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Een nieuw perspectief met Kerst 
Op de eerste kerstnacht van de 
mensgeschiedenis, 2021 jaar geleden was 
iedereen aanvankelijk alleen maar in verwarring! 
Er was veel duisternis op den velden toen de engel 
aan de herders verscheen. Ook vandaag, 2021 
jaar na de grootse gebeurtenis van de 
mensgeschiedenis zijn er veel mensen die in 
duisternis en in verwarring zitten. Door de corona-
pandemie gaat de situatie waarin we verkeren op 
en neer. Niemand zou hebben gedacht dat dit jaar 
weer geen kerstnacht viering in de kerk mogelijk 
zou zijn. Iedere dag zijn er cijfers over het aantal 
besmettingen, nieuwe corona-varianten, 
persconferenties, discussies over de vaccins en de 
QR-codes, nieuwe waarschuwingen en 
maatregelen. Dit alles kan ons onrust geven en 
angstig maken, maar daar schieten we niets mee 
op. 
 
Precies 2021 jaar geleden kwam Jezus op aarde 
op een moment dat alles moeilijk en donker leek te 
zijn. Jozef en Maria hebben zich zeker uiterst 
eenzaam gevoeld, door iedereen verlaten en 
afgewezen. Maar bij de geboorte van Jezus is er 
een licht in hun harten opgegaan en werden zij 
vervuld van blijdschap en hoop. Ook nu beleeft 
onze wereld momenten van duisternis. 
Momenteel, te veel negatief nieuws. Mensen zijn 
ziek geworden, mensen zijn eenzaam, we hebben 
veel grenzen ervaren de afgelopen twee jaar…  
 
Ja, de neiging om het duister te ontwaren, méér 
dan het licht, is er altijd wel geweest. Het zal 
onszelf gemakkelijk kunnen gebeuren, dat het 
beetje licht dat er is als het ware wordt opgeslokt 

door het duister. Wat zie je als je kijkt? Zie je de 
ziekte, de armzaligheid, ellende, broosheid, 
verwarring, dat het eigenlijk niet veel voorstelt. Zie 
je alleen maar Corona, grenzen, beperkingen of 
zie je perspectief?  
 
Ook in het jaar 2021 zal de engelenzang klinken, 
de hemel gaat weer open! Het is Kerst: Vrees niet! 
Wees blij! Dat is de boodschap van Kerstmis, 
“Evangelie”, goed nieuws voor de herders en voor 
ons allemaal! Net zoals God zelf toen tegen de 
herders liet zeggen: “Weest niet bang!“ zo laat hij 
vandaag in het jaar 2021 ook tegen ons zeggen: 
Vrees niet! Ook al verandert de wereld om u heen, 
ook wanneer jullie denken dat jullie in die wereld 
de weg zijn kwijtgeraakt – God is in die wereld aan 
het werk. Ook al lijkt de toekomst er soms heel 
duister uit te zien. Wees niet bang! Wees niet 
bevreesd voor wat komen gaat! Waar je hart op is 
gericht, dát verandert totaal het perspectief van je 
leven. En het perspectief maakt alles anders. Met 
Kerst ontvangen wij een nieuw perspectief! Hij zet 
in op de toekomst! Want met Kerst zet God een 
kind in de wereld, met Kerst laat Hij zijn zoon, een 
klein kindje, het licht van de wereld zien.  En wie 
een kind in de wereld zet, die bouwt op de 
toekomst! Duidelijker kan God ons niet aantonen 
dat er geen enkele reden is om aan de toekomst te 
twijfelen. Want wie zelf een kind op de wereld zet, 
die vertrouwt op de toekomst!   
Vrees niet en wees blij! God brengt een nieuw 
perspectief in de wereld. 
 
Een zalig Kerstmis aan allen toegewenst! 

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

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 18 december 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Wognum Za 18 december 19:00 uur H. Hiëronymus Viering vervalt     

Nibbixwoud Zo 19 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie 

4e weekend van de 

Advent 

 Álvaro Cunerakoor 

Wognum Zo 19 december 11:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

4e weekend van de 

Advent 

Álvaro Tight Formation  

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

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

Wognum Vr 24 december 10:30 uur Sweelinckhof Gebedsviering 

1e Kerstdag 

Oecumenische viering 

Alleen voor bewoners 

Sweelinckhof 

Ds. P. van Ankeren 

en H. van Engen 

 

Wognum Vr 24 december 19:00 uur H. Hiëronymus Viering vervalt 

1e Kerstnachtviering 

   

Nibbixwoud Vr 24 december 19:00 uur St. Cunera Viering vervalt 

1e Kerstnachtviering 

  

Wognum Vr 24 december 21:30 uur H. Hiëronymus Viering vervalt 

2e Kerstnachtviering 

  

Nibbixwoud Vr 24 december 21:30 uur St. Cunera Viering vervalt 

2e Kerstnachtviering 

  

Wognum Za 25 december 09:30 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie 

1e Kerstdag 

Hans van Engen 

 

Sylvidakoor 

Nibbixwoud Za 25 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie 

1e Kerstdag 

Álvaro  

 

Jubilatekoor 

Wognum Za 25 december 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Wognum Za 25 december 13.30 uur H. Hiëronymus Vervalt 

Kindje Wiegen 

  

Nibbixwoud Za 25 december 13:30 uur St. Cunera Vervalt 

Kindje Wiegen 

Zie livestream 

Emmaüsparochie,  

St. Cunera 

  

Wognum Zo 26 december 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

2e Kerstdag 

Álvaro  

 

Parochieel Gemengd 

Koor 

Nibbixwoud Zo 26 december 09:30 uur St. Cunera Woord- en Communie 

2e Kerstdag 

T. Slaman Mannenkoor 

Nibbixwoud Di 28 december 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 30 december 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Vr 31 december 19:00 uur H. Hiëronymus Viering vervalt 

Oudjaarsviering 

  

Nibbixwoud Vr 31 december 19:00 uur St. Cunera Viering vervalt 

Oudjaarsviering 
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Wognum Za 1 januari 2022 10:00 uur H. Hiëronymus Viering vervalt 

Nieuwjaarsdag 

    

Nibbixwoud Za 1 januari 10:00 uur St. Cunera Viering vervalt 

Nieuwjaarsdag 

   

Wognum Za 1 januari 10:30 uur Sweelinckhof Viering vervalt    

Wognum Zo 2 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

Nieuwjaarswensen 

 T. Breeuwsma Moonliners?? 

Nibbixwoud Zo 2 januari 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie  C. Hoogland Samenzang 

Nibbixwoud Di 4 januari 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 6 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 8 januari 10.30 uur Sweelinckhof     

Nibbixwoud Za 8 januari 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro  Cunerakoor 

Wognum Zo 9 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie Nog niet bekend Samenzang 

Nibbixwoud Di 11 januari 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 13 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 15 januari 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 15 januari 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Mannenkoor   

Wognum Zo 16 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro Sylvidakoor 

Nibbixwoud Di 18 januari 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 20 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 22 januari 10.30 uur Sweelinckhof Viering vervalt   

Nibbixwoud Za 22 januari 19:00 uur St. Cunera Viering vervalt       

Wognum Zo 23 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Gebedsviering 

Week van de Eenheid 

in samenwerking met 

Het Vierkant, 

Thomasgemeente, 

Emmaüsparochie en 

de Doopgezinde 

gemeente 

  

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

Wognum Do 27 januari 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: 
1 en 2e 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 
Zondag 19 december: 
Wil Ootes-Romein; Piet Romein; Jaap en Riet 
Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie Smit; 
Kees, Siem en Renee Besseling; 
 
Sweelinckhof 24 december Oecumenische 
kerstviering: 
Wim en Tini Boots-Romein; overleden ouders 
Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko, Siem en 
Martien; Jaap Ursem en Marco; Piet en Lies 

Zuiker-Laan dochter Lizet en zegen over hun 
gezin; 
 
Zaterdag 25 december en zondag 26 december: 
Corné Stam; overleden familie Bakker-Twisk; Piet 
en Frieda Bleeker-Neefjes en overleden 
familieleden, Marian Bijman-Jonker; Dick en Bets 
Buis-Smal en zegen over hun gezin; Frans en Miep 
Frantzen-van de Wijer; Lizet Groot-Zuiker; 
overleden familie Hand-Commandeur; Jaap en 
Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; 

https://rkemmausparochie.nl/livestream/
http://www.rkemmausparochie.nl/
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Piet Romein; Joke Stam-Koelman; Jan Koeleman 
en zegen over zijn gezin; Jaap en Tini Overboom-
Schouten en zegen over hun gezin; Kees Bijman 
en overleden ouders Bijman-Pater; Johan 
Schaapherder; familie Groen-Jong; Jan en Koos 
Koeman en Joy; Joke Kok en zegen over haar 
gezin; Jaap Ursem en Marco; Jaap en Tini 
Bleeker-Ooijevaar; Jan en Annie Bos-Pronk en 
zegen over hun gezin; Niek en Toos Commandeur-
Bruggemans, Petra en zegen over de gezinnen; 
Lizet Groot-Zuiker; Piet en Riet Kroon- 
Hulsebosch; Arie en Corrie Loos en overleden 
familie; Gre Overboom en overleden familie; Cock 
en Willy Salman-Laan; Piet Schoenmaker en 
overleden familie; Arie Wiering; Ben en Nel Loos-
Knijn en overleden familie; Jan en Trees Ootes en 
levende en overleden familieleden; overleden 
familie Bleeker-Ootes; Kees, Siem en Renee 
Besseling; Klaas Weel; Ton en Vera Steltenpool-
Overboom en zonen Willem en Herman; Tiny Tool-
Huisman en zegen over haar gezin; Piet Stam en 
zegen over zijn gezin; Rem en Emmy Rood-Pronk; 
Co Morsch; Cees en Afra Rood-van Diepen en 
zegen over hun gezin; 
 
Zondag 2 januari: 
Marian Bijman-Jonker; Dick en Bets Buis-Smal en 
zegen over het gezin; Cock en Willy Salman-Laan; 
Arie Wiering; Kees,Siem en Renee Besseling; Ton 
en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem 
en Herman; Piet Schouten en uit dankbaarheid; 
Jaap en Christina Smit-Kors en zegen over hun 
gezin; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; 
Wim en Tiny Boots-Romein; Jaap en Trien 
Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Siem 
Rinkel; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden 

familie; overleden ouders Cornelis en Margaretha 
Wijnker-Veeken, Tom en zegen over hun gezin; 
Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun 
gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, 
Marian en Siem; 
 
Zondag 9 januari: 
Arie en Corrie Loos en overleden familie Co 
Morsch; Kees, Siem en Renee Besseling; Niek en 
Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen 
over hun gezinnen; Adrie Smit; 
 
Zondag 16 januari: 
Ben Hoogzaad; Arie en Corrie Loos en overleden 
familie; Adrie Hoogewerf; Jan en Cees Rinkel; 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; 
Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Jos Ursem; 
Margaretha Ursem-Boots; 
 
Zondag 23 januari Oecumenische viering: 
Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Corné 
Stam; Jan en Tini Bleeker-Ooijevaar; Piet en Frida 
Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Joop en 
Tiny Bleeker; Annet Langedijk; Piet en Vera 
Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; 
 
Zondag 30 januari: 
Wim en Tini Boots-Romein; Overleden familie 
Bakker-Twisk; Jan en Trees Ootes en levende en 
overleden familieleden; Roelof en Nelie Kamp-
Overboom; Piet en Riet Kroon-Hulsebosch; Annet 
Langedijk; overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan 
en Piet, Cees, Ko, Siem en Martien; Rem en Emmy 
Rood-Pronk; Adrie Smit; Arie Wiering. 
 

 
 
Misintenties St. Cunerakerk 
Zondag 19 december: 
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 50-jarig 
huwelijk van Gerard en Truus Verbeek-Smit; 
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; Pierre en Ria Vriend-Braas; Jan en Agnes 
Knol-Ettes en zegen over hun 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.  
 
Zaterdag 25 december (1e kerstdag): 
Nic en Tiny Conijn-Pronk; Piet en Vera Knol-Groot; 
Jaap Huisman en overleden familie; Vader, 
moeder, Ko, Jaap, Riet en John Verlaat en zegen 
over de gezinnen; Jan en Hermina Schouten-Laan; 
Cees Rood en Afra Rood - van Diepen en zegen 

over hun gezin; Piet Schoenmaker; Familie op den 
Kelder-Koeleman en zegen over de gezinnen; Tom 
Broersen en overleden familie Broersen-
Commandeur; Aad Karsten; Patrick de Haan en 
Leo de Vries; Herman en Gré op den Kelder-de 
Graaf en Jos; Nic Weel en Jo Weel-Twisk, Kees, 
Hans en Rob; Gerda Berkhout-Bennis; Ben Loos, 
Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; 
Overleden familie Laan-Hopman; Piet en Jenny 
Rikkelman en hun zoon Philip; Johan 
Schaapherder; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen 
over de gezinnen en uit dankbaarheid; Piet en 
Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill 
Pronk; Thaam op den Kelder en zegen over zijn 
gezin; Ans Winters-Kroon en zegen over haar 
gezin; Overleden vader Nic Dudink en om zegen 
over de kinderen en kleinkinderen; Dennis Kroon 
en overleden familieleden; Cor Ligthart; Piet en 
Riet de Vries en Jos; Joop en Alie van Zelm-
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Molenaar; Dirk van Zelm; Joop Vriend en Aag 
Vriend-van Zelm; Johan Schaapherder; Overleden 
ouders Verbeek-Smit; Bert en Greet Schouten-de 
Haan; Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; Nic 
en Lies Commandeur-Machtel; Gerardus en 
Catharina van Hal-van Zundert en zegen over de 
gezinnen; Nic en Vera Berkhout-van Diepen en 
kleindochter Brenda Schoenmaker; Martijn en Pé 
Vlaar; Pierre en Ria Vriend-Braas; Gerbrand en 
Tiny Beerepoot-Entius; In het bijzonder bidden wij 
voor Jaap Schermer. Rond deze tijd is het een jaar 
geleden dat we van hem afscheid hebben moeten 
nemen. Jan en Rika Appelman-Knol; Anita Buis en 
allen die haar dierbaar zijn; Nico Jonker en familie 
Jonker-van der Gulik; 
 
Zondag 26 december (2e kerstdag): 
Nico Kok; Johannes en Marie Ooijevaar-
Roozendaal en zegen over de gezinnen; 
Overleden familie Appelman-Beemster; Anneke 
Vleerlaag-Jonk; Pé Goedhart; Aldert en Alida 
Maria Bijpost-Bakker, Ans, Leo en Coen; Jaap 
Dudink en overleden familie Dudink-Bruijns; Thea 
Hoogland-Karsten; Kees Kroon en overleden 
familie; Jaap van Diepen en zegen over zijn gezin; 
Petrus Hoogland en Catharina Hoogland-Wenker 
en Theo; Jan Entius en familie Entius-Bijl-Schilder; 
Toos Knol-Commandeur; 
 
 

Zondag 2 januari:  
André Smit; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over 
de gezinnen en uit dankbaarheid; Cor en Mart 
Koppes-Kuip; Cor Ligthart; Arie en Riet Smit-Mes; 
Jan Entius en familie Entius-Bijl-Schilder; 
In het bijzonder bidden wij voor Margo Hes-Spruit, 
André Smit en Jan Broers. Rond deze tijd is het 
een jaar geleden dat we van hen afscheid hebben 
moeten nemen.  
 
Zaterdag 8 januari: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Piet en 
Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Jaap Pronk; 
Johannes Koopman en overleden familie 
Koopman-Stolwijk; 
In het bijzonder bidden wij voor Kees Grippeling. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
hem afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 15 januari: 
Tiny op den Kelder-Breed; Willem Vriend; 
Overleden familie Schoenmaker; Piet en Vera 
Knol-Groot; Jaap Schermer; Kees Kroon en 
overleden familie; Tiny op den Kelder-Breed; 
In het bijzonder bidden wij voor Jan Klijn. Rond 
deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem 
afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 22 januari: 
Jan Entius en familie Entius-Bijl-Schilder. 

 
Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Kees Groen, Dora Goutier-de Greeuw, Joop Broers-
Kampstra, Jan Wijsman, Will Heppe en Cor de Haan (locatie H. Hiëronymus) Frans Haakman en Kees Knol 
(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 21 december   9.00 uur 
Groep 4 29 december 13.00 uur 
Groep 5   4 januari      13.00 uur  
Groep 6 11 januari      19.00 uur 
Groep 1 20 januari        9.00 uur 
 

Agenda Nibbixwoud 
Woensdag 22 december 09:00 uur koperpoetsers 
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Mededelingen voor alle locaties 

Emmaüsgangers op weg naar de kribbe 
Een weg met hobbels hebben wij Emmaüsgangers 
te gaan op weg naar de kribbe, op weg naar Kerst. 
Vele vrijwilligers waren al vol op aan het 
voorbereiden voor de Kerst, werpt het Covid virus, 
de Corona weer roet in ons Kerstmaal. Alle 
activiteiten na 17.00 uur werden direct voor de hele 
maand afgelast. Dat betekent: geen vieringen 
meer op zaterdagavond, geen vergaderingen, 
geen koorrepetities s’ avonds, kortom niets! Zelfs 
op kerstavond geen nachtmissen! Verder zijn alle 
avondvieringen, voor zover mogelijk verplaatst 
naar de zondag in beide kerken! Zie het rooster. 
Omdat de Voorganger veelal op meerdere 
plaatsen moet zijn is de aanvangstijd om 9.30 uur 
gezet in zowel de Cunera als de Hieronymus. 
In het Sweelinckhof waren we net weer 
begonnen met de vaste zaterdagmorgenvieringen, 
maar door de uitbraak van de Corona op 
verschillende afdelingen werden ook daar al 
eerder alle activiteiten met meer dan 4 personen 
afgelast. Maar… Met Kerst mogen we wel op 
Vrijdagmorgen 24 december in de grote zaal, met 
gepaste afstand een oecumenische viering 
houden. Ds. Peter van Ankeren en Hans van 
Engen gaan voor. De viering is alleen voor de 
bewoners van het Grote Huis, gezien de beperkte 
ruimte. 
Terugkijkend kunnen we wel zeggen dat we wel 
een aantal mooie vieringen in beide kerken hebben 
gehad: Een mooie Oogstdankdagviering, 
Allerzielenvieringen, en een hele mooie 
Vormselviering met Mgr. Hendriks en 11 
vormelingen en hun families. 
Ook de Oecumenische Schoenendoosviering was 
een succes. Er werden 51 schoenendozen 
versierd en gevuld met artikelen voor kinderen in 
de Vluchtelingenkampen. 
De St. Maartenviering in de Cunera was een groot 
succes. Vele kinderen woonden deze viering bij. 
Vele geplande activiteiten zijn of komen te 
vervallen: 
De Kerstsing-in op 12 december in de Cunera. 
De Herdertjestocht met de Hieronymusschool op 
22 december. 
Kerstnachtvieringen in beide kerken. Deze 
vieringen zijn verplaatst naar Eerste en Tweede 
Kerstdag: zie het rooster. 
Kindje Wiegen in de Hieronymus en de Cunera: Er 
zal wel via de livestream een viering te volgen zijn 
vanuit de Cunera. 
De Kerststallen expositie in de Cunerakerk. 
Kerstviering met het NEVA Ensemble uit St. 
Petersburg in de Hieronymus: het koor kreeg geen 
inreisvisum vanwege de Corona. 
Oudjaarsavondviering in de Hieronymuskerk: met 
de Fanfare, ook helaas afgelast. 

De Installatieviering op 9 januari: wordt verschoven 
naar een nieuwe datum. 
Toch blijven we lichtpuntjes zien! Thema van de 
kerstviering in de Hieronymus in Wognum is: Op 
zoek naar het Licht. 
Rest ons nog namens de Parochieraad alle 
parochianen een Zalig Kerst toe te wensen en een 
gezegend Nieuw Jaar! 
Ook willen wij alle Vrijwilligers van onze beide 
kerken van harte bedanken voor hun 
enthousiasme, inzet en tijd. We willen dit doen met 
een kleine attentie in de vorm van een Kerstkaart: 
Emmaüsgangers op weg naar de Kribbe. 
Volgend jaar hopen we een keer een bijeenkomst 
voor al onze vrijwilligers te houden. 

Hans van Engen, namens de Parochieraad  
 
 
Week voor de eenheid met “Licht in het 
duister”.  
De traditionele oecumenische viering in de week 
van de eenheid is dit jaar op zondag 23 januari om 
10.00 uur in de Hiëronymus kerk in Wognum. Er is 
gekozen voor een groter samenwerkingsverband. 
Via de reguliere kanalen worden mensen uit de 
Emmaüsparochie (Wognum, Nibbixwoud) 
Gemeente Het Vierkant (Wognum, Benningbroek, 
Sijbekarspel) Gemeente THOMAS (Midwoud, 
Oostwoud, Hauwert) Doopsgezinde gemeente 
(Twisk) uitgenodigd deze speciale viering bij te 
wonen. 
Het thema is “Licht in het duister”. Licht is een 
bijzonder ongrijpbaar fenomeen, wat in deze 
donkere periode van het jaar een belangrijke rol in 
ons leven vervuld. De laatste tijd verergert dit door 
de pandemie, de agressie en de radicalisering. 
Kunnen wij als gezamenlijke christenen daar een 
positieve rol in vervullen? Dat zullen wij ons 
afvragen. U kunt nu al nadenken of u ook in deze 
tijd lichtpuntjes kunt ontdekken, voor jezelf of 
misschien juist voor die ander. Schrijf het op en 
neem het mee naar de viering. U bent van harte 
uitgenodigd.  

 
 
HERINNERING 

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. 
Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West 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 
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Communie. Hierbij vragen we ook hulp van de 
ouders voor in de werkgroepen.  
De datum voor de Voorstellingsviering 
gewijzigd. De voorstellingsviering vindt plaats 
op zaterdag 12 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 
 Mariska Stam  

 
 
MOV in de regio vraagt aandacht voor: 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Rond 10 september schrijfdag, bij ons 11 
december in de pastorie! 
Wat is Write for Rights? 
Wereldwijd worden mensen onterecht 
gevangengezet of bedreigd. Bijvoorbeeld omdat 
ze opkomen voor hun rechten. De Write for Rights-
actie is opgezet om dit onrecht te stoppen. Elk jaar 
in december schrijven mensen overal ter wereld 
miljoenen brieven voor tien personen die onze hulp 
nodig hebben. Brieven aan autoriteiten om te 
vragen om een vrijlating, bescherming of 
aanpassing van een discriminerende wet. En 
kaarten aan de tien personen zelf, om hen een hart 
onder de riem te steken. Door de massale stroom 
brieven en kaarten vanuit de hele wereld zorgen 
we voor verandering voor deze mensen. 
Werkt brieven schrijven echt? 
Tijdens Write for Rights kiest Amnesty tien mensen 
uit voor wie wij wereldwijd speciale aandacht 
vragen. Vaak helpt de extra aandacht om hen vrij 
te krijgen of te zorgen voor bescherming of 
gerechtigheid. Met onze brieven laten we weten 
dat heel veel mensen tijd en aandacht hebben 
besteed aan de kwestie. Dat zet autoriteiten aan 
tot verandering en geeft de mensen voor wie we 
actievoeren moed. 
Hoe kan ik meedoen? 
Mensen in het hele land organiseren Write for 
Rights-schrijfacties. Sommigen nodigen buren of 

vrienden uit in hun huiskamer. Anderen pakken het 
grootser aan en zetten een schrijftafel neer bij hun 
werk, sportclub of kerk. Je kunt ook een online 
Write for Rights-actie opzetten. Amnesty zorgt voor 
handige materialen om zelf heel eenvoudig je 
eigen schrijfactie te organiseren. 
Op de site van Amnesty International is alle 
informatie te vinden en volgend jaar bent u weer 
van harte welkom in de pastorie van de 
Cunerakerk! 

Mov-groep parochie Emmaus  
 
 
Lourdesfonds Wognum 
Oktober was, zoals voorgaande jaren, de 
donatiemaand voor het Lourdesfonds. En we 
beginnen deze Mariamaand altijd met een 
Lourdesviering. In Wognum en in Nibbixwoud is 
deze goed bezocht. Het Lourdesgevoel was 
aanwezig door zang en gebed. 
Maria werd rijkelijk in de bloemen gezet! 
Ook in het Sweelinckhof is de viering herhaald en 
was de collecte voor het Lourdesfonds. 
Al enige jaren komen we niet meer in het 
verzorgingshuis Sweelinckhof, wel bij de 
aanleunwoningen om donatiegeld op te halen. 
De vrijwilligers van het Lourdesfonds hebben ook 
dit keer, d.m.v. een envelop met schrijven, alle 
donateurs benaderd en hebben het mooie bedrag 
van € 960,00 opgehaald!! 
Dank aan hen en aan onze donateurs maar ook 
aan degenen die geen donateur zijn maar wel een 
bijdrage hebben gegeven.  
We zijn nog afwachtend om mensen te vragen die 
aankomend jaar mee mogen naar Lourdes. 
Door de corona is nog niets zeker. Wel wordt er al 
reclame gemaakt voor Lourdesreizen maar wij 
hopen in januari/februari meer inzicht te krijgen. 
Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 
en gelukkig 2022, 

Marijke Wittenberg en Truda Stam  

 
 

 
 

 
 

mailto:pmgsinger@ziggo.nl
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Locatie St. Cunera 

Kinderfeest van Sint-Maarten 
Wat een feest was het Sint-Maarten dit jaar. De 
kinderen hebben ’s middags flink gewerkt en een 
mooi bedrag opgehaald met de Sint-Maarten actie 
van school voor het torenuurwerk van de 
Cunerakerk. Een bakermat in ons dorp kan met dit 
bedrag erbij binnenkort gerepareerd worden. 
Hartelijk bedankt voor al het lopen van de kinderen 
en natuurlijk de gulle bijdragen van dorpsgenoten. 
Een volgende verrassing was het fantastische 
kinderkoor dat Theone Kampstra zo mooi bij elkaar 
kreeg en prachtig de mooiste Sint-Maarten 
liederen liet zingen! En dat alles begeleid door 
professionele begeleiding van piano en gitaar. Wat 
fantastisch klonk dat samen. Ze waren alweer aan 
het oefenen voor zondag 21 november 10.00 uur 
om de Sint in de kerk te ontvangen. Helaas ging dit 
niet door. 
Tijdens de viering van 11 november werd het 
verhaal van Sint-Maarten met de kinderen 
gedeeld. Ze wisten er al heel veel van. Plotseling 
werd er op de grote kerkdeuren gebonkt en kwam 
een arme bedelaar binnen, net als in het verhaal. 
Hij mocht alleen de poorten van de stad niet in 
zonder mantel en had het erg koud. Gelukkig 
kwam ook Sint-Maarten toevallig langs en hij 
deelde, net als in het verhaal, zijn mantel met de 
arme man. Met een enorm zwaard hakte hij hem in 
tweeën. De mannen konden toch nog gezamenlijk 
de muren van de stad in. Wat een mooi verhaal 
blijft dat. En het allermooiste is de betrokkenheid 
en de daden van de kinderen en school. Hieruit 
blijkt dat ook de huidige generatie 
gemeenschapszin en delen hoog in het vaandel 
heeft. 
Natuurlijk hadden alle kinderen ook hun 
zelfgemaakte lampionnen mee. Al die lichtjes 
waren prachtig om te zien. Ze kregen allemaal een 
attentie mee en zullen ze er de rest van de avond 
vast veel meer mee opgehaald hebben. 

Reservering kerstvieringen 
Door de Coronapandemie mogen we, evenals 
vorig jaar, geen avondviering houden tijdens de 
kerst. Daarom is er besloten om zowel tijdens 1e 
kerstdag als 2e kerstdag een viering te houden. 
Maar door de anderhalve meter maatregel zijn er 
maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in 
onze St. Cunera kerk. Door het plaatsen van 
stoelen in de zijbeuken kunnen er nu zo’n 110 
parochianen plaats nemen. Door de televisies aan 
de pilaren is de viering heel goed te volgen. We 
kunnen jammer genoeg nu niet zeggen: ”Er is 
genoeg plaats in de “herberg“. Helaas moeten we 
nu over gaan tot het uitgeven van kaarten. Achter 
in de kerk vindt u weer een lijst waarop u zich kunt 
inschrijven voor één van de vieringen op 1e en of 
op 2e kerstdag. 
Indien u niet naar de kerk kunt komen om een 
plaats te bespreken dan kunt u dit doen, het liefst 
per mail, naar pamettes@gmail.com met 
vermelding van uw naam en adres en 
telefoonnummer en welke viering u wilt bijwonen of 
als u niet over pc beschikt, telefonisch 06-
25203951 alleen tussen 18.00 en 19.00 uur. 
De kaarten kunnen afgehaald worden vanaf 
zondag 19 december na de viering, achter in de 
kerk. Een andere mogelijkheid is dat u uw kaart 
ophaalt op dinsdagmorgen 21 december of 
woensdagmorgen 22 december tussen 9.00 en 
12.00 uur bij het secretariaat. 
Ook worden de vieringen via livestream 
uitgezonden. 
Wij als parochiebestuur en medewerkers doen 
onze best om de vieringen zo veilig mogelijk te 
laten verlopen, maar eenieder moet wel zijn eigen 
verantwoordelijkheid nemen. Mag ik u alvast 
namens de gehele organisatie een Zalig Kerstfeest 
toewensen. 

Piet Ettes 

 

 
Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

Westfriese Lourdes 
Vliegreis 2022 
“Wat hebben we het 
geweldig gehad, 
uitstekend verzorgd, 
een prachtig 
programma, en een 
geweldige groep 
mensen die met ons 
mee was.” (Deelnemer 

Westfriese Lourdes Vliegreis 2018). 
Wereldwijd heeft het coronavirus in 2020 en 2021 
tot veel beperkingen en afgelastingen geleid, zo 
ook m.b.t. Lourdes. In 2022 hoopt Groep 

Westfriesland weer naar Frankrijk te kunnen 
afreizen. Helaas niet met VNB die na 
honderdachtendertig jaar de crises niet overleefde, 
maar met het Huis voor de Pelgrim, dat al honderd 
jaar reizen naar Lourdes organiseert. 
Groep Westfriesland gaat in 2022 tweemaal 
naar Lourdes.  
28 april t/m 3-mei met het ‘Lourdeskoor’, een 
projectkoor speciaal voor deze reis samengesteld 
o.l.v. dirigent Margreet Drijver met muzikale 
ondersteuning van organist Ina Sijm. Ook partners 
en familieleden van koorleden zijn/worden 
uitgenodigd om mee te gaan!  

mailto:pamettes@gmail.com
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De reis van 22 t/m 27 september is voor de 
‘reguliere’ pelgrims. Met degenen die hun 
belangstelling voor de septemberreis al eerder 
kenbaar maakten, wordt in januari 2022 contact 
opgenomen.  
In beide groepsreizen, met Westfriese pastorale 
begeleiding, kunnen nog deelnemers geplaatst 
worden.    Via opstapplaatsen in Hoogkarspel en 
Hoorn brengt de touringcar u naar Maastricht 
Aachen Airport. Na ongeveer anderhalf uur 
vliegen, landt het chartertoestel op Tarbes. De 
gereedstaande bus zet u in ca. vijftien minuten 
voor uw hotel in Lourdes af. Twee informatie- en 
kennismakingsavonden voorafgaand aan de reis 
dragen bij aan een versneld warm groepsgevoel. 
Op de reünie krijgt u het herinneringsboekje van 
deze betekenisvolle reis! Wilt u in 2022 met ons 
mee? Meld u nu al aan bij Harry Vet 
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij een van 
de 22 plaatselijke inschrijfadressen. Eind 
december ligt de brochure bij hen en in de 
plaatselijke/regionale kerk. 
De pelgrims verblijven in beide reizen in 
groepshotel Croix des Bretons. Degenen voor wie 
(enige tijd) lopen en/of staan (te) vermoeiend is en 
van een rolstoel gebruik (willen) maken -welke 
kosteloos kan worden geleend- dienen zelf een 
rolstoelbegeleider mee te nemen. De 
rolstoelbegeleider dient de rolstoeler de hele 
reis te kunnen duwen! Beschikt men niet over 
(rolstoel)begeleiding, dan is in september 
zorghotel Padoue de aangewezen locatie. Hier 
verblijven de pelgrims die zorg en/of 
verpleegkundige hulp nodig hebben. De 
begeleiding (1 op 1) wordt 24 uur verleend door 
vrijwilligers onder wie Westfriezen. Alle 
vrijwilligers worden door het Huis voor de Pelgrim 
aangesteld! 

 
 
We gaan naar Lourdes toe….!!! 
De Lourdesreis van 2020 moesten we laten 
schieten, die van 2021 ook.  
De pandemie gooide roet in het eten en niet alleen 
dat, ook de VNB (Vereniging Nationale 
Bedevaarten) raakte failliet en dus was onze 
vertrouwde reisorganisatie ter ziele.  
Gelukkig startte enige organisatoren met liefde 
voor bedevaarten de reisorganisatie “Christoffel 
Reizen”. Tijdens een van hun ‘proefbedevaarten’ is 
Yvonne Heddes meegeweest, zij als 
ervaringsdeskundige voor Lourdesreizen is 
enthousiast over de manier waarop deze 
organisatie werkt en samen met pastor Nico Knol 
heeft zij een nieuwe bedevaart naar Lourdes 
gepland en wel van 19 tot en met 25 september 
2022.  

In de vroeg ochtend van de maandag vertrekt u per 
bus naar Eindhoven Airport. Om 8.30 uur vliegen 
we naar Airport Ossun bij Tarbes en met het 
middagmaal zit u aan tafel in uw 4 sterren hotel. 
Een 7-daagse bedevaart die precies in een week 
valt geeft veel mogelijkheden om het programma 
én Lourdes in alle rust te beleven. Elke dag kunt u 
genieten van ontbijt, lunch en diner en de 
gastvrijheid van een goed hotel vlak bij de 
Heiligdommen. Tijdens deze bedevaart kunt u alle 
onderdelen welke zo’n bedevaart zo waardevol 
maken meemaken.  
De week sluiten we af op zondagmorgen met de 
Internationale Hoogmis in de ondergrondse 
basiliek Pius X. Na de lunch brengen de bus en 
vliegtuig ons weer naar Ursem. 
De kosten van zo’n totaal verzorgde 7-daagse 
bedevaart zijn € 965,-. Dat klinkt veel maar daar 
krijgt u dan ook veel voor terug.  
Even een vergelijk met de reizen van voorheen, 
voor ongeveer hetzelfde bedrag verbleef je 5 
dagen in Lourdes…  nu dus 7.  
De bedevaarten die Yvonne en pastor Nico 
begeleiden zij een mix van inspiratie, informatie, 
ontmoeting, bezinning en ontspanning. We zingen, 
lachen, huilen en bidden heel wat af!!  
Naast activiteiten die we met wellicht meerdere 
Nederlanders doen, zoals de gezamenlijke 
vieringen, zijn er ook een aantal vieringen met de 
eigen groep, gaan we op excursie naar de 
Pyreneeën, nemen we deel aan de lichtprocessie 
en de sacramentsprocessie en volgen we met 
onze eigen groep de kruisweg. Ook de groepsfoto 
zal niet ontbreken als een prachtig aandenken!   
Wij zouden het fijn vinden om met vele mensen uit 
“De Waterkant” Lourdes te beleven en u een 
onvergetelijke week te bezorgen. 
Een mooie kerstgedachte tijdens de feestdagen. 
Voor meer informatie of om u aan te melden neemt 
u contact op met Yvonne Heddes, 06-51605562 of 
via de mail yvonne@yris-ursem.nl 

Warme groeten, 
Yvonne Heddes en Pastor Nico Knol 

 

 

mailto:ham.vet@quicknet.nl
mailto:yvonne@yris-ursem.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: 
We naderen alweer het eind van 2021, wat hebben 
we weer een bewogen jaar achter de rug. Dachten 
we in de zomer nog even dat alles weer “normaal” 
zou worden, zien we nu weer een aanscherping en 
moeten we ook de kerst thuis en de vieringen in de 
kerk weer aangepast vieren. In deze Verbinding 
vindt u de nieuwe tijden of kijk op onze website. 
Zoals Alvaro ook aangeeft, laten we kijken naar de 
lichtpuntjes die Kerst ook met zich meebrengt. Ik 
geniet in ieder geval weer tijdens mijn rondjes van 
de vele lichtjes die ’s avonds bij de huizen schijnen! 
Namens de redactie wensen wij u een mooi 
Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar! 
 
 

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 20 januari 2022. 
Kopij inleveren vóór vrijdag 14 januari 
(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
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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

