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Vraag een paar mensen hoe ze God voor zich zien 
en je hoort ongetwijfeld deze omschrijving voorbij 
komen: een grijze man, met een mantel en een 
baard, die heel serieus, boos en belerend naar de 
aarde kijkt. Kan er bij God dan geen glimlachje 
vanaf? Geloof en humor: gaat dat wel samen? Als 
geloven zo’n serieuze zaak is kun je dan wel echt 
plezier hebben? Maar religie en lichtvoetigheid 
sluiten elkaar helemaal niet automatisch uit. De 
kerk is geboren uit een lach, uit een blijde 
boodschap. Maar merkwaardig genoeg staat de 
kerk nou niet bepaald bekend om haar gevoel voor 
humor. Hoe kan dat? 
 
Lachen is een genadegave. Humor bevrijdt ons 
van een vastlopend perspectief en stelt ons in staat 
om ook in de zwaarste omstandigheden nog 
verbinding te maken met medemensen. Er was 
een heilige die de rol van humor en vrolijkheid 
benadrukte: ‘Want de duivel kan niet tegen 
vrolijkheid’. Humor zegt iets over de kwaliteit van 
ons geloofsleven. Wat doen we als we lachen? We 
stoten vreemde klanken uit die op zichzelf niets 
betekenen: ha-ha-ha, ho-ho-ho. Toch begrijpt 
iedereen, van Wognum tot Peking, wat je bezielt. 
Die is vrolijk, die is blij, zeggen ze. En hoe voel je 
je na afloop? Opgelucht, innerlijk verruimd, 
vernieuwd. 
 
“Risus paschalis” de paaslach 
Straks vieren we weer Pasen, een vrolijk feest. 
Pasen heeft een lange voorbereidingstijd, veertig 
dagen. Met Pasen vieren we de definitieve 
overwinning op de dood. Niet de dood, maar het 
leven heeft het laatste woord! We zullen het 
ervaren in de paasvieringen met grote 
uitbundigheid. De nieuwe paaskaars zal branden, 
het Gloria en het Halleluja worden weer gezongen, 
er klinken vrolijke paasgezangen. Pasen is een 
feest van vreugde, blijdschap en vrolijkheid want 
de Heer is waarlijk verrezen! We wensen elkaar 
een zalig Pasen, vrolijk Pasen. En wat hoort er 
meer bij vreugde en vrolijkheid dan lachen?  
 
Met Pasen mag/moet er gelachen worden. Lachen 
in de kerk? Mag dat? Is de pastoor gek geworden? 
Nee hoor… vroeger gebeurde het ook. Tegen het 
einde van de middeleeuwen ontstond de gewoonte 
om de preek op Pasen te openen met enkele 
grappen. De priester daalde de trappen van het 

altaar af en kwam tussen de gewone gelovigen 
staan. Dan vertelde hij een grappig paasverhaaltje. 
Het was eigenlijk een mop, met de bedoeling de 
mensen tot lachen te brengen. Er mocht hardop 
gelachen worden in de kerk. En niemand hoefde 
zich daarvoor te schamen. “Risus paschalis” 
heette dit gebruik in het Latijn, de “paaslach” in het 
Nederlands. Voorwerp van spot was meestal de 
duivel. Het kwaad en de duivel werden 
uitgelachen, want met Pasen blijkt dat ze geen 
macht hebben. Jezus overwint. Wat ook bij de 
paaslach hoort, is de gedachte dat Jezus heeft 
gelachen vanaf het kruis. Hij lachte de dood en de 
duivel uit, want hij zegevierde over het kwaad, aan 
het kruis. Voor ons misschien moeilijk om voor te 
stellen. In onze tijd en in onze kerk zijn we niet zo 
bezig met “de lachende Jezus”. Die verhalen 
stonden in dienst van de Blijde Boodschap. Het 
lachen van de gelovigen was een soort 
verkondiging dat het geloof een vreugdevolle 
boodschap is. 
 
Als mens heb ik altijd dankbaar gebruik gemaakt 
van humor. Niet alleen omdat een snufje humor 
elke preek leuker maakt om naar te luisteren. 
Humor heeft ook een diepere werking. Humor is 
een beeld van Gods genade: verrassend, creatief, 
die de wereld op zijn kop zet. In moeilijke tijden als 
je “het niet meer ziet zitten” is er altijd een beetje 
humor een moment van genade. Het kan gebeuren 
dat een lach opeens bezit van je neemt. Even 
vergeten we onszelf met onze zorgen en worden 
we buiten onszelf gevoerd. Heel de Bijbel getuigt 
ervan dat God verdriet verandert in vreugde, rouw 
in blijdschap (psalm 30, 12) en Jezus zelf wil niets 
liever dan dat zijn leerlingen delen in zijn vreugde 
(Johannes 15, 11). 
 
Ik wens jullie allen een vrolijk Pasen toe! 

Hartelijk groeten, 
Pastoor Álvaro 
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In memoriam  
Henk Henricus Cornelis Kok *31 juli 1934 - †16 jan 2022 
(locatie St. Cunera) 
Henk, een geboren en getogen Nibbikker, groeide op in een gezin met 11 broers en zussen. Hij was een 
goedaardige en vriendelijke dorpsgenoot. Op verjaardagen voerden anderen het hoogste woord, terwijl hijzelf 
rustig genoot van alle gezelligheid. 
Hij was getrouwd met Mart Noordhout en ze hadden een liefdevol huwelijk. Siem, John en Annette hebben 
prachtige jeugdherinneringen. Zo hoorden we in de uitvaart dat vader Henk ze meenam naar musea, van 
hun avonturen in de Simca en hij bracht de jongens de liefde bij voor brommers en het sleutelen daaraan. 
Hun geliefde vakantieplek was de Veluwe waar ze in alle rust mooi ‘an konden zitten met de joôs’.  
Op 31 december 2005 overleed heel plotseling moeder Mart. Een enorm verlies. hoewel het gemis bleef, 
vond hij de moed om door te gaan. We zagen Henk zijn dagelijkse rondje fietsen en hij kon toch weer genieten 
van een koppie koffie met een koekie, zijn pilsie, de natuur, de uitjes met de Zonnebloem en uiteraard van 
zijn gezin en familie. De laatste maanden ging vader Henk qua gezondheid achteruit.  
De kinderen hebben die tijd, waarin zij voor hem zorgden, als heel waardevol ervaren. Tot het einde toe 
behield hij zijn humor en scherpe geest, maar zijn lichaam ‘zoid: ’t is mooi weest’. Pastor Alvaro koos voor 
Henk het evangelie uit, waarin stond te lezen: Komt, gezegende van mijn Vader en ontvangt het Rijk dat voor 
u gereed is…  
Henk, rust in vrede. 

Sam Doodeman *14-04-1942 - †25-02-2022  

(locatie St. Cunera) 
Zittend naast een vaas vol narcissen, schrijf ik enkele woorden ter nagedachtenis. Sam heeft jaren het archief 
van de Cuneraparochie beheerd. Bovendien fotografeerde hij alle grafstenen achter de kerk en bracht ze in 
kaart. Bij de samenvoeging van de parochies in 2016 is het hele archief overgedragen aan Co Groot, welke 
zijn lof uitsprak over de nauwkeurigheid van Sam.  Documenteren lag hem wel. Hij maakte een 
familiestamboom en maakte een prachtig ‘Doodemannen’-boek. Namens de KNVB werd Sam rapporteur om 
beginnende scheidsrechters te beoordelen. In een gemakkelijke stoel voor de tv volgde hij vele sporten. Die 
stoel werd ook een dierbaar plekje voor zijn kleindochter. Want bovenal was Sam een familieman. 56 jaar 
gelukkig getrouwd met Bep, aan wie hij had beloofd altijd voor haar te zorgen. Toen hij merkte dat hij mistig 
in zijn hoofd werd, heeft hij zijn zoons gevraagd goed op hem te passen en als hij het niet meer zou kunnen 
voor hun moeder te zorgen. In de uitvaart lazen we “Een goede man…” van Theo Vertelman vrij vertaald uit 
Spreuken 31. Enkele citaten: “Een goede man, een lieve vader: waar vind je die? Als vrouw voel je je 
vertrouwd bij hem, als kind kun je op hem bouwen, want hij betekent alles voor je. Een goede man, een lieve 
vader: belangrijker dan kracht is hij, want die verzwakt en verweekt op den duur, maar goedheid en liefde 
blijven altijd bestaan.” Sam, vader, opa, overgrootvader, bedankt voor alles. Rust in vrede. 
In liefdevolle herinnering Sam Doodeman 
Hij is veel geweest in zijn leven Een zoon, een broer, een buurjongen, een klasgenoot, een echtgenoot, een 
zwager, een papa, een collega, een oom, een neef, een buurman, een schoonvader, een opa, een 
overgrootvader. Maar voor ons is hij de man waar we van hebben gehouden en voor altijd in ons hart zullen 
dragen. Dank voor de overweldigend welgemeende warme steun in welke vorm dan ook die we hebben 
mogen ontvangen na het overlijden van onze Sam. Bep en familie. 
 

Gerard Ursem *23-12-1947 - †10-02-2022 
(locatie H. Hiëronymus) 
Gerard groeide op in een gezin met 12 kinderen, negen broers en drie zussen. 
Hij was een rustige jongen. Na zijn studietijd kwam hij als 5e broer ook werken bij het bouwbedrijf. Later 
volgden nog 3 broers. 
Gerard was technisch en dacht altijd in oplossingen. Die hij dan uitvoerden met zijn broer Jos-eind 2019 
overleden-. Gerard trouwde met Margeet Boots en samen kregen ze 2 dochters. 
Een mooi leven samen. Na het overlijden van Margreet in 2012 was het vrijwilligerswerk een dankbare 
afwisseling om zijn tijd in te vullen. Zo heeft hij geholpen aan de scheidingswanden en de nieuwe toiletgroep 
in de kerk. Je kon altijd op Gerard rekenen. 
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Bij Stuurloos heeft hij met veel plezier gezongen. En ook daar kwam zijn technische knobbel goed van pas. 
De tekstborden zijn mede door hem ontwikkelt en gemaakt. 
Het is teveel om op te noemen wat hij allemaal kon en dat is al gememoreerd in de krant van 13 februari 
2022. In het onderstaande gedicht wordt dit ook belicht. 
De mooie woorden boven zijn rouwkaart zeggen alles over zijn leven. 
 
“De eigenlijke functie van de mens is om te leven, niet om te bestaan. 
Ik zal mijn dagen niet verspillen met proberen ze te verlengen. 
Ik zal mijn tijd gebruiken.”                                                              Jack London 

 
Vakkundig, 
Het bouwen zit Gerard in ’t bloed 
hij past en meet, hij zaagt het hout 
laat uit het niets iets nieuws ontstaan 
vakwerk is het wat hij bouwt. 
 
Hij timmert, schroeft en plaatst 
de spanten, muren voor een huis 
bouwt zelfs 2x een eigen huis 
en voelt zich veilig, het is zijn thuis. 
 
Moest er iets nieuws worden gemaakt 
dan mag gerust worden gezegd: 
op Gerard kon je steeds weer bouwen 
het fundament was snel gelegd. 

 
Zo bouwde hij aan menig huis 
beschutting, veiligheid op aard 
waar levensruimte is voor vele 
een thuis is immers zoveel waard 
 
Maar toen zijn lichaam werd verzwakt 
langzaam maar zeker werd gesloopt 
viel dat niet meer te herbouwen 
al hadden wij dat zo gehoopt. 
 
We  troosten ons zelf met het geloof, 
dat God ons daar een woning geeft 
het is er alleen nog wat te klein. 
vandaar dat hij Gerard nodig heeft.

 

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

 

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 9 april 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Palmpasen - 

Palmzondag 

M. Kremer Samenzang 

Nibbixwoud Zo 10 april 10:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Palmpasen - 

Palmzondag 

Álvaro Jubilatekoor 

Nibbixwoud Di 12 april 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Wo 13 april 09:00 uur –  

13:30 uur 

H. Hiëronymus Paasviering 

Hiëronymusschool 

H. van Engen  

Wognum Do 14 april 09:00 uur - 

13:30 uur 

H. Hiëronymus Paasviering 

Hiëronymusschool 

H. van Engen  

Wognum Do 14 april 19.30 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie 

Witte Donderdag 

Gezamenlijke viering 

Álvaro Parochieel Gemengd 

Koor 

Nibbixwoud   Vr 15 april 15.00 uur St. Cunera Woord- en gebed 

Goede Vrijdag 

Kruisweg 

Álvaro Mannenkoor 

Wognum Vr 15 april 19:30 uur H. Hiëronymus 

 

Woord- en gebed 

Goede Vrijdag 

Kruisweg 

Álvaro Sylvidakoor 
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Wognum Za 16 april 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Gebed 

Paaszaterdag 

Oecumenische viering 

H. van Engen 

Ds. P. van 

Ankeren 

 

Nibbixwoud Za 16 april 19.00 uur St. Cunera Paaswake  

Paaszaterdag 

H. van Engen Mannenkoor 

Wognum Za 16 april 21:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Paaszaterdag 

Álvaro Cunerakoor 

Nibbixwoud Zo 17 april 10:00 uur St. Cunera Eucharistie 

1e Paasdag  

Gezamenlijke viering  

Álvaro Tight Formation 

Wognum Ma 18 april 10:00 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie 

2e Paasdag 

Gezamenlijke viering 

Alvaro Samenzang 

Nibbixwoud Di 19 april 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 21 april 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Za 23 april 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie  T. Breeuwsma   

Wognum Za 23 april 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie T. Breeuwsma Samenzang 

Nibbixwoud Zo 24 april 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Breeuwsma  

Nibbixwoud Di 26 april 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 28 april 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 30 april 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro   

Wognum Za 30 april 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro Parochieel Gemengd 

Koor 

Nibbixwoud Zo 1 mei 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Cantorij 

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

Wognum Wo 4 mei 19:00 uur H. Hiëronymus Oecumenische viering 

Dodenherdenking 

T. Breeuwsma  

P. van Ankeren 

Sylvidakoor 

Nibbixwoud Wo 4 mei 19:00 uur St. Cunera Dodenherdenking ??? Jubilatekoor 

Wognum Do 5 mei 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 7 mei 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie H. van Engen   

Nibbixwoud Za 7 mei 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

Maria-viering 

H. van Engen Cunerakoor 

Wognum Zo 8 mei 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie H. van Engen Sylvidakoor 

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

Nibbixwoud Wo 11 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden   

Wognum Do 12 mei 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 14 mei 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 14 mei 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro Mannenkoor 

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

1e Communie 

Álvaro  

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

Nibbixwoud Wo 18 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden   

Wognum Do 19 mei 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 21 mei 10:30 uur Sweelinckhof Eurcharistie B. Glorie   

Nibbixwoud Za 21 mei 19:00 uur St. Cunera Eucharistie B. Glorie Jubilatekoor 

Wognum Zo 22 mei 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie B. Glorie Samenzang 

Wognum Zo 22 mei 15:00 uur H. Hiëronymus Concert   Entre Nous 

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

Nibbixwoud Wo 25 mei 19:30 uur  St. Cunera Maria-viering van het 

KVG 

 Salezi-koor 

Nibbixwoud Do 26 mei 10.00 uur St. Cunera Eucharistie 

Hemelvaartsdag 

Gezamenlijke viering 

Álvaro Samenzang 
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Misintenties Wognum 
Zaterdag 9 april: 
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, 
Petra en zegen over de gezinnen; Adrie Smit; 
Levende en overleden leden van tuinploeg 
”Bladgroen”; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen 
over hun gezin; 
 
Zaterdag 16 april Paaswake: 
Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Corné 
Stam; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen 
over hun gezin; Jan en Trees Ootes en levende en 
overleden familieleden; Overleden familie Bleeker-
Ootes; Kees, Siem en Renee Besseling; Niek en 
Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen 
over de gezinnen; Lizet Groot-Zuiker; Arie en Corry 
Loos en overleden familie; Gre Overboom en 
overleden familie; Cock en Willy Salman-Laan; 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; 
Jaap Ursem en Marco; Antoon en Riet Schipper-
Wever, Klaas Weel; Wim en Tiny Huibers-Komen; 
Jan en Marie Huiberts-Snoek; Kees Groen en 
zegen over zijn gezin; Martijn en Pé Vlaar; 
 
Zaterdag 23 april: 
Hans van Oosten; Marian Bijman-Jonker; Dick en 
Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Annet 
Langedijk; Rem en Emmy Rood-Pronk; Piet 
Schoenmaker en overleden familie; Adrie Smit; 
Arie Wiering; Riet Blauw-Zandvliet; 
 
Zaterdag 30 april Sweelinckhof: 
Wim en Tiny Boots-Romein; 

Zaterdag 30 april: 
Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun 
gezin; Jaap Ursem en Marco; Piet en Vera 
Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Jan en 
Koos Koeman; 
 
Zaterdag 7 mei: 
Arie en Corry Loos en overleden familie;  
 
Zondag 9 mei Moederdag: 
Co Morsch; Hans van Oosten; Jos Ursem; 
Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Gerard en 
Margreet Ursem; Tinus en Gre Beerepoot-
Schouten en Brigitje; Piet en Frieda Bleeker-
Neefjes en zegen over hun gezin; Wim en Tiny 
Boots-Romein; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en 
overleden familie; Overleden ouders Cornelis en 
Margaretha Wijnker-Veeken, Tom en zegen over 
hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, 
Dick, Marian en Siem; Klaas Weel; Truus Laan- 
van Westen; 
 
Zaterdag 14 mei: 
Adrie Smit; Arie Wiering; Klaas Weel; Riet Blauw-
Zandvliet; 
 
Zondag 22 mei: 
Adrie Hoogewerf; Roelof en Nelie Kamp-
Overboom; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en 
overleden familie; Klaas Weel. 
 
 

 

Misintenties St. Cunerakerk 
Zondag 10 april: 
Overleden familie Schoenmaker; Willem Vriend; 
Kees Kroon en overleden familie; Joop Karsten en 
zegen over de gezinnen; Piet Schoenmaker; Riet 
Smit- Mes; Jaap en Annie Neefjes-Stuijt; 
 
Zondag 17 april (Pasen): 
Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos 
en familie; Anita Buis en allen die haar dierbaar 
zijn; Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; 
Nic en Vera Berkhout-van Diepen en kleindochter 
Brenda Schoenmaker; Jan en Rika Appelman-
Knol; Jaap en Grada Wenker-Pronk; Gerbrand en 
Tiny Beerepoot-Entius; Cees Karels; Nic Weel en 
Jo Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob; Cor en Mart 
Koppes-Kuip; Johannes en Johanna Ligthart-
Zuiker en Loes Knol- Ligthart; Piet en Antonia 
Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en 
zegen over de gezinnen; Johannes Koopman en 
overleden familie Koopman-Stolwijk; Cor Ligthart; 
Dennis Kroon en overleden familieleden; George 
van der Laan; Kees Knol en overleden familie 

Knol-van Straalen; Pierre Appelman en overleden 
familie; In het bijzonder bidden wij voor Riet Bos. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
haar afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 24 april: 
Pé Goedhart; Niek en Lies Commandeur-Machtel; 
Bert en Greet Schouten-de Haan;  
In het bijzonder bidden wij voor Cor Beerepoot. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
hem afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 1 mei: 
Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en 
Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Nic Weel en 
Jo Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob;  
 
Zaterdag 7 mei: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Jaap van 
Diepen en zegen over zijn gezin; Hans en Rob 
Hulst; Cor Ligthart; Joop Karsten en zegen over de 
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gezinnen; Bert Schouten en Greet Schouten-de 
Haan; 
 
Zaterdag 15 mei (1e Communie): 
Nic en Vera Berkhout-van Diepen en kleindochter 
Brenda Schoenmaker; Aad Karsten; Overleden 
familie Schoenmaker; Piet en Vera Knol-Groot; 
Truus Moeskops; Martijn en Pé Vlaar; Voor de 
opa’s Vok Mol en Jan Groot en zegen over de 
gezinnen; 
In het bijzonder bidden wij voor Monique Schipper. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
haar afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 21 mei: 
Nic en Tiny Conijn-Pronk; Jaap Huisman en 
overleden familie; Johannes Koopman en 

overleden familie Koopman-Stolwijk; Agatha en 
Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Johannes en 
Marie Ooijevaar-Roozendaal en zegen over de 
gezinnen; 
 
Donderdag 26 mei (Hemelvaart): 
Jan en Ciel Appelman; Bert Schouten en Greet 
Schouten-de Haan;  
 
Zaterdag 28 mei: 
Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos 
en familie; Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, 
Margreet en Hill Pronk, en zegen over de 
gezinnen; Pé Goedhart; Arie Smit en Riet Smit-
Mes. 

 
Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Annie Roozendaal-Knol, Gerard Ursem en Vera 
Schouten-Rinkel (locatie H. Hiëronymus) Sam Doodeman, Corry Feld-de Groot, Monique Hoogland-
Grippeling en Gerard Verbeek (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 15 mei om 13.30 uur wordt Olivia Mol door het heilig doopsel in onze 
gemeenschap opgenomen. Wij bidden dat het hem goed moge gaan in zijn 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 1 14 april    9.00 uur 
Groep 2 20 april  13.00 uur 
Groep 3 26 april    9.00 uur 
Groep 4   4 mei  13.00 uur 
Groep 5 10 mei  19.00 uur 
Groep 6 17 mei  19.00 uur 
 

Agenda Nibbixwoud 
Zaterdag 9 april  palmpasenstokken maken 
Woensdag 13 april  09:00 uur koperpoetsers 
Zondag 17 april 10:00 uur 3e Kinderwoorddienst 1e Communicantjes 
Woensdag 27 april 09:00 uur kerkwerksters groep 6 
Maandag 9 mei 15:00 uur oefenen 1e Communicantjes 
Woensdag 11 mei  09:00 uur koperpoetsers  
 15:00 uur bezoekgroep 
 15:00 uur oefenen 1e Communicantjes 
Vrijdag 13 mei 14:45 uur oefenen voor 1e Communicantjes 
Zaterdag 14 mei  kerk versieren voor 1e Communieviering 
Donderdag 19 mei 09:00 uur kerkwerksters groep 1 
 19:30 uur coördinatie Cunera  
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Mededelingen voor alle locaties 

Financieel Overzicht van R.K. Parochie Emmaus 
Werkelijke cijfers 2021, 2020, 2019, 2018 en 2017 
Cijfers X 1.000 euro 

  2021 2020 2019 2018 2017 
OPBRENGSTEN      

Kerkbijdragen   60   54   43   55   75 

Collecten   12   16   33   32   34 

Uitvaarten   20   35   27   19   12 

Begraafplaats   23   18   13   12   10 

Antenneopbrengsten   20   20   20   20   19 

Verhuur woning Z.     7     7     7     7     7 

Overige opbrengsten      8     8     8     5     8 
 

Totaal  150 158 151 150 165 
 

UITGAVEN      

Parochieel team   26   29   56   97 132 

Bijdrage Bisdom   24   27   28 

Huisvesting W.   23   21   19     9   16 

Huisvesting N.   32   40   30   14   24 

Huisvesting Z.    1     1     1     1     8 

Kosten diensten  13   15   23   31   23 

Kosten bestuur    0     0     1     2     2 

Kosten huishouding    4     8     5     2     2 

Overige kosten  18   18   20   37   13 

 
Totaal   141 159 183 193 220 

Winstsaldo    9 

Verliessaldo      1   32   43   55 

 
Uit bovenstaande cijfers blijkt duidelijk dat de kerkbijdragen gelukkig weer zijn toegenomen en de collectes 
door corona zijn gedaald en dat de kosten voor het parochieel team zijn afgenomen door de bijdrage van de 
inwoning, die hierop in mindering is gebracht. 
Heeft u nog niet uw jaarlijkse bijdrage betaald, gelieve dit over te maken op 1 van de 3 bankrekeningen, 
genoemd aan de achterzijde van De Verbinding. Indien u dit gedaan heeft, bedankt. 
Tevens willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de werkzaamheden, die zij pro-deo hebben verricht. 
 

Namens de Emmausparochie, 
Juul Kampstra penningmeester 

 
MEDEMBLIK, dus ook voor Wognum en Nibbixwoud, 
De wijkteams in de gemeente Medemblik willen samen met een speciale groep inwoners van de 
gemeente Medemblik gaan wandelen. Deze groep zijn die inwoners die een partner of naast(en) zijn 
verloren. Het is de bedoeling om tijdens deze wandelingen ervaringen met elkaar te gaan delen en 
daarnaast actief bezig te zijn. In de wandelgroep is altijd een hulpverlener aanwezig die vragen zal 
beantwoorden en begeleiding geven. 
Ervaringen uit de praktijk bracht naar voren dat er vraag was naar een wandelgroep, Silvia Wagemaker is 
maatschappelijk werkster bij de gemeente Medemblik en zegt: “We merken dat veel mensen na het verlies 
van een naaste behoefte hebben om samen met lotgenoten hier over te praten.” 
Wilt u nader kennis maken met deze wandelgroep, dan kunt u zich aanmelden 
via: maatschappelijkwerk@medemblik.nl of telefonisch via: 0229-85600 en dan optie 1 en vragen naar 
Silvia Wagemaker of Romy Bankras. 
Alle wandelingen worden volgens de geldende richtlijnen van het RIVM gehouden. 
 

  

mailto:maatschappelijkwerk@medemblik.nl
tel:0229-85600
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Nieuws van de Hieronymusgemeenschap 
Corona perikelen. Gelukkig wordt alles weer een 
beetje normaal! Wat was het lastig met al die 
verandering tijdens de laatste Lockdown! Eerst alle 
mooie vieringen in december die niet mochten 
doorgaan: Geen Herdertjestocht met de 
schoolkinderen, geen nachtvieringen met Kerst, 
Geen Oudjaars avondviering, geen viering met het 
Neva Ensemble, geen installatieviering. Daarna 
kregen we te horen dat er geen avondvieringen 
meer mochten plaatsvinden. De parochieraad 
besloot de zaterdagavondviering naar de zondag 
te plaatsen. Voor de voorganger twee vieringen op 
één morgen! Om 9.30 uur en om 11.00 uur. Helaas 
gaf dat veel verwarring aan de parochianen. Onze 
excuses voor die verwarring, maar er was geen 
publicatiemogelijkheid meer mogelijk behoudens 
de website. Maar vanaf begin maart mag alles 
weer, behalve de vieringen in het Sweelinckhof. In 
de Verpleeghuizen blijft voorlopig de 1,5 mrt 
afstand nog voorgeschreven! 
Maar in maart kwam alles weer op gang: 
- 5 maart de Synode (zie elders een verslag); 
- 6 maart gezamenlijke MOV-viering met het 

Jambokoor; 
- 12 maart een geweldige viering met het 

voorstellen van de 25 Eerste Communicanten; 
- 20 maart een mooie viering van Medeleven, 

hier was niet alleen aandacht voor 
nabestaande van overleden parochianen, 
maar ook voor hen die veel pijn en verdriet 
hebben ervaren door de Corona en natuurlijk 
aandacht voor de Oorlog in de Oekraïne en alle 
vluchtelingen; 

- 15 maart had de oecumenische werkgroep 
Wognum een bezinningsavond georga-
niseerd: Elkaar zien. Met indrukwekkende 
levensverhalen van Pastor Bert Glorie, Riet 
Kok- Bleeker en Bas Bijman; 

- 27 maart: half vastenviering met pastor Nico 
Knol. 

Komend weekend staat ons een viering te wachten 
met het Lourdeskoor. 
Ook de vieringen in de Goede week zijn volop in 
voorbereiding: 
9/10 april: Palmpasen met op zaterdag een viering 
in de Hieronymus en zondag een gezamenlijke 
gezinsviering met Palmpasen-stokken in de 
Cunera. 
Woensdag 13 april en Witte donderdag 14 april 
verwachten we alle kinderen van de 
Hieronymusschool in groepen in de kerk, waar de 
kinderen hun zorgen bij Jezus kunnen neerleggen 
en waar wij het Paasverhaal met elkaar vertellen. 
Op Witte donderdag en Goede Vrijdag zijn meer 
mooie vieringen gepland (zie rooster). Zowel het 
Parochiekoor dat zal zingen op Witte donderdag 

als het Sylvidakoor dat op Goede vrijdag een 
gebedsdienst verzorgd. De Paaswake wordt 
voorgegaan door Pastor Alvaro met het 
Cunerakoor.  
Eerste Paasdag is er een gezamenlijke viering in 
Nibbixwoud en Tweede Paasdag een 
gezamenlijke viering in Wognum. 
Op 4 mei is er een Oecumenische viering in het 
Gemeentehuis. Na afloop de kranslegging buiten 
bij het monument. 
Op zaterdag 9 juli zal de uitgestelde Carnavals-
viering met het koor Legacy worden gehouden. 
Kortom vele mooie vieringen die het bezoeken 
waard zijn! 
Ontmoetingsruimte opgekapt! 
Vele vrijwilligers hebben de ontmoetingsruimte 
opgeknapt. Er is een nieuwe keuken geplaatst met 
vaatwasmachine. Er is geschilderd en er ligt een 
nieuwe vloer. Hulde aan al die mensen die hier een 
gratis steentje hebben bijgedragen, ook dit is 
samen kerk zijn! 
Verzorging bloemen in de Hieronymuskerk 
In de vorige Verbinding melden we dat Joke 
Beerepoot er mee ging stoppen met de verzorging 
van de bloemen in de kerk. Gelukkig meldde Lyda 
Bakker dat de overige leden van de 
Bloemschikgroep vanaf nu volgens een vast 
rooster de bloemen zullen verzorgen! Dank 
daarvoor. Verse bloemen brengen zoveel meer 
sfeer in de kerk. 
Concert West Fries Mannenkoor en Koor 
Daniel de Lange 
Op zondag 27 maart ’s middags om drie uur werd 
er een mooi concert gegeven door beide koren. 
Het is goed dat onze kerk openstaat voor andere 
activiteiten. Het brengt ook wat extra geld in de 
kerkenzak. 

Hans van Engen, namens de Parochieraad  
 
Cunerakoor zingt Paaswake in 
Hieronymuskerk 
Dit jaar zal het Cunerakoor de Paaswakeviering 
van 21.00 uur in de Hieronymuskerk opluisteren. 
Na 2 jaar steeds behoudend met een wisselend 
aantal koorleden te zingen, vanwege de 
Coronabeperkingen, kan nu het hele koor weer 
samen zingen. 
De afgelopen periode is er met de dirigent/ organist 
Wil Luiken heel wat repetitietijd in gestoken om 
mooie liederen in te studeren waarbij je als koor 
weer tot je recht hoopt te komen. 
Samen met onze voorganger Alvaro is er ook veel 
voorbereid om hier een sfeervolle viering van te 
maken. 
Wij nodigen u van harte uit om dit hoogfeest samen 
met ons te komen vieren! 

Bestuur en koorleden van Het Cunerakoor 
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Herinnering Actie Kerkbalans 
In deze Verbinding kunt u lezen dat de actie 
kerkbalans over 2021 een mooie opbrengst heeft 
behaald van € 60.000 euro. In januari jl. hebben wij 
u benaderd voor de actie kerkbalans 2022. 
Tot heden is opgehaald een bedrag van € 45.000 
euro. Hieruit blijkt dat u nog niet allen heeft 
gereageerd. Uw bijdrage voor deze actie is volledig 
bestemd voor het plaatselijke werk van onze 
Emmaüsparochie. We zijn voor een groot deel 
afhankelijk van deze bijdragen. Het kan zijn dat de 
brief aan uw aandacht is ontsnapt of dat u uw 
bijdrage op een ander moment van het jaar heeft 
ingepland. Voor onze parochie is het van groot 
belang om te weten op welke inkomsten we mogen 
rekenen. Want alleen dan kunnen we er rekening 
mee houden in ons financieel beleid en onze 
activiteiten uitvoeren. Daarom hopen we van harte 
dat u uw bijdrage alsnog wilt overmaken op een 
van onze bankrekeningen, die vermeld staan op de 
achterzijde van De Verbinding. 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Namens de Emmaüsparochie, 
Met vriendelijke groet, 

Juul Kampstra, penningmeester 
 

Gezinsviering Palmpasen 

  
Het is bijna Pasen. Op zaterdag 9 april gaan we 
met een grote groep kinderen uit Wognum, 
Nibbixwoud, Zwaagdijk, Benningbroek en Hauwert 
palmpaasstokken maken. Om op zondag 10 april 
met iedereen het feest van Palmpasen te vieren.  
Er zijn ook kinderen welke een palmpaasstok thuis 
gaan versieren. Ook deze kinderen nodigen wij uit 
om op 10 april te komen. 
We beginnen zondag 10 april om 9.45 uur op het 
schoolplein van de Nicolaasschool en gaan samen 
in een feestelijke optocht naar de Cunerakerk in 
Nibbixwoud. Daar begint om 10.00 uur de 
gezinsviering. We vieren met Palmpasen dat 
Jezus naar ons komt. Hij heeft een groot hart en 

denkt altijd om andere mensen. De palmpaasstok 
geven de kinderen na afloop aan iemand die ze blij 
willen maken. Iedereen is van harte welkom in de 
sfeervolle gezinsviering! 
Mocht je nog vragen hebben contact dan: 
monievertelman@gmail.com, tel. 0229-573471  
 

Triduüm gaat helaas niet door 
Helaas moeten wij u meedelen dat wij toch hebben 
besloten ook dit jaar geen Triduüm te houden in de 
Hieronymuskerk. 
Er zijn nog teveel Corona-besmettingen en we 
weten ook niet hoe lang dit  gaat duren en hoe het 
zich ontwikkelt. Het is heel erg jammer maar wij 
vinden het onverantwoord om in deze situatie het 
Triduüm door te laten gaan. Wij hebben immers te 
maken met uiterst kwetsbare gasten. 
Laten we erop vertrouwen dat de Corona spoedig 
onder controle zal zijn, zodat we hopelijk weer 
een Triduüm kunnen organiseren en elkaar op een 
gezonde manier kunnen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet Comité Triduüm Wognum, 
Margreth van Tol, Corry Bakker, Anneke Kamp  

en Tiny Hetsen  
 
Op weg naar Lourdes 
Al 3 jaar is het Lourdeskoor, opgericht door 
dirigente Margreet Drijver, onderweg om zich voor 
te bereiden om in Lourdes te mogen zingen bij 
diensten en gelegenheden. Door Corona is dit 
steeds uitgesteld. Nu staat dan toch het geplande 
kooruitje hen te wachten. 
De laatste tijd konden ze repeteren in de 
Hieronymuskerk en als tegenprestatie wilde het 
koor een viering verzorgen. Dit was afgelopen 
zaterdag 2 april met als thema: Iedereen doet 
ertoe. Iedere kerkganger kreeg bij het 
binnenkomen een kaarsje aangereikt en bij het 
laatste lied, Te Lourdes op de bergen, werden 
deze aangestoken. De lichten in de kerk werden 
gedempt en zo ontstond er “het” Lourdesgevoel. 
 ± 25 koorleden, dirigente en organist brachten 
Lourdes even naar Wognum. 
Op weg naar Lourdes was een lange weg voor 
het koor maar de datum van vertrek 28 april komt 
eraan. Vanuit Lourdesfonds Wognum gaan er 2 
gasten mee. En in juni een echtpaar die met de bus 
naar Lourdes gaan. Wij wensen hun, en het koor 
prachtige dagen toe in Lourdes. 
Zijn er mensen die graag Lourdes willen 
meemaken, dat kan van 22 tot 27 september. 
Er zijn er nog enkele plaatsen vrij. U kunt voor 
inlichtingen even bellen met Marijke Wittenberg of 
Truda Stam. 

 

  

mailto:monievertelman@gmail.com
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Locatie St. Cunera 
 

 
 
 
 
 

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 
Lambertuskerk 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, Nibbixwoud of 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! 
Enthousiast geworden om bij ons te komen 
zingen? 
Je bent altijd welkom op maandagavond bij de 
repetitie in de Hieronymuskerk in Wognum, 
Kerkweg 1 (Ingang aan de zijkant van de kerk, 
Kerkweg kant). 
Wil je meer weten stuur ons een mailtje 
tightformation@gmail.com of bezoek onze 
Facebookpagina.  Als je via de mail laat weten dat 
je naar de repetitie komt, zorgen wij dat er muziek 
voor je klaarligt!  
 

Mannenkoor 30 jaar 
Hoewel wij door Corona 2 jaar later zijn, willen wij 
dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Op 12 Juni a.s. gaan wij s ’morgens om 10.00 uur 
een feestelijke viering opluisteren, 
met daarna een toegift uit eigen repertoire, waar U 
van harte welkom bent. 
Daarna is er voor de koorleden en hun partners 
een gezellige middag in de Dres. 
Wij hopen er wat van te maken. 

Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag van de Stille Omgang 2022 
Zaterdag 19 maart verzamelden zich bij de 
Cunerakerk 22 wandelaars voor de tocht naar 
Amsterdam. Gelukkig na 3 jaar mocht het weer. 
In de kerk nam Joop het woord, vertelde dat hij het 
conditioneel helaas niet meer aankon en met pijn 
in het hart, moest afzien van deelname. Jarenlang 
hadden hij en Truus het georganiseerd, dus was 
het zowel voor hun, maar ook voor Jack, een 
emotioneel gebeuren. Ze gingen voor het eerst 
lopen in 1969, Joop-Jack en enkele familieleden. 
Zo ging dat jaren door, met familie, buren, of goede 
kennissen. Soms werd er zelfs ook teruggelopen, 
veel later werd besloten een bus te bestellen voor 
de terugtocht. In 2009 was de grootste groep 82 
personen, waaronder Piet Laan, met gezin en 
aanhang. 
Nu in 2022, nemen Thijs en Bert de organisatie 
over, wat bij Joop en Truus een goed gevoel gaf, 
blij en verrast waren ze dan ook met een mooie 
bos bloemen en nog wat lekkers, wat zo de pan in 
kon. 
Om 10.15 uur vertrokken we richting La Mère 
Anne, waar de koffie en appeltaart heerlijk 
smaakten. Inmiddels had Hella alles al doorgebeld 
naar Frans in Purmerend, wat we daar gingen 
eten. 
Via Oosthuizen, Hobrede, de Oostdijk langs de 
Beemster, zei Theo op de Kelder (83) dat we bijna 
op de helft waren en de geijkte pepermunt van 
Theo Boots kwam tevoorschijn. Gezelligheid troef 
bij Frans en lekker gegeten. Via Ilpendam richting 
Watergang naar het dorpshuis de Boet, na een 
heerlijke verfrissing richting Amsterdam-Noord. 
Daar wachtte ons nog een verrassing, Lars, zoon 
van Bert, stond daar klaar met een glaasje 
Jägermeister, nog 500 meter en we waren bij het 
Pont. 
De viering in de St. Nicolaas kerk met de bisschop, 
Alvaro en Bert Glorie als (concelebrant). Na de 
viering volgde de Omgang, bijgestaan door een 
vrijwilliger welke met een tamelijk snel tempo, door 
de stad ging. 
Ongeveer 22.15 of 22.30 uur waren we weer bij de 
St. Nicolaas Basiliek en om 0.00 uur zou de bus 
voorkomen. Dus tijd om nog iets te gaan drinken, 
voordat we richting Nibbik gingen. 
Het was een sportieve, gezellige en inspirerende 
dag. Wat ons opviel dit jaar, dat er veel jongeren 
mee liepen, dus dit kan nog jaren vooruit. 
Wel willen we de Fam. v.d. Laan nog even 
bedanken, voor al dat lekkers, wat we van dit 
bedrijf kregen aangeboden.  

Tot volgend jaar, Bert 
 
 

mailto:tightformation@gmail.com
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Een nieuwe opbaarruimte in de St. Cunera 
kerk 
Aangezien de “kajuit” niet meer werd gebruikt door 
de kajuitgroep werd er gezocht naar een andere 
bestemming. Alvaro had al eens aangegeven dat 
hij daar op dinsdagmorgen de viering wilde gaan 
houden. 
Sinds kort is de “kajuit” helemaal opgeknapt door 
de klussengroep. 
Wat niet meer van toepassing was, is verwijderd, 
het geheel is voorzien van een nieuw verfje en er 
is nieuw isolatieglas aangebracht. 
Om de ruimte zo optimaal te gebruiken zijn we in 
gesprek gegaan met uitvaartvereniging St. Cunera 
om te kijken of deze ruimte ook gebruikt kon gaan 
worden als opbaarruimte. Hierop is door de 
uitvaartvereniging positief gereageerd.  

Een aantal weken geleden is de eerste overledene 
hier opgebaard en het is door de familie als heel 
positief ervaren. 
De opbaarruimte is beschikbaar voor alle 
gezindten. 
De opbaarruimte heeft een eigen opgang, in 
overleg met de uitvaartvereniging kunt u tijdelijk 
een sleutel krijgen zodat u zelf uw dierbare kunt 
bezoeken wanneer u het wenst. 
Er is een kleine keuken, met warm en koud water, 
waar u eventueel ook koffie kunt zetten. Tevens is 
er een werkblad om uw bloemen te verwerken. 
Ook is er een toilet aanwezig. 
Indien u bij overlijden gebruik wilt maken van deze 
ruimte, neem dan contact op met de 
uitvaartvereniging of met het secretariaat van onze 
parochie. 

Namens de Cunera commissie, 
Piet Ettes 

 
Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

Een kort verslag van de Synode 
bijeenkomst op 5 maart jl. in de 
Hieronymuskerk in Wognum 
Een Synode betekent: samenkomst van 
vertegenwoordigers van een Kerk. 
In de Rooms-Katholieke Kerk betreft het een 
bijeenkomst op uitnodiging van Paus Franciscus. 
80 gelovigen uit het dekenaat Hoorn waren 
welkom in de Hieronymuskerk. 
Er is gevraagd om samen te komen en naar elkaar 
te luisteren hoe de kerk meer open en nabij kan 
zijn. 
Een Kerk waar iedereen zich thuis voelt en een 
gemeenschap kan vormen. 
In 8 groepen van 10 personen werden we verdeeld 
en werd 1 gesprekleider toegevoegd. 
Zij/hij stelde de vragen en een ieder kreeg de 
gelegenheid om deze te beantwoorden. 
Er werd hierover niet gediscussieerd. Wel een 
verslag gemaakt. Een algemeen verslag van alle 
synodes gehouden in Nederland gaat vervolgens 
richting Rome waar volgend jaar november een 
algemene synode plaatsvindt. 
Aan het einde van de middag kreeg iedere 
gesprekleider (ster) de gelegenheid om in het kort 
de beantwoorde vragen te delen met alle 
aanwezigen.  
Hier enkele voorbeelden van de beantwoorde 
vragen: 
Hoe krijg je de mensen/gelovigen terug in de kerk? 
Voor het eerst werd ik als vrouw uitgenodigd mee 
te praten over de toekomst van de kerk. 
‘Mensen hebben mensen nodig’ om geïnspireerd 
te worden in hun geloof. 
Er is een groot verlangen naar jonge mensen in de 
kerk. 

Het is belangrijk dat we omzien naar elkaar, naar 
zieken/ alleenstaanden/ hulpbehoevenden. 
Kunnen we meer toegankelijke taal gebruiken in de 
gebeden? 
Iedereen is welkom in de kerk ongeacht 
geaardheid en religie. 
Vrouwen zijn in de kerk van belang! Ook op het 
altaar!   Saamhorigheid in liturgie. 
Interactie tussen voorgangers en kerkgangers 
wordt gemist. Het eenrichtingsverkeer in de 
hiërarchische Katholieke Kerk is niet meer van 
deze tijd. Hoe kunnen we de dialoog in de kerk 
vormgeven. Hoe kunnen we een vorm geven aan 
de wensen van gelovigen en met name vrouwen in 
de kerk. Muziek is van belang in de liturgie. 
Een gemeenschap waar liefde is.  
Het was een zinvolle middag, waar vele meningen 
met elkaar werden gedeeld. Het is fijn als er meer 
van deze bijeenkomsten worden gehouden, 
waarin ook gediscussieerd kan worden en tot 
verdieping van de geloofsbelevenis gekomen kan 
worden. 

Marijke Wittenberg en Berthe van Engen 
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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: 
Maart roert zijn staart, dat hebben we gezien de 
laatste dag van maart. Liepen we vorige week nog 
in korte broek, nu kan de trui weer aan. En april 
doet wat hij wil, het lijkt wel winter op 1 april, 
hopelijk komt de lente toch ook gauw weer in zicht, 
we zien uit naar wat meer bewegen buiten. Ook 
qua activiteiten gaat dat op, zo’n beetje alle 
beperkingen zijn verleden tijd en de agenda’s 
worden weer vol gepland. Al is de corona toch nog 
volop aanwezig hier in de regio. Laten we hopen 
dat we allemaal voorzichtig blijven en genieten van 
alles om ons heen. 

VERSCHIJNING 2022 AANLEVEREN 
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 19 mei 2022. 
Kopij inleveren vóór vrijdag 13 mei 
(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 

 

 

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: 06-87375420  

 
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

