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Lieve mensen, 
Vol enthousiasme en kracht kom ik terug van de 
vakantie. Ik ben naar mijn ouders in Zuid Spanje 
met de auto gegaan. Ook al had ik niet zoveel voor 
deze dagen gepland, waren de vakantiedagen vol, 
iedere dag ’s ochtends mocht ik de 
eucharistieviering voorgaan in het klooster van de 
zusters Clarissen in de stad en ’s avonds soms ook 
in mijn eigen parochie, klusjes doen thuis bij mijn 
ouders en bij vrienden die in deze dagen gingen 
verhuizen, wandelen in de stad en op de bergen, 
familie en vrienden bezoeken, af en toe een 
telefoontje of een email naar Nederland. Geen 
vaste agenda en toch drukke dagen, maar op deze 
manier word jij echt uitgerust! Na deze dagen zijn 
de batterijen weer vol! 
 
De zomer is bijna afgelopen, er komt de tijd om een 
nieuw seizoen te beginnen en het leven van onze 
parochie begint opnieuw haar normale ritme te 
vinden, de vieringen in het weekend en iedere 
doordeweeks, waar iedereen van hartelijk welkom 
is, vergaderingen, de koren beginnen weer (op een 
veilige afstand in de kerk) te repeteren, de 
werkgroepen starten opnieuw met hun activiteiten. 
Vele activiteiten die op ons wachten in onze 
parochie de komende tijd, 50 jaar bestaan van de 
Hiëronymuskerk, eerste communie vieringen, 
vormsel. 
 
Aan het begin van een nieuw seizoen mogen wij 
veel plannen en programma´s maken voor de 
komende tijd, maar ook zijn wij ons bewust van de 
onzekerheid en de brosheid van de huidige 
momenten. Wij hopen dat alles goed gaat en dat 
onze beide kerken veilige plekken mogen zijn. Er 
zijn een aantal mensen van onze parochie druk 
bezig met de toepassing in onze kerkgebouwen 
van alle protocollen en richtlijnen omtrent het 
coronavirus. Via deze lijnen wil ik alle mensen 
bedanken die zich inzetten zodat wij bij elkaar 
mogen komen om ons geloof te vieren. 
 
Veel mensen in onze tijd zijn onbekend met het 
geloof, zijn op zoek, bezig met diepere 
levensvragen, maar ervaren een enorme drempel 
om naar een viering in de kerk te komen.  
 
Daarom is het mooie dat onze kerkgebouwen open 
mogen staan, onze kerken, onze gemeenschap is 
een plek waar iedereen van harte welkom is. 
Doordeweeks staan op twee momenten onze 
kerken open. In Nibbixwoud staat iedere 

dinsdagochtend vanaf 9:30 uur de kerk open, om 
10:00 uur is er een eucharistieviering en na de 
viering blijft de kerk open tot 11:00 uur. Ook in 
Wognum staat de kerk iedere donderdag vanaf 
9:30 uur open, om 10:00 uur vieren wij de 
eucharistie en tot 11:00 uur blijft de kerk open. Is 
het mooi om te zien hoeveel mensen behoefte aan 
een moment van stilte of bezinning hebben. Onze 
kerken zijn een echte plek waar echt een 
bijzondere vrede te ervaren is. Ik zelf ben op beide 
dagen in de kerk aanwezig voor u. 
 
Ik moet zeggen dat een van de mooiste taken dat 
ik mag doen is bij de mensen te zijn, voor de 
mensen te zijn, vooral degene die moeite hebben, 
die ziek zijn of degene die thuis gekluisterd zijn. Ik 
ben hier terecht gekomen om er voor jullie te zijn, 
de taak van een priester is voor andere mensen als 
dienaar te staan en dat wil ik graag in onze 
parochie vervullen. Daarom maak ik gebruik van 
dit korte artikeltje om een oproep aan jullie allen te 
maken, ik waardeer zeer een uitnodiging om bij 
jullie thuis te komen voor een kennismaking, een 
kopje koffie, even praten, gedachten te wisselen 
en/of vooral voor de geestelijke zorg. Als ik iets 
voor u kan betekenen, twijfel niet om contact met 
mij te nemen. Ik doe het graag. 
 
Ik ben heel blij om deze nieuwe periode met zoveel 
activiteiten te mogen starten. Wat zou onze 
parochie zonder jullie allen zijn! Wij allen samen, 
vormen een levende kerk die voor iedereen 
openstaat om de verbondenheid, en de liefde te 
laten stralen in een wereld waar dat steeds meer 
ontbreekt. Laten wij hoopvol naar de toekomst 
kijken! Laten wij in dit nieuwe seizoen een 
wedergeboorte van onze gemeenschap ervaren. 
Wij, samen met God en met elkaar, hebben toch 
de kracht om een teken van hoop voor de huidige 
wereld te zijn. Dat moet het eerste agendapunt 
voor het programma van het komende seizoen 
zijn: Hoop! 
 

Met vriendelijk groeten, 
Álvaro 
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In Memoriam 
Riet Kroon-Hulsebosch    *25 augustus 1932   -  † 6 juli 2020 
(Locatie H. Hiëronymus) 
Riet is in Heemstede geboren als 6e van de 11 kinderen van Theo Hulsebosch en Bets 
d’Hane. Vader had een tuindersbedrijf. Na 7 klassen en 3 maanden opleiding kwam 
ze in de kraamverpleging terecht. Met veel plezier heeft ze de moeders van ca. 300 
baby’s bijgestaan in de eerste dagen na de geboortes. Hard werken in grote gezinnen. 
Maar door haar rugklachten moest ze ander werk zoeken en zo kwam ze terecht in de 
pastorie in Amsterdam bij o.a. pastoor Vriesekoop. Toen hij werd overgeplaatst naar 
Wognum, verhuisde ze mee. In Wognum kwam ze door hun gezamenlijke vogelhobby, 
Piet Kroon tegen, waar ze na een korte verkeringstijd, op 15 augustus 1976 mee 
trouwde. Totdat pastoor Vriesekoop naar Sweelinckhof ging, woonden ze samen in de 
pastorie, met het kerkwerksterswerk en bloemschikken, daarna kochten ze hun huis aan de Schoutsplaats. 
Ze waren druk met hun hobby’s: vogels, vliegtuigen, borduren, grote legpuzzels, zwemmen in het Molenbad.  
Ook gingen ze op vakantie naar de broer van Riet, die als pater in Atalaya, Panama meewerkte aan een 
landbouwschool voor jongeren, een project dat later ook gesteund werd door de Hieronymusparochie.  
Toen de trap naar boven te moeilijk werd door de artrose, verhuisden ze in 2011 naar de Berkenhof in 
Berkhout. Daar kwam een actief stel binnen, dat met alles meedeed en zo snel inburgerde. Piet overleed in 
januari 2016 en Riet bleef achter met Rocus de papagaai. Maar ook die overleed, 45 jaar oud en het werd 
stiller in huis en de gezondheid langzaam minder. De coronatijd duurde lang. De verzorging deed zijn best, 
maar kon ook niet verhinderen dat het kaarsje langzaam uit ging. De ziekenzalving door pastoor Nico Knol 
maakte ze nog bewust mee, maar op 6 juli sloot zij haar ogen voorgoed.  
Bij de uitvaart was ze weer even op een vertrouwde plek: de Hieronymuskerk in Wognum.  
 
 

 
 

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

 
Wanneer u achter een viering een koor ziet staan, betekent dit dat een kleine afvaardiging van 

het koor de viering zal opluisteren. Dit vanwege de maatregelen van het RIVM 
ivm met het Coronavirus. Voor een meest actueel vieringenoverzicht verwijs ik u naar onze 
website www.rkemmausparochie.nl. 
 

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 22 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Za 22 augustus 19:00 uur H. Hieronymus Woord- en Communie M. Vriend  

Nibbixwoud Zo 23 augustus 10:00 uur St. Cunera Woord- en Communie M. Vriend  

Nibbixwoud Di 25 augustus 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 27 augustus 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 29 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Za 29 augustus 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie. MIVA-deurcollecte. Álvaro   

Nibbixwoud Zo 30 augustus 10:00 uur St. Cunera Eucharistie. MIVA-deurcollecte. Álvaro  Mannenkoor 

Nibbixwoud Di 1 september 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 3 september 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 5 september 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 5 september 19:00 uur St. Cunera Woord- en Communie H. van Engen Cunerakoor 

Wognum Zo 6 september 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie H. van Engen Cantorij 

Nibbixwoud Di 8 september 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 10 september 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 12 september 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 12 september 19:00 uur St. Cunera Woord- en Communie T. Slaman Jubilatekoor 

Wognum Zo 13 september 10:00 uur H. Hiëronymyus Woord- en Communie A. van Straaten Sylvidakoor 
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Nibbixwoud Di 15 september 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 17 september 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 19 september 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 19 september 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Cunerakoor 

Wognum Zo 20 september 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie. 50 jaar H. 

Hiëronymuskerk. Plaatsen 

reserveren. 

Pastores 

Koning, Knol 

en Álvaro 

Sylvidakoor 

Nibbixwoud Di 22 september 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 24 september 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 26 september 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 26 september 19:00 uur St. Cunera Viering vervalt    

Wognum Zo 27 september 10:00 uur H. Hiëronymus Oecumenische viering  

met het ‘Vierkant’. Vredesviering 

 H. van Engen Sylvidakoor 

Nibbixwoud Zo 27 september 10:00 uur St. Cunera Oecumenische viering met 

‘Thomasgemeente’ in Oostwoud, 

Oosteinde 44. Vredesviering. 

Ina 

Broekhuizen  

en C. Hoogland 

Cantorij 

Nibbixwoud Di 29 september 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 1 oktober 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 3 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Za 3 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Lourdesviering. Woord- en 

Communie. Gezamenlijke viering 

M. Vriend Sylvidakoor 

Nibbixwoud Zo 4 oktober 10:00 uur St. Cunera Viering vervalt    

Nibbixwoud Di 6 oktober 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 8 oktober 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 10 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Za 10 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Nibbixwoud Zo 11 oktober 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  Jubilatekoor 

Nibbixwoud Di 13 oktober 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 15 oktober 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 17 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Za 17 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie Deurcollecte 

Wereldmissdag. 

T. Breeuwsma   

Nibbixwoud Zo 18 oktober 10:00 uur St. Cunera Woord- en Communie. Deurcollecte 

Wereldmissdag. 

T. Breeuwsma Mannenkoor 

Nibbixwoud Zo 18 oktober 19:00 uur St. Cunera Marialof. Gebedsviering. Álvaro Cunerakoor 

Nibbixwoud Di 20 oktober 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 22 oktober 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Vr. 23 oktober 19:00 uur St. Cunera Vormen. Woord- en gebedsviering Mgr. Hendriks 

en Álvaro 

 

Wognum Za 24 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Za 24 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Nibbixwoud Zo 25 oktober 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Cunerakoor 

Wognum Zo 25 oktober 12:45 uur H. Hiëronymus 1e Communieviering. Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Zo 25 oktober 13:30 uur St. Cunera Eucharistie. 50-jarig huwelijksviering 

Piet en Ilia Klaver-Karsten 

Eigen pastoor.  

Wognum Zo 25 oktober 14:45 uur H. Hiëronymus 1e Communieviering. Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Di 27 oktober 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 29 oktober 10:00 uur H. Hi:eronymus Eucharistie Álvaro  
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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 
Zondag 6 september: 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; 
Ko Rinkel; Thaam en Marie Wit; Simon en Gré 
Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Siem 
Blauw en zijn dierbaren; Wim en Tiny Boots-
Romein; Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; 
familie Klaver-Koopman; Jaap en Trien Koppes-
Gieling en zegen over hun gezin; Piet Romein; 
Jaap en Lies Tool-Ootes; Martien en Willy Pronk-
Vriend; Tiny Tool-Huisman en zegen over haar 
gezin; Piet Tool en overleden familieleden; 
Cornelis en Margaretha Wijnker-Veeken ,Tom en 
zegen over het gezin; Martien Rinkel; Arie en 
Truus Laan-van Westen en Kees; Klaas Weel; 
Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over 
hun gezin; 
 
Zondag 13 september: 
Adrie Smit; Piet Romein; Martien en Willy Pronk-
Vriend; Jan en Trees Ootes en overleden 
familieleden; Klaas Weel; Antoon en Riet de Wit-
Molenaar en zegen over hun gezin; 
 
Zondag 20 september: Viering 50 jaar bestaan 
Hieronymuskerk; 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; 
Overleden ouders Besseling-Huijberts; Lex en Nel 
Dijkstra-Hes; Overleden familie Hand-
Commandeur; Kees en Marie Heddes-Kaandorp; 
Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet 
Sjerps-Janmaat en overleden familieleden; Piet en 
Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; 
Antoon en Riet Schipper-Wever; Klaas Weel; 
Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over 
hun gezin;    
 
Zondag 27 september: Vredesviering 
Wim en Tiny Boots-Romein; Riet Blauw-Zandvliet; 
Marie Kamp en levende en overleden familie 
Kamp-op den Kelder; Arie en Corrie Loos en 
overleden familie; Rem en Emmy Rood-Pronk, 
Jaap en Lies Tool-Ootes; Martien en Willy Pronk-
Vriend; Adrie Smit, Johannes Blauw en Hillegonda 
Blauw-Wit; Overleden familie van Baar-Punt, 
Antoon en Riet Schipper- Wever, Marien Rinkel, 

Klaas Weel; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en 
zegen over hun gezin;  
 
Zaterdag 3 oktober Sweelinckhof: 
Jaap Ursem en Marco Jaap en Riet Sjerps-
Janmaat en overleden familie; 
 
Zaterdag 3 oktober: 
Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian 
en Siem; Siem Blauw en zijn dierbaren; Jan en 
Truus van Diepen-Kaak en Annet; Nic Kaldenbach; 
Familie Klaver-Koopman; Jaap en Trien Koppes 
en zegen over hun gezin; Piet Romein; Lies en 
Jaap Tool-Ootes; Jaap Ursem en Marco ;Martien  
en Willy Pronk-Vriend; Piet en Frieda Bleeker-
Neefjes en zegen over hun gezin; Wim en Tiny 
Huibers-Komen Jan en Marie Huiberts-Snoek; 
Cornelis en Margaretha Wijnker-Veeken, Tom  en 
zegen over het gezin; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar 
en zegen over hun gezin; Antoon en Riet Schipper-
Wever; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen 
over hun gezin; 
 
Zaterdag 10 oktober Sweelinckhof: 
Piet en Lies Zuiker, dochter Lizet en hun gezin; 
Adrie  Smit; Siem en Cees Rinkel;                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Zaterdag 11 oktober: 
Piet en Lies Zuiker, dochter Lizet en gezin; Roelof 
en Nelie Kamp-Overboom; Annet Langedijk; Piet 
Schoenmaker en overleden familie; Martien en 
Willy Pronk-Vriend; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en 
zegen over hun gezin; Antoon en Riet de Wit-
Molenaar en zegen over hun gezin; 
 
Zaterdag 17 Oktober Sweelinckhof:  
Arie en Corrie Loos en overleden familie; 
 
Zaterdag 17 oktober:   
Adries Hoogewerf; Martien en Willy Pronk-Vriend; 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; 
Tiny Tool-Huisman en zegen over haar gezin; Arie 
en Truus Laan-van Westen en Kees; Antoon en 
Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; 
 
 
 

http://livestream.rkemmausparochie.nl/
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Zaterdag 24 oktober Sweelinckhof: 
Overleden ouders Rinkel-Bakker Jan en Piet Cees 
Ko Siem en Martien; 
 
Zaterdag 24 oktober: 
Lizet Groot-Zuiker; Kees en Marie Heddes-
Kaandorp; Qrijn en Gré Kroon-Ruiter; Arie en 

Corrie loos en overleden familie; Rem en Emmy. 
Rood-Pronk; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie 
Smit; Corné Stam; Truus en Gré Beerepoot-
Schouten en Brigitje; Antoon en Riet de Wit-
Molenaar en zegen over hun gezin.  

 
Misintenties St. Cunerakerk 
Zondag 30 augustus 2020: 
Alie Conijn; Aad Karsten; Anita Buis en allen die 
haar dierbaar zijn; Pé Goedhart; Agatha en Ferry 
Vleerlaag en Jozef Karsten; Tom Broersen; Ans 
Berkhout-Grippeling; Cor Ligthart; Niek Vlaar en 
overleden ouders; Piet en Vera Knol-Groot; 
 
Zaterdag 5 september 2020: 
Nico Kok; Arie Smit; Vader, moeder, Ko, Jaap, Riet 
en John Verlaat en zegen over de gezinnen; 
Petrus Hoogland en Catharina Hoogland-Wenker 
en Theo; Johan Schaapherder; 
 
Zaterdag 12 september 2020: 
Dennis Kroon en overleden familieleden; Jaap 
Huisman Ariezoon en overleden ouders; Kees 
Kroon; Gré de Beer-Weel; Johannes Koopman en 
overleden familie Koopman-Stolwijk; Cor en Mart 
Koppes-Kuip; 
 
Zaterdag 19 september 2020: 
Jan en Mart Sachs-Buis; Cor Koomen en zegen 
over zijn gezin; Overleden familie Schoenmaker; 
Anneke Vleerlaag-Jonk; Willem Vriend; Theo op 
den Kelder en zegen over de gezinnen; Nic. Weel 
en zegen over zijn gezin; 
 
Zaterdag 26 september 2020: 
Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos 
en familie; Alie Conijn; Aad Karsten; Pé Goedhart; 
Nic en Lies Commandeur-Machtel; Agatha en 
Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Joop en Alie van 

Zelm-Molenaar; Dirk van Zelm; Bert en Greet 
Schouten-de Haan; Jaap Hoogland en zegen over 
zijn gezin; Niek Vlaar en overleden ouders; fam. 
Schouten-van Blokland en zegen over de 
gezinnen; 
 
Zondag 4 oktober 2020: 
Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Cor Koomen 
en zegen over zijn gezin; Nico Kok; Tom Broersen; 
Jan en Agnes Knol-Ettes en zegen over hun gezin; 
Petrus Hoogland en Catharina Hoogland-Wenker 
en Theo; Overleden ouders Verbeek-Smit; 
 
Zondag 11 oktober 2020: 
Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; Piet en 
Vera Knol-Groot; Anita Buis en allen die haar 
dierbaar zijn; Kees Kroon; Willem Vriend; 
 
Zondag 18 oktober 2020: 
Gerda Berkhout-Bennis; Joop Karsten en zegen 
over zijn gezin; Overleden familie Schoenmaker; 
Ans Berkhout-Grippeling; Anneke Vleerlaag-Jonk; 

Gerard Vlaar; 
 
Zondag 25 oktober 2020: 
Alie Conijn; Gré de Beer-Weel; Cor Koomen en 
zegen over zijn gezin; Pé Goedhart; Tiny op den 
Kelder-Breed; Arie Smit; Bert en Greet Schouten-
de Haan; Niek Vlaar en overleden ouders; Johan 
Schaapherder. 

 

 
Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen:  
In het bijzonder bidden wij voor Ben Stam, Tonia Bleeker-Dekker, Riet Kroon-Hulsebosch, Frans Berkeveld, 
Riet Smit-Bruinsma, Tiny Bleeker-Ooijevaar en Annie Grippeling-Doodeman (locatie H. Hiëronymus) en  
Maria Weeber, Jos de Vries, Kathy Lakeman-Veeken en Toos Doodeman-Koning (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. 
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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. 
 
Kerkwerksters Wognum 
Let op; we zijn weer begonnen 
Groep 6   1 september  19.00 uur 
Groep 1 10 september      9.00 uur 
Groep 2 16 september  13.00 uur 
Groep 3 22 september      9.00 uur 
Groep 4 30 september  13.00 uur 
Groep 5   6 oktober   19.00 uur 
Groep 6 13 oktober   19.00 uur 
Groep 1 22 oktober       9.00 uur 
 

Agenda Nibbixwoud 
Donderdag 3 september  19:30 uur coördinatie Cunera 
Donderdag 10 september 09:00 uur kerkwerksters, groep 1 
Woensdag 16 september 09:00 uur koperpoetsers  
Donderdag 17 september 20:00 uur jaarvergadering Begrafenisvereniging  
  St. Cunera (in pastorie) 
Dinsdag 22 september 19:00 uur jaarvergadering Klussengroep 
Woensdag 30 september  09:00 uur kerkwerksters, groep 2 
 15:00 uur bezoekgroep 
Woensdag 21 oktober  09:00 uur kerkwerksters, groep 3 
 09:00 uur koperpoetsers  
 

Gevonden: 
In de kerk van de locatie St. Cunera zijn onlangs twee voorwerpen blijven liggen: 

- Een gouden (goudkleurige) ketting met hanger 
- Een blauw notitieboekje 

U kunt hierover contact opnemen met het secretariaat, geopend op dinsdag- en woensdagmorgen. 

 
Mededelingen voor alle locaties 

Evaluatie vieringen afgelopen periode in de 
Emmausparochie (18 augustus 2020) 
Vanaf 1 juli jl. mochten onze beide kerken weer 
onder strikte instructies bezoekers tijdens de 
vieringen ontvangen. Helaas mag dit in het 
Sweelinckhof nog steeds niet. Dit alles vanwege 
het Coronavirus. Ondanks de welverdiende 
vakantie van onze pastor Álvaro Rodriguez Luque 
konden onze vijf lekenvoorgangers de gehele 
zomerperiode alle weekenden in beide kerken 
mooie vieringen brengen. In de Cunera werden de 
vieringen muzikaal ondersteund door delen (8 
personen) van de koren, hetgeen zeer werd 
gewaardeerd door de kerkbezoekers. In de 
Hieronymus werd de ondersteuning verzorgd door 
de Cantorij, zoals gebruikelijk in de 
zomermaanden, maar ook met CD muziek. Veel 
variatie was er door alle verschillende inspirerende 
voorgangers. Ter gelegenheid van het 50-jarig 

huwelijksfeest van het echtpaar Cor en Elly 
Hoogland-Dumay was er een mooie viering in de 
Cunera. Via deze weg willen wij hem en zijn vrouw 
met dit heugelijke feit alsnog feliciteren. Het was 
jammer dat niet het gehele Cunerakoor mocht 
zingen, 8 zangers is het maximum, en we zijn met 
zijn allen verantwoordelijk voor de gezondheid van 
elkaar en de parochianen. 
 
De periode van maart tot 1 juli waren we 
aangewezen op de Livestream in de 
Hieronymuskerk. Veel medewerking werd 
geleverd door een aantal kerken van de 
Waterkant: Hoogwoud, De Weere, Spanbroek, 
Obdam en natuurlijk onze eigen kerken de Cunera 
en de Hieronymus. Ook de protestantse gemeente 
Het Vierkant verzorgde hun vieringen vanuit de 
Hieronymus tot 1 juli. We kregen vele volgers, en 
met name was de reactie van de bewoners van het 
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Sweelinckhof heel positief. De Coronamaatregelen 
worden goed in acht genomen. Bezoekers 
desinfecteren hun handen, schrijven hun naam op 
de lijst en gaan op goede afstand van elkaar zitten. 
De Communie wordt uitgereikt met een pincet 
vanachter een hoestscherm. Veilig, maar wel even 
lastig voor de voorganger. Deze week, 18 
augustus zijn de voorgangers weer aan tafel 
geweest om het rooster van vieringen voor het 4de 
kwartaal te maken. We hopen dat er geen tweede 
Coronagolf komt zodat we met de huidig 
toegestane aantal bezoekers mogen blijven 
vieren. Zoals het er nu uitziet zal dit patroon nog 
wel een tijdje gaan duren.Toch hopen we u allen 
weer mooie vieringen de komende periode te 
kunnen brengen. 

Namens de Parochieraad, Hans van Engen 

 
Communie bij u thuis 
Verschillende mensen, vooral ouderen, zijn op dit 
moment vanwege de Corona niet in de 
gelegenheid onze kerk te bezoeken. In het 
Sweelinckhof is het nog niet mogelijk de wekelijkse 
vieringen op zaterdag 10.30 uur te houden. We zijn 
de afgelopen week wel weer begonnen met de 
wekelijkse eucharistieviering op dinsdag 10.00 uur  
in de Cunera en op donderdag  om 10.00 uur in de 
Hieronymuskerk. Ook bestaat de mogelijkheid om 
de communie bij u thuis te laten brengen. Als u belt 
met pastor Álvaro 06-87375420 of met het 
secretariaat Wognum: 06-82666688 dan kunt u 
zich opgeven om de communie thuis te ontvangen.  
Pastor Álvaro komt de communie dan bij u thuis 
brengen. Ook heb ik de vraag gekregen van 
bewoners van het Sweelinckhof of het mogelijk is, 
de wekelijkse vieringen in de Hieronymus te 
bezoeken. Voor de feestelijke Hoogmis op 20 
september komt er in het Sweelinckhof een 
reserveringslijst langs waarop u kunt aangeven dat 
u die viering graag wilt bijwonen. Als u vervoer 
nodig heeft, laat het ons even weten. 
Verder zijn onze vieringen in de Hieronymus altijd 
via livestream te volgen. In het Sweelinckhof wordt 
deze viering via Sweelinckhof-TV uitgezonden. 
Thuis kunt u de vieringen volgen via: 
livestream.rkemmausparochie.nl . 

Vriendelijke groet, Hans van Engen 

 
Hervatten Eerste Heilige Communie 
Hieronymuskerk te Wognum 
Ook de Eerste Heilige Communieviering hebben 
wij dit voorjaar af moeten zeggen. De kinderen 
zaten al ver in het project. 
Gelukkig zijn de versoepelingen afgegeven en 
mag de kerk weer gasten ontvangen. Wij als 

werkgroep hebben samen met Pastor Alvaro de 
mogelijkheden besproken om de kinderen toch dit 
jaar hun Eerste Heilige Communie te laten doen 
weliswaar op aangepaste wijze. 
Alle ouders hebben een brief ontvangen waarin wij 
aangeven dat wij de intentie hebben om zondag 
25 oktober de communieviering te organiseren op 
aangepaste wijze. 
Tegen die tijd zullen wij jullie als mede parochianen 
en dorpsgenoten op de hoogte stellen hoe we dit 
vorm gaan geven conform de richtlijnen die op dat 
moment zullen gelden. 
Wij hopen dat op deze wijze een ieder toch terug 
kan kijken op een feestelijk Eerste Heilige 
Communieviering! 
 
In 2021 GEEN Eerste Heilige Communie 
Wegens de terugloop van het aantal 
Communicanten in Wognum en Nibbixwoud is er 
besloten om in 2021 GEEN Eerste Heilige 
Communie te laten plaats vinden. In 2022 zullen 
de kinderen van groep 4 EN groep 5 zich weer 
kunnen aanmelden  
We hopen wel tegen die tijd dat er ouders zijn die 
met ons mee willen kijken en het van ons willen 
gaan overnemen omdat 2022 wel het jaar wordt 
dat wij als werkgroep de laatste keer de Eerste 
Heilige Communie gaan organiseren. 
 In overige kleine dorpen om ons heen hanteren zij 
al langere tijd om eens in de 2 jaar Eerste Heilige 
Communie te doen. 
Blijf allen gezond! 

Vriendelijke groeten namens, 
De werkgroep Eerste Heilige Communie 

Barbara, Patricia, Marieke en Mariska 
 

MIVA deurcollecte 
Op zaterdag en zondag 29 en 30 augustus wordt 
er bij onze beide kerken een deurcollecte 
gehouden. De opbrengst gaat dit jaar naar de 
medische zorg voor vluchtelingen in Bangladesh. 
Een miljoen Rohingya vluchtelingen leven hier 
dicht op elkaar in de grootste vluchtelingenkampen 
van Bangladesh. Zij moeten  dezelfde 
voorzieningen gebruiken en vanwege een 
lockdown valt alle hulp bijna weg. Daarom is uw 
steun hard nodig! De MIVA is een organisatie die 
zich inzet om vervoer en communicatie te 
bevorderen in ontwikkelingslanden en houdt elk 
jaar een deurcollecte. U kunt natuurlijk ook uw 
bijdrage en steun rechtstreeks overmaken op   
NL42INGB 000 002950 o.v.v. MIVA collecte 2020 

De Parochieraad
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Locatie H. Hiëronymus 

50 jaar Hieronymuskerkgebouw 
Programma 20 september 2020 
Op zondag 20 september viert onze 
Hieronymusgemeenschap dat hun huidige 
kerkgebouw al weer 50 jaar geleden is gebouwd. 
Het is inmiddels al weer het zevende kerkgebouw 
vernoemd naar de Heilige Hieronymus in 
Wognum. De toenmalige pastoor Stammeijer heeft 
samen met zijn parochianen in de zestiger jaren 
een geweldige prestatie geleverd om dit gebouw 
van de grond te krijgen. Wij schreven daar reeds 
eerder over in de Verbinding en de Walhalla. De 
werkgroep die het feest voor dit heugelijke feit zou 
organiseren en reeds lang van te voren plannen 
had bedacht, moest echter alle festiviteiten door 
het Coronavirus tot een minimum beperken. Alleen 
een feestelijke Hoogmis met drie heren. Pastor 
Koning, pastor Knol en pastor Álvaro gaan voor in 
de eucharistie. Voor de muzikale ondersteuning is 
een klein deel van het Sylvidakoor gevraagd. De 
bloemschikkers zijn gevraagd de kerk feestelijk te 
versieren en de kosters mogen het zilver gaan 
poetsen. Dit alles onder het uitdrukkelijke 
voorbehoud dat de viering maximaal 100 mensen 
op Corona afstand van 1,5 meter op 20 september 
nog steeds van kracht is. Mocht er een tweede 
Coronagolf ontstaan, kunnen de plannen alsnog 
worden gewijzigd. 
Het programma: Onthulling van het 
schoongemaakte schilderij van Hieronymus 
10.00 uur aanvang feestelijke Hoogmis. 
Muzikale ondersteuning door een deel van het 
Sylvidakoor 
Als u deze viering wilt bijwonen dan dient u vooraf 
te reserveren. Dat kan:  
-voor de vaste bezoekers van de vieringen op een 
intekenlijst die ligt in de kerk op zaterdag 29 
augustus, en zondag 6 september  
-vanaf donderdag 10 september via de email en de 
telefoon van het secretariaat Wognum: 06-
82666688 of email: 
secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl 
Wie het eerst komt, wie het eerst aan de beurt is, 
vol is vol. 
Cadeautip: 
Bij een feest hoort een cadeau! Er is natuurlijk 
nagedacht over een cadeau. Zeker in deze tijd is 
de kerk toe aan een aantal aanpassingen, 
verbeteringen en verfraaiingen. De parochieraad 
wil graag nog dit jaar de noodzakelijke moderne 
verwarming aanschaffen, die ook nog eens 60% 
kostenbesparend de oude CV moet vervangen. 
Maar ook wordt er gedacht aan voorzieningen voor 
condoleance en uitvaarten. Hiervoor kunt u het 
hele jaar en ook nog volgend jaar een bijdrage 

storten op de bankrekening van:  De Vrienden van 
de Hieronymuskerk NL31RABO 0348096607 
Als u wat kunt missen voor onze gemeenschap 
stellen wij dat zeer op prijs!  

Hartelijk dank, de Parochieraad 

 
Lourdesfonds Wognum 
Door het coronavirus zijn vele grote en kleine 
evenementen waar ook ter wereld niet 
doorgegaan. Iedere dag zien we hoe dit virus zich 
nog steeds verspreid. 
We moeten ons daarin schikken wat niet altijd 
makkelijk is.  
Zo ook is het vanaf maart stil in Lourdes. 4 miljoen 
bezoekers komen daar jaarlijks, dus kunt u wel 
nagaan hoe stil het daar is. 
Jammer voor de vele pelgrims, en hun 
begeleiders, die door het Coronavirus dit jaar niet 
mogen afreizen naar Lourdes. 
Het samenzijn daar met zoveel gelijkgestemden is 
een van de wonderen van Lourdes. Daar willen wij 
ons voor inzetten. 
Bij het Lourdescomité Wognum is dan ook de 
vraag gerezen hoe gaan we verder? Nog een jaar 
Lourdes dicht? Vragen die nog openstaan. 
Wel weten we dat we dit jaar geen deurcollecte 
mogen houden volgens het RIVM. 
Wij willen daarom in oktober bij iedere donateur 
een brief aanbrengen met daarin een uitnodiging 
voor donatie en het bankrekeningnr. van het 
Lourdesfonds. 
U kunt door € 2,50 over te maken op IBAN nr. 
NL05rbrb0939522446 t.n.v. G.J. Stam-Delemarre, 
Lourdesfonds Wognum ondersteunen.  
Wij hopen dat in 2021 alles weer bij het “oude “ is 
zodat wij weer parochianen kunnen uitnodigen. 

 
Oktober Mariamaand 
Op 3 oktober is er om 10.00 uur een 
Maria/Lourdesviering in de Hieronymuskerk 
Volg de instructies op die achter in de kerk zijn 
aangegeven. 

Vriendelijke groet, 
Truda Stam en Marijke Wittenberg 

 
In tijden van nood leert men bidden. Dat gaat nog 
steeds op. Want hoewel Kerken dicht zijn voor 
Misvieringen, ontstaan bijna-files bij en in de 
Mariakapelletjes in Kerken en openlucht. Mensen 
grijpen weer naar de Rozenkrans, Mariabeelden 
worden van zolder gehaald, op internet gegoogeld 
naar de tekst van het Onze Vader en het Wees 
gegroet, tijden kunnen veranderen en soms heel 
rap, Corona laat het zien. 
 

  

mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
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Locatie St. Cunera 

Berichtje van het Lourdesfonds 
Nibbixwoud 
Wat een vreemde tijd maken we nu met elkaar 
door. Een bizar virusdeeltje heeft de hele wereld in 
haar greep. Corona bepaalt nu “het nieuwe 
normaal” wat geen fijn gevoel geeft, laten we 
hopen dat het toch tijdelijk is en we over een poosje 
elkaar weer kunnen vastpakken bij lief en bij leed. 
Ook in Lourdes was het angstaanjagend stil, geen 
pelgrims in de diensten, geen lichtprocessies en 
geen waterflesjes die bij de kraantjes gevuld 
worden. Heel erg vreemd allemaal. 
Normaal gesproken kloppen onze vrijwilligers in 
mei bij u aan voor een kleine bijdrage zodat we 
iemand uit onze omgeving de bedevaart naar 
Lourdes kunnen laten maken. Vanwege alle 
richtlijnen van het RIVM is dat dit jaar dus niet 
mogelijk geweest. Toch willen wij u via deze weg 
vragen of u misschien een bijdrage zou willen 
overmaken op onze rekening zodat wij volgend 
jaar meerdere pelgrims kunnen uitnodigen.  
Dit is dan mogelijk op bankrek.nr.  
NL91RABO0132412535  t.n.v. A.M. Spruit-Vriend 
inzake Lourdesfonds. 
Volgend jaar kunnen we hopelijk weer met elkaar 
naar Lourdes, want de Bron blijft stromen, het 
water blijft zijn kracht geven en Maria blijft daar 
aanwezig om te luisteren naar wat in ons leeft.  
Blijf voor elkaar zorgen en blijf gezond. 

Hartelijke groeten, Tiny Immen en Ans Spruit  

 
Maria Hemelvaartviering op zondag 16 
augustus in onze Cunerakerk 
Wat jammer dat de kerkbezoekers, en dat waren 
er veel, niet mee mochten zingen met het 8-
koppige Jubilatekoor. Zij zongen op veilige afstand 
van elkaar o.l.v. dirigente Marjo en organiste 
Mayling. 
In deze viering, voorgegaan door pastor Alvaro, 
gelukkig weer gezond teruggekeerd na een 
bezoek aan zijn ouders in Spanje, zong het koor 
uitsluitend Marialiedjes, o.a. Ave Maria, Wees 
gegroet o Sterre, Wij groeten U, o Koningin. 
Het valt niet mee met zo’n klein koor, waarin de 
zenuwen parten spelen, te zingen, maar na een 
repetitie op woensdag vooraf ging het goed. De 
reacties uit de kerk waren warm! 
In de lezingen stond de vrouw centraal: Uit de 
Openbaring van Johannes een vrouw in 
barensnood en in het evangelie volgens Lucas 
bracht Maria een bezoek aan haar nicht Elisabeth, 
allebei verwachtten zij een kind. 
Pastor Alvaro eerde alle moeders en vrouwen en 
na afloop van de viering kregen zij een mooie roos 
uitgereikt, een prachtig gebaar. 
 

De Jubilate koorleden gingen nog niet naar huis, 
wij waren uitgenodigd om koffie te drinken in de 
pastorietuin. Ook de partners waren welkom 
We zaten aan lange tafels, op gepaste afstand, na 
te praten en waren blij elkaar weer te ontmoeten. 
Voorzitter Marga memoreerde in haar woordje het 
wel en wee van de leden. Wanneer we weer als 
volledig koor bij elkaar mogen komen is met de 
coronabeperking nog niet bekend maar we hopen 
met z’n allen dat dat spoedig mag zijn. 

Nel Vlaar secr.  
 
Jaarlijkse Vredesweek viering dit jaar in 
Oostwoud 
Het is al vele jaren een traditie dat de THOMAS 
gemeente en de Cunerakerk in de vredesweek 
gezamenlijk een oecumenische viering houden. 
Voorheen in de loop van die week een 
vredesvesper, nu al enkele jaren een 
weekendviering om beurten in Nibbixwoud en 
Oostwoud.  
Dit jaar op zondag 27 september om 10.00 uur in 
de mooi gerestaureerde kerk van Oostwoud, aan 
het Oosteinde. In de viering wordt voorgegaan 
door Ina Broekhuizen-Slot en Cor Hoogland. Een 
speciaal samengestelde cantorij zal de liederen 
verzorgen. Het landelijk thema is ook hier 
overgenomen: “Vrede verbindt verschil”. 
Misschien juist in deze “Coronatijd” worden 
verschillen wat meer zichtbaar, maar hoe kunnen 
we hier mee omgaan. We zullen dit overdenken 
deze zondagmorgen, maar we zullen ook bidden, 
luisteren naar muziek, maar vooral in vrede samen 
zijn. 
Dit is één van de drie jaarlijkse oecumenische 
diensten die een groot gebied bestrijken. Gelukkig 
is er wel ruimte om de RIVM maatregelen in acht 
te nemen. In Nibbixwoud is er op dat tijdstip geen 
viering, maar een ieder is van harte in Oostwoud 
uitgenodigd deze viering bij te wonen.  
 

Allerzielen in Coronatijd 
De gedenk- en gebedsviering op 2 november 
“Allerzielen”, staat elk jaar weer volop in de 
belangstelling. We hebben dan over het algemeen 
een vrijwel volle, of meer dan volle kerk. 
Het is inmiddels wel duidelijk dat de beperkingen 
door de Corona dan ook nog steeds van kracht 
zijn.  
Daarbij komt dat we dit afgelopen jaar van veel 
mensen afscheid hebben moeten nemen, 
waardoor ook veel nabestaanden deze dienst bij 
willen wonen. Het is onmogelijk al deze mensen op 
2 november in de kerk te ontvangen. Daarom is er 
gekozen voor twee Allerzielenvieringen.  
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Op zondagmorgen 1 november 10.00 uur is de 
eerste viering en maandagavond 2 november 
19.00 uur is de tweede viering.  
Nabestaanden van overledenen worden voor één 
van de twee vieringen uitgenodigd. Er blijft dan wat 
ruimte voor parochianen die op basis van 
intekening één van deze vieringen bij kunnen 
wonen.  

Alle details hierover kunt u vinden in de volgende 
uitgave van “De Verbinding”. 
Zoals gebruikelijk wordt de Allerzielenviering 
verzorgd door de avondwakegroep. Voor vragen 
kunt u ook daar terecht, maar alle wijzigingen 
worden gepubliceerd, en/of in de kerk 
medegedeeld. 

Namens de avondwakegroep; Cor Hoogland.  
 

 
Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

Nieuws vanuit Zwaagdijk-West 
Aangezien de volgende Verbinding half oktober 
uitkomt, willen we nu alvast bekend maken dat de 
Allerzielen viering dit jaar op zondag 1 november 
gevierd gaat worden. 
Waar en hoe we dit gaan vormgeven maken we in 
oktober bekend. Dus houd De Verbinding dan 
goed in de gaten. Maar u begrijpt dat het dit jaar 
vanwege de corona anders gaat.  

Namens de avondwake groep, 
 Edy, Margriet, Lucella en Monie  

 
Informatie folders 
Er zijn huis aan huis de afgelopen periode 2 folders 
bezorgd, of worden binnenkort bezorgd, van uw 
parochie. Een informatiebrochure van de R.K. 
Emmausparochie, met actuele informatie.  
En een van Stichting vrienden van de Cunerakerk 
en een van de Hieronymuskerk. Hierin wordt 
uitgelegd wie zij zijn en wat het doel van de 
stichting is.Wij hopen dat iedereen deze folders 
met aandacht zal lezen en bewaren. 
Mocht u hierover vragen hebben, dat kunt u de 
desbetreffende personen hierover contacten. 
 
Jaarvergadering begrafenisvereniging St. 
Cunera 
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van 
de jaarvergadering van begrafenisvereniging  
St. Cunera op donderdag 17 september a.s. om 
20.00 uur in de pastorie van de St. Cunerakerk te 
Nibbixwoud. 
De agenda: 

1. Opening  
2. Mededelingen 
3. Notulen van de algemene 

ledenvergadering dd. 7 mei 2019 
4. Jaarverslag. 
5. Financieel verslag 
6. Verslag kascontrole 2019 en benoeming 

kascommissie 2020 
7. Bestuursverkiezing. Gerard Broersen is 

aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur 

draagt Monique van Zelm voor als nieuw 
bestuurslid 
Pauze 

8. Vaststellen contributie 2021 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

Met vriendelijke groeten,  
Annemiek Schouten-Weel 

Secretaris 

 
Zomerwandeling 
Franciscaanse Beweging Noord Holland Noord 
zaterdag 12 september 2020 
Na een lange periode van beperkte contacten 
verlangen we weer om elkander te ontmoeten. Het 
beste kan dat in de buitenlucht met in achtneming 
van de regels die dan gelden. Daarom gaan we 
weer wandelen.  
Het thema van de wandeling is VRIJHEID. Onze 
gedachten gaan dan naar 75 jaar bevrijding. 
Bovendien worden wij ons ook bewust van de 
waarde van vrijheid vanwege de beperkingen in 
deze coronatijd. 
De wandeling start bij de H. Wulfram kerk, 
Kerkstraat 55, 1738 BJ in Waarland. Welkom voor 
de koffie/thee vanaf 9.30 uur. Parkeren kan op het 
pleintje voor de pastorie en langs de Kerkstraat en 
eventueel ook nog bij het naastgelegen dorpshuis. 
Er is op die morgen geen openbaar vervoer van 
Schagen naar Waarland.  Om 10.00 uur vertrekken 
we. We lopen door de dorpen Waarland en 
Oudkarspel, via dijken en, als het  droog weer is, 
ook over onverharde paden. Het is opengrond 
tuinbouwgebied met  hier en daar schapen. 
In het Allemanshuis, Dorpsstraat 878, in 
Oudkarspel kunnen we onze boterhammen 
opeten, waarna we een rondleiding krijgen door de 
Allemanskerk. Graag uw lunchpakket zelf 
meebrengen. De kosten voor de wandeling zijn € 
6, = p.p.  
Opgave bij jcj.verbruggen@quicknet.nl of via 
telefoon 0226-351951. Telefoon tijdens de 
wandeling 06-38604651. 

  

mailto:jcj.verbruggen@quicknet.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: 
 
VERSCHIJNING 2020 AANLEVEREN 
Donderdag 22 oktober  Vrijdag 16 oktober 
Donderdag 10 december  Vrijdag 4 december 

 
Na de zomerperiode proberen we langzaam aan 
weer onze activiteiten te gaan uitbreiden. Helaas 
nog niet zoals het was maar er wordt toch 
geprobeerd om op gepaste wijze bij elkaar te 
komen zover dat mogelijk is. 
Met als hoogtepunt de viering van 20 september 
waar het 50-jarig bestaan van de Hieronymuskerk 

wordt gevierd. Wij als redactie zijn nog steeds op 
zoek naar versterking voor het in elkaar zetten van 
De Verbinding. Mocht je handig zijn met Word en 
je hebt nog wat tijd om eens in de 4 maanden wat 
uurtjes hieraan te willen besteden, meld je aan bij 
onderstaande redactieleden. 

 
Redactie: 
Jolanda Velt         Postgalei 18       573357 

Coby Schouten        Woudhoek 8   573081 

Annemiek Schouten  Hauwert 17    202302 

 

 
 

Het volgende nummer van het Parochieblad 
verschijnt rond 22 oktober 2020. 
Kopij inleveren vóór vrijdag 16 oktober 
(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
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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
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

