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Deze maand is het precies een jaar geleden dat de 
publieke vieringen in de kerken konden worden 
hervat. De afgelopen jaar zijn wij een lange 
moeilijke weg gegaan met veel beperkingen, en 
situaties van lijden, maar gelukkig gaan we nu een 
tijd tegemoet waarin het licht weer straalt, er 
komen versoepelingen en meer mogelijkheden om 
ons geloof samen te mogen vieren. 
 
Vanaf 26 juni jl. zijn er nieuwe versoepelingen 
gekomen. Wij mogen steeds meer mensen in onze 
kerkgebouwen ontvangen. Wij mogen weer 
vergaderen, we mogen ieder weekend en iedere 
dinsdag- en donderdagochtend samen komen 
rondom woord en tafel, om feest te vieren, het feest 
waar God één met jou wordt, wij mogen de 
communie ontvangen. Weet jij wat het woord 
“communie” betekent? Dit woord is afgeleid van 
het Latijnse woord “communio”, dat “gemeen-
schap” betekent. 
 
In deze laatste weken hebben wij nieuwe 
activiteiten en initiatieven voor het komende 
seizoen gepland. Het was meer dan een jaar 
geleden, precies het weekend voor de eerste 
lockdown, in maart 2020, dat een doopsel in onze 
parochie (in de Hiëronymuskerk) plaats vond. Op 
zaterdag 14 maart 2020 werden 5 kinderen in een 
viering gedoopt. Ik mag harstikke blij zijn dat in 
deze maand juli weer een kindje in onze parochie, 
in de Cunerakerk, gedoopt gaat worden, en in 
september worden ook twee kinderen gedoopt. 
Zeker is het een teken van hoop!  
 
In de maand juni op een zaterdagmiddag werd een 
misdienaars-bijeenkomst in de Cunerakerk 
georganiseerd, er zijn 6 nieuwe kinderen die 
misdienaars gaan worden (10 in totaal). In 
september wordt hopelijk een uitje met de 
misdienaars georganiseerd.  Aan het begin van dit 
jaar was nog onzeker of het vormselproject door 

kon gaan, maar gelukkig samen met de werkgroep 
is besloten om in september het vormsel project te 
starten met de hulp van pastoraal werkster Anne-
Marie van Straaten, die in onze regio het vormsel 
project coördineert. In september zullen wij weer 
de St. Nicolaasschool van Nibbixwoud in de 
Cunerakerk ontvangen, en in Wognum zijn er ook 
contacten met de Hiëronymusschool om 
activiteiten met de kerk te organiseren.  
 
In deze maand juni hebben wij in onze kerk van 
Nibbixwoud weer een huwelijk gevierd. Het was 
een prachtig feest! Dat was toch bijzonder, want de 
laatste trouwerij in de Cunerakerk werd in mei 
2017 gevierd. Maar nog mooi te weten dat deze 
niet de laatste zal zijn, want in de afgelopen weken 
hebben al drie koppels, die in de kerk willen 
trouwen, contact met mij genomen.  Graag wil ik 
alle kinderen en gezinnen met jonge kinderen 
bemoedigen: de kerk staat weer open! (eigenlijk is 
nooit helemaal dicht geweest). Wij mogen weer 
samen komen! En jij en jouw gezin zijn toch echt 
belangrijk zodat onze kerk van leven mag stralen! 
Wees welkom! 
 
In deze afgelopen dagen zijn er veel mensen tegen 
Corona gevaccineerd, zeker helpen de vaccins 
zodat wij weer het gevoel van gemeenschap-zijn 
mogen beseffen en ervaren. Maar wij mogen niet 
vergeten dat ook in onze kerk een heel andere 
belangrijke “vaccin” wordt gegeven, het vaccin 
tegen het virus van droefheid, angst, eenzaamheid 
en wanhoop die nog heel sterk in onze wereld is. 
Deze vaccin wordt gratis aan iedereen gegeven! 
Het wordt niet per leeftijdsgroep gegeven en je 
hoeft geen afspraak te maken, kom maar gewoon. 
Moge dit stukje een persoonlijk uitnodiging voor jou 
zijn! Wees welkom! 

Hartelijk groeten, 
Alvaro  

 

 

In Memoriam 
Cor Beerepoot      * 29 maart 1947   -  † 26 april 2021 
(Locatie St. Cunera) 
Geloof Hoop en Liefde was Cor zijn motto in zijn leven. 
Geloven en niet zien en daar toch op vertrouwen. 
Hoop is verlangen dat het goed mag gaan in je gezin. 
Liefde is geven en verdragen. 
Cor is geboren en getogen in Nibbixwoud, hij wilde ook niet buiten Nibbik wonen, en daar is Cor ook 
overleden. Wij leerden elkaar kennen in de snackbar van Jan Entius waar we jaren samen hebben gewerkt. 
We trouwden in 1973 en kregen 2 zonen, Barry en Toine en hebben inmiddels 2 kleinzonen en 2 
kleindochters waar Cor zo gelukkig en trots op was. Cor was een echte Nibbikker en deed veel in 
verenigingen. De gemeente wilde Cor in 2001 voordragen voor een onderscheiding voor zijn vele vrijwilligers 
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werk. In 2002 werd dat gehonoreerd en kreeg Cor een Koninklijke onderscheiding. Wat was hij verrast en 
wat waren wij trots op hem, hij had het echt verdiend! 
Begin november 2020 kregen we te horen dat je uitgezaaide kanker had wat niet meer te behandelen was. 
Wat was dat een mokerslag, je kon nog een chemokuur krijgen. Cor vroeg aan de arts wat dat ging toevoegen 
aan zijn leven, 2 maanden verlengen. Je zei; ik ben dan liever ziek van de kanker dan 2 maanden van de 
chemo, wij begrepen Cor. We hebben nog een paar mooie maanden samen mogen meemaken waar we met 
zijn allen nog van hebben genoten zo ver als dat ging. Begin maart begon je echt achteruit te gaan wat met 
de dag voelbaar werd. Tot ons groot verdriet moesten we je op 26 april loslaten en jij ons.  
We hebben met ons gezin en familie thuis afscheid van je genomen. Op 1 mei hebben wij een afscheidsdienst 
gehouden in de Engelbewaarders kerk in Hoorn met vrienden familie en buren. Je wilde graag een mis in de 
Cunerakerk met het Cunerakoor wat niet mogelijk was vanwege corona.  Als gezin hebben we Cor naar het 
crematorium gebracht. Rust zacht lieverd in vrede. 

Annemarie, Barry, Toine, Marouscha, Stanley, Zoela, Ayden en Shiobian 
 

Maria (Riet) Bos  *2 september 1934  -  † 20 april 2021 
(Zwaagdijk-West) 
Een ‘in memoriam’ van haar neef Nico: 
Voor mij was tante Riet vroeger gewoon één van de vele tantes. Wij gingen samen met mijn ouders naar opa 
en oma. En speelden dan in de grote fruittuin met de lorrie wagen. Jaren later wonen ome Piet en tante Riet 
aan het Keern in Hoorn. Tante Riet was een buitenmens, altijd in de tuin bezig.  Ze hield van dieren, met 
name katten en kippen. Jarenlang tafeltenniste tante Riet op hoog niveau. Daarvan getuigt de gevulde 
prijzenkast in huis. 
Helaas overlijdt ome Piet in 2007. Wij halen tante Riet vaak op voor Sinterklaas, Kerst, Verjaardagen, Kermis 
of gewoon een koppie hier bij ons. Altijd via de Oude Dik, of Sik zoals ze dan vertelde. En langs haar 
geboortehuis in Hoogkarspel; het kleine huisje vlak bij de leeuwenpaal. Langzaam maar zeker merken wij 
dat ze steeds vergeetachtiger wordt. Na contact met haar huisarts wordt alzheimer vastgesteld. Er komen 
steeds meer signalen dat er dingen niet goed gaan. Uiteindelijk zorgde ze niet meer goed voor zichzelf en 
vorig jaar december verhuisde ze naar Sweelinckhof. En ook al was je in het begin toch wel opstandig, met 
alle activiteiten deed je altijd mee. Nu moeten we afscheid nemen van u. Een laatste rustplaats bij ome Piet, 
vlak bij de fruitbomen. Tante Riet rust zacht, ik mis u nu al. 
Als parochie willen we memoreren dat Riet Bos een trouwe kerkganger was. Toen de kerk in Zwaagdijk-West 
dicht ging, bezocht ze de vieringen in Nibbixwoud of in Wognum. Wij bidden voor haar; Heer, geef haar de 
eeuwige rust. En het eeuwig licht verlichte haar. Dat zij mag rusten in vrede. Amen. 

 

Co Morsch    *10 januari 1954  -   † 08 mei 2021 
(Locatie H. Hiëronymus) 
Co werd geboren op 10 januari 1954 op de Westerdijk 1a te Hoorn. Zijn jeugd bracht hij 
daardoor bij zijn ouders, als jongste van 3 kinderen. Al jong had hij een abonnement bij 
de huisarts. Hij had vaak ongelukjes, zomaar een spijker door zijn vinger, met kastanjes 
uit de boom gooien. 
Hij viel te water als 4-jarige en werd door hun eigen hond eruit getrokken. In 1966 liet 
vader Piet Morsch een huis bouwen op de Burgemeester Commandeurlaan te Wognum. 
Het gezin verhuisde daarnaartoe. Een hele verandering maar Co was daar best wel happy mee. Hij was echt 
een plattelandsjongen. Werkte in Midwoud, op de boerderij van Dirk Keizer. Eerst op de brommer, daarna 
met een auto. In 1972 overleed vader Piet, dat was een slag voor Co. Maar in 1974 ontmoette hij Anita, en 
in 1975 trouwden zij. Het huwelijk startte op de Mandrill in Wognum maar dat was niet de plek voor Co en 
Anita. Wel werden daar de 2 dochters geboren. In 1982 kwam het huis in Wadway te koop. Dat werd 
verbouwd en daar werd ook hun 3e kind geboren. Een zoon en een evenbeeld van zijn vader. Na jaren van 
hard werken werd hij op 60-jarige leeftijd wegbezuinigd. Een enorme klap voor hem, zeker geestelijk. En dat 
was het begin van lichamelijke problemen. Hij had al jaren diabetes, maar op zijn 63e gaf dat echte problemen, 
ziekenhuis in en uit. Amputaties van tenen en later onderbeen. Het werd een lijdensweg. Zijn zelfstandigheid 
en vrijheid was hij kwijt, rolstoel gebonden. En dat voor een buitenmens als hij, jager in hart en nieren en 
samen met zijn zoon altijd buiten. Uiteindelijk is hij, toch nog heel snel en onverwachts op 8 mei 2021 
ingeslapen. 
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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 afvaardiging van het koor 

de viering zal opluisteren. Dit vanwege de maatregelen van het RIVM i.v.m. 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 10 juli 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 10 juli 19:00 uur St. Cunera Eucharistie G. Koning  Cunerakoor 

Wognum Zo 11 juli 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie H. van Engen  

Nibbixwoud Di 13 juli 10:00 uur St. Cunera Viering vervalt    

Wognum Do 15 juli 10:00 uur H. Hiëronymus Viering vervalt    

Wognum Za 17 juli 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 17 juli 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie C. Hoogland Jubilatekoor  

Wognum Zo 18 juli 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie C. Hoogland  

Nibbixwoud Di 20 juli 10:00 uur St. Cunera Viering vervalt    

Wognum Do 22 juli 10:00 uur H. Hiëronymus Viering vervalt    

Wognum Za 24 juli 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 24 juli 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Slaman  Cunerakoor 

Wognum Zo 25 juli 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie T. Slaman  

Nibbixwoud Di 27 juli 10:00 uur St. Cunera Viering vervalt    

Wognum Do 29 juli 10:00 uur H. Hiëronymus Viering vervalt   

Wognum Za 31 juli 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 31 juli 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Breeuwsma Mannenkoor 

Wognum Zo 1 augustus  10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie  T. Breeuwsma  

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

Wognum Do 5 augustus 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 7 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Za 7 augustus 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Nibbixwoud Zo 8 augustus 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie H. van Engen  Cantorij 

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

Wognum Do 12 augustus 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Za 14 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Za 14 augustus 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie  

Maria ten Hemelopneming 

Álvaro Parochieel Gemengd 

Koor 

Nibbixwoud Zo 15 augustus 10:00 uur St. Cunera Eucharistie  

Maria ten Hemelopneming 

Álvaro  Jubilatekoor 

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

Wognum Do 19 augustus 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Za 21 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt Álvaro  

Wognum Za 21 augustus 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Nibbixwoud Zo 22 augustus 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Mannenkoor 

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

Wognum Do 26 augustus 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

 

 

http://www.rkemmausparochie.nl/
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Wognum Za 28 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Za 28 augustus 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

Miva-deurcollecte 

M. Vriend   

Nibbixwoud Zo 29 augustus 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

Miva-deurcollecte  

M. Vriend Jubilatekoor 

Nibbixwoud Di 31 augustus 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 2 september 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Za 4 september 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 4 september 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Slaman Cunerakoor 

Wognum Zo 5 september 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie  

Start nieuw seizoen 

T. Slaman  

Nibbixwoud Di 7 september 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 9 september 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 11 september 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 11 september 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Ziekenzondag 

Álvaro Jubilatekoor 

Wognum Zo 12 september 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie  

Ziekenzondag 

Álvaro Sylvidakoor 

Nibbixwoud Di 14 september 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 16 september 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 18 september 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 18 september 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie H. van Engen Tight Formation  

Wognum Zo 19 september 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie H. van Engen  

De vieringen in het Sweelinckhof zullen waarschijnlijk in augustus pas weer beginnen. 
Gedurende de vakantiemaanden is er geen muzikale ondersteuning van de koren (voor wat betreft de 
locatie Wognum) 
Pastor Alvaro is afwezig van 7 juli tot 1 augustus 2021. In tijden van nood kunt u contact opnemen met 
Pastor Nico Knol                                                                                                                                

 
Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op: 
https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl 
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later 
op livestream gemist. 
 

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 11 juli: 
Adrie Smit Dick en Bets Buis-Smal en zegen over 
hun gezin; Lizet Groot-Zuiker; Piet Romein; Cock 
en Willy Salman-Laan; Antoon en Riet de Wit-
Molenaar en zegen over hun gezin; Taam en Marie 
Wit; Klaas Weel;  
 
Zondag 18 juli: 
Jaap en Tini Bleeker-Ooijevaar; Arie en Corrie 
Loos en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-
Janmaat en overleden familie; Antoon en Riet de 
Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Johannes 
en Hillegonda Blauw-Wit; Klaas Weel; Truus Mol-
Hulst; 
 

Zondag 25 juli: 
Martien Rinkel; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en 
zegen over hun gezin; Rem en Emmy Rood-Pronk; 
Adrie Smit; Jaap Ursem en Marco; Antoon en Riet 
de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Jan en 
Trees Ootes en levende en overleden familie; 
Klaas Weel;  
 
Zondag 1 augustus: 
Wim en Tini Boots-Romein; Overleden familie 
Bakker-Twisk; Jaap en Tini Bleeker-Ooijevaar; 
Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over 
hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, 
Dick, Marian en Siem; Arie en Truus Laan-van 
Westen en Kees; Klaas Weel;  

https://rkemmausparochie.nl/livestream/
http://www.rkemmausparochie.nl/
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Zaterdag 7 augustus: 
Corrie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap 
en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Jaap 
en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; 
Piet Romein; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en 
zegen over hun gezin; Cornelis en Margaretha 
Wijnker-Veeken, Tom en zegen over het gezin;  
 
Zaterdag 14 augustus: 
Adrie Smit; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en 
zegen over hun gezin; Piet en Riet Kroon-
Hulsebosch; Gre Overboom en overleden familie; 
Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over 
hun gezin; Ton Groot, Annemieke Vlaar-Groot en 
Miriam Gleijsteen-Groot; Hans van Oosten; Ton en 
Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en 
Herman;  
 
Zaterdag 21 augustus: 
Piet Rinkel en familie Verlaat Tries en Wout; Corné 
Stam; Arie en Corrie Loos en overleden familie; 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; 
Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over 
hun gezin; Piet en Lies Zuiker-Laan, dochter Lizet 
en gezin;  
 
Zaterdag 28 augustus: 
Wim en Tini Boots-Romein; Adrie Hoogewerf; 
Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Riet en Piet 
Kroon-Hulsebosch; Wil Ootes-Romeijn; Rem en 

Emmy Rood-Pronk; Cock en Willy Salman-Laan; 
Adrie Smit; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en 
zegen over hun gezin; 
                                                                                                                                            
Zaterdag 4 september Sweelinckhof: 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap en 
Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;  
 
Zondag 5 september: 
Wim en Tini Boots-Romein; Jaap en Trien Koppes-
Gieling en zegen over hun gezin; Cornelis en 
Margaretha Wijnker-Veeken, Tom en zegen over 
het gezin; Taam en Marie Wit; Simon en Gre 
Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Klaas 
Weel; 
 
Zaterdag 11 september Sweelinckhof: 
Ko Rinkel Adrie Smit;  
 
Zondag 12 september: 
Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Klaas 
Weel; Corné Stam; Nicolaas en Catharina Ursem-
Groot; Jos Ursem Margaretha Ursem-Boots;  
 
Zondag 19 september: 
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; overleden familie Hand-Commandeur; Arie 
en Corrie Loos en overleden familie; Jaap en Riet 
Sjerps-Janmaat en overleden familie; Klaas Weel. 

                                                                                    
 
Misintenties St. Cunerakerk 
Zaterdag 10 juli: 
Aad Karsten; Nic en Lies Commandeur-Machtel; 
Arie Smit; André Smit; Laurentius Kroon en Lucia 
Weel, hun overleden kinderen en kleinkinderen en 
zegen over de gezinnen; 
In het bijzonder bidden wij voor Jos de Vries. Rond 
deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem 
afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 17 juli: 
Jan en Mart Sachs-Buis; Piet en Jo Ursem-Ros en 
zegen over de gezinnen en uit dankbaarheid; Jaap 
Huisman en overleden familie; Johannes 
Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; 
Anneke Vleerlaag-Jonk; Bert en Greet Schouten-
de Haan; Laurentius Kroon en Lucia Weel, hun 
overleden kinderen en kleinkinderen en zegen 
over de gezinnen; Piet Schoenmaker; 
 
Zaterdag 24 juli: 
Nico Kok; Willem Vriend; Overleden familie 
Schoenmaker; Bert en Greet Schouten-de Haan; 
Joop en Alie van Zelm-Molenaar; 
 
 

Zaterdag 31 juli: 
Alie Conijn; Kees, Theo en overleden familie 
Neefjes; Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; 
Cor en Mart Koppes-Kuip; Jan Entius en familie 
Entius-Bijl-Schilder; Pé Goedhart; 
 
Zondag 8 augustus: 
Tiny op den Kelder-Breed; Hans en Rob Hulst; 
Dennis Kroon en overleden familie Kroon-Appel, 
bij gelegenheid van een 50-jarig huwelijk van 
Maarten en Atie Kroon-Appel; Toos Knol-
Commandeur; Bert en Greet Schouten-de Haan; 
Martijn en Pé Vlaar; 
 
Zondag 15 augustus 2021: 
Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen 
en uit dankbaarheid; Nic en Lies Commandeur-
Machtel; Johannes en Marie Ooijevaar-
Roozendaal en zegen over de gezinnen; Piet en 
Tiny Appelman-Doodeman; Gerard Vlaar en allen 
die hem dierbaar zijn; Vader, moeder, Ko, Jaap, 
Riet en John Verlaat en zegen over de gezinnen; 
Piet Schoenmaker; 
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In het bijzonder bidden wij voor Kathy Lakeman-
Veeken en Toos Doodeman-Koning. Rond deze 
tijd is het een jaar geleden dat we van hen afscheid 
hebben moeten nemen.  
 
Zondag 22 augustus: 
Jan en Mart Sachs-Buis; Jaap Huisman en 
overleden familie; Overleden familie 
Schoenmaker; Willem Vriend; Simon en Catrien 
Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; 
 
Zondag 29 augustus: 
Alie Conijn; Aad Karsten; Anita Buis en allen die 
haar dierbaar zijn; Piet en Vera Knol-Groot; Agatha 
en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Pé Goedhart; 
Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Jan 
en Tini Verlaat-Hoogland en zegen over de 
gezinnen; Piet Schoenmaker 
In het bijzonder bidden wij voor Pierre Polfliet. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
hem afscheid hebben moeten nemen.  
 
 
 
 

Zaterdag 4 september: 
Cor Ligthart; Vader, moeder, Ko, Jaap, Riet en 
John Verlaat en zegen over de gezinnen; Arie 
Smit; Jan en Hermina Schouten-Laan; 
In het bijzonder bidden wij voor Irene Laan-
Hopman. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat 
we van haar afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 11 september: 
Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen 
en uit dankbaarheid; Johannes Koopman en 
overleden familie Koopman-Stolwijk; Nic Weel en 
Jo Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob; Piet 
Schoenmaker; 
 
Zaterdag 18 september 2021: 
Willem Vriend; Cor en Mart Koppes-Kuip; 
Overleden familie Schoenmaker; Anneke 
Vleerlaag-Jonk; Jan Entius en familie  Entius-Bijl-
Schilder; Dennis Kroon en overleden familieleden; 
Martijn en Pé Vlaar; Jan Klijn en overleden familie 
Klijn-Jonker; 
In het bijzonder bidden wij voor Henk Hoogland. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
hem afscheid hebben moeten nemen.  

 
 
Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze dopeling: Op zondag 18 juli wordt Emilia Zwaan door het heilig doopsel in onze gemeenschap 
opgenomen. Wij bidden dat het haar goed moge gaan in haar leven en in onze kerk. 
 
Ons bruidspaar: Op donderdag 24 juni jl. traden Benjamin Groen en Desiree Machtel in het huwelijk. Wij 
vragen om zegen over hun liefde voor elkaar. 

 
Onze overledenen:  
In het bijzonder bidden wij voor Co Morsch, Duw Mol-Hulst en Christien Broers-Groen (locatie H. Hiëronymus) 
Monique Schipper, Annie Neefjes-Stuyt en Truus Nieuwboer-Goedhart (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.  
 
Kerkwerksters Wognum 
Groep 3  20 juli         09.00 uur                                  
Groep 4   4 augustus    13.00 uur 
Groep 5  17 augustus   19.00 uur 
Groep 6  31 augustus   19.00 uur 
Groep 1  16 september  09.00 uur 
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Agenda Nibbixwoud 
Donderdag 22 juli 13:00 uur kerkwerksters groep 5 
Woensdag 11 augustus  09:00 uur kerkwerksters groep 6 
Donderdag 2 september 09:00 uur kerkwerksters groep 1 
 19:30 uur coördinatie Cunera 
Vrijdag 10 september 17:00 uur uiterste inleverdatum kopij parochieblad 

 
Mededelingen voor alle locaties 

Elkaar weer ontmoeten in de kerk en op het 
plein! 
26 Juni was het zo ver! De versoepelingen die door 
de regering waren aangekondigd gingen in. Geen 
mondkapjes meer, maar wel nog even afstand 
bewaren. Na het overleg van de bisschoppen met 
de minister van justitie en veiligheid volgt ook het 
Bisdom met een versoepeling: 
-  We mogen weer met meer bezoekers in de kerk,  

maar wel nog even de afstand bewaren! De  
grootte van de kerk bepaald de hoeveelheid:  
zoveel als op anderhalve meter mogelijk is. Voor  
onze kerken is dat 100- 150 mensen. Dat geldt  
ook voor uitvaarten. 

-  Mondkapjes mogen af, maar hygiëne- 
maatregelen blijven geadviseerd. 

-  Koren mogen weer met 12 leden zingen! Wel de  
afstand bewaren. Nog niet met zijn allen  
meezingen. 

-  Zorgdragen voor goede ventilatie. 
-  We hopen in augustus ook weer in het  

Sweelinckhof vieringen te kunnen houden. 
We mogen weer!                                                                                                            
Fijn elkaar weer te ontmoeten, niet alleen in de 
kerk, maar ook op het kerkplein, in vergaderingen 
en activiteiten. Het voelt als vrijheid om weer met 
iedereen lief en leed te kunnen delen, weer open 
voor elkaar te staan. Het is fijn weer met elkaar in 
de kerk te zijn met geloofsgenoten. Het is fijn in rust 
en stilte de Heer weer te ontmoeten en je te laten 
inspireren door de teksten uit de bijbel. Het is fijn 
met elkaar te bidden en weer nieuwe energie voor 
de volgende week op te doen.  
Maar nu moeten we het ook nog doen! Het was 
natuurlijk wel mooi makkelijk dat er maar dertig 
mensen de vieringen mochten bijwonen. En ook de 
livestream was een uitkomst voor velen. We gaan 
de vakantieperiode in, altijd een periode dat er 
minder mensen in de kerk komen, koorleden op 
vakantie zijn en er geen uitbundige vieringen zijn. 
Toch hopen wij dat iedereen het ritme van de 
kerkgang weer oppakt. Ook gaan we weer oude 
gebruiken opnieuw instellen: met de mandjes rond 
voor het collectegeld en met een mandje voor het 
kaarsengeld. We hopen dat we de achterstand in 
de opbrengsten op de collecteschaal weer gauw 
inlopen! Tot gauw, en anders zeggen we tegen 
elkaar: Ik miste je zondag in de kerk!   

Hans van Engen, namens de Parochieraad 

Vieringen in onze kerken 
Het afgelopen kwartaal hebben we in beide kerken 
weer mooie vieringen kunnen beleven. Helaas was 
het nog niet mogelijk met meer dan 30 mensen de 
vieringen te bezoeken, al werd daar niet altijd aan 
gehouden. We hebben mooie vieringen gezien: de 
Maria moederdagviering in mei, in beide kerken. 
Voorbereid door de voorganger en de leden van de 
Lourdesgroep. Ook was er in de meimaand weer 
rozenkrans bidden in de Cunera. Op Hemelvaart 
hadden we een gezamenlijke viering evenals op 
Pinksteren. Op 27 juni hadden we weer de 
Oecumenische Veldviering, een 
samenwerkingsverband van de Cunera met de 
Thomasgemeente en het Vierkant. 
Inmiddels is het derde kwartaal weer aangebroken: 
Vakantieperiode. We zijn blij dat we alle 
weekenden twee vieringen kunnen houden zowel 
in de Cunera als in de Hieronymus. Helaas nog niet 
in het Sweelinckhof omdat daar niet voldoende 
mensen op afstand van elkaar kunnen zitten in de 
kerkzaal. Pastor Alvaro gaat vanaf 7 juli een paar 
weken naar zijn ouders in Spanje. Het was geen 
probleem voor de lekenvoorgangers om alle 
vieringen in de vakantie rond te krijgen. Mocht er 
in tijd van nood een priester nodig zijn dan is een 
van zijn collega’s: Pastor Nico Knol of Pastor Bert 
Glorie beschikbaar. 
Na de vakantieperiode starten we weer met wat 
uitgebreidere vieringen: 
Op 14 augustus vieren we Maria Hemelvaart, in 
Wognum zal het Parochiekoor dan weer gaan 
zingen. 5 september zijn de startvieringen in beide 
kerken, 12 september zijn in beide kerken 
Vieringen in het kader van Ziekenzondag/ 
Aandachtzondag. 26 september vinden er 
oecumenische vieringen plaats in het kader van de 
Vredesweek. Inmiddels zijn de liturgiegroepen al 
weer bezig met het laatste kwartaal voor te 
bereiden. 

Hans van Engen, namens de Parochieraad 
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Er zit weer muziek in! 
Tijdens zo’n Coronaperiode merk je in onze kerken 
hoe belangrijk muzikale ondersteuning is tijdens de 
vieringen. Nu hebben we gelukkig in de Emmaus 
wel 7 geweldige koren. Maar helaas: zingen 
mochten ze niet. Was het in het begin nog met acht 
koorleden, later, toen er weer meer bezoekers in 
de kerk mochten komen, moesten de koren met 
slechts vier leden zingen. Gelukkig werd er in de 
Hieronymus kerk heel creatief op gereageerd: 
verschillende keren was er muzikale 
ondersteuning van pianiste: Marja Borst, of Jessica 
Huisman. Maar ook waren er heel mooie 
optredens van het duo Koeman, of het duo Thea 
en Claus. Gelukkig vanaf 26 juni mogen de koren 
weer met 8 zangers optreden. We hopen bij een 
volgende versoepeling, mogelijk in augustus, dat 
we weer met alle leden van de koren mogen 
zingen. Aangezien er in Wognum maar twee vaste 
koren zijn: Het Sylvidakoor en het Parochiekoor, 
proberen we daar een nieuw koor van start te laten 
gaan: Singin-it. Zie hiervoor het artikel elders in dit 
blad. Maar we moeten eerst door de 
vakantieperiode heen, half augustus hopen we dat 
alle koren weer uit volle borst gaan zingen! 
Maar er is meer te melden op muzikaal gebied: Het 
orgel van de Hieronymuskerk, nog overgekomen 
uit de oude kerk, moest een zeer grondige 
restauratie ondergaan, hetgeen de kwaliteit van 
het orgel niet waard was. Ook de benodigde 
pecunia (12000,- euro) was een brug te ver. Maar 
gelukkig kan onze penningmeester goed 
onderhandelen en kwam er een gebruikt, zo goed 
als nieuw orgel. Een Allen orgel model Protegé C2 
met 23 stemmen. Ook in de Cunera staat een orgel 
van dit merk. En volgens de organisten is het een 
prima orgel. Het is een zogenaamd mechanisch 
orgel. De boxen zijn geïntegreerd in de kast met 
orgelpijpen uit de oude kerk die daarom ook blijft 
staan. Afgelopen juni is het nieuwe orgel geplaatst 
en geïntoneerd. Voordeel van dit orgel is dat het 
geen grootschalig onderhoudt behoeft. Ook de 
elektronische piano in de Hieronymus is af, en ook 
daar wordt een oplossing voor gezocht. 

Hans van Engen 

 
 
MOV-groep Wognum, Nibbixwoud  
Op 19 mei kwamen in de pastorie een aantal 
mensen bij elkaar om te proberen de MOV een 
doorstart te geven in onze parochies. Dit vooral nu 
de voortrekkers van de laatste jaren, Ben 
Hoogzaad (helaas overleden) en Jan Ebbing, die 
te kennen heeft gegeven zijn lange inzet voor 
parochie etc. wat te willen inperken, zijn gestopt.  
Hierbij een kort verslag waarbij aanwezig waren: 
Past. Alvaro, Annemarie van Straaten, Jaap en 
Tineke Meester, Trudy Breeuwsma, Karin de Buck, 

Tony Slaman, 2 stagiaires van de priesteropleiding 
en Marry Tessel. 
In eerste instantie stelde Annemarie van Straaten 
zich voor, zij is aanspreekpunt voor de M.O.V-
groepen in het samenwerkingsverband van de 
parochies ‘de Waterkant’ 
Missie – Ontwikkeling – Vrede 
Wat zal de doelstelling van zo’n groep moeten, 
kunnen zijn. ‘Het voorbeeld van Jezus, opkomen 
voor de zwakkeren en onderdrukten, gestalte 
geven. Er werd enthousiast gepraat en 
gediscussieerd over de doelstelling: 
Je kunt denken aan de vastenactie.  
Er is een groep die het thema landelijk vaststelt en 
daar kun je dan materiaal aanvragen om in de 
parochie verder uit te werken. 
Bv: sobere maaltijden – hongerdoeken bespreken. 
Adventsactie: ook daar zijn projecten voor. Je zou 
kunnen denken aan een thema viering.  
Amnesty pakketten aanvragen en dan in de 
parochie schrijfavonden organiseren. 
Aandacht voor de voedselbank middels bv. een 
mand achter in de kerk of tijdens de 
Oogstdankdagviering iets organiseren. 
Vrede: De vredesweek, daar wordt in onze beide 
kerken in oecumenisch verband aandacht aan 
besteed. 
De groep die de kar wel wil trekken zijn: 
Annemarie van Straaten (coördinator MOV-
waterkant), Jaap en Tineke Meester, Trudy 
Breeuwsma (Wognum) en Karin de Buck. 
Het contactadres voor deze groep wordt Trudy 
Breeuwsma, email: j.breeuwsma@quicknet.nl 
Jaap Meester neemt de PR voor zijn rekening, 
email jaapmeester@gmail.com. 
Er wordt alvast vooruit gekeken naar een weekend 
in de Advent waarin Annemarie dan in een thema 
viering voor zou kunnen gaan. Waarschijnlijk wordt 
dat 11-12 december 2021. 

Jaap Meester 
 

 

MIVA-collecte 2021 
Medische zorg voor de meest kwetsbaren 
in Kenia 
Dit jaar vindt in het weekend van 28 en 29 
augustus de MIVA-collecte plaats in de kerken. We 
mogen de kerken weer bezoeken. Maar veel kan 
ook nog niet. Hulp is nu meer dan ooit nodig. 
Dichtbij, maar ook verder weg.  
Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het 
bereikbaar maken van medische zorg in Kenia. 
Meer in het bijzonder voor Pionier Duncan. Hij is 
directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, 
Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een 
handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een 
centrum met een kliniek en een school. Duncan 
heeft een bestemming: “Ik wil de capaciteit van het 

mailto:j.breeuwsma@quicknet.nl
mailto:jaapmeester@gmail.com
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centrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat 
we nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is 
daarbij onmisbaar.” 
Wereldwijd worden vervoers- en 
communicatiemiddelen van MIVA ingezet om 
mensen te beschermen tegen het COVID-19 virus. 
De meest kwetsbare mensen worden het hardst 
getroffen, in Nederland maar zeker ook in 
ontwikkelingslanden. Ook daar gelden 
maatregelen en kunnen de pioniers hun werk niet 
doen zoals zij zouden willen. 
Op www.miva.nl leest u meer over het project van 
Duncan. Wilt u het project van Duncan nu al 
steunen? Scan dan onderstaande QR-code en 
doneer. Hartelijk dank! 
 
 

U kunt doneren met uw mobiel 
Scan de QR-code met de camera van uw mobiel 
en doneer via tikkie. 

 
Van harte aanbevolen, 

MOV-groep 
 
 

 
 

Hallo groep 7 en 8’ers en jullie ouders/verzorgers, 
Uw zoon of dochter zit in of gaat naar het laatste jaar van 
de basisschool. Er zal een grote stap in het leven gezet 
worden: de overgang naar de middelbare school, op de 
leeftijd van de jonge volwassenheid. De kerk sluit hierbij 
aan door het vieren van het Sacrament van het Vormsel, 
de voltooiing van Doopsel en Eerste Communie. 
 
Door de coronatijd loopt het nu wat anders en daarom 
willen we dit project gaan doen met de huidige groep 7 en 
8. Als het project gaat lopen zijn dat dus groep 8 van 
2021/2022 en de eersteklassers van het voortgezet 
onderwijs.   
 
Voorbereiding 
Het begint met een informatieavond voor u op donderdag 
9 september om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte in 
Wognum. Aan de hand van het vormselproject ‘In Vuur en 
Vlam’ gaan de kinderen onderweg.  Het project bestaat uit 
7 bijeenkomsten voor de kinderen. Deze zijn wisselend in 
Wognum en in Nibbixwoud. Voor hulp bij het project (7 
bijeenkomsten) wordt een rooster gemaakt.   
 
Kosten 
De bijdrage aan het vormseltraject is € 20,00 en kan op de informatieavond betaald worden. Het is o.a. voor 
knutselmaterialen, bedankjes en de fotograaf. 
 
Tijd 
Het project zal starten op dinsdag 21 september met de 
eerste bijeenkomst voor de vormelingen. De 
presentatieviering zal dan in oktober zijn en het vormsel zelf 
in november. Datums volgen zodra deze bekend zijn.    
Laat via een mail aan VormselEmmaus@outlook.com weten 
of je meedoet, voor 1 augustus. Ook als je vragen hebt, mail 
dan gerust. Het project start vanaf september 2021.  
Tot ziens en hopelijk doe je mee met ons project. 
Pastor Alvaro Rodriguez 
Pastoraal werker Anne-Marie van Straaten 
Danielle Smit 
Mark Rood 

http://www.miva.nl/
mailto:VormselEmmaus@outlook.com
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Locatie H. Hiëronymus 

Kom zingen bij “Singin- it” 
In Wognum is er een nieuw koor in oprichting: 
Singin- it!!! Iedereen, ook mensen uit omliggende 
dorpen, kunnen zich opgeven. Onder leiding van 
de bekende en zeer muzikale dirigente Jessica 
Huisman zal er een repertoire van moderne liedjes, 
gebaseerd op de TOP 40 muziek van de afgelopen 
dertig jaar ter hand worden genomen. Leden van 
het nieuwe koor kunnen zelf meehelpen het 
repertoire verder uit te bouwen. Om te beginnen 
heeft de dirigente een aantal meerstemmige 
nummers uitgekozen van artiesten zoals: Suzan 
en Freek, Alice Merton en Lady Gaga. 
Singin- it zal zelf een bestuur samenstellen en is 
een geheel zelfstandige organisatie. De kerken 
van de Emmausparochie hebben echter al 
gevraagd om maandelijks een van de vieringen te 
ondersteunen. Het koor krijgt daarvoor een vaste 

vergoeding en een bedrag voor elk optreden. Maar 
het koor zal ook elders optreden met eigen 
concerten en bij festivals. Om alle onkosten zoals 
aanschafrechten bladmuziek, materiaal e.d. te 
kunnen dekken zal er een contributie aan de leden 
worden gevraagd. 
Er wordt gerepeteerd op dinsdag- of donderdag 
avond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de 
Ontmoetingsruimte van de Hieronymuskerk te 
Wognum. We willen in september beginnen. Er 
kunnen ongeveer 30 zangers en zangeressen mee 
doen in de leeftijd van 16 tot ca 50 jaar. Sopranen, 
alten, tenoren en bassen zijn allen heel welkom. 
We hopen op een gezellig koor dat kwaliteit weet 
te brengen. 
U kunt zich opgeven bij: Jessica Huisman, email: 
aanmelden@singin-it.nl  
Nadere informatie bij: Hans van Engen, email: 
van.engen@planet.nl  

 
 

Locatie St. Cunera 
Gedurende de vakantieperiode van maandag 12 juli tot en met vrijdag 20 augustus is het 
secretariaat van de locatie St. Cunera alleen op dinsdagmorgen geopend van 09.30 tot 
11.30 uur. Wij wensen u een fijne vakantie toe. 

Annemiek Schouten-Weel en Nel Appelman-Bijpost.  
 

 
 

Cunerakoor uitje 
We mochten weer wat verruimen en ook het 
Cunerakoor wilde elkaar weer eens informeel 
treffen. Vorig jaar hadden wij een uitnodiging 
gehad om de Zuiderzee boerderijwinkel te 
bezoeken op de Hemweg 8A in Wijdenes. Ons 
voormalige koorlid Marleen de Rond-Schouten 
heeft daar met haar man Eric dit bedrijf. Nu durfde 
men het weer aan om mensen te ontvangen. Een 
aantal van 16 koorleden heeft alles uitgebreid 
kunnen bekijken en men was onder de indruk van 
dit bedrijf. Veel boerderij producten zijn daar op 
vaste dagen te koop en men kan ook komen kijken 
(zeker met kinderen) naar de varkens, koeien, 
kippen en geiten!  

Maar ook de koorleden vonden het fijn om onder 
het genot van een koppie elkaar weer eens te zien 
en te spreken. 
Zo heeft u al kunnen lezen dat er gelukkig weer 
meer koorleden mogen zingen tijdens een viering. 
We gaan van 4 naar 12 koorleden en daar zijn we 
erg blij mee, zodat ook de heren weer eens mee 
kunnen zingen. Ook hopen wij U natuurlijk weer 
zelf in de viering te mogen zien, want samen vieren 
geeft voor ons allen weer dat 
saamhorigheidsgevoel. 
In de maand juli zullen wij op zaterdag 10 en 24 juli 
zingen. In augustus even vrij en dan weer 4 
september. Wij hopen u dan weer te treffen! 

Bestuur Cunerakoor 

 
 
H. Jacobus de Meerdere 
Zondag 25 juli a.s. is het de naamdag van de Heilige Jacobus de Meerdere. Tijdens de woord- en 
communieviering van zaterdag 24 juli in de St. Cunerakerk zal daar aandacht aan besteed worden. Hoop 
vele inwoners van Zwaagdijk-West te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groeten, 
Monie Vertelman 

  
 
  

mailto:aanmelden@singin-it.nl
mailto:van.engen@planet.nl
http://vr.gr/
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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         06 14950037 
 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: 
Wat fijn dat de neerwaartse spiraal van Corona 
besmettingen flink blijft doorzetten, met als positief 
gevolg: vele versoepelingen. Zo langzamerhand 
worden er weer flinke stappen gemaakt richting 
een maatschappij van vóór 15 maart 2020. Met 
een grote groep van Nederlanders die zich hebben 
gevaccineerd en het handhaven van de laatste 
opgelegde maatregelen door het RIVM (handen 
wassen, anderhalve meter-afstand en op bepaalde 
plekken het verplicht dragen van een mondkapje) 
kunnen we meer: zoals o.a. op vakantie gaan, het 
bezoeken van evenementen. Heerlijk weer er op 
uit kunnen. Ik wens u, namens de overige leden 
van de redactie fijne en zonnige maanden toe. 

Hopelijk houden toekomstige coronavarianten zich 
ook in het najaar rustig. 
 

VERSCHIJNING 2021 AANLEVEREN 
Donderdag 28 oktober     Vrijdag 22 oktober 
Donderdag 16 december   Vrijdag 10 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 16 september 2021. 
Kopij inleveren vóór vrijdag 10 september 
(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 de administrator van Regio de Waterkant en van de Emmaüsparochie. 
Parochie-vicaris Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie. 
U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: alvarodriguezluque@gmail.com 
 
Pastor Anne-Marie van Straaten:  Pastoraalwerkster  

Eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer.  
MOV-werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie 
en vormsel werkgroepen regio De Waterkant. 

Pastor Bert Glorie: Priester/Parochie-vicaris 
Eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud.  
PCI-begeleiding. 

Pastor Álvaro Rodríguez Luque: Priester/Parochie-vicaris 
Eerste aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en 
Wognum)/De Weere/Spanbroek, sacramentele bediening door 
de hele regio. 

Pastor Nico Knol:   Priester/Pastoor 
Eerste aanspreekbaar De Goorn/Ursem, teamleider,  
sacramentele bediening door de hele regio. 

 
Voor alle pastorale, sacramentele een geestelijke zaken: Álvaro Rodriguez Luque, mobiel: 0687375420 
 

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 
Marry Tessel: 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. 
Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk 
opgelezen waar de viering plaats vindt. 
 
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

