boots-Romein; 
 
Zondag 29 maart: 
Piet en Lies Zuiker-Laan; dochter Lizet en zegen 
over de gezinnen; Riet Blauw-Zandvliet; Jaap en 
Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; 

Annet Langedijk; Rem en Emmy Rood-Pronk; 
Martien en Willy Pronk-Vriend; Klaas Weel; Antoon 
en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; 
 
Zaterdag 4 april: Sweelinckhof: 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie 
Adrie Smit; Piet Rinkel; 
 
Zaterdag 5 april: Palmzondag 
Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian 
en Siem; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; 
Siem Blauw en zijn dierbaren; Jan en Truus van 
Diepen-Kaak en dochter Annet; Familie Klaver-
Koopman; Cock en Willy Salman-Laan; Piet 
Schoenmaker en overleden familie; Levende en 
overleden leden tuinploeg “Bladgroen”; Jaap en 
Lies Tool-Ootes; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en 
zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-
Vriend; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veeken 
en zegen over hun gezin; Antoon en Riet de Wit-
Molenaar en zegen over hun gezin; 
 
Donderdag 9 april: Witte Donderdag 
Kees; Siem en Renee Besseling; 
 

http://livestream.rkemmausparochie.nl/
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Zaterdag 11 april: Sweelinckhof Oecumenische 
viering 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap 
Ursem en Marco; Pe Goedhart; 
 
Zaterdag 11 april: Paaszaterdag 
Jan en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; 
Niek en Toos Commandeur-Bruggemans; Petra en 
zegen over hun gezinnen; Frans en Miep 
Frantzen-van de Wijer; Lizet Groot-Zuiker; Kees en 
Marie Heddes-Kaandorp; Nic Kaldenbach; Qrijn en 
Gre Kroon-Ruiter; Gré Overboom en overleden 
familie; Piet Romein; Cock en Willy Salman-Laan; 
Jaap Ursem en Marco; Arie en Truus Laan-van 
Westen en Kees; Martien en Willy Pronk-Vriend; 
Adrie Smit; overleden familie Bleeker-Ootes; Jan 
en Trees Ootes en overleden familieleden; Hans 
van Oosten en zegen over zijn gezin; Klaas Weel; 
Corné Stam; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en 
zegen over zijn gezin; Wim en Tiny Huibers-
Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Martijn en 
Pé Vlaar; Antoon en Riet Schipper-Wever en 
zegen over zijn gezin; Kees Bijman en overleden 
ouders Bijman-Pater; Antoon en Riet de Wit-
Molenaar en zegen over hun gezin; Johan 
Schaapherder; 
 
Vrijdag 17 april: Triduüm 
Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Arie 
Wiering; Wim Groot en zegen over zijn gezin; Jan 
en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Jaap en 
Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; 
Jos Ursem; Piet Bleeker; 
 
Zaterdag 18 april: Triduüm 
Nicolaas en Geertruida Blauw-Buis, Elly en 
Denise; 
 
Zaterdag 18 april vervalt wel zondag 19 april in 
Nibbixwoud 
Nicolaas en Geertruida Blauw-Buis, Elly en 
Denise; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; 
Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Piet 
Romein; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en 
overleden familie; Martien en Willy Pronk-Vriend; 
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen 
over hun gezin; 
 

Zaterdag 25 april: Sweelinckhof; 
Wim en Tiny Boots-Romein; Matthew en Donny 
Kok en zegen over het gezin; 
 
Zondag 26 april: 1ste H; Communie 
Marian Bijman-Jonker; Annet Langedijk; Rem en 
Emmy Rood-Pronk; Piet Schoenmaker en 
overleden familie; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en 
zegen over hun gezin; Overleden familie van Baar-
Punt; Martijn en Pé Vlaar; Antoon en Riet de Wit-
Molenaar; Jan en Koos Koeman; 
 
Zaterdag 2 mei: Sweelinckhof 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; 
Jaap Ursem en Marco; Adrie Smit; 
 
Zondag 3 mei: 
Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian 
en Siem; Siem Blauw en zijn dierbaren; Wim en 
Tiny Boots-Romein; Gerard Broers en zegen over 
zijn gezin; Jan en Truus van Diepen-Kaak en 
Annet; familie Klaver-Koopman; Jaap en Trien 
Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Jaap en 
Lies Tool-Ootes; Jaap Ursem en Marco; Martien 
en Willy Pronk-Vriend; Klaas Weel; Ton en Vera 
Steltenpool-Overboom en zonen Willem en 
Herman; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veeken 
en zegen over hun gezin; Tinus en Gré Beerepoot-
Schouten en Brigitje; Antoon en Riet de Wit-
Molenaar en zegen over hun gezin; 
 
Zaterdag 9 mei: Sweelinckhof 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Pe 
Goedhart; 
 
Zondag 10 mei: Moederdag 
Riet Blauw-Zandvliet; Jan Bos en Annie Bos-Pronk 
en zegen over hun gezin; Frans en Miep Frantzen-
van de Wijer; Piet Romein; Jaap en Lies Tool-
Ootes; Martien en Willy Pronk-Vriend; Tiny Tool-
Huisman en zegen over haar gezin; Klaas Weel; 
Simon en Martha Sjerps-Bos; Nicolaas en 
Catharina Ursem-Groot en zegen over hun gezin; 
Margreet Ursem-Boots; Piet en Frieda Bleeker-
Neefjes en zegen over hun gezin; Jan en Marie 
Huiberts-Snoek; Wim en Tiny Huibers-Komen; Jos 
Ursem; Kees; Siem en Renee Besseling; Arie 
Wiering; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen 
over hun gezin. 

 

Misintenties St. Cunerakerk 
Zaterdag 21 maart: 
Gré de Beer-Weel; Jaap en Gré Pronk-Groot en 
zegen over de gezinnen; Cor en Mart Koppes-
Kuip; Willem Vriend; Martijn en Pé Vlaar; Lou Hes; 
Petrus Hoogland en Catharina Hoogland- 
Wenker en Theo; Cor Bakkum; Joke Kok-Nanne 
en zegen over haar gezin; Bert en Greet  

 
Schouten-de Haan; In het bijzonder bidden wij voor 
Anky Smit-Meilink. Rond deze tijd is het een jaar 
geleden dat we van haar afscheid hebben moeten 
nemen.  
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Zaterdag 28 maart: 
Alie Conijn; Jan en Mart Sachs-Buis; Pé Goedhart; 
Niek Vlaar en overleden ouders; Voor levende en 
overleden familie Bijl-Buis en zegen over het gezin; 
Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; 
 
Zondag 5 april: 
Theo Neefjes en overleden familie; Nico Kok; Ans 
Winters- Kroon en zegen over de gezinnen; Jan en 
Agnes Knol-Ettes en zegen over hun gezin; Arie 
Smit; Martijn en Pé Vlaar; Bert en Greet Schouten-
de Haan; 
 
Zaterdag 11 april en Zondag 12 april (Pasen): 
Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos 
en familie; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; 
Jan en Mart Sachs-Buis; Anita Buis en allen die 
haar dierbaar zijn; Johannes en Johanna Ligthart-
Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Nico Kok; Piet Laan, 
Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk; Piet 
Schoenmaker; Anneke Vleerlaag-Jonk; Ans 
Winters-Kroon en zegen over de gezinnen; Jan en 
Agnes Knol-Ettes en zegen over hun gezin; Piet 
Commandeur en Annie Commandeur-Knol; Joop 
Karsten en zegen over zijn gezin; Nicoline Buis en 
opa en oma Buis; Joop en Alie van Zelm-Molenaar; 
Dirk van Zelm; Tom Broersen; Dennis  
Kroon en overleden familieleden; Uit dankbaarheid 
voor de mooie 80 jaren en voor de zieken en 
overleden families Jong-Aker-Chai; Cor Ligthart; 
Johannes Koopman en overleden familie 
Koopman-Stolwijk; Cor en Mart Koppes-Kuip; Ans 
Berkhout-Grippeling; Jan en Nel Conijn-Twisk; 
Cees Karels; In het bijzonder bidden wij voor Gerie 

Welles en Jaap Hoogland. Rond deze tijd is het 
een jaar geleden dat we van hen afscheid hebben 
moeten nemen.  
 
Vrijdag 17 en zondag 19 april: 
Piet Schoenmaker; Nic en Lies Commandeur-
Machtel; Martijn en Pé Vlaar; Overleden familie 
Schoenmaker; Willem Vriend; Cor Bakkum; Jan en 
Afra Knol-Koeleman en zegen over het gezin; 
In het bijzonder bidden wij voor Kees Nederhoff Sr. 
en Jaap Rottiné. Rond deze tijd is het een jaar 
geleden dat we van hen afscheid hebben moeten 
nemen.  
 
Zondag 26 april: 
Alie Conijn; Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen 
over de gezinnen; Nico Kok; Pé Goedhart; Petrus 
Hoogland en Catharina Hoogland-Wenker en 
Theo; Niek Vlaar en overleden ouders; Bert en 
Greet Schouten-de Haan; 
 
Zaterdag 2 mei: 
Joop Karsten en zegen over zijn gezin; Cor 
Ligthart; Jan en Hermina Schouten-Laan; In het 
bijzonder bidden wij voor Mart Sachs-Buis. Rond 
deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar 
afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 9 mei: 
Aad Karsten; Anita Buis en allen die haar dierbaar 
zijn; Johan Schaapherder; Rob Hulst; Tom 
Broersen en familie Broersen-Commandeur; Bert 
en Greet Schouten-de Haan; 

 
Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Tiny Huisman-Mol, Tiny Beentjes, Gre Koppes-Groot, 
Tiny Loos-de Boer en Jan Goutier (locatie H. Hiëronymus) en Jan Entius, Piet Knol, Tineke Cock-Raadsen 
en Kees Neefjes (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en 
barmhartige God. 
 

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van 
mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten. 

 
Onze dopeling: Op zondag 29 maart om 11.45 uur wordt Leroy Grazul door het heilig doopsel in onze 
gemeenschap opgenomen. Wij bidden dat het hem goed moge gaan in zijn leven en in onze kerk. 
 
Doopvoorbereiding 
Wognum 
Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939 
 

Nibbixwoud 
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie 
gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736. 
De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.  
In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum. 

  

http://www.we4you2.nl/Pages/Kids/ColoringPagesDetails.aspx?ColoringPage=Baby_10&Category=Baby


10 
 

Kerkwerksters Wognum 
Groep 2 25 maart  13.00 uur 
Groep 3  31 maart    9.00 uur 
Groep 4 8 april   13.00 uur  
Groep 5 21 april  19.00 uur 
Groep 6 28 april  19.00 uur 
Groep 1 7 mei     9.00 uur 

 
Agenda Nibbixwoud 
Woensdag 25 maart 09:00 uur koperpoetsers  
 09:30 uur overleggroep vieringen 
Donderdag 26 maart  13:00 uur kerkwerksters, groep 5 
Vrijdag 3 april  uitje Tuingroep 
Woensdag 15 april  09:00 uur kerkwerksters, groep 6 
Woensdag 22 april 09:00 uur koperpoetsers 
Dinsdag 28 april 19:00 uur evaluatie 1e Communie-project in Wognum 
Donderdag 7 mei 09:00 uur kerkwerksters, groep 1 
Zaterdag 9 mei 19:00 uur  Communio 2019 

 
Mededelingen voor alle locaties 

Werkelijke cijfers van 2019, 2018, 2017 en 2016.   
Cijfers X 1.000 euro     

   2019 2018 2017 2016 

OPBRENGSTEN      
Kerkbijdragen  43 55 75 82 

Collecten  33 32 34 26 

Uitvaarten  27 19 12 20 

Begraafplaats  13 12 10 13 

Antenneopbrengsten 20 20 19 17 

Verhuur woning Z.  7 7 7 5 

Overige opbrengsten  8 5 8 13 

Totaal   151 150 165 176 

 

UITGAVEN      
Parochieel team  56 

97 132 148 
Bijdrage Bisdom  28 

Huisvesting W.  19 9 16 

75 Huisvesting N.  30 14 24 

Huisvesting Z.  1 1 8 

Kosten diensten  23 31 23 42 

Kosten bestuur  1 2 2  
Kosten huishouding 5 2 2 2 

Overige kosten  20 37 13 11 

Totaal   183 193 220 278 

       

Verliessaldo  32 43 55 102 

 
Uit bovenstaande cijfers blijkt duidelijk dat de kerkbijdragen behoorlijk dalen. 
Hierbij vragen wij u de jaarlijkse kerkbijdrage alsnog over te maken op 1 van de 3 bankrekeningen, 
genoemd aan de achterzijde van De Verbinding. Indien u dit gedaan heeft, bedankt. 

Namens de Emmausparochie,Juul Kampstra penningmeester. 
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De toekomst van de christelijke 
Emmausgemeenschap (Januari 2020) 
De Parochieraad van de Emmausparochie heeft 
met het oog op de toekomst onderstaande notitie 
geschreven over hoe wij over de toekomst van 
onze parochie denken. 
Wij hebben als missie en doel: geïnspireerd door 
de Bijbel, het woord van God, een stimulerende en 
inspirerende vitale gemeenschap te vormen en te 
behouden, die open staat voor de noden van onze 
medemens in onze dorpen, en midden in de 
huidige maatschappij staat. Wij organiseren 
vieringen en bijeenkomsten in onze beide kerken 
te Nibbixwoud en Wognum, die de mensen van nu 
aanspreken. Wij houden daarvoor een parochiële 
organisatie in stand binnen een regionaal 
samenwerkingsverband, De Waterkant, met een 
bestuur: De Parochieraad, het regionaal pastoraal 
team en diverse taakgroepen, werkgroepen en 
commissies. Onze activiteiten begeven zich op het 
gebied van: 
Geloofsinhoud: vieringen, toediening 
sacramenten, exegese en educatie, diaconie. 
Organisatie: bestuur, werkgroepen, taakgroepen, 
beheer financiën en gebouwen. 
Communicatie: Website, parochieblad, 
bijeenkomsten e.a. 
De Toekomst van onze Emmausgemeenschap 
Ondanks teruglopend lidmaatschap van onze 
christelijke kerken willen wij voor de komende 5 
jaar en daaropvolgende jaren een vitale 
gemeenschap zijn. Wij willen onze activiteiten, 
geïnspireerd door de Bijbel, het woord van God, in 
stand houden en vernieuwen. Daarvoor willen we 
twee kerkgebouwen, de Cunera en de 
Hieronymuskerk in stand blijven houden, zolang de 
financiële en personele middelen dat mogelijk 
maken. Beide kerken met een zo volledig mogelijk 
pakket aan vieringen, toediening van de 
sacramenten en bijeenkomsten. Samenwerking 
tussen beide kerken vinden wij op het gebied van 
speciale gezamenlijke vieringen, personele/ 
menselijke inzet, beheer, organisatie, educatie en 
diaconie. Naast bestaande activiteiten willen we 
vernieuwing van activiteiten. 
Gewenst zijn: Activiteiten voor kinderen/ jongeren 
in samenwerking met de scholen. 
Activiteiten voor ouderen: gespreksgroepen, 
uitvaart en stervensbegeleiding, condoleance en 
opbaarmogelijkheid. 
Multifunctionele maatschappelijke activiteiten. 
Hiermee wordt bedoeld dat wij openstaan voor 
allerlei activiteiten in de maatschappij met name 
onze dorpen. Wij stellen onze gebouwen ter 
beschikking voor kostprijs aan andere organisaties 
zoals koren, concertmogelijkheid, bijeenkomsten, 
repetitiemogelijkheden, culturele activiteiten e.d. 

Samenwerking met andere kerkgemeen-
schappen. Oecumenische activiteiten zoals 
vieringen en gezamenlijke acties. 
Nadere uitwerking: 
Activiteiten voor kinderen/jongeren 
Naast de reeds bestaande gezamenlijke 
activiteiten als eerste communie, vormsel en 
gezinsvieringen, willen we de contacten met onze 
scholen via onze pastor verder uitbreiden. We 
denken aan een bijdrage van hem aan de 
godsdienstprojecten op de scholen. Ook willen wij 
2x per jaar voor beide scholen een viering in de 
kerk verzorgen: In Wognum met Kerst (de 
Herdertjestocht) en met Pasen (Het 
Passieverhaal) en in Nibbixwoud de 
Sinterklaasviering en de St. Maartenviering. Ook 
willen wij 2x per jaar een gezamenlijke 
gezinsviering verzorgen: met Kerst en rond 11 
november (oecumenische Schoenendoosviering). 
Activiteiten voor ouderen 
Naast de reeds bestaande weekendviering in het 
Sweelinckhof en de vaste weekvieringen in de 
Kapel en de Kajuit willen wij vooral voor oudere 
parochianen de gelegenheid bieden deel te nemen 
aan een gespreksgroep. Ook willen wij met een 
vaste taakgroep van vrijwilligers mensen 
begeleiden en van advies dienen bij 
stervensbegeleiding en uitvaartbegeleiding. Ook 
willen wij voor het gehele dorp de mogelijkheid 
bieden tot opbaring en condoleancebezoek. In 
Wognum willen wij een deel van de kerk naast de 
gewone functie gaan verhuren als condoleance 
ruimte en opbaarruimte. Hiervoor moet wel een 
vrijwilligersgroep worden opgericht en de 
accommodatie enigszins worden aangepast. 
Maatschappelijke activiteiten 
Het kerkgebouw in Wognum is uitermate geschikt 
voor verhuur voor concerten, culturele activiteiten 
als tentoonstellingen, repetitiemogelijkheden voor 
koren, toneel en muziekgroepen en andere 
culturele activiteiten. Een vrijwillige beheergroep 
en een betaalbare huurprijs is hiervoor 
noodzakelijk. Ook de Cunerakerk kan binnen haar 
mogelijkheden voor maatschappelijke activiteiten 
worden gebruikt. In de kernvisie van het dorp 
Wognum noemt men de behoefte aan een 
dergelijke functie. 

Namens de Parochieraad, Hans van Engen 

 
Stille aanbidding in onze regio 
We doen veel, de week is eigenlijk te kort en het is 
zo weer weekend. Ook in onze kerken doen we 
veel, veel mensen zijn actief, we zijn een echte 
‘doe’ kerk geworden. Maar zoveel inzet en energie 
vraagt ook regelmatig ‘tanken’, rust, bezinning en 
momenten waarop je in de stilte mag zijn. De 
Vastentijd is bij uitstek DE tijd om dit te doen!!! We 
bieden u gebedsmomenten aan waarin die 
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bezinning en dat ‘op verhaal komen’ een plek 
vinden. 

- De Weere, parochie St. Lambertus: 
Donderdagen 19 en 26 maart en 2 april van 15:30 
tot 16:30 uur. 

- Obdam, parochie St. Victor: 
Donderdagen 19 en 26 maart en 2 april van 14:00 
tot 15:00 uur. 

- De Goorn, parochie O.L.V. van de H. 
Rozenkrans: 

Vrijdagen 20, 27 maart en 3 april van 19:00 tot 
20:00 uur. 

- Spierdijk, parochie St. Georgius 
Donderdagen 19, 26 maart en 2 april van 15:00 tot 
16:00 uur. 
De kerken van De Weere, Obdam, De Goorn en 
Spierdijk worden open gemaakt een uur per week 
voor stille aanbidding. Het Eucharistisch brood 
staat uitgesteld, kaarsen branden, ‘t is warm en stil. 
Mocht u tijdens die stilte behoefte krijgen om iets 
wat op uw hart ligt te vertellen, een pastor is het 
hele uur in de kerk. Als 1 uur te veel is.... ‘n 
kwartiertje voor God, is ook mooi!!! 

 
Even voorstellen..... 
Deze keer is de eer aan mij om me even voor te 
stellen. Zoals u weet ben ook ik lid van onze 
parochieraad. In november 2018 werd ik benaderd 
met de vraag of ik toe wilde treden tot het bestuur 
van de Emmaüsparochie. Daar had ik zo mijn 
twijfels over gezien de situatie op dat moment en 
mijn kunnen hierin. Maar na kennis gemaakt te 
hebben met de overige leden ben ik overstag 
gegaan en heb de sprong in het diepe gewaagd.  
Mijn naam is Tony Slaman-Kuip en als oudste van 
elf kinderen geboren en getogen in Zwaagdijk-
Oost. Sinds november 1972 woon ik, samen met 
mijn man Wim, in Nibbixwoud en was al vrij snel 
betrokken bij de parochie door middel van een 
Bijbelgespreksgroep o.l.v. kapelaan van Liemt. 
Een paar jaar later werd me gevraagd of ik me in 
wilde zetten voor de kindernevendienst en in de 
loop der jaren raakte ik betrokken bij diverse 
werkgroepen.  
De rode draad was voor mij steeds de vraag: Hoe 
houden we onze parochiegemeenschap vitaal en 
hoe gaan we met ons geloof om? Om daarachter 
te komen heb ik de tweejarige toerustingcursus 
van de Pastorale School gevolgd en diverse 
andere cursussen. Nog steeds kom ik geregeld 
met een aantal mensen bij elkaar op de pastorie 
om te praten en na te denken over ons 
geloof....deze groep heet "Geloven Nú" en wordt 
geleid door Cor Hoogland.  
Heel interessant en inspirerend om van elkaar te 
horen hoe we ons geloof beleven. Maar dan nog.... 
je kunt nog zoveel leren en lezen.... het gaat om 
het doen, elkaar stimuleren en met elkaar in 

gesprek blijven. Wij, als leden van de 
parochieraad, zijn allemaal verschillend en dat is 
mooi...zo worden alle talenten goed benut maar 
zijn er ook discussies.  We houden elkaar alert. Het 
gaat om eenheid in verscheidenheid en daar zijn 
we ons terdege van bewust. Het is goed als 
parochianen op- en of aanmerkingen hebben op 
ons functioneren.... dat horen wij graag want dan 
kunnen wij daarmee aan de slag! 
Door er met elkaar voor te gaan begint onze 
Emmaüsparochie weer vitaal te worden. Met heel 
veel dank aan alle vrijwilligers die, elk op hun eigen 
manier, hun steentje bijdragen.Alles draait, in mijn 
beleving, om bezieling en inspiratie....uiteraard 
doen we inspiratie op tijdens de vieringen maar er 
zijn ook prachtige verhalen waardoor men weer 
beseft waar het om gaat in het leven....een aantal 
daarvan staan op onze website op de pagina 
"inspiratie".Maar boven alles hebben wij elkaar 
nodig.....samen zoeken naar de beste weg.Omdat 
het vastentijd is en het voor sommigen van ons 
zwaar is om naar het Paasfeest toe te leven wil ik 
graag eindigen met dit gedicht dat mijn zus Arda 
heeft geschreven voor het parochieblad Nu en 
Straks van Wervershoof e.o. in de paastijd van 
2017.                                                    

                           Hartelijke groet,  
           Tony Slaman-Kuip 

Wederopstanding 
Gemis en leegte  
kan blijven bestaan, 
ook als men stoer 
verder weet te gaan 
met het leven zoals het komt. 
Al zijn er momenten 
dat alles verstomd. 
 
De stilte brengt ons 
tot het besef; 
hoe moet ik verder, 
God geef me lef. 
 
In de donkerste dagen 
van het bestaan, 
ben je met veel vragen 
toch doorgegaan. 
 
Een Goddelijk vonkje 
groeide uit tot een vlam, 
waardoor je telkens 
een stukje verder kwam. 
 
De paaskaars staat symbool; 
zorgt dat na leed en verdriet, 
men de wederopstanding 
vroeg of laat toch weer ziet. 

Arda 
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Vastenactie 
De nood alom is zo groot dat het nauwelijks 
mogelijk is om een vastomlijnd project te 
benoemen. Door alles heen is het 
vluchtelingenprobleem zo groot dat het niet 
mogelijk is er een oplossing voor te bedenken. En 
als er een oplossing blijkt te zijn, doemen er weer 
problemen op die het goed bedoelde ondergraven. 
Er wordt in de opvang duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen oorlogsvluchtelingen en de 
mensen die om economische redenen naar meer 
welvaart reizen. De religieuzen die tussen deze 
mensen hun werk doen, hebben ook voor de 
laatste groep begrip. Zij kennen het menselijke 
leed van nabij. Als kinderen in hun armen sterven, 
lijden ze mee. Omdat de religieuzen niet meer 
alleen blanken zijn en ook uit Afrikaanse en Latijns 

Amerikaanse landen idealisten hun eigen volk 
helpen, is een Vastenactie ook een ondersteuning 
voor hen. Intussen is er af ten toe ook iets te 
melden waar we even bij mogen glimlachen. In 
Rwanda is het vervoersprobleem aangaande de 
bezorging van medicijnen aan ziekenhuizen een 
stuk verbeterd doordat een stuurloze vliegende 
drone als postbode de inhoud overhandigd. De 
kwaliteit van de gezondheidszorg is duidelijk 
daarmee verbeterd. Hopelijk zullen deze mensen 
niet na het Embola ook nog het Corona virus op 
bezoek krijgen. Er zijn gasten die je liever aan de 
deur voorbij ziet gaan zoals SPRINKHANEN. Is 
iets anders dan het nuttigen van een ei met de 
komende Paasdagen, toch wensen wij dat U; Jan 
en IK. 

MOV Jan Ebbing en Ben Hoogzaad 

 
Locatie H. Hiëronymus 

49e TRIDUÜM  WOGNUM   2020 
Het jaarlijkse Triduüm in de H. Hiëronymuskerk 
wordt gehouden op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 
2020. Dit jaar zal het triduüm geleid worden door 
het pastoresteam van regio “De Waterkant”, 
bestaande uit Pastoor Nico Knol, Pastor Alvaro, 
Diaken Bert Glorie en pastoraal werker Annemarie 
van Straaten. Zij zullen samen twee mooie dagen 
verzorgen. 
De 1e dag is er een Eucharistieviering met ons 
Parochieel Gemengd Koor met handoplegging 
door alle pastores uit de omgeving. Daarna een 
Mariaviering, ook met zang van het Parochiekoor.   
’s Middags is er een optreden van een gezellige 
muziekgroep.  
De 2e dag Eucharistieviering met het Sylvidakoor 
met daarna een klein concert door dit koor. De dag 
wordt afgesloten met het Lof/Eucharistische 
Aanbidding met medewerking van het Herenkoor 
van de Parochie Wervershoof. 
Het Triduüm is voor iedereen die daar kracht en 
ontspanning uit put, een warm welkom voor 
iedereen! Even iets anders dan de dagelijkse 
dingen. In een gezellige en ontspannen sfeer 
elkaar te ontmoeten en te luisteren naar 
bemoedigende woorden van de voorganger. U 
wordt met liefde verwend door de vele vrijwilligers. 
Men hoeft niet ziek te zijn om deze dagen mee te 
vieren en bent u wel ziek dan wordt u verzorgd 
door onze verpleegkundigen. 
Wanneer u belangstelling heeft of kinderen denken 
dit is iets voor onze ouders, bel voor informatie: 
Wognum : Ineke Overboom-Haakman, tel. 573954 
Nibbixwoud: Ria Schouten-Sjerps,tel. 571998 
Zwaagdijk: Mariejan Spil, tel. 572954 
Opgave tot 10 april a.s.Wij hopen weer veel gasten 
te ontmoeten deze dagen. 
Informatie voor de vrijwilligers: 

Zoals elk jaar gaan we de kerk en de spullen in 
de ontmoetingsruimte klaarmaken op de 
dinsdagavond na Pasen, dus 14 april 2020. Wij 
verzoeken de heren om 18.00 uur aanwezig te 
zijn en de dames om 19.00 uur. We hopen dat 
het weer een geslaagd Triduüm mag worden. 

Met vriendelijke groet, 
Comité Triduüm Wognum, 

Tiny Hetsen, Corry Bakker,  
Anneke Kamp en Margreth van Tol  

 
Gedicht: Triduüm 
Voel jij je soms wel eens eenzaam in deze grote 
wereld 
Zijn sommige dagen soms te lang en te grauw 
Brengen je benen je niet meer naar waar je zou 
willen 
Of kunnen je handen niet meer doen wat je nog 
graag wou 
Zoek je soms iemand die naar je wil luisteren 
Een oor die jouw gedachten en verhalen verstaan 
Zoek je naar handen die jou willen helpen 
Wanneer het in het leven wat moeilijker lijkt te 
gaan 
Weet dan dat er altijd mensen zijn die dat 
begrijpen 
En die proberen er voor jou te zijn 
Die warmte en liefde geven zonder vragen 
En een pleister willen zijn voor op je pijn 
Omarm die mensen die je willen dragen 
Als het wat moeilijk is en zwaar 
Grijp de kansen die je worden gegeven 
Al is het maar eens in het jaar 
Samen vieren, samen delen 
Want je staat echt niet alleen 
Een Triduüm vol licht en leven 
Met een warm welkom voor iedereen 
Kaarsen, bloemen, woorden, muziek 
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Verhalen die je van binnen raken 
Zodat je gesterkt en voldaan 
Hoopvol weer wat van je levensdagen kunt 
maken. 

 
Terug- en vooruitblik op vieringen en de 
activiteiten in de Hieronymuskerk in januari 
en februari 2020 
Na een mooie start op 5 januari met elkaar 
Nieuwjaarwensen, waren er weer elke week drie 
vieringen in onze Emmausparochie: 
Zaterdagmorgen een altijd goed bezochte viering 
in het Sweelinckhof, ‘s avonds in de Cunera en op 
zondagmorgen in januari in de Hieronymus. Ook in 
januari startte de week van de eenheid van het 
gebed. Op 19 januari in samenwerking tussen de 
Thomasgemeente en de Cunera in Oostwoud en 
op zondag 26 januari een heel mooie viering in de 
Hervormde kerk te Wognum door de werkgroep 
oecumene met als voorgangers Trudy Breeuwsma 
en ds. Peter van Ankeren. In februari traden het 
Mannenkoor en het Jubilatekoor uit Nibbixwoud op 
in de Hieronymuskerk ter ondersteuning van de 
reguliere weekendvieringen, hetgeen zeer wordt 
gewaardeerd!  
Zaterdag 22 februari hebben we de 
Carnavalsvereniging van Wognum te gast in de 
Hieronymuskerk. Het koor Legacy ondersteunt de 
viering met Hans van Engen als voorganger. 
Verder zijn in voorbereiding de presentatie van de 
1ste communicanten, en de presentatie van de 
Vormelingen. Op 15 maart is de viering van 
Medeleven door de avondwakegroep. Altijd weer 
een troostende viering voor de nabestaanden van 
hen die zijn overleden. Ook hebben we nog een 
uitnodiging lopen voor een Byzantijns koor. De 
voorbereidingen voor de Pasen zijn ook alweer in 
volle gang. Op zaterdag 4 april hebben we het 
Passieverhaal in de Hieronymus. En ook op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn 
er hele mooie vieringen in voorbereiding.  
En dan zijn we alweer in april. Dan hebben we 
natuurlijk ons jaarlijkse Triduüm. Maar daarover 
later meer. 
Op donderdag 29 januari was Mgr. Hendriks te 
gast in de Hieronymuskerk. Hij gaf de aftrap voor 
een serie lezingen, georganiseerd door het 
Regionale Pastorale team. Het was een mooie 
avond. Ruim zeventig mensen uit de hele regio 
kwamen naar de bisschop luisteren hoe hij de 
toekomst van onze kerkelijke gemeenschap zag. 
Geloof in het woord van de Heer, zorgdragen voor 
kwalitatief goede vieringen en vooral een gastvrij 

en een welkome houding, waren zijn 
kernbegrippen. 
Ook in het begin van deze maand waren er vele 
activiteiten in de Hieronymuskerk:  Op 
zondagavond 8 maart was er een filmavond over 
huiselijk geweld, georganiseerd door vrouwen in 
onze parochie in samenwerking met de 
Soroptimisten. En op donderdag 12 maart was er  
in de kapel een Meditatieve bijeenkomst 
georganiseerd door de oecumenische werkgroep 
met als thema: De Zin van je leven! Met 
verhalenverteller Peter Besseling. De muziek werd 
verzorgd door Pastor Alvaro. 

Hans van Engen 

 

Goede Vrijdag viering 10 april 
Hiëronymuskerk 
Tijdens de Goede Vrijdag viering op 10 april, kunt 
u na de kruisverering ’n bloem neerleggen en/of ’n 
kaars aansteken bij het kruis. Een bloem dient u 
zelf mee te nemen, kaarsen zijn in de kerk 
aanwezig. 

 
Historie Hiëronymuskerk 
Rond 850 zou op het grondgebied van Wognum al 
een houten kapel gebouwd zijn, waarschijnlijk 
gewijd aan de kerkvader Hiëronymus. De oudste 
vermelding daarvan stamt uit 1063. In 1160 is de 
kapel op de Buurt vervangen door een turfstenen 
kerk. In 1602 kwam de Wognumse kerk in 
Protestantse handen. De RK-kerk was illegaal 
geworden en moest ondergronds verder. Pas 
sinds 1772 was het weer mogelijk om een kleine 
RK-kerk te bouwen, echter met het uiterlijk van een 
woonhuis. Er waren gelukkig voldoende gelovigen 
trouw gebleven. Deze kerk werd op een nieuwe 
plek gebouwd, namelijk waar de 
Hiëronymusschool aan de Kerkstraat stond. In de 
19e eeuw werd de kerk in een aantal stappen 
omgebouwd tot Waterstaatskerk met daarnaast 
een statige pastorie.  
In 1970 werd aan de overkant op kerkengrond een 
nieuwe multifunctionele moderne kerk gebouwd, 
ontworpen door architect J.P. de Groot uit Uithoorn 
en gebouwd door bouwbedrijf Kuijpers uit 
Hoogwoud. Op 14 augustus dat jaar was het groot 
feest en werd de kerk ingewijd door Mgr. 
Zwartkruis. Anno 2020 dus tijd voor een gouden 
jubileum.  
De volgende keer meer over de historie. 
Angelique van Straalen 
 

 

I.v.m. het coronavirus vervallen alle weekend-vieringen tot en met 31 maart.  
De door-de-weekse-vieringen gaan wel door, daar komen een beperkt aantal mensen. 
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50 Jaar Hieronymuskerk 20 september 2020 
Inleiding 
Op zondag 20 september viert de Emmausparochie dat de huidige Hieronymuskerk 50 jaar geleden is 
gebouwd en ingewijd. Passend in deze tijd willen we dit heugelijke feit bescheiden vieren. Het kerkgebouw, 
Gods huis, is nog steeds voor velen een belangrijke plaats om te vieren, rouwen en trouwen, ook al loopt het 
huidige kerkbezoek in onze maatschappij terug. Het afgelopen jaar is veel werk verzet om de kerk weer een 
bescheiden plaats in onze christelijke dorpsgemeenschap te geven. Er zijn zo’n 250 vrijwilligers actief in 
allerlei taakgroepen en werkgroepen. Een werkgroep 50-jarig kerkgebouw, bestaande uit: Tiny Hetsen, 
Margreth van Tol, Truda Stam, Angelique van Straalen, Hans Bleeker en Hans van Engen, heeft een mooi 
programma bedacht. 
Het Programma op zondag 20 september 
10.00 uur: Plechtige Hoogmis met Pastor Koning, Pastor Knol en Pastor Alvaro met medewerking van het  

Parochieel koor en het Sylvidakoor 
11.00 uur: Feestelijke receptie met muziek, stukjes, een woordje, een drankje en een hapje.  

Tijdens dit evenement: 
11.30 uur: Opening van de Fototentoonstelling 
12.00 uur: Opening van de tentoonstelling Kerkschatten van de Hieronymus 
Natuurlijk wordt de kerk feestelijk versierd. Het schilderij van Hieronymus krijgt weer een ereplaats in de kerk. 
Cadeautip: Schonken de parochianen bij het 40-jarig bestaan van de kerk het kapelletje op het kerkhof, bij 
het 50-jarig bestaan is een geldelijke bijdrage welkom op rekeningnummer van de Stichting Vrienden van de 
Hieronymus: NL31 RABO 0348 0966 07 voor verfraaiing van de kerk. Wij willen graag meer mogelijkheden 
voor uitvaarten en condoleance (beamer, scherm, tv-schermen) nieuwe liturgische gewaden, uitbreiding 
mogelijkheden koffiedrinken, sanitair e.d. 
Oproep: 
- Voor de fototentoonstelling kan iedereen oude foto’s ter beschikking stellen (in te leveren bij Hans 

Bleeker: Jacob Kwastlaan 60, tel: 572196 

- Een receptie zonder stukjes, is in West-Friesland geen echte receptie. Dus kom, wie geeft zich op??? 

Meldt u zich bij Hans van Engen, Nieuweweg 20, tel: 572629 

Verder is de werkgroep bezig met de voorbereiding voor een thema-avond in de laatste week van september. 
Ook denken we nog aan de Hieronymusschool en het Sweelinckhof.De Parochieraad en de werkgroep 50 
jaar Hieronymuskerkgebouw hopen op uw bijdrage voor een mooi feest! 

Hans van Engen 

Locatie St. Cunera 

Afgelasting Stille 
Omgang 
Helaas hebben we moeten 
besluiten dat de Stille 
Omgang van 21 maart as. 
niet doorgaat. 
Dit in verband met het besluit 

van de minister-president om alle bijeenkomsten 
waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn, af  te 
lasten. Wij vinden het ontzettend jammer, maar het 
is niet anders. 

Groeten, Joop Ooijevaar 

 
Misdienaars op herhaling in de Cunerakerk 
Tijdens de dorpsveiling 2019 werd dit koopje 
aangeboden door de locatie St. Cunera. Dit werd 
gekocht door Marion Poland, Vivian Bongers, Bert 
Verbeek en Jan Schouten jr. 
Op 7 maart jl., tijdens de eucharistieviering welke 
geleid werd door Pastor Álvaro met zang van het 
Cunerakoor, werd van hun diensten gebruik 
gemaakt. Ze waren eerst bijgeschoold en gekleed 
in passende togen en superplie. 
Diverse oude gebruiken werden in de viering 
ingepast, maar dat ging hen nog prima af. Er werd 

zelfs met de oude klinkzak de collecte opgehaald. 
Het was een mooi schouwspel om 4 volwassen 
mensen dit te zien volbrengen. Na afloop was er in 
de pastorie een gezellig samenzijn met de 
misdienaars en partners. 
 
Beste jongens en meisjes,  

Wij gaan weer 
palmpasen stokken 
maken en zouden het 
leuk vinden als jullie ook 
hieraan mee willen doen 
op zondag 5 april tijdens 
de viering van 10.00 uur 
in de pastorie van de 
Cunerakerk. 
Weet je al voor wie je 
hem gaat maken?  Het is 
heel leuk om hem te 

brengen naar iemand die je goed kent. Misschien 
ken je iemand die ziek, bejaard of verdrietig is en 
deze verrassing goed kan gebruiken.  
Geef je dus zo snel mogelijk op zodat we weten 
hoeveel stokken we moeten klaarmaken. Ook je 
zusje of broertje mag natuurlijk ook een stok 
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maken. Uiterlijk woensdag 1 april willen we je 
opgave hebben i.v.m. de inkopen! 

Evelina Verlaat tel: 573225 e-mail: 
eamverlaat@live.nl 

 
Hoe gaat dat…. 
Tijdens de bijeenkomst van de coördinatie-
groepen van de Cuneraparochie kwamen er 
opmerkingen op tafel. Zoals: waarom is de 
Paaswake dit jaar zo laat….. 
Ik zal proberen u uit te leggen hoe of het werkt in 
de parochie. Het begint met het inroosteren van de 
voorgangers en dan niet alleen voor onze parochie 
maar voor alle 13 parochies die aangesloten zijn 
bij de Waterkant. Alle parochies willen het liefst, en 
zeker bij hoogfeesten, een eucharistieviering en 
daar wordt zoveel mogelijk gehoor aan gegeven. 
Het lijkt me overbodig om te zeggen dat dan niet 
iedere parochie om 10.00 of 19.00 uur een viering 
kan hebben. De priesters doen dan hun best om 2 
vieringen voor hun rekening te nemen. Let wel, de 
verzorgingshuizen willen ook graag een viering. 
Als dat rooster klaar is gaat ieder in zijn eigen 
parochie met de koren aan de slag. Voor de locatie 
Cunera betekent dat: Herenkoor – Jubilatekoor – 
Tight Formation – en Cunerakoor. Je zou denken 
4 koren rijk bedeeld. Nou lees en huiver…… 
Tight Formation is ontstaan uit koorleden van 
Nibbixwoud en De Weere. Dat betekent dat er in 
beide parochies een beroep op hun gedaan wordt. 
De afspraak is 1x Kerst en 1x Pasen in de 2 jaar. 
Om en om dus. 

Jubilate- en Herenkoor hebben dezelfde dirigent; 
Marjo Bosch, die in haar woonplaats ook een koor 
begeleidt en bij de indeling als 1e aan de beurt is. 
Ze was daar tenslotte al eerder dirigent. Heeft zij in 
Hoogwoud een viering of is ze een weekend weg 
dan missen wij 2 koren. Het Cunerakoor heeft als 
organist Wil Luiken. Hij begeleidt diverse koren dus 
ook daar dienen we rekening mee te houden. En 
dan de vakanties tussendoor. Denk niet dat het 
allemaal kommer en kwel is. De positieve inzet van 
allen zorgt ervoor, dat er na hier en daar wat 
geschoven is, we uiteindelijk meestal allemaal 
tevreden zijn. Natuurlijk zijn er bij sommige 
vieringen voorkeur voor een koor maar uit 
bovenstaande mag blijken dat dit niet altijd kan. 
Is dit rooster “rond” dan worden de misdienaars,  
lektoren, collectanten en kosters ingedeeld en ook 
daar geldt natuurlijk dat niet iedereen altijd maar 
beschikbaar is. Maar door goede wil en 
samenwerken komen we een heel eind. Natuurlijk 
kunnen we het niet iedereen naar de zin maken 
doch we doen ons best om het zo goed mogelijk te 
regelen. 
Ik hoop dat u zo wat inzicht heeft gekregen in het 
tot stand komen van de vieringen en begrip kunt 
opbrengen dat het soms anders is dan u gewild 
zou hebben. 

Vriendelijke.groet  
Coördinatiegroep Liturgie,  

Marry Tessel 

 
Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

Internationale Vrouwendag d.d. 8 maart 
met de film "SOLD" 
Afgelopen zondag 8 maart was het zover.... de film 
"SOLD"  werd getoond in de Hiëronymuskerk. De 
Emmaüsparochie heeft deze avond samen met de 
Soroptimistclub Hoorn e.o. georganiseerd. Bertha 
van Engen is hier de voorzitster van en samen met 
haar was dit plan ontstaan. Wij waren ontzettend 
benieuwd of er animo zou zijn voor deze avond en 
waren heel blij met de grote opkomst van ongeveer 
160 vrouwen. Tot onze vreugde was er ook een 
aantal mannen meegekomen. Voor iedereen stond 
de koffie/thee klaar met wat lekkers. Nadat Tony 
het welkomstwoordje had gedaan en Berthe 
uitgelegd had waar de Soroptimistclub zich voor 
inzet en de inhoud van de film in het kort had 
uitgelegd, begon de film. Na afloop waren we 
allemaal zeer onder de indruk..... dat het nog 
steeds kan gebeuren dat kinderen, onder valse 
voorwendselen, in de prostitutie belanden is 
verschrikkelijk. Gelukkig liet de film ook zien dat er 
hoop is, dat er mensen zijn die zich inzetten om 
een einde aan de kinderprostitutie te maken en 
"Huizen van Hoop" oprichten. 

Na afloop kon iedereen een vrijwillige bijdrage 
doen voor het Westfriese project "Stop huiselijk 
geweld". Wij weten dat een van de ergste vormen 
van geweld het geweld tegen kinderen is en zeker 
seksueel geweld. Ook in Nederland komt dit voor; 
ook in West-Friesland komt dit voor. Er is nog 
steeds een structureel tekort aan juiste 
opvangplekken voor iedereen die hiermee te 
maken heeft en het is mooi dat de Soroptimistclub 
zich hiervoor inzet. Nadat de mandjes rondgegaan 
waren werd iedereen uitgenodigd voor een hapje 
en een drankje zodat er nagepraat kon worden 
over deze indrukwekkende film. 
Wij willen iedereen bedanken die aan deze avond 
heeft meegewerkt en natuurlijk al die mensen voor 
hun vrijwillige bijdrage.  

Namens de Soroptimistclub en de 
Emmaüsparochie; Tony Slaman-Kuip  

 

  

mailto:eamverlaat@live.nl
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Overige mededelingen 
PCI Wognum / Zwaagdijk-West / 
Nibbixwoud 
Inwoners;  
die even financiële steun nodig hebben 
die hulp of advies kunnen gebruiken 
die een hulpproject opzetten 
Een beroep doen op het PCI? 
Dat kan: 
• door ons attent te maken op medemensen in 
nood 
• door zelf hulp te vragen 
De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds 
dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een 
bedrag beschikbaar komt. 
Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem 
behandeld. 
Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder 
onderscheid te maken in geloof, huidskleur of 
nationaliteit.  
Wognum: K. Smit                 (0229) 572990 
 pci.wognum@gmail.com. 
Zwaagdijk-West:  
                M. Spil            572974 
 pci.wognum@gmail.com. 
Nibbixwoud: 
 Pastorie            571736 
 M. Meijners         853140 

pcicunera@hotmail.com 

 
 

Crisis? Bent u het spoor even 
kwijt? Wilt u praten over uw 
problemen?  
Wij nemen binnen 24 uur 
contact met u op. 
Stichting Hulpverlening vanuit 
de West-Friese Kerken. Tel.: 
0229-271684 
 

Van de Redactie: 
Heel de wereld is nu in de ban van het coronavirus. 
Ook wij hebben daar mee te maken, we hopen dat 
het normale leven over niet al te lange tijd weer 
doorgang kan vinden en alle vieringen, concerten 
en andere activiteiten weer door kunnen gaan, 
zoals de komst van de eerste lammetjes, de 
magnolia’s die weer in de bloei komen, op naar de 
lente! 
Wij als redactie zijn nog op zoek naar een lid voor 
onze redactie. Iemand die handig is met de 
computer om De Verbinding 1 x per 4 maanden in 
elkaar te zetten. Fijn als jij je steentje zou willen 
bijdragen en ons iets kunt ontlasten!!! 
 

 
 

VERSCHIJNING 2020 AANLEVEREN 
Donderdag 7 mei  Vrijdag 1 mei  
Donderdag 25 juni  Vrijdag 19 juni  
Donderdag 27 augustus  Vrijdag 21 augustus  
Donderdag 22 oktober  Vrijdag 16 oktober 
Donderdag 10 december  Vrijdag 4 december 

 
Redactie: 
Jolanda Velt         Postgalei 18       573357 

Joke Ruijter    Zwaagdijk 356  573396 

Coby Schouten        Woudhoek 8   573081 

Annemiek Schouten  Hauwert 17    202302 

 

 
 

Het volgende nummer van het Parochieblad 
verschijnt rond 7 mei 2020. 
Kopij inleveren vóór vrijdag 1 mei 
(parochieblad123@gmail.com) 

 
Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en  
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.  

 

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden 
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons 
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De 
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn. 

 

Let op de inleverdatum. 
 

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal 

ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-

nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of 

parochieblad123@gmail.com 

 

Verspringen van de plaatjes in de digitale 
Verbinding. Dit kan voorkomen worden door het 
document eerst op te slaan en dan pas te 
openen.  
 

Bezoek eens de website van onze parochie: 
http://www.rkemmausparochie.nl 

 

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een 
digitale nieuwsbrief uit.  
Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via 
regiodewaterkant@gmail.com 

 
  

 

mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pcicunera@hotmail.com
mailto:cuneranieuws@gmail.com
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:parochieblad123@gmail.com
mailto:regiodewaterkant@gmail.com
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Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging  

Bestuur en pastores team van regio ‘De Waterkant’ 
Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een 
overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.  
 

Pastores-team 
Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. 
Pastoor Nico Knol is per 1 maart 2019 als administrator ook van de Emmaüsparochie benoemd.  
Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque is de eerst aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie. 
U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email:  alvarodriguezluque@gmail.com 
 
Pastor Anne-Marie van Straaten  Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van alle inter-parochiële 

eerste communie en vormsel werkgroepen.  
Pastor Bert Glorie Obdam/Hensbroek. PCI-begeleiding en momenteel nog studerend als 

priesterstudent. 
Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque De Weere/Hoogwoud/Spanbroek, sacramentele bediening door de 

hele regio. 
Pastoor Nico Knol De Goorn/Ursem, voorzitter parochiebestuur, teamleider, sacramentele 

bediening door de hele regio, secretaris dekenaat Alkmaar. 
 
Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken:  

Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque, mobiel: 06-87375420 
 
Als team mogen we ook steunen op de medewerking van een aantal emeritus pastores: 
Jan Verbruggen, emeritus pastoraal werker van Spanbroek en De Weere 
Piet Hoogenboom, emeritus pastoor van Spanbroek 
Fred Deen, emeritus pastoor van Nibbixwoud/Wognum/priester assistent in de regio 
Tineke de Boer, voormalig parochiecoördinator van De Goorn 
 

Het bestuur van regio ‘de Waterkant’ 
Pastoor Nico Knol    Voorzitter 
Jan Wijnker uit Grosthuizen    Vice-voorzitter 
José van Leerdam-Dekker uit De Goorn Secretaris 
Adri Vlaar uit Hoogwoud    Penningmeester 
Els van der Hulst-Steur uit Avenhorn   O.L.V. v.d. H. Rozenkrans parochie De Goorn 
Adri Wever uit Ursem    Bavo-parochie Ursem 
Win Bijman    Victor-parochie Obdam/Hensbroek 
Sjaak Koopman    Lambertus-parochie De Weere 
Tony Slaman aspirant bestuurslid    Emmaüs-parochie Wognum/Nibbixwoud 
Sjaak de Koning    Bonifatius-parochie Spanbroek 
Gré Ooijevaar-Nuijens    st. Jansgeboorte-parochie Hoogwoud 
Jos van Straalen    Georgius-parochie Spierdijk,  

O.L.V. v. Lourdes-parochie Zuidermeer 
Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies.  
Het bestuur wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.  
Het dagelijks bestuur (voorzitter/vice-voorzitter/secretaris/penningmeester) bereidt de 
bestuursvergaderingen voor en komt bij elkaar om ontwikkelingen te begeleiden. 
Per parochie is er een parochieraad waarvan bovengenoemde leden deel uitmaken, aangevuld door een 
penningmeester en mensen uit diverse werkgroepen. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven 
van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het bestuur van de regio.  
 

Emmaüs parochieraad 
Theo Ursem, voorzitter 
Tony Slaman: secretaris en afgevaardigde naar het Regiobestuur 
Juul Kampstra: penningmeester 
Hans van Engen: afgevaardigde Wognum 
Jan Ebbing: afgevaardigde Nibbixwoud 

mailto:alvarodriguezluque@gmail.com


19 
 

Secretariaten 
Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-
571736 
Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl  
Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688 
 
Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep, 
Doopgroep, Vormselgroep, 1ste Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, 
Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed. 
Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, 
Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Kosters, 
Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep. 
Commissie Beheer en organisatie Wognum: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Kerkbalans, Kosters, Tuingroep/kerkhofbeheer, 
Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, 
Kerststalgroep. 
Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van taakgroepen: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, 
Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Kosters. 
Werkgroep Communicatie 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen van beide locaties:  
Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, 
Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR. 
Algemeen:  
PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera. 
 

Uitvaartverzorging 
Wognum     Begrafenisvereniging “Laatste Eer” 
        Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300 
        J. Beerepoot 0229572582 
        Info: www.laatsteeerwognum.nl 
 
Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 

        Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 

        Monique Bankras en Lian Kroon   

Nibbixwoud   Begrafenisvereniging “St. Cunera” 
        Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout. 
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com 

  

Overige informatie 
Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij 
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. 
Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven 
aan een van de secretariaten. 
Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea 
graag een half jaar vooraf. 
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: 
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie” met eventueel vermelding van de locatie. 
Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie 
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen. 
 

mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
http://www.laatsteeerwognum.nl/
mailto:begr.ver.sintcunera@outlook.com
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Misintenties 
U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina 
www.rkemmausparochie.nl (‘binnenkort beschikbaar’)                                              
Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de 
brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.                                                                                                                               
Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij 
de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.                                                                                                                                                                 
Een misintentie kost € 10,-. 
 
Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar 
Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het aanvragen van een misintentie kunt u nog wel terecht in Wognum, 
Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-
82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl. 
 
Bankrelatie 
Nibbixwoud   NL63RABO0344201384 
Wognum     NL34RABO0371600332 
Zwaagdijk-West  NL75RABO0376802383 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
 

Het parochieblad wordt gratis verspreid 
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze 
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten. 
  
  Naam / voornaam   __________________________________________ 
  Adres        __________________________________________ 
  Postcode / Woonplaats __________________________________________ 

 

Secretariaten 

Nibbixwoud   secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Wognum     secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- 

Laat je kennen!  Geef uw verhuizing door met onderstaande bon  

             (brievenbus pastorie). 

Geboorte? Naam / voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
Laat de parochie het weten.  
 Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

Huwelijk op komst? Huidige adres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geef het tijdig door.  
 Postcode: . . . . . . . . . . . Woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

 
Verandering in het gezin? Verhuisdatum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Laat het even weten. 
 Nieuw adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Verhuizen? Postcode / Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:  
administratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . .  M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . .M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . .. . . .   M/V
 

http://www.rkemmausparochie.nl/
mailto:secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
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