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Iedereen is missionaris. Ben je er klaar 
voor?  
Oktober is afgelopen. De maand oktober is 
traditioneel de maand, waarin missie in de 
wereldkerk centraal staat. Bij de woorden “missie” 
en “missionarissen” wordt vrijwel meteen gedacht 
aan de paters, fraters en zusters, priesters die van 
elders komen om de armen te helpen en het werk 
van evangelisatie te doen. Dat was lang geleden 
misschien enigszins waar. Maar de term “missie” 
heeft een heel uitgebreide betekenis. 
Zelf kwam ik in oktober 2007 vanuit Spanje in 
Noord-Holland als een missionaris priesterstudent. 
Toen was ik een jongeman van 18 jaar oud. Toen 
ik de roeping voelde om missionaris te worden 
dacht ik altijd aan arme landen in Afrika, India, 
Latijns-Amerika en ik verbaasde mij toen ik naar 
Nederland uitgezonden werd. “Er zijn niet zo veel 
armen in Nederland, Nederland is toch een rijk en 
ontwikkelt land!”, dat was mijn gedachte toen ik 
hier aangekomen was. In de 14 jaar dat ik hier in 
Nederland woon heb ik een prachtig land ontdekt, 
een goed volk, die me als een van hen heeft 
aangenomen; ik voel me thuis! Maar ook heb ik 
een samenleving ontdekt waar steeds meer 
eenzame mensen zijn, de saamhorigheid 
ontbreekt, mensen die de hele dag druk bezig zijn 
met allerlei dingen, er is weinig tijd voor elkaar, en 
soms wordt het moeilijk om met een optimistisch 
oog naar de toekomst te kijken… Dat gebeurt niet 
alleen in Nederland, ook in mijn vaderland en in 
heel Europa. Een samenleving waar de vreugde 
om te leven steeds minder wordt. 
De missie van de Kerk is vreugde brengen in het 
leven van de mensen. Missie is niet een taak of 
een werkveld. Maar de Kerk zelf is missie. Wij 
brengen onszelf. We brengen de liefde van God en 
ook onszelf als mens. Wij allemaal, jong of oud, die 
de kerk vormen zijn missionaris! Ik mag mij altijd 
verwonderen hoeveel mensen in onze kerk 
vrijwillig actief zijn, mensen die beschikbaar zijn 
om iets te betekenen voor onze kerkgemeenschap 
en ook voor mensen buiten de grenzen van onze 
gemeenschap: bestuursleden, kosters, lectoren, 
vrijwilligers, koorleden, mensen die werken op het 
secretariaat, mensen die betrokken zijn met de 
werkgroepen… er zijn zo veel mensen op te 
noemen! En die mensen zijn ook missionaris! 
Om een missionaris te zijn is het voldoende om 
beschikbaar te zijn en de vreugde te beleven in de 
meest gewone dagelijkse dingen: werk, andere 
mensen ontmoeten, onze dagelijkse plichten, de 
toevallige gebeurtenissen van elke dag. Zo worden 
wij missionaris: door getuige te zijn van een leven 
dat de smaak van de vreugde van het Evangelie 
heeft. Deze manier van leven, zou bij anderen 
bewondering moeten opwekken. Dan zullen ze 
vragen: “Hoe is het mogelijk dat deze persoon zo 

is?” of “Wat is de bron van de liefde waarmee deze 
persoon iedereen behandelt, de vriendelijkheid en 
het goede humeur?” Evangelisatie of missie gaat 
niet over het dwingen of afdwingen. De missie is 
gebaseerd op een ontmoeting tussen mensen, op 
het getuigenis van mannen en vrouwen die Jezus, 
de vreugde en de liefde hebben leren kennen en 
die graag willen dat andere mensen Hem ook 
kennen.  
Aan iedereen die dit leest: van harte gefeliciteerd.  
Jij bent missionaris! 

Hartelijke groeten,  
Alvaro 

 

Voor een synodale kerk – Luisterfase 
geopend! 
 De avond van 
zondag 17 
oktober was ik in 
de Nicolaskerk te 
Amsterdam bij de 
opening van de 
eerste fase van de 
bisschoppen-
synode die in ok-
tober 2023 in 
Rome zal worden gehouden. 
Deze synode is eigenlijk een proces dat door paus 
Franciscus in gang is gezet. De paus wil dat de 
kerk voor de vernieuwing van de Kerk met veel 
mensen in gesprek gaat. En dat begint met subtiel 
luisteren, empathisch luisteren. Paus Franciscus 
wil dat wij, gelovigen en ook de minder kerk-
betrokken mensen, in gesprek komen rond drie 
thema’s: gemeenschap - participatie en missie. 
Hoe kunnen wij ons gemeenschapsgevoel verster-
ken, ons toebehoren bij elkaar als broeders en 
zusters; hoe kunnen we de deelname aan het ker-
kelijk leven verbeteren: wat kunnen we doen om 
ervoor te zorgen dat niemand een drempel ervaart 
en gemakkelijk kan participeren, ook in de vormge-
ving van het kerkelijk leven en wat kunnen we 
doen om te bevorderen dat ieder bewust 
deelneemt aan de zending, aan de missie van de 
kerk? 
Deze vragen, nog wat meer uitgewerkt, zullen aan 
bod komen in gespreksontmoetingen 
die in ieder dekenaat zullen worden georgani-
seerd. De bedoeling is dat iedereen gelegenheid 
heeft om erbij betrokken te zijn en in die zin is dit 
een missionair proces: we openen de deuren voor 
iedereen die mee wil praten.  
De deken van Hoorn zal binnenkort daarvoor een 
uitnodiging doen en iedereen is aangemoedigd en 
uitgenodigd om daaraan mee te doen. De ver-
slagen van die gesprekken zullen worden 
verzameld, in ons bisdom en landelijk en daarna 
naar Rome gaan, waar op basis van die bijdragen 
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een werkdocument zal worden opgesteld voor de 
bisschoppensynode van 2023. Als de gesprekken 
in ons bisdom zijn afgerond, zullen we in een bij-
eenkomst en viering laten horen hoe die 
gesprekken verlopen zijn. Het is dus een proces 
van gebed, van luisteren, open staan voor elkaar 
en voor de stem van God.  
Met de hoop dat deze luisterfase van de Synode 
veel mooie vruchten mag dragen en hartelijk 
groeten! 

Pastoor Álvaro 
 

WAAROM EN HOE? EN WAT IS HET DOEL? 
Enkele gedachten uit de toespraak van Mgr. 
Hendriks in de Sint Nicolaasbasilik te Amsterdam 
tijdens de opening van de consultatie-fase van de 
Synode: 
De Kerk anders 
Wat wil paus Franciscus hiermee? Vorige week 
citeerde de paus de bekende theoloog, later kardi-
naal Yves Congar o.p. die heeft gezegd: “We 
moeten er geen andere Kerk van maken, we 
moeten de Kerk anders maken” (Vraie et fausse 
réforme dans l’‘Eglise). Kort samengevat is die 
Kerk die anders is, een Kerk die open is en nabij, 
een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan 
participeren, een Kerk dus die echt gemeenschap 
is en missionair. 
Deel van de gemeenschap 
In die gemeenschap zijn verschillende roepingen 
en diensten, maar klerikalisme en formalisme 
moeten worden vermeden: ook tegen een priester, 
bisschop of kardinaal moet niet worden opgekeken 
alsof die boven en buiten de wet en de gemeen-
schap staat. Eerbied en erkenning voor ieders rol 
en plaats is goed, maar we mogen en moeten ons 
realiseren dat we allemaal kleine mensen zijn die 
voor God staan. Niemand staat boven de wet of 
boven de Kerk, behalve God zelf. 
Verkeerd klerikalisme 
In verkeerde vormen van klerikalisme kan een oor-
zaak liggen waarom bijvoorbeeld misbruik 
ongehinderd kon voortwoekeren. Dat misbruik 
moeten we bestrijden niet alleen door een goede 
klachtenregeling en -behandeling, ook door een 
goede geestelijke en menselijke vorming van 
priesters en medewerkers in het pastoraat en een 
goede, open cultuur binnen de Kerk; we moeten 
open spreken, met geloof en vrijmoedig, 
met parrhesia, zoals de paus dat noemt. In sommi-
ge nieuwe bewegingen en gemeenschappen die 
rond het tweede Vaticaans concilie zijn ontstaan, 
komt deze visie van het tweede Vaticaans concilie 
al veel beter tot uiting. 
Cultuur van openheid en geloof 
Als de Geest er niet is, is het geen synode. Daarom 
is het gebed van deze synodale consultatie zo be-
langrijk. Het is het gebed dat vanouds en in het 

tweede Vaticaans concilie werd gebeden. Ook 
overigens moeten onze gesprekken worden 
omgeven door een cultuur van openheid voor 
elkaar en voor de Heer, een cultuur ook van geloof 
en gebed. 
Onderscheiding 
Ik citeer hierover een kort gedeelte uit de preek die 
de paus vorige week heeft gehouden: “Het Woord 
van God opent ons voor de onderscheiding en 
verlicht die. Dat Woord geeft de Synode richting, 
zodat het niet een kerkelijk “congres” wordt, een 
studiebijeenkomst of een politiek congres, zodat 
het niet een parlement is, maar een genadevol 
gebeuren, een proces van genezing dat geleid 
wordt door de Geest. In deze dagen roept Jezus 
ons... om ons af te vragen wat God ons wil zeggen 
in deze tijd en in welke richting Hij ons wil leiden”. 
Tot zover paus Franciscus. 
Iets nieuws? 
Is dit iets nieuws? Eigenlijk niet zozeer. Kardinaal 
John Henry Newman (1801-1890) had erover ge-
schreven in de negentiende eeuw: “On consulting 
the faithful in matters of doctrine” (1859), het 
tweede Vaticaans concilie heeft dat overgenomen 
en geeft aan (in Lumen Gentium 12) dat het geheel 
van de gelovigen in het geloof niet kan dwalen en 
dat die geloofszin door de Geest van waarheid 
wordt opgewekt en ondersteund. Het gaat dus om 
een dieper verstaan van de Boodschap van het 
evangelie, binnen de eenheid van de Kerk, verbon-
den met Paus en bisschoppen. Datzelfde tweede 
Vaticaans concilie heeft onderstreept dat alle gelo-
vigen een gemeenschap vormen en deelhebben 
aan de zending, aan de missie van de Kerk (LG 
33). 
De kernwoorden 
Vandaar de drie kernwoorden van dit synodale 
proces: Communio - Gemeenschap: wij vormen 
één gemeenschap, ieder met zijn of haar rol en 
taak -, Participatio - Deelname, we zijn allen geroe-
pen om te participeren, betrokken te kunnen zijn - 
en Missio - wij zijn samen Kerk, samen staan wij 
voor de Missie van onze kerk. 
Ontmoeting met de Heer 
Ik wens U allen een mooie en goede, verrijkende 
synodale consultatie toe. Want dat is de bedoeling: 
dat deze consultatie voor alle mensen die eraan 
deelnemen in de bijeenkomsten van de dekenaten, 
van de religieuzen of migrantengemeenschappen 
een verrijkende ervaring mag zijn, een geloofsweg, 
een ontmoeting met de Heer, een aanraking van 
de heilige Geest. (…) De paus geeft voor die 
ontmoetingen drie woorden om die te 
kenschetsen: ontmoeten, luisteren en onderschei-
den. 
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In Memoriam 
Gré op den Kelder-Koeleman  * 03 februari 1934  -  † 15 oktober 2021   
(locatie St. Cunera) 
Moeder is geboren op de Wijzend en kwam uit een groot gezin, van 7 broers en 2 
zussen. Vader Jan Koeleman en moeder Afra van Diepen hadden een eigen 
tuindersbedrijf, waar iedereen mee hielp en waar altijd samen veel werd gezongen! In 
haar jeugd ging ze naar de huishoudschool. Ze had graag verder willen leren, maar 
door de drukke werkzaamheden thuis, kwam het er niet van.  
Ze leerde vader Theo kennen. Op 20 september 1961 zijn ze getrouwd en gingen wonen in het ouderlijk huis 
van Theo, op Dorpsstraat 71. Roel, Jan, de tweeling Mathé en Afra, Co en Paul werden geboren. Het was 
een drukke tijd voor moeder, maar….ze was er altijd voor ons. Ook zijn er 10 kleinkinderen en 1 
achterkleinkind geboren. Moeder was groôsk op haar joôs en familie… ze had ze allemaal even lief! 
We hebben mooie herinneringen aan ons moeder. We zullen nog vaak terugdenken aan haar originele 
uitspraken, haar handwerk, kookkunsten en het zingen dat ze heel graag deed. Vader Theo overleed op hun 
trouwdag, 20 september 2009. Dat was een groot gemis voor haar. Het viel haar zwaar, maar….ze ging altijd 
door! Ze was nog overal voor te porren en genoot van het leven 
Helaas werd moeder op 13 oktober 2021 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dezelfde dag 
hebben we nog afscheid van haar genomen en heeft ze de ziekenzalving mogen ontvangen. Op 
vrijdagmorgen 15 oktober overleed ze in alle rust. 
Mam.., je hebt het goed gedaan! Het is goed zo! 

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

 

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 30 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie H. van Engen  

Wognum Za 30 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie 

Allerheiligen 

H. van Engen Parochieel 

Gemengd Koor 

Nibbixwoud Zo 31 oktober 10:00 uur St. Cunera Woord- en Communie 

Allerheiligen 

H. van Engen Jubilatekoor 

Nibbixwoud Zo 31 oktober 13:30 uur St. Cunera Eucharistie 

Jubileumviering 50 + 1  

Piet en Ilia Klaver-

Karsten 

Pastoor Samuel uit 

Zwaag 

 

Zwaagdijk-West Ma 1 november 19:30 uur St. 

Lidwinaschool 

Gebedsviering 

Allerzielen 

Avondwakegroep Mannenkoor 

Nibbixwoud Di 2 november 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Di 2 november 19:30 uur H. Hiëronymus Gebedsviering 

Allerzielen 

Avondwakegroep Sylvidakoor 

Nibbixwoud Di 2 november 19:30 uur St. Cunera Gebedsviering 

Allerzielen 

Avondwakegroep Cunerakoor 

Wognum Do 4 november 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 6 november 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 6 november 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  Mannenkoor  

Wognum Zo 7 november 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie G. Koning Mannenkoor olv 

Marja Borst 

Nibbixwoud Di 9 november 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 11 november 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Do 11 november 17:00 uur St. Cunera St. Maartenviering Álvaro  
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Wognum Vr 12 november 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en gebed 

Vormen 

Mgr. Hendriks 

Álvaro  

Tight Formation 

Wognum Za 13 november 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie T. Slaman  

Nibbixwoud Za 13 november 19:00 uur St. Cunera Woord- en Communie T. Slaman Cunerakoor  

Wognum Zo 14 november 10:00 uur H. Hiëronymus Oecumenische 

gebedsviering 

Aktie Schoenendoos  

Ds. P. van Ankeren  

H. van Engen 

Sylvidakoor 

Nibbixwoud Di 16 november 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 18 november 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 20 november 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 20 november 19:00 uur St. Cunera Viering vervalt     

Wognum Zo 21 november 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Christus Koning  

Álvaro Samenzang 

Nibbixwoud Zo 21 november 10:00 uur St. Cunera Gebedsviering 

Sinterklaas 

I Hoogland   

Nibbixwoud Di 23 november 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 25 november 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 27 november 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie A.M. van Straaten  

Nibbixwoud Za 27 november 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

1e weekend van de 

Advent 

MOV-viering 

A.M. van Straaten  Jubilatekoor 

 
 
 

Wognum Zo 28 november 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie 

1e weekend van de 

Advent 

MOV-viering 

A.M. van Straaten Parochieel 

Gemengd Koor 

Nibbixwoud Di 30 november 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

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

Wognum Za 4 december 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 4 december 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

2e weekend van de 

Advent 

Álvaro  

 

Duo Celine en 

Danielle of 

samenzang 

Nibbixwoud Zo 5 december 10:00 uur St. Cunera Eucharistie 

2e weekend van de 

Advent 

Nico Knol 

 

Samenzang 

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

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

Wognum Za 11 december 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie C. Hoogland  

Wognum Za 11 december 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie 

3e weekend van de 

Advent 

C. Hoogland Sylvidakoor 

Nibbixwoud Zo 12 december 10:00 uur St. Cunera Woord- en Communie 

3e weekend van de 

Advent 

C. Hoogland Mannenkoor 

Nibbixwoud Zo 12 december 14:00 uur St. Cunera Kerst Sing-In     

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

Wognum Do 16 december 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  
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Wognum Za 18 december 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 18 december 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

4e weekend van de 

Advent 

Álvaro Tight Formation 

Nibbixwoud Zo 19 december 10:00 uur St. Cunera Eucharistie 

4e weekend van de 

Advent 

 Álvaro Cunerakoor 

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

Wognum Do 23 december 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

 
 

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. De livestream voor de St. Hiëronymus-locatie blijft doorgaan met ingang 

van 1 november. Voor de locatie St. Cunera geldt dat de volgende vieringen worden live gestreamt: 
2 november   19.30 uur  Allerzielenviering 
24 december  19.00 en 21.30 uur beide vieringen op kerstavond 
25 december  10.00 uur  1e Kerstdag 

 

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 30 oktober: 
Wim en Tini Boots-Romein; Corné Stam; Arie en 
Corrie Loos en overleden familie; Rem en Emmy 
Rood-Pronk; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen 
over hun gezin; Hans van Oosten; Ton en Vera 
Steltenpool-Overboom en zonen Willem en 
Herman; Ton Groot, Annemieke Vlaar-Groot en 
Miriam Gleijsteen-Groot; 
 
Dinsdag 2 november Allerzielen:    
Corné Stam; Marian Bijman-Jonker; Frans en Miep 
Frantzen-van de Wijer; Lizet Groot-Zuiker; 
overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, 
Cees, Ko, Siem ,Martien, Rinus en Tiny Rinkel-
Onneweer; Arie Wiering; Piet en Lies Zuiker-Laan 
en dochter Lizet en hun gezin; Ben en Nel Loos-
Knijn en overleden familie; Jan en Trees Ootes en 
levende en overleden familie; Familie Bleeker-
Ootes; Jos Ursem; Cees en Afra Rood- van Diepen 
en zegen over hun gezin; Joke Kok-Nanne en 
zegen over haar gezin; Johan Schaapherder; 
Maarten en Christien Broers en de kleine Martijn 
en zegen over hun gezin; Truus Mol-Hulst; Piet en 
Toos Vlaar-Bot; 
 
Zaterdag 6 november Sweelinckhof: 
Martien Rinkel; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en 
overleden familie;  
 
 
 

Zondag 7 november: 
Wim en Tini Boots-Romein; Jan en Annie Bos-
Pronk en zegen over hun gezin; Jaap en Trien 
Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Joke 
Stam-Koelman; Cornelis en Margaretha Wijnker-
Veeken, Tom en zegen over het gezin; Simon en 
Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; 
Klaas Weel; Co Morsch; Joop en Tini Bleeker; 
 
Vrijdag 12 november Vormselviering: 
Cees en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun 
gezin; 
 
Zaterdag, 13 november Sweelinckhof: 
Adrie Smit; 
 
Zondag,14 november Aktie Schoenendoos in 
Protestante Kerk:    
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; overleden familie Hand-Commandeur; 
Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Wil Ootes-
Romein; Kees, Siem en Renee Besseling; Klaas 
Weel; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; 
Jos Ursem; Margaretha Ursem-Boots; 
 
Zaterdag 20 november Sweelinckhof:  
Arie en Corrie Loos en overleden familie; 
 
 
 
 

https://rkemmausparochie.nl/livestream/
http://www.rkemmausparochie.nl/
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Zondag 21 november: 
Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; 
Jaap en Tini Bleeker-Ooijevaar; Jaap en Riet 
Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie Smit 
Klaas Weel; Jos Ursem; 
 
Zaterdag 27 november Sweelinckhof:    
Wim en Tini Boots-Romein; 
 
Zondag 28 november: 
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en overleden 
familieleden; Rem en Emmy Rood-Pronk; Arie 
Wiering; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; 
Klaas Weel; Hans van Oosten; 
 
Zaterdag 4 december Sweelinckhof:    
Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, 
Cees, Ko, Siem en Martien; Jaap en Riet Sjerps- 
Janmaat en overleden familie;        
       
 
 

Zaterdag 4 december: 
Corné Stam; Jaap en Trien Koppes-Gieling en 
zegen over hun gezin; Antoon en Riet Schipper-
Wever; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veeken, 
Tom en zegen over het gezin; Kees, Siem en 
Renee Besseling; Jos Ursem; Co Morsch; Siem en 
Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; 
Joop en Tini Bleeker; 
 
Zaterdag 11 december Sweelinckhof:  
Adrie Smit; Jaap Ursem en Marco; 
 
Zaterdag 11 december: 
Gré Overboom en overleden familie; Cock en Willy 
Salman-Laan; Jaap Ursem en Marco; Nicolaas en 
Catharina Ursem-Groot; Jos Ursem; Margaretha 
Ursem-Boots; Truus Mol-Hulst; 
 
Zaterdag 18 december: 
Wil Ootes-Romein; Piet Romein; Jaap en Riet 
Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie Smit; 
Kees, Siem en Renee Besseling. 

 
 
Misintenties St. Cunerakerk 
Zondag 31 oktober: 
Alie Conijn; Nic en Lies Commandeur-Machtel; 
Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon 
Frank; Pierre Appelman; Petrus Hoogland en 
Catharina Hoogland-Wenker en Theo; Piet 
Schoenmaker; 
 
Dinsdag 2 november: 
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; Nic en Vera Berkhout-van Diepen en 
kleindochter Brenda Schoenmaker; Piet en Jo 
Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en uit 
dankbaarheid; Nico Kok, Freek Kok; Johannes en 
Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; 
Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en 
Hill Pronk; Aldert en Alida Maria Bijpost-Bakker, 
Coen, Ans en Leo; Nic en Lies Commandeur-
Machtel; Cor Ligthart; Johannes Koopman en 
overleden familie Koopman-Stolwijk; Jan en Rika 
Appelman-Knol; Hans en Rob Hulst; Cor en Mart 
Koppes-Kuip; Overleden ouders Verbeek-Smit; 
Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Dennis 
Kroon en overleden familieleden; Kees Kroon en 
overleden familie; Bert en Greet Schouten-de 
Haan; Overleden familie Appelman-Beemster; Nic 
Weel, Jo Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob; Martijn 
en Pé Vlaar; Lyda Smit-Besseling; Ans Winters-
Kroon en zegen over haar gezin; Cees Rood en 
Afra Rood - van Diepen en zegen over hun gezin; 
Thaam op den Kelder en zegen over zijn gezin, 
ouders Sneek, Cor, Gerda, Theo, Jannie en 

Matthé; Theo op den Kelder; Jan en Agnes Knol-
Ettes en zegen over hun gezin; Mevrouw Wil 
Renooy en zegen over haar gezin 
 
Zaterdag 6 november: 
Nico Kok; Jan Entius en families Entius-Bijl-
Schilder; Bert en Greet Schouten-de Haan; Jaap 
en Grada Wenker-Pronk; 
 
Vrijdag 12 november (vormen) en zaterdag 13 
november: 
Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Piet en Tiny 
Appelman-Doodeman; Arie en Riet Smit-Mes; 
André Smit; Overleden familie Laan-Hopman; 
Lyda Smit-Besseling; Ans Winters-Kroon en zegen 
over haar gezin; Jan en Agnes Knol-Ettes en 
zegen over hun gezin; 
In het bijzonder bidden wij voor Cees Tensen en 
Simon Appelman. Rond deze tijd is het een jaar 
geleden dat we van hen afscheid hebben moeten 
nemen.  
 
Zaterdag 20 november: 
Tiny op den Kelder-Breed; Kees, Theo en 
overleden familie; Agatha en Ferry Vleerlaag en 
Jozef Karsten; Willem Vriend; Overleden familie 
Schoenmaker; Jan Entius en familie Entius-Bijl-
Schilder; Simon en Catrien Verlaat-Haakman en 
hun zoon Frank; Bert en Greet Schouten-de Haan; 
 
Zaterdag 27 november: 
Alie Conijn; Bep Kollmer; Theo Neefjes en 
overleden familie; Nic en Tiny Conijn-Pronk; Nic en 



8 
 

Lies Commandeur-Machtel; Cor en Mart Koppes-
Kuip; Joop en Alie van Zelm-Molenaar; Pé 
Goedhart; Martijn en Pé Vlaar; Piet Schoenmaker; 
  
Zondag 5 december: 
Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Piet 
en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en 
uit dankbaarheid; Piet en Vera Knol-Groot; Piet en 
Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill 
Pronk en zegen over de gezinnen; Johannes 
Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; 
Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Bert 
en Greet Schouten-de Haan; Arie Smit; Johan 
Schaapherder; Uit dankbaarheid voor een 85-
jarige en zegen over het gezin; 
In het bijzonder bidden wij voor Jan Appelman. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
hem afscheid hebben moeten nemen.  

Zondag 12 december: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Aad 
Karsten; Hans en Rob Hulst; Simon en Catrien 
Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; 
 
Zondag 19 december: 
Willem Vriend; Overleden familie Schoenmaker; 
Cor en Mart Koppes-Kuip; Kees Kroon en 
overleden familie; Bert en Greet Schouten-de 
Haan; Ans Winters-Kroon en zegen over haar 
gezin; 
In het bijzonder bidden wij voor Ans van Dijk-
Bijpost. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat 
we van haar afscheid hebben moeten nemen.  
 
 

 
Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Yvonne Dantuma-Mol, Alie Conijn-Vlaar en Gré op 
den Kelder-Koeleman (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige 
en barmhartige God. 
 

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen 

iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten. 

 
Onze dopeling: Op zondag 3 oktober werd Joy Heurter door het heilig doopsel in onze gemeenschap 
opgenomen. Wij bidden dat het haar goed moge gaan in haar leven en in onze kerk. 
 
Doopvoorbereiding 
Wognum 
Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939 
Nibbixwoud 
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. 
Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 
571736.  
 
Kerkwerksters Wognum 
Groep 2     3 november   13.00 uur 
Groep 3     9 november   09.00 uur 
Groep 4  17 november   13.00 uur 
Groep 5  23 november   19.00 uur 
Groep 6  30 november   19.00 uur 
Groep 1     9 december    09.00 uur 
Groep 2   15 december    13.00 uur 
 

Agenda Nibbixwoud 
Donderdag 4 november 09:00 uur kerkwerksters groep 4 
Dinsdag 9 november 19:30 uur commissie Cunera 
Woensdag 17 november 09:00 uur koperpoetsers 
Donderdag 18 november 19:30 uur liturgisch overleg 
Dinsdag 23 november 11:00 uur overleg Kerst Sing-In 
Woensdag 24 november 18:45 uur bijeenkomst vormelingen 
Donderdag 25 november 13:00 uur kerkwerksters groep 5 
Vrijdag 10 december 17:00 uur uiterste inleverdatum kopij de Verbinding 
Zaterdag 11 december 14:00 uur MOV: schrijfmiddag Amnesty International 
Zondag 12 december 14:00 uur Kerst Sing-In 
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Maandag 13 december 15:00 uur bezoekgroep 
Woensdag 15 december  09:00 uur kerkwerksters groep 6 
 09:00 uur koperpoetsers 

 
Mededelingen voor alle locaties 
Liefhebbers gezocht voor projectkoor  
Installatie-Regioviering op 9 januari 2022 
Zondag 9 januari 2022 willen wij in de Waterkant 
een feest voor alle parochies van de regio 
organiseren. Op die dag worden Álvaro Rodríguez 
Luque, Bert Glorie en Nico Knol door Mgr. J.W.M. 
Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, 
geïnstalleerd als pastoors van onze regio. De drie 
priesters hebben de opdracht gekregen om samen 
het pastoorsambt uit te oefenen voor alle 
parochies van de Waterkant. De installatieviering 
is een feestelijke gebeurtenis voor de hele regio en 
alle parochianen van de parochies van de 
Waterkant worden uitgenodigd. De viering zal in de 
Hieronymuskerk te Wognum plaats vinden. 
Om deze viering op te luisteren, wordt er een 
projectkoor opgericht dat onder leiding staat van 
Pierre van Diepen uit Hoogwoud. Zangers en 
zangeressen uit al onze parochies kunnen zich 
daarvoor aanmelden. Op die zondag vieren wij het 
feest van de Doop van de Heer in de Jordaan, het 
is de laatste dag van de Kersttijd. Er zullen in de 
viering dan ook een aantal Kerstliederen gezongen 
worden. Laten we met elkaar, met alle parochianen 
van de Waterkant, feest vieren en onze drie 
pastoors verwelkomen met blijde en hoopvolle 
klanken. 
Het aantal repetities en het tijdstip waarop deze 
zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Als u zich 
aanmeldt als belangstellende, dan wordt u 
daarover zo spoedig mogelijk ingelicht. U kunt zich 
voor dit projectkoor opgeven bij Hanneke Ocheda 
uit Obdam, emailadres: hanneke@ocheda.nl. 
Graag met uw naam, woonplaats en e-mailadres.  

Met vriendelijke groeten, 
De installatieviering-commissie  

 

 
Installatieviering op 9 januari 2022 
Zoals in de vorige Verbinding vanuit de regio de 
Waterkant is meegedeeld, is pastor Alvaro 
Rodriguez Luque benoemd tot administrator van 
de Waterkant, hetgeen wil zeggen dat hij de 

officiële pastoor van de parochie de Waterkant zal 
zijn. Hij zal terzijde worden gestaan door pastor 
Nico Knol en pastor Bert Glorie. Alle leden van het 

pastoraal team blijven de aandacht persoon van 
hun kerken. Pastor Alvaro is dus de eerst 
aanspreekbare pastor van de Cunera, de 
Hiëronymus, de St Lambertus en de Bonifatius. De 
Parochieraden blijven gewoon hun parochies 
besturen! 

Op zondag 9 januari staat een installatieviering 
gepland waarin genoemde pastores door de 

bisschop worden geïnstalleerd.  De pastores 
hebben aangegeven dat het een feest voor alle 
parochianen van de Waterkant zou moeten 
worden, een feest dat ons allen mag inspireren 
naar een positieve toekomst. Om de viering voor te 
bereiden, is er een tijdelijk projectkoor opgericht. 
En regionale werkgroep zal de viering verder 
voorbereiden. Voor meer informatie hierover kunt 
u zich wenden tot onder getekende. 

Hans van Engen 
 

 
MOV-groep Nibbixwoud/Wognum. 
De eerstvolgende viering waarin de MOV 
betrokken is, is het weekend van 27/28 november 
de Adventsactie. De collecte dat weekend is 
bestemd voor de Adventsactie, maar t/m kerst 
blijven de offerblokken staan om te kunnen 
doneren. Het algemeen thema dit jaar is: “Moeder 
en Kind. 
Wij willen als MOV-groep de dag van de rechten 
van de mens aandacht geven in onze dorpen. We 
willen aansluiten bij de jaarlijkse schrijfactie voor 
Amnesty International. Dat doen we dit jaar op 11 
december, ’s middags van 14.00 uur tot 16.00 uur 
in de ontmoetingsruimte van de Cunerakerk. 
Er kan geschreven worden naar regeringen, maar 
ook naar gevangenen 
Er zijn wel kosten verbonden aan het verzenden 
van post, dus misschien willen de schrijvers hierin 
bijdragen. Verder informatie hierover en opgave: 

Karin Halfweeg              0229-575148 
Tineke en Jaap Meester 0229-572717 

 
 

Eerste Heilige 
Communie 2022 
De Eerste Heilige 
Communie is het 
komende jaar op 
zondag 15 mei 2022 
te Nibbixwoud. Dit is 
voor de kinderen die 
in groep 4 en in 
groep 5 zitten. De 
locaties Wognum en Nibbixwoud zullen hierin weer 
samengaan. In de aanloop naar 15 mei 2022 
hebben we een voorstellingsviering en een aantal 
kindernevendiensten waarin we uw kind met 
werkmateriaal voorbereiden op de Eerste Heilige 

mailto:hanneke@ocheda.nl
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Communie. Hierbij vragen we ook hulp van de 
ouders voor in de werkgroepen.  
De voorstellingsviering vindt plaats op zaterdag 19 
maart 2022 te Wognum. De kosten voor het gehele 
project bedrag € 20,00. Wilt u graag dat uw kind 
zijn/haar Eerste Heilige Communie doet dan kunt 
u dat aan ons doorgeven voor 15 december 2021 
op het volgende e-mailadres: 
pmgsinger@ziggo.nl. Wilt u bij de opgave van uw 
kind ook uw adres en mobielnummer doorgeven?  
Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie, 

Barbara Bakkum, Marieke Groot, Patricia 
Huisman en Mariska Stam 

 

 
Opbrengsten collectes 
Er zijn een tweetal gehouden. Die hebben samen 
bijna € 400.- opgebracht. De opbrengsten waren 
als volgt verdeeld: 
Miva: In Nibbixwoud € 139,- en in Wognum € 96,-, 
totaal € 235,-. De opbrengst dit jaar ging naar de 
meest kwetsbaren in Kenia, voor medische zorg. 
Pax Christie: In Nibbixwoud € 68,- en in Wognum 
€ 70,- euro, totaal € 138,- Pax Christi werkt aan de 
bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, 
aan het beëindigen van gewapend geweld en het 
opbouwen van inclusieve vrede.  
De collecteopbrengst ten bate van 
wereldmissiemaand heeft € 316,- opgebracht. Het 
doel dit jaar was de kerk in Guinee die zich onder 
meer richt op onderwijs, heeft een nationale en 
diocesane caritas opgebouwd en is actief in de 
gezondheidszorg.   
Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.  

Juul Kampstra 
 
 
Terugblik op de Lourdes viering van 2 en 3 
oktober 
Thema: Laat Lourdes op je inwerken. 
Door muziek, teksten en een mooie verkondiging 
door Tony Slaman kwamen we weer in het 
Lourdesgevoel. Maria werd door alle kerkgangers 
in de bloemen gezet. I.s.m. Lourdes fonds 
Wognum en Nibbixwoud hebben we zo weer 
aandacht gegeven aan Lourdes. Dank aan alle 
donateurs die hun steentje hebben bijgedragen 
door € 2,50 of zelfs meer te doneren. Het 
eindbedrag zullen we in de volgende Verbinding 
melden.  
Hieronder leest u een stukje uit de verkondiging. 
Maar hoe zien en ervaren wij Lourdes? 
Sommigen zeggen: “Het is de stad waar de armen 
ook welkom zijn” weer anderen vinden het een 
stad van de zieke en zorgbehoevende mens. 
Maar Lourdes is ook een stad met een verhaal, een 
stad vol mensen, een bedevaartsplaats, een 
lichtstad’ Eenvoudiger gezegd…. Lourdes is 

Lourdes. Iedereen ervaart Lourdes op zijn of haar 
eigen manier. Zelf mocht ik ongeveer twintig jaar 
geleden Lourdes ook ervaren met een groep 
mensen van de Cunera parochie. 
Toen ik daar aankwam en langs al die kraampjes 
liep met souvenirs dacht ik…. ”wat doe ik hier??”. 
Maar na een nacht goed geslapen te hebben en 
aan de groep gewend te zijn merkte ik dat we in de 
loop van de week steeds opener naar elkaar toe 
werden. Het leek wel of we elkaar beter begrepen, 
er kwamen emoties los en toen ik een keer in mijn 
eentje ’s avonds naar de grot van Maria was 
gegaan en de grot aanraakte, toen werd ik geraakt. 
Het is niet uit te leggen wat dat met je doet… de 
aanraking is er gewoon. Al die kaarsen die daar 
branden…allemaal aangestoken door mensen die 
het moeilijk hebben, of dankbaar zijn of op verzoek 
van de thuisblijvers een kaarsje hebben 
aangestoken. 
Ineens deden al die brandende kaarsen iets met 
me…. een kaars offert zichzelf min of meer op om 
te kunnen branden.  
De was vergaat uiteindelijk in de vlam. 
En is het niet zo dat, als wij een licht willen zijn voor 
een ander, iets van onszelf moeten opofferen, al is 
het maar een beetje van onze tijd? 
In Lourdes zie je dat overal om je heen gebeuren 
als je “aangeraakt” bent, er open voor  
staat. 

Het lourdescomité Wognum, Marijke en Truda 
 
 

Yes, we mogen weer zingen!! 
Tight Formation, een gemengd pop/kerkkoor van 
25 leden. Wij verzorgen elke maand een viering in 
de Cunerakerk van Nibbixwoud of de Lambertus 
kerk in De Weere. Naast ons moderne 
kerkrepertoire hebben wij ’n breed poprepertoire 
voor optredens bij ’n korenfestival. Van Doe Maar 
tot Racoon, van Queen tot The Rolling Stones, van 
Nick & Simon tot Alain Clark. 
Wij repeteren elke maandagavond van 20.00u tot 
22.00u in de Weere of in Wognum. Dit hechte koor 
staat o.l.v. Laura Tesselaar. Een jonge, 
enthousiaste dirigente, die al veel passende 
arrangementen voor ons heeft geschreven. 
PLEZIER,  
            ONTSPANNEN, 
                                LACHEN, 
                                           DELEN, 
                                                     GENIETEN,  
dat is Tight Formation! 

mailto:pmgsinger@ziggo.nl


11 
 

Enthousiast geworden om bij ons te komen 
zingen? Kom vrijblijvend langs. info: 
tightformation@gmail.com GEWOON DOEN!!!!! 
U kunt onze stem weer horen…kunnen wij op jouw 
stem rekenen? 
 

Kerststallen en kerstgroepen uit de hele  
wereld in de Cunerakerk te Nibbixwoud!!!  
Wij werken eraan om dit jaar weer een kerststallen  
expositie in onze kerk te houden. Heeft u thuis een 
bijzondere stal of groep staan die u wilt laten zien 
of heeft u er gewoon een mooi verhaal bij en wilt u  
dit delen: meldt het aan het secretariaat. email: 
secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
en / of tel. 0229-571736 (geopend op dinsdag- en 
woensdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur). Wel 
graag vóór 10 december want dan zullen alle 
kerststallen opgesteld worden. Ook hebben wij 
Jaap en Tineke Meester bereid gevonden om een 
gedeelte van hun verzameling kerststallen in onze 

Cunerakerk ten toon te stellenen daar zijn wij heel 
blij mee. 
U bent van harte welkom om deze bijzondere 
kerststallen te komen bewonderen; uiteraard met 
inachtneming van de eventueel nog of weer 
geldende coronamaatregelen. Ook kan iedereen 
een kerstwens in de kerstboom hangen; achter in 
de kerk ligt daarvoor schrijfgerei. Ook in de 
Verbinding van december (de kerstuitgave) vindt u 
een afbeelding waarop u uw wens kunt schrijven.  
Natuurlijk kunt u tijdens de openingstijden ook een 
kaarsje opsteken. Wilt u buiten de openingstijden 
met een groepje komen dan is dit mogelijk. U kunt 
dan contact opnemen met pastor Álvaro, tel.nr. 06-
87375420, email: alvarodriguezluque@gmail.com. 
De openingstijden zijn:  
** Zondagmiddag (19 december, 26 december,  
2 januari en 9 januari) van 14:00 uur tot 16:00 uur.  
** Dinsdagochtend (21 december, 28 december en  
4 januari) van 9:30 uur tot 12:00 uur. 
** Donderdagmiddag (16 december, 23 december, 
30 december en 6 januari) van 14:00 uur tot 16:00 
uur.  
De entree is gratis maar een vrijwillige bijdrage is  
natuurlijk van harte welkom. Wij hopen velen van u 
te mogen ontmoeten.  

De Kerst-werkgroep 
 

 
 
Locatie H. Hiëronymus 
Allerzielen 
Op 2 november a.s. zal er om 19.30 uur een woord 
en communieviering gehouden worden met 
medewerking van het Sylvidakoor. 
De werkgroep Avondwake en Uitvaart verzorgt al 
jaren de Allerzielenviering. De leden hiervan zijn 
immers meestal intensief bij het afscheid van de 
overledene betrokken geweest en kennen de 
nabestaanden. Helaas zijn er door corona het 
afgelopen geen avondwake ’s geweest en was het 
afscheid in besloten kring. 
Het centrale thema van Allerzielen is jaarlijks 
anders. De ene keer zijn de teksten gezocht 
rondom “Voor wie steek jij een kaarsje aan”, de 
andere keer wordt bijvoorbeeld een ‘Boom’ in de 
symboliek gebruikt. We hebben nu gekozen voor 
het thema “Blijf de lichtpuntjes zoeken”. 
In onze parochie nemen de overledenen een 
belangrijke plaats in. Hun namen staan vermeld op 
de bladeren aan de levensboom in de kerk. In het 
bijzonder noemen we de namen van onze 
overleden parochianen van het afgelopen jaar 
maar ook gedenken we alle overledenen. Zo willen 
wij met teksten, gebeden en liederen aandacht 
schenken aan hen die niet meer bij ons zijn. 
Tegelijk willen wij meeleven met de familie, 
vrienden en parochianen die hun dierbare moeten 

missen.  Na de dienst worden de gedachtenis 
plaatjes uitgedeeld met daarop de namen van 
onze overleden parochianen van het afgelopen 
jaar. Na afloop van de dienst worden de fakkels 
aangereikt en gaan we gezamenlijk naar het 
verlichtte kerkhof waar graflichtjes ontstoken 
worden bij graven.  Het kerkhof is d.m.v. 500 
waxinelichtjes en andere verlichting goed 
toegankelijk. 

  
 
Koffieochtend  
Op 1 november om 10.00 uur komen we bij elkaar 
in de koffieruimte van de kerk. Er zijn uitnodigingen 
verstuurd naar alle nabestaande die het afgelopen 
jaar een dierbare hebben moeten missen. Met 
elkaar staan we in klein gezelschap stil bij hun 
verlies. Maar ook al is het langer terug, en heeft u 
behoefte om hierbij aanwezig te zijn, dan bent u 
van harte welkom. Hoofdingang kerk is open. 

De werkgroep avondwake 

 
 
  

mailto:tightformation@gmail.com
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:alvarodriguezluque@gmail.com
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Terugkijken op mooie vieringen 
-Oecumenische Vredesviering: Met voorgangers 

Trudy Breeuwsma en Ds. Peter van Ankeren was 
er een mooie Vredesviering op 25 september in de 
Hieronymuskerk. Het Parochieel koor 
ondersteunde de viering. Mooie teksten en 
prachtige muziek! 
-Lourdesviering: Op zaterdag 2 oktober heeft de 
Lourdeswerkgroep een mooie Mariaviering 
gehouden met veel kerkbezoekers. Dezelfde 
viering werd ook een dag later in de Cunerakerk 
gehouden. Een zeer inspirerende overweging van 
voorganger Tony Slaman, die bij velen 
herinneringen opriep. En een mooie mix van 
Sylvidakoorliedjes en bekende Marialiedjes. 
-Wereldmissiedag: Met Trudy Breeuwsma als 
voorganger werd er stil gestaan in de woord en 
communiedienst bij Wereldmissiedag. 
-50 jaar Sweelinckhof: Gelukkige mochten net op 
tijd de vieringen in het Sweelinckhof weer 
beginnen. In de grote zaal werd op 16 oktober met 
een oecumenische viering en veel bewoners bij dit 

50-jarig feit stil gestaan. 
 En er komen ook nog mooie vieringen: 
-Oogstdankdag/Wereld voedseldag: Zaterdag 23 

oktober is Hans van Engen voorgegaan in de 
viering ter gelegenheid van Oogstdankdag. Op die 
dag wordt ook stil gestaan bij wereldvoedseldag. 
De teksten kwamen tot stand in samenwerking met 
de mensen van het LTO. De deurcollecte kwam 
ten goede aan de voedselbank. Dezelfde viering 
zal zondag in de Cunera ook worden gehouden, 
voorgegaan door Pastoor G Koning. 
-Allerheiligen/Allerzielen: In beide kerken, maar 
ook in Zwaagdijk-West worden allerzielenvieringen 
gehouden. Op het kerkhof in Wognum zullen weer 
vele kaarsjes branden. De avondwakegroepen zijn 
verantwoordelijk voor de vieringen. In Wognum 
begint de viering om half acht en het Sylvidakoor 
zingt. 
- Vrijdag 12 november: Mgr. Hendriks komt 13 
jonge kandidaten het sacrament van het vormsel 
toedienen om 19.00 uur. Een bijzondere 
gebeurtenis! Tight Formation zingt.  
- 14 november Schoenendoosviering: 

 Oecumenische viering in de 

Hiëronymuskerk!!!! In tegenstelling tot eerdere 
berichtgeving wordt deze viering niet in de 
Hervormde kerk gehouden maar in de 

Hieronymuskerk! Het Sylvidakoor zingt. Ds. van 
Ankeren en Hans van Engen gaan voor. Iedereen 

kan een schoenendoos vullen met dingen zoals 
schrijfartikelen, speelgoed, creatieve middelen e.d. 
en inleveren tijdens de viering in de kerk. Er zijn 
twee klassen van de Hieronymusschool die 
meedoen. Ook andere scholen zijn gevraagd mee 
te werken. De schoenendozen gaan naar kinderen 
in: vluchtelingenkampen in Griekenland, en Afrika. 
Thema van de viering is: Wat ga jij doen? 

Hans van Engen 
 

 
50 jaar Sweelinckhof! Start van de 
wekelijkse vieringen op zaterdag 10.30 uur 
Het is al weer 50 jaar geleden dat het huidige 
Sweelinckhof werd gebouwd. De bewoners vieren 
de hele maand oktober feest. Ook zijn er feesten 
gepland voor bewoners, medewerkers en alle 
vrijwilligers. In het weekend van 16 oktober was er 
een feestelijke oecumenische viering door pastor 
Alvaro en Ds. Peter van Ankeren. 
De afgelopen maanden hebben we op de derde 
donderdag van de maand met verschillende 
vrijwilligers bewoners van het Sweelinckhof naar 
de wekelijkse eucharistieviering van pastor Alvaro 
gebracht. Dit omdat er geen vieringen in 
Sweelinckhof gehouden mochten worden 
vanwege de Corona. Koffie toe! De laatste keer 
was er zelfs gebak van de jarige pastor! 
Vanaf zaterdag 23 oktober 10.30 uur starten we 
weer met de wekelijkse weekendvieringen in de 
kapel/Jan Bootszaal. Iedereen is welkom. De 
voorganger van het weekend zal ook in het 
Sweelinckhof voorgaan. 
 
 
Kerstmis 2021 
Zal het dit jaar anders gaan dan vorig jaar? Weet 

u nog, een paar dagen van te voren werden alle 
kerstnacht vieringen afgelast! Maar dit jaar gaat 
het, hopen we anders: Alle koren, voorgangers en 
vrijwilligers zijn al vol op in voorbereiding! Ook met 
de Hieronymusschool zijn we bezig om 
bereidingen te treffen voor iets moois. Vorig jaar 
stond de Herdertjestocht op de agenda, maar die 
werd helaas op het laatste moment afgelast.  In de 
volgende Verbinding zullen wij meer vertellen over 
de te houden vieringen. 

Hans van Engen 
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Locatie St. Cunera 
Live Stream 
Tijdens de Corona was de livestream een uitkomst 
om zo toch een beetje contact te houden met de 
parochie. Gelukkig mogen we nu weer met meer 
mensen in de kerk de vieringen bijwonen en 
samenkomen geeft toch meer sfeer aan de 
vieringen. Daarom is besloten om niet alle 
vieringen meer uit te zenden. 
In de maanden november en december zullen de 
volgende vieringen gestreamd worden. 
2 november   19.30 uur  Allerzielenviering 
24 december  19.00 en 21.30 uur beide  
vieringen op kerstavond. 
25 december  10.00 uur  1e Kerstdag. 

Marry Tessel  
 
 
Allerzielen, gedenken in geloof, hoop en 
liefde 

Terwijl ik je mis, gedenk ik je 
terwijl ik je mis,  
vier ik je naam op deze gedenkdag  
terwijl ik je mis,   
noem ik je naam 
je naam noemen, geeft mij lucht  
 
terwijl ik je gedenk,  
dank ik je om wie je was  
om wie je nog bent  
terwijl ik  
je dank, je gedenk, je vier, je mis, 
zoek ik mijn weg verder.  

     Marinus van den Berg 
 
Dinsdag 2 november gedenken we in de 
parochiegemeenschap van St Cunera de 
overledenen van het afgelopen jaar. We noemen 
de namen en ontsteken voor hen een kaars.  
Ook is er gelegenheid om een lichtje aan te steken 
ter herinnering aan degenen van wie we eerder 
afscheid hebben moeten nemen. De 
avondwakegroep zal voorgaan en het Cunerakoor 
verzorgt de muzikale omlijsting. De viering begint 
om 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd.  
De viering is te volgen via de website 
rkemmausparochie.nl en dan naar livestream St. 
Cunera. 
 

 

Lampionnen in de 
Cunerakerk op Sint-
Maarten 
Vorig jaar was een speciaal 
jaar omdat Sint-Maarten op 
11 november zelf in de 
Cunera kerk was. Helaas 
konden de kinderen toen niet 
’s avonds langs de deuren om 

te zingen wegens Corona.  
Dit jaar willen we graag weer met de kinderen 
samenkomen om samen te luisteren naar het 
verhaal van Sint-Maarten, elkaar de lampionnen te 
laten zien en samen te zingen. 
We beginnen om 17.00 uur zodat het al aardig 
donker wordt en we de lichtjes goed kunnen 
bewonderen. Dus neem je vader, moeder, opa of 
oma mee met je lampion, kom alvast inzingen en 
wie weet kun je al wat lekkers meenemen!  

 
 

 
12 december Kerst 
Sing In Cunerakerk 
Nibbixwoud, 
aanvang 14.00 tot 
16.30 uur 
Nu er weer de 
mogelijkheid is om in 
de kerken samen te 
zingen wil de 

Cunerakerk zijn deuren openstellen voor een Kerst 
Sing In. Het heeft een open karakter en er hoeven 
geen kaarten gereserveerd worden.  Wel zal er 
een bus bij de uitgang staan voor donaties welke 
wij kunnen gebruiken om de kosten te dekken. 
De koren die al gebruikelijk in deze kerk zingen 
zullen zeker van de partij zijn, maar ook voor 
enkele verrassende jongeren welke optreden zal 
deze middag plaats zijn. We zullen er een gezellig 
samenzijn met de gehele gemeenschap van 
maken en hopen de kerststemming er alvast in te 
brengen met teksten en de nodige mooie 
kerstliederen tijdens de samenzang.  
Ook tijdens de pauzes kunnen we elkaar treffen en 
zal er voor de nodige 
versnaperingen gezorgd 
worden. Maar wat is er 
lekkerder dan gebakken 
koekjes / taartjes / cup 
cakes of andere hapjes 
te nuttigen via eigen 
inbreng van dorps-
genoten. Het hoeft geen 
culinair hoogstandje te 
zijn maar laat ons weten 
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of je ervoor in bent. Dus “heel Nibbik bakt” komt 
dan in de buurt. 
Heeft u misschien nog mooie momenten van 
Kerstmis vastgelegd op foto, het mag best van 
jaren her zijn, dan zullen wij deze tonen tijdens de 
pauzemomenten. Zo kunnen we samen het gevoel 
van kerstmis weer herbeleven! 
Wij hebben er zin in om er dit jaar een geweldig 
kerstgebeuren van te maken! 
Commissie Kerst Sing In 

Pastor Alvaro, Piet Ettes, Marry Tessel, Marjo 
Bosch en Coby Schouten 

Reacties  
voor foto’s:  pamettes@gmail.com 
voor baksels:  
cobyschoutenspaansen@hotmail.com  
 
 
 
Cunerakoor gaat door! 
Het 35-jarig bestaan van het Cunerakoor werd op 
17 oktober in de Cunerakerk tijdens een feestelijke 
viering herdacht. Onder leiding van 
dirigent/organist Wil Luiken kon men weer met het 
volledige koor van 35 leden op het altaar zingen. 
Na 1 1/2 jaar met een minieme bezetting, vanwege 
de Corona beperkingen, was het een verademing 
om nu weer samen de mis en liederen ten gehore 
te kunnen brengen. Ook de belangstelling vanuit 
de parochie was groot en het koor ontving vele 
felicitaties in diverse vormen. Er is goed gezongen 
en net weer dat beetje meer wat tijdens zo'n 
speciale viering naar boven komt. 
Het bruidspaar Wim en Lida Commandeur- Louter 
herdachten hun gouden huwelijksjubileum in deze 
viering, die werd voorgegaan door Trudy 

Breeuwsma; zij sprak koor en bruidspaar 
waarderend toe.  
Na afloop vierde het koor met partners dit met een 
gezellig samenzijn in “De Dres”. Daar werden 15 
koorleden, waaronder het bruidspaar welke vanaf 
de oprichting bij het koor zingen, door Maria 
Schouten-Knol met welgemeende woorden 
waarderend toegesproken. Maar ook de andere 
koorleden waren niet vergeten. Vanuit de 
Emmausparochie werd een kleine attentie 
overhandigd. Want met 15 mensen red je het niet 
om zo te presteren. Iedere stem is belangrijk! 
Muziek maken is mooi, maar dit samen te kunnen 
beleven maakt je rijk!  
 
 
Cor Hoogland ontvangt waarderingsspeld 
Cor Hoogland nam zondag 17 oktober afscheid als 
bestuurslid van Stichting Nibbik-uit. Bij deze 
gelegenheid ontving hij uit handen van wethouder 
Dirk Kuipers de zilveren waarderingspeld van de 
gemeente Medemblik. 
Cor werd geprezen voor zijn jarenlange inzet op 
diverse terreinen als bestuurder en vrijwilliger. 
In 2000 werd Cor al benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, voor zijn activiteiten bij de 
toneelvereniging, ondernemersvereniging en 
natuurlijk bij onze Cuneraparochie. 
Op dit ogenblik is Cor nog steeds actief als; 
voorganger, koster, lector, begeleider 
oecumenische groep, bloemschikken en in het 
verleden ook zeer actief in het parochiebestuur. 
Dus ook namens de gemeenschap van 
Nibbixwoud feliciteren wij hem met deze dik 
verdiende waarderingsspeld. 
  

 
 
Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

Allerzielen 
Zo goed de namen weer te noemen 

van onze dierbaren die overleden zijn. 
Zolang ze in onze herinnering leven 

zullen ze niet echt gestorven zijn. 
 

Een brandend lichtje op hun graf, 
een bloem van "ik ben je nog niet vergeten" 

en wie hierlangs komt zal het weten, 
die hier ligt wordt nog steeds gemist. 

 
Geleidelijk aan zal het verdriet wel slijten. 

Maar ondanks alles, de heimwee blijft 
naar hoe het was, het samen leven. 

Dan is het goed om aandacht te geven. 
 

 

De digitale adventsretraite 2021 van de 
jezuïeten 
“Hoop bedriegt niet” is de titel van de 
adventsretraite 2021. De retraite gaat op zondag 
28 november van start en loopt tot zaterdag 25 
december. Het is de vijftiende digitale retraite van 
de jezuïeten. De retraite is geschreven door jezuïet 
Jan Stuyt. 
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen 
dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, 
meditatieve vragen, citaten en technische 
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis 
om het mysterie van Kerst intenser te beleven. 
Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De 
decembermaand is voor veel mensen een drukke 
periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: 
laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale 
retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op 

mailto:pamettes@gmail.com
mailto:cobyschoutenspaansen@hotmail.com
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dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je 
vier weken inspireren door Bijbelse woorden: 
hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. 
God komt bij mensen op bezoek als zij zich 
daarvoor openstellen.” 
U kunt zich voor deze gratis digitale retraite 
inschrijven via www.ignatiaansbidden.org. 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige 
digitale retraite: 

- “Ik heb in het openbaar vervoer in de 
stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te 
doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.” 

- “De afgelopen weken heb ik zo intens ervaren! 
De retraite heeft me daarbij enorm geholpen. Ik 
voelde me werkelijk gezien, aangekeken, elke 
dag.” 

- “Dank voor deze reis die ik samen met jullie 
mocht maken. Die heeft mij doen stilvallen en 
stilstaan bij wat er is. Nu die wereld in – wetend 
wat mijn basis is. Met de Altijd Aanwezige in mij, 
het Licht maakt dat ik het pad durf op te gaan.” 

- “Grote dank voor deze broodnodige verdieping. 
Wat een belevenis zeg.” 

Aantal deelnemers 
Er nemen ruim 20.000 retraitanten uit Nederland 
en Vlaanderen deel aan deze vijftiende digitale 
retraite van de jezuïeten. Het gebedstraject volgt 
de traditionele adventstijd, dit jaar van zondag 28 
november tot zaterdag 25 december. 
Hoe?  
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres 
op te geven via www.ignatiaansbidden.org. Ze 
ontvangen gedurende de periode van advent 
dagelijks een gebedsmail. 
Geleide meditaties via ZOOM 
Deelnemers van de retraite worden tijdens de 
advent iedere zaterdag uitgenodigd om deel te 
nemen aan de geleide zoom-meditaties van een 
half uur. Die worden verzorgd door de auteur van 
de digitale retraite, jezuïet Jan Stuyt. Afgelopen 
jaar is gebleken dat deze meditaties het gevoel 
verbonden te zijn met de 20.000 andere digitale 
retraitanten versterkt. 
Inspiratie 
De retraite is geïnspireerd door de Ignatiaanse 
spiritualiteit. In het online gastenboek op 
ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen 
deelnemers hun gebedservaringen delen.  
Een productie van www.ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee 
digitale retraites, tijdens de advent en de 40 
dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun 
gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk 
jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods 
aanwezigheid in hun leven.  
 
 

“Is de hemel misschien leeg?” 
Peter Vermaat preekt in de Westfriese Ekklesia 
De eerstvolgende viering van de Westfriese 
Ekklesia, is op zondag 7 november 2021 om 
11.00 uur. Het jaarthema voor het seizoen 2021-
2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Chaos, 
willekeur en existentiële vragen”. In deze viering 
zal Peter Vermaat spreken over Habakuk; en 
religie als zingeving. Als rusteloze religieuze 
zoeker behoort Habakuk tot de zogenoemde kleine 
Profeten. Hij was een tijdgenoot van de profeet 
Jeremia. In zijn geschrift komt hij op voor de kleine 
mens de uitgebuit en onderdrukt wordt door de 
machtigen. Het boek Habakuk blijkt een geladen, 
poëtische tekst te zijn, die vandaag de dag nog 
verrassend actueel is, als het gaat om het stellen 
van de godsvraag. Is de hemel misschien leeg? 
Peter Vermaat is verteller, dichter, theatermaker 
en theoloog. In zijn vertellingen en 
theaterproducties laat hij zich inspireren door 
verhalen uit de grote spirituele tradities van Oost 
en West. Hij maakte theatervoorstellingen o.a. 
over Franciscus van Assisi en Titus Brandsma 
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van 
de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van 
de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van 
dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op vleugel 
door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur 
en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, 
Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u op 7 
november te ontmoeten. U bent van harte welkom. 
Ook nodigen wij u graag uit voor de volgende 
thema-avond: Op woensdag 24 november zal 
onze dirigent Jerry Korsmit op klavecimbel een 
muzikale avond verzorgen in het kader van 
“Sweelinck 1621”. 
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 
 

  

http://www.ignatiaansbidden.org/
http://ignatiaansbidden.org/gasteboek
http://ignatiaansbidden.org/
http://www.westfrieseekklesia.nl/
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Overige mededelingen 
PCI Wognum / Zwaagdijk-West / 
Nibbixwoud 
Inwoners;  
die even financiële steun nodig hebben 
die hulp of advies kunnen gebruiken 
die een hulpproject opzetten 
Een beroep doen op het PCI? 
Dat kan: 
• door ons attent te maken op medemensen in 
nood 
• door zelf hulp te vragen 
De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds 
dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een 
bedrag beschikbaar komt. 
Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem 
behandeld. 
Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder 
onderscheid te maken in geloof, huidskleur of 
nationaliteit.  
Wognum: K. Smit           (0229) 572990 
 pci.wognum@gmail.com. 
Zwaagdijk-West:  
                M. Spil         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: 
Na een rustig begin met betrekking tot het 
aanleveren van kopij is het toch weer een volle 
editie geworden. Heel fijn, dank allemaal. 
Na een mooi najaar zijn we nu aanbeland in de 
herfst. De bladen van de bomen beginnen te 
verkleuren en na een onstuimige storm laten de 
bomen vele bladeren vallen. Ondanks de 
nattigheid die de herfst vaak met zich meebrengt, 
kan ik van dit seizoen toch genieten. De 
kleurschakeringen van de natuur zijn prachtig, zo 
heeft ieder seizoen zijn mooie kanten.   
 

 
 
 
 
 

VERSCHIJNING 2021 AANLEVEREN 
Donderdag 16 december   Vrijdag 10 december 

VERSCHIJNING 2022 AANLEVEREN 
Donderdag 20 januari      Vrijdag 14 januari 
Donderdag 7 april         Vrijdag 1 april 
Donderdag 19 mei        Vrijdag 13 mei 
Donderdag 7 juli          Vrijdag 1 juli  
Donderdag 8 september   Vrijdag 2 september  
Donderdag 27 oktober     Vrijdag 21 oktober 
Donderdag 16 december   Vrijdag 9 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 december 2021. 
Kopij inleveren vóór vrijdag 10 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.  
 
De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door drie priesters en een 
pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste 
basis parochie. Pastoor 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. 

 
Pastoor Nico Knol:  priester, pastoor in-solidum, eerste aanspreekbaar De Goorn/Ursem, 

sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio. 
 
Pastoor Bert Glorie:  priester, pastoor in-solidum, vicevoorzitter van het kerkbestuur de 

Waterkant, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding, 
sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio. 

 
Pastoor Álvaro Rodríguez Luque:  priester, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de 

Waterkant en coördinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste 
aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum)/De 
Weere/Spanbroek, sacramentele bediening en pastorale zorg door de 
hele regio. 

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

 
Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’  
Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque  voorzitter 
Pastoor Bert Glorie                vicevoorzitter 
Dhr. Cees Backer                 secretaris - penningmeester ad interim 
 
Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop 
van Haarlem-Amsterdam. 
Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere 
leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden 
worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.  

 
Emmaüs parochieraad  
Theo Ursem: voorzitter 
Tony Slaman: secretaris  
Juul Kampstra: penningmeester 
Hans van Engen: afgevaardigde Wognum 
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud  
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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.J.M. Overboom 0229-573954 
               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


19 
 

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 
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