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De coronapandemie is zeker nog niet ten einde. 
Dagelijks zijn er nieuwe uitbraken in ons land en 
er worden steeds meer nieuwe scherpe 
maatregelen genomen.  
 
Voor veel mensen in onze samenleving geldt dat 
zij niet alle activiteiten weer kunnen oppakken 
zoals vóór de coronatijd: we moeten grote 
groepen vermijden, thuiswerken is voor velen de 
norm, niet alles voelt even veilig, en het 
uitgaansleven blijft nog steeds beperkt. Heel wat 
mensen voelen door die situatie weliswaar nog 
steeds een spanning in hun dagelijks leven. We 
hadden niet kunnen denken aan het begin van 
het jaar dat we er zo door zouden worden 
bepaald en beïnvloed. En nu er in deze periode 
een tweede golf is, zie je bij veel mensen ook wel 
de angst van ‘niet nog een keer’, en ook wel de 
vermoeidheid ‘daar gaan we weer’ of ook wel de 
onzekerheid ‘hoe lang nog…” 
 
De Katholieke Kerk deelt de bezorgdheid van de 
overheid over het oplopende aantal besmettingen 
en de grote risico’s voor de volksgezondheid. De 
Kerk heeft vanaf het begin van de COVID-19 
pandemie haar verantwoordelijkheid genomen en 
besloten de coronamaatregelen van de overheid 
te volgen. Daarin zijn strikte maatregelen 
genomen om de kans op verspreiding van het 
coronavirus minimaal te houden. De kerk mag 
geen bron van besmetting zijn. 
 
In de afgelopen dagen heeft de overheid 
scherpere maatregelen genomen. Daar is aan 
kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het 
geloof te vieren en in de maand oktober het 
aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen 
naar dertig deelnemers en geen samenzang toe 
te staan. Op basis van onze katholieke mensvisie 

weten wij dat wij als mensen niet zomaar 
individuen zijn, maar personen met een 
wederzijdse verantwoordelijkheid in de 
gemeenschap die we elkaar vormen. Daarom 
doen wij in onze parochie er alles aan om u goed 
en veilig te ontvangen, om ons geloof samen te 
blijven vieren. We delen de zorgen om de 
verspreiding van het coronavirus. Dankzij de 
nieuwe technologieën mag uw parochie met u 
verbonden blijven. Op zoek naar nieuwe wegen, 
om dicht bij jou te zijn is het mogelijk op God en 
bij elkaar betrokken blijven. De Emmausparochie 
biedt de mogelijkheid om de kerkdiensten in de 
Hiëronymuskerk te Wognum en, vanaf 23 
oktober, de Cunerakerk te Nibbixwoud via 
livestream te volgen op:  
https://livestream.rkemmausparochie.nl 
 
Ik wil ook alle mensen bedanken die zich inzetten 
voor onze kerk in deze moeilijke tijd. Voor jullie 
tijd, hulp en zorgzaamheid voor onze parochie. 
Bedankt aan alle mensen die toch mogelijk 
maken dat de blijde boodschap van Jezus, zo 
nodig in deze tijden, bij u thuis mag komen, en 
dat de kerk een veilige plek mag zijn om ons 
geloof te vieren. 
 
In deze dagen wil ik jullie allemaal veel sterkte en 
Gods zegen toewensen. Deze situatie kan ons 
soms angstig en vertwijfeld maken en soms wordt 
het moeilijk om een goed uitzicht te zien. Laten 
wij vertrouwen in het geloof, het vertrouwen dat 
wij in zijn liefde geborgen zijn. 
 
Ik wens jullie allen vrede, rust, innerlijke vreugde 
en gezondheid in deze coronatijd! 
 

Hartelijke groet, Álvaro 

 

Gebed in tijden van coronavirus 

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.  
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken 
coronavirus.  
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, 
wij bidden voor hen om hoop en genezing.  
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw 
nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.  
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid 
van ons bestaan ervaren.  
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke 
voorzienigheid. Amen.  
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In Memoriam 
 

Irene Laan-Hopman  * 19 oktober 1940 - † 3 september 2020 
(Locatie St. Cunera) 
Ze werd geboren op Texel in het jaar dat de WOII was uitgebroken. Ze kreeg de 
naam Irene dat vrede betekent. Het heeft nog 5 jaar geduurd eer het vrede werd. Als 
klein kind maak je de oorlog niet bewust mee, maar uit de verhalen van haar familie 
wist Irene dat tijdens de opstand van de Georgiërs op Texel de familie aan de dood 
ontsnapt is. Ze kwam uit een hecht gezin en beleefde een gelukkige jeugd met haar 
zussen en broers. Irene heeft veel van de wereld gezien. Ze heeft reizen gemaakt 
naar alle werelddelen. Op één van haar skivakanties kwam ze Jan tegen. Ze kregen verkering en trouwden 
in 1982. Ze woonden met veel plezier aan de Dorpsstraat 97 en de band met de buren was heel hecht. In 
de uitvaartviering werd voorgelezen: ‘Martha en Maria’. Een lezing die paste bij Irene. Ze was zorgzaam 
voor Jan en buurkinderen en actief in het dorp en de kerk.  Bij de Zonnebloem bezocht ze zieken en 
alleenstaande ouderen. Ze hield gelukkig tijd over om met Jan op vakantie te gaan en samen hebben ze 
ook heel wat kilometers op de fiets afgelegd. 
Irene was een trouw lid van kerkkoor Jubilate. Helaas werd ze ziek, maar ze zong mee tot het niet meer 
ging. Dat was heel verdrietig. Toen moest voor Irene gezorgd worden en dat heeft Jan met liefde gedaan; 
eerst thuis en later in Lindendael. Bij haar afscheid zong het koor: “Leven kun je niet alleen…’’ een lied dat 
door Irene op het repertoire kwam te staan. Bij het verlaten van de kerk zong het koor ‘in Paradisum’: dat 
engelen je begeleiden naar het paradijs. Lieve Irene, rust in vrede. 
 

 
 

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 

Nibbixwoud Vr 23 oktober 19:00 uur St. Cunera Vormen 

Woord- en gebedsviering 

Mgr. Hendriks en 

Álvaro 

Tight Formation 

Wognum Za 24 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Za 24 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro Koor ‘Salezi’ uit 

Hoogwoud 

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  

Nibbixwoud Wo 28 oktober 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden    

Wognum Do 29 oktober 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 31 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Za 31 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Viering vervalt    

Nibbixwoud Zo 1 november 10:00 -  

12.00 

St. Cunera Allerzielen Openstelling. De 

mogelijkheid wordt geboden 

Avondwakegroep   
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uur om een kaarsje op te steken  

Wognum Zo 1 november 10:00 uur H. Hiëronymus Allerzielen Gebedsviering (voor 

parochianen) 

Avondwakegroep Parochieel 

Gemengd Koor 

Zwaagdijk-West Zo 1 november 19:00 uur Zwaagdijk-West Allerzielen Gebedsviering Avondwakegroep Mannenkoor 

Nibbixwoud Ma 2 november 19:30 uur St. Cunera Allerzielen Gebedsviering (voor 

familieleden overleden 

parochianen, op uitnodiging) 

Avondwakegroep Mannenkoor 

Wognum Ma 2 november 19:30 uur H. Hiëronymus Allerzielen Gebedsviering (voor 

familieleden overleden 

parochianen, op uitnodiging) 

Avondwakegroep Sylvidakoor 

Nibbixwoud Di 3 november 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 5 november 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 7 november 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 7 november 19:00 uur St. Cunera Eucharistie  Álvaro Jubilatekoor 

Wognum Zo 8 november 10:00 uur H. Hiëronymus Oecumenische viering 

Actie Schoenendoos 

 Ds. Van Ankeren 

en T. Breeuwsma  

Kinderkoor uit 

De Weere en 

Spierdijk 

Nibbixwoud Di 10 november 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 12 november 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 14 november 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 14 november 19:00 uur St. Cunera Woord- en Communie  C. Hoogland Cunerakoor 

Wognum Zo 15 november 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie  C. Hoogland Cantorij ??? 

Nibbixwoud Di 17 november 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 19 november 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 21 november 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 21 november 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  Tight Formation 

Wognum Zo 22 november 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro Sylvidakoor 

Nibbixwoud Di 24 november 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 26 november 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 28 november 10.30 uur Sweelinckhof  Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 28 november 19:00 uur St. Cunera  1e weekend van de Advent 

Woord- en Communie 

 M. Vriend Mannenkoor 

Wognum Zo 29 november 10:00 uur H. Hieronymus 1e weekend van de Advent 

Woord- en Communie 

 M. Vriend Parochieel 

Gemengd Koor 

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

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

Wognum Za 5 december 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Za 5 december 19:00 uur H. Hiëronymus 2e weekend van de Advent 

Eucharistie 

Álvaro 

 

  

Nibbixwoud Zo 6 december 10:00 uur St. Cunera 2e weekend van de Advent 

Eucharistie 

Álvaro 

 

Jubilatekoor 

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

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

Wognum Za 12 december 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Za 12 december 19:00 uur H. Hiëronymus 3e weekend van de Advent 

Woord- en Communie 

T. Breeuwsma  

Nibbixwoud Zo 13 december 10:00 uur St. Cunera 3e weekend van de Advent 

Woord- en Communie 

T. Breeuwsma Cunerakoor 

Nibbixwoud Di 15 december 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

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



5 
 

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 
 

Let op! 
Vanuit de Cunerakerk zijn per livestream vieringen te volgen 
Om ook vanuit de Cunerakerk de vieringen te volgen is het streven om vóór 23 oktober de livestream 
gereed te hebben. 
Kijk ook op de website www.rkemmausparochie en klik dan op livestream. 
Wij hopen u met deze extra service ook in deze bijzondere periode een handreiking te doen om betrokken 
te blijven met onze geloofsgemeenschap. 

 
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 24 oktober:  
Overleden ouders Rinkel-Bakker Jan en Piet, 
Cees, Ko, Siem en Martien; 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; 
Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; 
Kees, Siem en Renee Besseling; Jaap en Tini 
Bleeker-Ooijevaar; Piet en Toos Vlaar-Bot; 
Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over 
hun gezin; 

 
Zondag 1 november: Allerzielen 1 en 2 
november 
Piet en Lies Zuiker-Laan, dochter Lizet en zegen 
over het gezin; Wim en Tiny Boots-Romein; Arie 
en Corrie Loos en overleden familie; Simon en 
Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; 
Siem Blauw en zijn dierbaren; Wim en Tiny, Jan 
en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Familie 
Klaver-Koopman, Jaap en Trien Koppes-Gieling 
en zegen over zijn gezin; Piet Romein; Martien en 
Willy Pronk-Vriend, Piet en Vera Zuurbier-Vlaar 
en zegen over zijn gezin; Martien Rinkel, Antoon 
en Riet de Wit-Molenaar; Kees, Siem en Renee 
Besseling; Vader en moeder Karsten-van 
Schagen, ouders Groot-Jongkind; Cees en Afra 
Rood-van Diepen; Riet Blauw-Zandvliet, Marian 
Bijman-Jonker, Frans en Miep Frantzen-v d Wijer; 
Lizet Groot-Zuiker; Overleden familie Bleeker-
Ootes, Klaas Weel; Jan en Trees Ootes levende 
en overleden familieleden; Corné Stam; 
Overleden ouders Rinkel-Bakker; Jan en Piet, 
Cees, Ko, Siem en Martien; Rinus en Tiny Rinkel-
Onneweer; Wim en Tini Huibers-Komen; Jan en 

Marie Huiberts-Snoek; Joop en Riet Overboom-
van Diepen; Arie Wiering; Ton Groot; Annemieke 
Vlaar-Groot; Miriam Gleijsteen-Groot; 

 
Zondag 8 november: 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden 
familie; Martien Rinkel; Wim en Tiny Boots-
Romein; Jan en Annie Bos-Pronk en zegen over 
hun gezin; Joke Stam-Koelman; Jaap en Lies 
Tool-Ootes; Martien en Willy Pronk-Vriend; 
Cornelis en Margaretha Wijnker-Veeken en Tom 
en zegen over het gezin; Klaas Weel; Antoon en 
Riet de Wit-Molenaar; 

 
Zondag 15 november: 
Adrie Smit; Overleden familie Hand-
Commandeur;Cees en Marie Heddes-
Kaandorp;Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Arie 
en Corrie Loos en overleden familie; Wil Ootes-
Romein; Martien en Willy Pronk-Vriend; Piet en 
Frieda Bleeker-Neefjes en overleden familieleden; 
Klaas Weel; Antoon en Riet de Wit-Molenaar; 
Kees, Siem en Renee Besseling; 
 
Zondag 22 november: 
Nicolaas en Geertruida Blauw-Buis, Elly en 
Denise; Piet Romein; Martien en Willy Pronk-
Vriend; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en 
overleden familie; Jos Ursem; Arie Wiering; Tinus 
en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; Klaas 
Weel; Antoon en Riet de Wit-Molenaar; Jaap en 
Tini Bleeker-Ooijevaar; Uit dankbaarheid bij 
gelegenheid van een 72e verjaardag en voor de 
zielerust van zijn ouders Cor en Emma van Etten- 
van t Hof; 

  

http://livestream.rkemmausparochie.nl/
http://www.rkemmausparochie/
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Zondag 29 november: 
Wim en Tiny Boots-Romein; Rem en Emmy 
Rood-Pronk; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie 
Smit; Corné Stam; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes 
en overige familieleden; Arie en Truus Laan-van 
Westen en Kees; Klaas Weel; Antoon en Riet de 
Wit-Molenaar; 
 
Zaterdag 5 december: 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden  
familie; Overleden ouders Rinkel-Bakker; Jan en 
Piet, Cees, Ko, Siem en Martien; Simon en Gre 
Bijman-Sjerps; Sjaak, Dick, Marian en Siem; Siem 
Blauw en zijn dierbaren; Jan en Truus van 
Diepen-Kaak en Annet; Familie Klaver-Koopman; 
Piet Romein; Jaap en Lies-Tool; Martien en Willy 

Pronk-Vriend; Tiny Tool-Huisman en zegen over 
haar gezin; Jos Ursem; Cornelis en Margaretha 
Wijnker-Veeken, Tom en zegen over het gezin; 
Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over 
het gezin; Antoon en Riet Schipper-Wever; Kees, 
Siem en Renee Besseling; Johan Schaapherder; 
 
Zaterdag 12 december: 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap 
Ursem en Marco; Adrie Smit; Wil Ootes-Romein; 
Gre Overboom en overleden familie; Piet Romein; 
Cock en Willy Salman; Martien en Willy Pronk-
Vriend; Antoon en Riet de Wit-Molenaar; Kees, 
Siem en Renee Besseling; Truus Mol-Hulst en 
overleden familie. 

 

Misintenties St. Cunerakerk 
Vrijdag 23 oktober en zondag 25 oktober: 
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; Thaam op den Kelder en zegen 
over zijn gezin; Cor Bakkum; Kees Kroon; Joke 
Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Ans 
Winters-Kroon en zegen over haar gezin; 
 
Maandag 2 november (voor nabestaanden):  
Jan en Mart Sachs-Buis; Nic en Lies 
Commandeur-Machtel; Piet Laan, Antonia Laan-
Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk; Petrus Hoogland en 
Catharina Hoogland-Wenker en Theo; Theo op 
den Kelder en zegen over de gezinnen; Ben 
Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en 
familie; Bep Kollmer; Aad Karsten; Gerard en 
Corry de Vries-Spigt en Leo; Nic en Tiny Conijn-
Pronk; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en 
Loes Knol-Ligthart; Aldert en Alida Maria Bijpost-
Bakker; Pierre Appelman; Nico Kok; Freek Kok; 
Nic. Weel en Rob Hulst; Piet Commandeur en 
Annie Commandeur-Knol; Joop Karsten en zegen 
over zijn gezin; Lou Hes; Tom Broersen en familie 
Broersen-Commandeur; Dennis Kroon en 
overleden familieleden; Bert Schouten; Overleden 
ouders Verbeek-Smit; Jaap Hoogland en zegen 
over zijn gezin; Piet en Tiny Appelman-
Doodeman; Cor Ligthart; Johannes Koopman en 
overleden familie Koopman-Stolwijk; Cor en Mart 
Koppes-Kuip; Simon en Johanna Haring-de 
Haan, Kees, Hans en Theo; Nic en Vera 
Berkhout-van Diepen en kleindochter Brenda 
Schoenmaker; Cor en Bets Dudink-Tuinman en 
zegen over de gezinnen; Cees Rood en Afra 
Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; 
Thaam op den Kelder en overleden familie 
Sneek; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de 
gezinnen en uit dankbaarheid; 

 
Zaterdag 7 november: 
Gré de Beer-Weel; Gerbrand en Tiny Beerepoot-
Entius; Nico Kok; Arie Smit; Cor Bakkum; Ans 
Winters-Kroon en zegen over haar gezin; 
 
Zaterdag 14 november: 
Overleden familie Schoenmaker; Willem Vriend;  
 
Zaterdag 21 november: 
Kees,Theo en overleden familie Neefjes; Nic en 
Tiny Conijn-Pronk; Jan en Mart Sachs-Buis; Nico 
Kok; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; 
Tom Broersen, Bert Schouten; Hans en Rob 
Hulst; 
In het bijzonder bidden wij voor Mariette Wijnker-
Kraakman, Tiny op den Kelder-Breed en Greet 
Schouten-de Haan. Rond deze tijd is het een jaar 
geleden dat we van hen afscheid hebben moeten 
nemen.  
 
Zaterdag 28 november:  
Alie Conijn; Bep Kollmer; Pé Goedhart; Joop en 
Alie van Zelm-Molenaar; Kees Kroon; Niek Vlaar 
en overleden ouders; Cor en Mart Koppes-Kuip; 
Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; 
Jaap en Afra Bosch-Kraakman; 
 
Zondag 6 december: 
Nico Kok; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan 
en Hill Pronk; Arie Smit; Agatha en Ferry 
Vleerlaag en Jozef Karsten; Petrus Hoogland en 
Catharina Hoogland-Wenker en Theo; Johannes 
Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; 
Piet en Vera Knol-Groot;  
 
Zondag 13 december: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; 
Overleden familie Schoenmaker; Willem Vriend.
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Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen:  
In het bijzonder bidden wij voor Henk Snijders (locatie H. Hiëronymus) en Pierre Polfliet, Irene Laan-
Hopman, Henk Hoogland, Patrick de Haan en Nel Portegies-Rood (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. 

 
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 
Groep 2  28 oktober  13.00 uur 
Groep 3    3 november   9.00 uur 
Groep 4  11 november 13.00 uur 
Groep 5  17 november 19.00 uur 
Groep 6  24 november 19.00 uur 
Groep 1    3 december   9.00 uur 
Groep 2    9 december 13.00 uur 
 

Agenda Nibbixwoud 
Donderdag 12 november  09:00 uur kerkwerksters, groep 4 
Woensdag 18 november 09:00 uur koperpoetsers  
Donderdag 3 december  13:00 uur kerkwerksters, groep 5 
Vrijdag 4 december 17:00 uur uiterste inleverdatum kopij parochieblad 
Woensdag 9 december  15:00 uur  bezoekgroep 
 
 

Mededelingen voor alle locaties 

Een terugblik op onze vieringen van de 
afgelopen periode 
Mochten we vanaf 1 juli weer bezoekers bij onze 
vieringen uitnodigen, vanaf 5 september werden 
de vieringen weer muzikaal ondersteund door 
onze koren. In Nibbixwoud hebben de koren de 
gehele zomerperiode met steeds 8 personen de 
vieringen opgeluisterd. In Wognum vanaf het 
eerste weekend van september.  
 
In de Hieronymus stonden er drie bijzondere 
vieringen op de agenda: 20 september: het 50-
jarig jubileum van de Hieronymuskerk. Onze 50 
jaar oude kerkgebouw is al weer de zevende kerk 
die gewijd is aan de Heilige Hieronymus. Het 
Oude Schilderij van de Heilige Hieronymus werd 
schoongemaakt en kreeg weer een ere plaats 
voor in de Kerk. De Plechtige Hoogmis werd 
gelezen door drie heren: Pastor Nico Knol, 
administrator van onze Parochie de Waterkant, 
Pastor Gerard Koning, emeritus pastoor van de 
Emmausparochie en Pastor Alvaro Rodriguez 

Luque, de huidige eerste contactpersoon van het 
pastoraal team voor onze Emmausparochie.  
 
Gezien de Coronamaatregelen, mochten er 
slechts 100 parochianen de viering bijwonen en 
slechts een deel van het Sylvidakoor luisterden 
met hun gezang de viering op. Het was jammer 
dat we erna niet met elkaar een feest konden 
vieren of koffiedrinken. Op 27 september was er 
in Oostwoud een oecumenische viering van de 
Cunerakerk met de Thomasgemeente. Ina 
Broekhuizen-Slot en Cor Hoogland gingen in 
deze mooie viering voor. In Wognum werd de 
Vredesviering verzorgd door Hans van Engen en 
het Sylvidakoor.  
 
Op zaterdagavond 3 oktober was de 
gezamenlijke Lourdesviering, verzorgt door het 
Lourdes comité van beide kerken. De vieringen in 
de oktobermaand werden in de wielen gereden 
door de gedeeltelijke lockdown door het 
Coronavirus. Een enkel koor haakte af, en er 
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mogen nog maar 30 bezoekers de vieringen bij 
wonen. We zijn blij dat we livestream hebben 
zodat vele parochianen onze kerken kunnen 
volgen via internet. Inmiddels hebben 15 
communicanten zich voorbereid voor de eerste 
heilige communie. Die zal plaats vinden, helaas 
ook in afgeslankte vorm, op zondag 25 oktober in 
twee besloten vieringen.  
 
Ook de Vormelingen zijn zich aan het 
voorbereiden, de viering met Bisschop Hendriks 
zal op vrijdagavond 23 oktober in Nibbixwoud 
plaatsvinden. De viering is alleen toegankelijk 
voor familieleden. Helaas zijn de vieringen in het 
Sweelinckhof nog steeds niet mogelijk, al zijn we 
aan het bekijken of er met groepjes van 10 
bewoners een mogelijkheid kan worden 
gecreëerd. Gelukkig zijn de eucharistievieringen 
van Pastor Alvaro op dinsdag in de Cunera en op 
donderdag in de Hieronymus weer mogelijk. Even 
was er sprake van dat pastor Alvaro ook in 
quarantaine moest, maar gelukkig viel het mee en 
is hij weer heel actief.  
 
Naast alle vieringen zijn er allerlei andere 
activiteiten in onze kerken. Naast de vele 
vergaderingen van diverse taakgroepen wordt er 
ook groot onderhoud gepleegd om onze kerken in 
goede staat te houden. In Wognum werd een 
nieuwe cv-installatie aangelegd en ook in 
Nibbixwoud werden allerlei werkzaamheden 
verricht.  
 
Elders in het blad vindt u de maatregelen die we 
helaas genoodzaakt zijn te nemen vanwege de 
Corona, omdat we nog maar 30 mensen bij onze 
vieringen mogen ontvangen. Een aantal grote 
vieringen, zoals met Allerzielen en mogelijk ook 
de Kerst, moeten in aangepaste en afgeslankte 
vorm plaatsvinden. U hoort hier meer over. 

Namens de Parochieraad, Hans van Engen 
 

Korenbeleid in de Emmausparochie 
In onze beide kerken de Cunera in Nibbixwoud en 
de Hieronymus in Wognum hebben we gelukkig 
vele goede koren. Het Parochiekoor, Het 
Cunerakoor, Het Jubilatekoor, Het Mannenkoor, 
Tight Formation en het Sylvidakoor. In 
weekenden dat er geen koor is ingeroosterd zingt 
in beide kerken en Cantorij. Door de 
Coronamaatregelen is het helaas niet meer 
mogelijk dat een koor in zijn geheel uit volle borst 
hun mooie gezang kunnen brengen. 

Het blijkt volgens het RIVM dat juist zingen een 
groot risico tot besmetting met zich meebrengt. 
Daarom mogen de parochianen ook niet 
meezingen. Gelukkig kunnen we met cd-muziek 
het gemis enigszins opvangen. Vanaf 1 juli zijn de 
mogelijkheden voor koren iets ruimer. Men mag 
met 8 personen zingen, mits de instructies en 
veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden.  
 
Men moet anderhalve meter in diagonaal uit 
elkaar staan, in een richting zingen, minimaal 6 
meter afstand van de kerkbezoekers af staan en 
er moet goed geventileerd worden. Ook moet 
men de aanwezigheidslijsten invullen en de 
handen desinfecteren. Voor dirigent en organist is 
een spatscherm nodig. Repetities mag men met 
meerdere mensen houden, als de corona 
instructies maar in acht genomen worden. Vanaf 
15 oktober mogen er echter niet meer dan 30 
mensen in de kerk aanwezig zijn. Dit alles brengt 
grote beperkingen voor de koren met zich mee.  
 
Het sociale element valt bijna geheel weg, en ook 
het repertoire moet worden aangepast. Helaas 
zijn er om begrijpelijke redenen leden afgehaakt. 
Diverse leden behoren tot een risicogroep en 
kunnen/willen liever voorzichtig zijn. De 
parochianen zouden het wel fijn vinden als de 
koren met een afvaardiging willen blijven zingen!!! 
Helaas is de voorzanger van de Cantorij in 
Wognum vanwege gezondheid gestopt met zijn 
lidmaatschap. De Cantorij zoekt daarom een 
nieuwe voorzanger! Mensen die dit graag willen, 
kunnen zich bij ondergetekende opgeven. Over 
het algemeen worden de liederen van de vaste 
liturgie gezongen uit het weekboekje.  
 
De Parochieraad hoopt dat de koren blijven 
zingen, juist nu er bijzondere vieringen 
aankomen. Met een groep van 8 is het een 
uitdaging om een viering zoveel meer sfeer te 
geven. Bovendien zingen we niet voor onszelf, 
maar ter ere van onze Heer. 

Namens de Parochieraad, Hans van Engen 
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Coronamaatregelen in de Emmaüskerken 
Volgens het advies van het Bisdom en de 
Rijksoverheid mogen kerken slechts 30 
bezoekers bij vieringen ontvangen. De 
Parochieraad wil gehoor geven aan dit advies in 
de Cunera en de Hieronymuskerk. Dit is exclusief 
bedienaren als voorganger, koster en zangers. 
Naast natuurlijk: desinfecteer uw handen als u 
binnenkomt, schrijf u naam op de lijst van 
aanwezigen en volg de looproute terwijl u een 
mondkapje op hebt, dit mag af als u op uw plaats 
zit. Ook mogen we niet meezingen en mensen 
met ziekteverschijnselen verzoeken wij thuis te 
blijven. 
Reserveren: Aangezien er meestal meer dan 30 
personen onze vieringen bezoeken, leggen wij 
reserveringslijsten achter in de kerk voor 
verschillende weekenden. Als er een lijst 
volgeboekt is, kunt u niet meer op die datum 
reserveren en kan u het volgend weekend een 
plaats boeken. Ook kunt u via de telefoon of email 
bij het secretariaat van de betreffende kerk een 
plaats reserveren. U kunt wel gewoon naar de 
viering komen op dinsdag om 10.00 uur in de 
Cunerakerk en op donderdag in de 
Hieronymuskerk om 10.00 uur als pastor Alvaro 
de eucharistie viert. 
Uitzonderingen: Op Vrijdagavond 23 oktober 
vindt in de Cunera het Vormsel plaats en op 
zondagmiddag 25 oktober in de Hieronymus de 
Eerste Communie. Dit zijn besloten vieringen 
voor alleen de Vormelingen en/of 

Communicanten met hun gezinsleden. Zij 
worden hiertoe persoonlijk uitgenodigd. 
Op zondag 1 november om 10.00 uur en 
maandag 2 november om 19.30 uur vindt er in de 
Hieronymuskerk een Allerzielenviering plaats 
voor genodigden van de overledenen van het 
afgelopen jaar. Betrokkenen worden hiertoe 
persoonlijk uitgenodigd. Voor de overige 
parochianen is er geen gewone viering in dat 
weekend.  Zij kunnen wel het kerkhof of de 
openstelling van de kerk bezoeken. 
Op zondag is na de Allerzielenviering voor 
genodigden van 10.00 uur de kerk opengesteld 

tussen 11.00 uur en 12.00 uur voor alle 
parochianen om een kaarsje op te steken of naar 
muziek te luisteren. Het kerkhof is dan ook 
geopend. Maandag is voor parochianen de hele 

dag het kerkhof geopend. S’ avonds zullen er 
geen 600 kaarsjes branden bij alle graven, maar 
er branden wel vuren en licht op het kerkhof. 
Voor informatie over de Allerzielenviering in de 
Cunerakerk zie elders in dit blad.  
Iedereen kan de vieringen ook per livestream 
volgen: Livestream.rkemmausparochie.nl. Ook 
in Nibbixwoud zal Livestream worden aangelegd. 
Het streven is dit voor 23 oktober gereed te 
hebben, zie hiervoor de Website. 
Overige bijeenkomsten: Voor zover nodig 
kunnen werkgroepen en taakgroepen hun 
werkzaamheden blijven verrichten, echter in 
groepjes van 4 personen. Tenzij u op een vaste 
plaats zit, adviseren wij u een mondkapje in de 
kerkgebouwen te dragen. 
Avondwake en Uitvaarten: Aangezien deze 
vieringen vallen onder de liturgische vieringen 
mogen slechts 30 bezoekers deze vieringen 
bijwonen. Het bisdom heeft d.d. 16 oktober 
besloten om voor uitvaarten een uitzondering te 
maken: daarbij mag het maximale aantal 
bezoekers aanwezig zijn. Voor de 
Hiëronymuskerk is dit 100 bezoekers en voor de 
Cunerakerk 75 bezoekers. Uiteraard met 
inachtneming van de corona maatregelen. 
Oecumenische Schoenendoosviering: Op 8 
november vindt er in de Hieronymuskerk een 
oecumenische Schoenendoosviering plaats om 
10.00 uur. Voor deze viering moet u reserveren. 
Schoenendozen voor vluchtelingenkinderen 
kunnen van te voren in de kerk worden gebracht 
op vrijdag 6 november tussen 14.00 uur en 15.00 
uur. 
Helaas kunnen de Sinterklaasviering en de St. 
Maartenviering in de Cunera vanwege de 
Coronamaatregelen niet doorgaan. 
De maatregelen voor de Kerstvieringen zullen 
later bekend worden gemaakt, volg hiervoor ook 
de Website 

Namens De Parochieraad, Hans van Engen 

 

 
Locatie H. Hiëronymus 

Een gouden kerk 
Zondag 20 september mochten we het gouden 
jubileum van onze Hiëronymuskerk vieren. 
Wegens oplevend Corona waren de 
mogelijkheden beperkt. Desondanks vond ik het 
fijn erbij te kunnen zijn. Het is inmiddels al weer 
vijf jaar geleden dat ik daar afscheid nam van de 
parochie. Er brak toen een moeizame en voor 
velen verdrietige tijd aan tijdens mijn opvolging. 

Inmiddels is het getij weer ten goede gekeerd 
sinds de parochie opgenomen is in de regio 
Waterkant. Met de komst van pastor Álvaro en de 
eindleiding van pastoor Nico Knol kwam er 
gelukkig weer een opleving. De viering van het 
gouden jubileum was daarvan mede een tastbaar 
resultaat. Alles was piekfijn verzorgd en 
georganiseerd. Het was goed weer vele 
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vertrouwde gezichten terug te zien. Helaas was 
een meer persoonlijke ontmoeting niet mogelijk. 
Inmiddels zijn we niet alleen als parochie maar 
wereldwijd in moeizaam en verdrietig vaarwater 
beland. Wie had dat kunnen bedenken dat we 
nog eens door zo’n ingrijpende periode heen 
moesten gaan? Maar het bracht en brengt ook 
bezinning en nieuwe creativiteit. We merken 
vooral hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn, afhankelijk 
van elkaar en van God. Een parochie in 
Coronatijd is extra kwetsbaar. 
In het Evangelie is dat al voorzien als we Christus 
horen zeggen: ‘Wees niet bang, kleine kudde. U 
komt het koninkrijk van God toe.’ (Lucas 12,32) 
Bemoedigende woorden. Het gaat uiteindelijk niet 
om grote aantallen maar om met elkaar de Blijde 
Boodschap in woord en daad en gebed gaande te 
houden. 
Dat wens en bid ik allen van harte toe. Alle goeds 
en zegen. 

Gerard Koning, emeritus pastoor 
 
Gregoriusonderscheiding voor Gre van 
Oosten 
Op zaterdagavond 3 oktober werd na een 
prachtige Lourdesviering Gre van Oosten 

onderscheiden met de medaille in goud van de 
Gregoriusvereniging van wege haar 40-jarig 
lidmaatschap van het Parochiekoor van de 
Hieronymuskerk. Gre is ook lid van het 
Jubilatekoor in Nibbixwoud. Zij zingt al jaren als 
een nachtegaal met veel plezier en is een steun 
en toeverlaat voor het hele koor en het bestuur. 
Zij heeft echter veel meer verdiensten voor onze 
kerkgemeenschap, zij is bestuurslid van het 
Parochiekoor, zoekt meestal in samenwerking 
met de dirigent het repertoire van liederen uit, 
dirigeert het koor als de vaste dirigent afwezig is 
en is actief bij uitvaarten en avondwaken. Gre 
ontving een oorkonde van de Gregorius-
vereniging, de landelijke vereniging die de 
kerkelijke liturgische gezangen bevordert, waarbij 
zo’n 2.000 koren zijn aangesloten.  
 
Namens de hele parochiegemeenschap werd zij 
toegesproken door Hans van Engen, bestuurslid 
en ontving zij namens ons allen een cadeaubon 
en een mooie bos bloemen als dank voor al haar 
werkzaamheden. Een hartelijk applaus volgde, 
waarna Gre door koorleden en familie werd 
gefeliciteerd. 

 
 
Locatie St. Cunera 

Allerzielenviering in Coronatijd 
We worden er regelmatig mee geconfronteerd, 
alles is ineens anders en veranderd ook nog 
steeds. 
Dat geldt ook voor de vieringen rondom 1 en 2 
november. Met de Allerzielenviering mogen er 
niet meer dan 30 mensen in de kerk aan de 
viering deelnemen, en dan ook op de 
voorgeschreven afstand van elkaar. Daarom is er 
in de Cunerakerk een gewijzigd programma. 
 
Zondag 1 november: De viering vervalt, 
daarvoor in plaats is de kerk open van 10.00 tot 
12.00 uur. 
Ieder die dat wil kan binnenlopen, een kaarsje 
aansteken en in stil gebed even blijven zitten.  
Er mogen maximaal 30 mensen tegelijk binnen 
zijn. 
Er zal wat passende achtergrondmuziek te horen 
zijn en af en toe wordt er een gedicht of een 
verhaal gelezen. De aangestoken lichtjes zullen 
weer twee bladen vullen die de volgende dag op 
Allerzielen ook als vanouds zullen branden. 
 
Maandag 2 november 19.30 uur: 
Allerzielenviering gezamenlijk met van iedere 
overledene enkele uitgenodigde nabestaanden. 
Als vanouds gedenken we de overledene van de 
afgelopen periode, noemen de namen en steken 

een kaars op. We kunnen bidden en luisteren in 
een sfeervolle dienst. Enkele heren van het 
mannenkoor zullen zingen. De opgegeven 
intenties worden genoemd en de lichtjes van de 
vorige dag zullen branden.  
 
Deze viering is niet toegankelijk voor overige 
parochianen, maar is te volgen via Livestream.  
Ga hiervoor naar de website van de RK 
Emmausparochie en kies voor Livestream 
en kies vervolgens voor Cunera. 
 
We hopen dat we met elkaar op deze manier toch 
een paar gedenkwaardige momenten mogen 
beleven. 
Namens de avondwakegroep, Cor Hoogland 
 

En toen was er… Warmte 
Eindelijk warmte op het priesteraltaar in de 
Cunerakerk! 
Al vele jaren was het in de koude periode geen 
pretje voor de koorleden, lectoren, misdienaars 
en voorgangers om op het altaar te vertoeven. 
Met de repetities bleven de jassen aan en bij 
vieringen moesten diverse lagen kleding aan om 
het nog enigszins te kunnen bewarmen. 
Door bij diverse kerken rond te kijken en te 
informeren naar de bevindingen is eindelijk de 
knoop doorgehakt. 
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Er is een infrarood systeem opgehangen boven 
het priesterkoor, welke aangezet kan worden 
wanneer er extra warmte nodig is. 
Dat klinkt heel simpel, maar alle mensen die voor 
het plaatsen van dit systeem in touw waren 
hebben daar vele uren in gestoken.  
 

En toen was er… Livestream 
Ook vanuit de Cunerakerk zijn de vieringen te 
volgen via livestream. Wanneer dit geschreven 
wordt moet alles nog uitgetest worden. Laten we 
hopen dat deze extra service, velen de 

mogelijkheden zal bieden om toch betrokken te 
blijven bij de vieringen in onze gemeenschappen. 
Net als bij het aanleggen van het infrarood 
systeem zijn er bij het aanleggen van de 
livestream ook weer vele vrijwillige uren 
ingestoken.  
Wat zijn wij gezegend met mensen die hun kennis 
en vaardigheden hiervoor ingezet hebben. 

De parochieraad en de commissies van de 
Cunerakerk 

 
 

 
 
Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

Schoenendoosviering 
Zondag 8 november is om 10.00 uur een 
oecumenische gezinsviering in de 
Hiëronymuskerk, waarbij aandacht wordt 
geschonken aan kinderen die in armoede leven. 
Voor hen vragen wij u gevulde schoenendozen in 
te leveren die aan deze kinderen geschonken 
worden. Het thema dit jaar is: ‘Geef een schat’. 
Voor kinderen die niets hebben, is het inderdaad 
een schat om zomaar iets te ontvangen. Denk 
bijvoorbeeld aan kinderen in 
vluchtelingenkampen.  
U kunt een schoenendoos vullen voor een jongen 
óf een meisje. Leeftijdscategorieën zijn 2 tot 4 
jaar, 5 tot 9 jaar of 10 tot 14 jaar. Wilt u duidelijk 
aangeven voor wie de doos bestemd is? De 
afmeting van de schoenendoos: max. 12 cm hoog 
en lengte en breedte mogen samen niet langer 
zijn dan 56 cm. 
Tips voor de inhoud: schoolspullen, speelgoed 
(géén batterijen en geen artikelen die snel 
uitdrogen als stiften, klei, lijm of verf), een knuffel 
geen varkensknuffel), verzorgingsspulletjes als 
zeep, tandenborstel en tandpasta (geen vloeibare 
producten), praktische spullen als sokken, pet, 
tasje. 
Het zou leuk zijn als de schoenendoos versierd 
wordt, want dan ziet het er ook als een cadeau 
uit. Stimuleer uw kinderen om mee te doen! 
Inleveren: 
De gevulde schoenendozen kunnen op 
vrijdagmiddag 6 november tussen 14.00 uur en 
15.00 uur ingeleverd worden in de 
Hiëronymuskerk. Ook is het mogelijk de dozen af 
te geven bij de koster van de Protestantse kerk. 
We hopen op veel mooie, gevulde 
schoenendozen, zodat veel arme kinderen blij 
gemaakt kunnen worden! Alvast hartelijk dank 
voor uw medewerking!  
De kerkviering kan rechtstreeks op de computer 
thuis gevolgd worden.   
Inloggen op: livestream.rkemmausparochie.nl 

Oecumenische werkgroep Wognum  

Allerzielen Zwaagdijk-West 
De Allerzielen viering in Zwaagdijk-West wordt 
gehouden op zondag 1 november 2020. Aanvang 
viering: 19.00 uur en wordt onder voorbehoud 
gehouden in de St. Lidwinaschool. 
Door de corona maatregelen willen we graag dat 
u opgeeft of u komt en met hoeveel personen.  
Doe dit a.u.b. voor 24-10-2020 dit i.v.m. aantal 
om eventueel uit te wijken naar de Wildebras. 
De viering wordt opgeluisterd met het koor de 
Cantorij uit Nibbixwoud. 
Na afloop bent u in de gelegenheid om 
gezamenlijk naar het kerkhof te gaan, die zoals 
ieder jaar weer sfeervol is verlicht. 
Opgave via e-mail:  
monievertelman@gmail.com of met een briefje: 
Balkweiterhoek 42 Zwaagdijk-West. 

Met vriendelijke groet: avondwake groep 
Zwaagdijk-West 
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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: 
In deze editie niet veel kopij door parochianen 
omdat er niet veel mogelijk is. 30 mensen in de 
kerk, dat valt niet mee. Wel is het nu mogelijk om 
de viering toch bij te wonen via de livestream die 
nu evenals in Wognum ook in Nibbixwoud te 
volgen zal zijn vanaf 23 oktober. Er komen nog 
veel bijzondere vieringen aan waar het toch 
waardevol kan zijn om dit te volgen.  

VERSCHIJNING 2020 AANLEVEREN 
Donderdag 10 december  Vrijdag 4 december 

 
Redactie: 
Jolanda Velt         Postgalei 18       573357 

Coby Schouten        Woudhoek 8   573081 

Annemiek Schouten  Hauwert 17    202302 

 

 
 

Het volgende nummer van het Parochieblad 
verschijnt rond 10 december 2020. 
Kopij inleveren vóór vrijdag 4 december 
(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 
 

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    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/vicevoorzitter/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.                                              
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

