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Yes! Maanden naar uitgekeken! Op vakantie! 
Spaanse zon, ergens aan het strand, of toch op de 
camping in Frankrijk? Of blijf je lekker thuis? Heel 
veel plezier alvast, geniet ervan! Tijd voor elkaar 
hebben en tot rust komen! 
De jaarlijkse grote volksverhuizing die vakantie 
heet, is alweer begonnen. Duizenden gaan weer 
op weg, naar noord en oost en vooral naar zuid. Je 
hebt mensen die van alles moeten gaan zien op 
hun vakantie, die alle musea aflopen, ook alle 
kerken bezoeken die ze kunnen vinden. Bij velen 
vallen de kerken ook onder de categorie musea. Je 
hebt er ook die alleen maar van de natuur willen 
genieten, ook heel velen die van het strand kunnen 
genieten. De meesten gaan bepakt en bezakt. 
Sommigen slepen koffers vol mee, kleren voor alle 
weersomstandigheden, ze willen overal op 
voorbereid zijn. Sommigen nemen stapels eetwaar 
mee, uit zuinigheid of omdat bepaalde dingen 
elders niet te krijgen zijn. Je hebt ook mensen die 
bij wijze van spreken alleen maar een 
tandenborstel meenemen, mensen die op de 
bonnefooi rondtrekken, een beetje avontuurlijk, 
zorgeloos, en meestal volop genieten van al die 
dingen en mensen die ze tegenkomen. 
Wie op reis gaat die selecteert in wat hij wel of niet 
meeneemt. Wat we dan meenemen heeft te 
maken met de reis en het reisdoel. Als je naar een 
warm land gaat dan neem je andere dingen mee 
dan wanneer je naar een kouder land gaat. Bij een 
ingericht huisje gaat hoef je geen luchtbedden mee 
te nemen. Met de tent op een camping gaat vaak 
wel. De reis en het reisdoel bepalen wat we wel of 
niet meenemen. Maar wat is eigenlijk het doel van 
vakantie? Vakantie betekent dat je normaal zo 
overvolle agenda voor een aantal dagen of weken 
even leeg is. Rusten. Je hoeft even helemaal niets. 
Of jij op reis met vakantie gaat of thuisblijft, is dat 
iets die iedereen mag/moet doen… Maar betekent 
echt “vakantie” helemaal niets doen? In de 
monastieke traditie wordt dit vacare 
Deo genoemd: vrij zijn voor God. Bewust tijd en 
ruimte maken voor God. Maar nou… tja…, moeten 
wij ook nog onze vakantie verbinden met God? 
Maar hoe doe je dat? Ik stel die vraag omdat het 
omgekeerde ons ook zo gemakkelijk overkomt: dat 
we in de zomer ook een beetje vakantie nemen van 
God. Bidden en bijbel lezen schiet er op de 
camping zo maar bij in. En naar de kerk gaan ook. 
Het draait in de vakantie zomaar om onszelf -nóg 
meer om onszelf- en om wat wij willen. Hart en 
agenda leeg maken van afleidingen zodat weer 
helemaal tot rust mogen komen. 
In de bijbel wordt het geloof en rust vaak aan elkaar 
gekoppeld, vooral in de Psalmen vind je hier veel 
over! Maar omdat iedereen uniek gemaakt is, mag 
iedereen ook uniek met rust omgaan. Jezus deed 
dat zelf namelijk ook. Waar de farizeeën op de 

sabbat complete rust namen, genas Jezus iemand 
op de sabbat of plukten zijn discipelen aren op de 
sabbat. Daarnaast zien we dat Hij vaak de stilte 
opzocht en alleen was als hij rust nodig had. Ik 
denk dat het voor ons heel goed is dit te 
onthouden. Het is belangrijk rust te nemen maar 
dat mag je doen waar jij rust bij ervaart. Is het bij 
een bergwandeling? Is het wanneer je samen met 
vrienden of familie op pad bent? Als je lekker in je 
stoel in de tuin of op het strand ligt? Geniet, doe 
wat leuks, ga lekker weg of blijf thuis, wees samen 
en rust lekker uit! Maar vergeet het niet: Hij geeft 
aan dat de sabbat gemaakt is voor de mens en niet 
de mens voor de sabbat. Neem je juist in de 
vakantietijd voor echte rust? Of is de vakantie zo 
druk dat je daar niet aan toe komt? Zo druk met 
ontspannen, dat je geen tijd hebt voor die echte 
ontspanning. Neem tijd voor jouw gezin, vrienden, 
natuur, een goed boek, neem tijd voor alles wat 
God je geeft om te genieten. God heeft ons 
namelijk de rust gegeven en hij wil ons ook echte 
rust, Zijn rust, geven in een relatie met hem ook in 
de vakantietijd. Want Hij komt met ons mee! 
Fijne vakantie, geniet er van en rust, met God! 

Hartelijke groeten, pastoor Alvaro 
 

Van 5 juli t/m 4 augustus ben ik met vakantie, in 
geval van nood kunt u contact opnemen met pastor 
Bert Glorie of pastor Anne-Marie van Straaten. 
De door-de-weekse vieringen beginnen weer op 
dinsdag 9 augustus 

 
Op de pedalen…. 
Toen ik 11 jaar geleden naar West-Friesland zou 
komen, kreeg ik van Nico Schotvanger zijn fiets. Hij 
was ernstig ziek en het sterven was nabij en hij 
vond dat ik zijn fiets moest overnemen, ten eerste 
omdat er dan weer een Nico op zou fietsen en ten 
tweede omdat deze fiets al wat routes in West-
Friesland kende. Rondom Pasen dat jaar is Nico 
overleden en nadat alles rondom zijn afscheid in 
een afronding kwam kreeg ik de beloofde fiets. 
Onder het zadel – zo werd mij gewezen – zit een 
tasje met plakspullen e.d. en in het doosje met 
bandenspanners zat ook een ‘tientje’, “dat is altijd 
handig want stel je voor dat je onderweg trek krijg 
in een ‘koppie’ en je hebt geen geld mee, dan grijp 
je nooit mis.” Had Nico gezegd. Het ‘tientje’ zit er 
nog. Hoeveel kilometer ik met die fiets hier heb 
rondgefietst weet ik niet maar er zijn al heel wat 
banden en kettingen versleten. Het is een ‘voor de 
wind fiets’, wel zo fijn want hier staat altijd wind en 
zeker op de open stukken die ons land hier zo rijk 
is. Inmiddels is ook de accu al ’n keer gereviseerd 
en begint alweer aardig aan z’n eind te raken. 
Op deze fiets heb ik letterlijk en figuurlijk deze regio 
bij elkaar gefietst. Ritjes naar De Weere, onze 
verste buren… later ook naar Nibbik en Wognum. 
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Ritten naar Hoogwoud en Spanbroek, Obdam en 
Hensbroek. Spierdijk, Zuidermeer, Ursem dichter 
bij de Goorn. Gelukkig waren er ook heel veel lieve 
autobezitters die me bij snertweer en als ik weer 
eens iets gebroken had met de auto van plaats tot 
plaats brachten. 
Bijna 11 jaar West-Friesland. Als 18-jarige was ik 
vanuit Nibbixwoud verhuisd naar Amsterdam-Zuid 
om te gaan studeren en naar diverse 
omzwervingen kwam ik op 42-jarige leeftijd hier in 
De Goorn en maakte ik opnieuw kennis met de 
West-Friezen. Het was een soort van thuiskomen, 
vooral omdat ik nu weer mensen tegenkwam die te 
maken hebben met m’n familiegeschiedenis en 
m’n eigen geschiedenis. Ik kwam hier met de 
opdracht om de toenmalige 9 parochies in de 
omgeving in een nieuwe structuur samen te 
brengen om het pastoraat toekomst bestendig te 
maken. Hoe stroef dat ook ging in het begin nu zijn 
we niet meer van elkaar los te denken. In deze 
jaren heb ik het pastorale veld zien veranderen, het 
pastores team zien veranderen. we begonnen met 
8 pastores!! Er gingen, er kwamen en gingen 
weer… er blijven er 3 en nu ga ik….    
Pastoors hebben de eigenaardigheid om heel lang 
ergens te blijven, vooral als het lekker gaat. 
Vroeger kon je soms meer dan 25 jaar dezelfde 
pastoor hebben en of hij nu ‘lekker lag’ of niet je 
had met hem te doen. Ik had nog niet de behoefte 
om hier weg te gaan maar de pastorale bezetting 
in ons bisdom biedt me niet die luxe. Het is voor de 
bisschop een hele uitzoekerij wie hij wáár voor 
vraagt rekening houdend met waar een parochie 
om vraagt en wie hij voor handen heeft. Het is dus 
geen kwestie van solliciteren en kiezen uit een 
aantal kandidaten. Priesters worden schaars 
‘goed’.   Maar ik prijs me gelukkig dat er in onze 
parochies veel mensen actief zijn op allerlei 
pastoraal- en organisatorische vlakken. Kundige 

mensen ook!! Zij zullen het pastoraat verder 
dragen en ervoor zorgen dat de parochie een 
warm thuis blijft. Ook op bestuurlijk gebied zitten er 
goede mensen aan tafel, dus daar zal het niet aan 
liggen. Maar ik maak me zorgen….   
Van elke viering wordt bijgehouden hoeveel 
mensen er naar de viering komen en steeds zie ik 
dat er meer mensen naar een viering komen als ik 
voorga, dan wanneer een van onze andere 
voorgangers de dienst leidt. Het gaat uiteindelijk 
om onze geloofsgemeenschap die samenkomt. 
Als er mensen wegblijven omdat de voorganger 
hun niet aanstaat dan zal dat op den duur leiden 
tot de beslissing om ook hier de kerk dicht te doen. 
Jullie samen zijn De Kerk hier ter plaatse…. Het 
voortbestaan van jullie geloofsgemeenschap zal 
niet afhangen van de pastores die hun uiterste best 
zullen blijven doen om de pastorale zorg te 
organiseren en te geven, het hangt van jullie af…. 
Zorg ervoor, beste mensen hier en in de andere 
dorpen, dat je kerk een plek blijft waar mensen 
graag komen – waar jij graag komt omdat je 
meedoet…je schouders eronder zet.  
Voorlopig zal mijn collega pastor Alvaro degene 
zijn die in het pastoresteam het contact met het 
pastoresteam van De Goorn en de parochieraden 
van Ursem en De Goorn zal onderhouden. Ik wens 
hem en z’n teamgenoten een mooie en vruchtbare 
samenwerking.  
Afscheid nemen doe ik niet…. want helemaal uit 
het zicht ben ik nog niet en aangezien er hier 
familie en vrienden wonen zult u zo af en toen m’n 
snoet weer terugzien…  maar ik zet nu wel een 
streep onder m’n pastorale zorg voor u allen – er 
wacht een andere ‘kudde’. Dank jullie wel, dat ik 
jullie pastoor mocht worden, het vertrouwen dat je 
me gaf, het warm thuis dat we samen hebben 
opgebouwd. 

groeten van mij, N. 

 
In memoriam  
Gerda op den Kelder-Kolkman *28 maart 1931 -  † 30 april 2022 
(Locatie St. Cunera) 
“Je kunt de wereld niet veranderen, maar wees goed voor je gezin en familie” 
Dit was zo ongeveer het laatste wat Gerda op vrijdag 29 april tegen haar kinderen heeft gezegd. En dat was 
zo!! Haar hele leven stond ze voor haar kinderen klaar. Ze was altijd belangstellend en geïnteresseerd. Ze 
spaarde (kerst) klokjes met klepel. Eerst hingen de klokjes in de kerstboom, maar later waren het er teveel. 
Ze hingen gesorteerd door het hele huis heen. De klokjes staan symbool voor haar leven.  
De stille klokken en daarna de bevrijdingsklokken: Gerda Kolkman is geboren op 28 maart 1931 aan de 
Stationsweg te Dieren. In de oorlogsjaren heeft ze veel meegemaakt. Dit kwam vooral in de laatste jaren van 
haar leven weer ter sprake. Met name door de oorlog in Oekraïne.  
De Bruidsklokken en jubileumklokken: Gerda trouwde op 19 oktober 1957 in de kerk van Dieren met Niek op 
den Kelder nadat ze 3 jaar schrijfvrienden waren geweest. Niek schreef vanuit Nederlands-Indië. Ze hebben 
samen het 12½, 25, 40 en 50 jaar jubileum gevierd. Samen kregen ze 6 kinderen en aanhang en 15 
kleinkinderen. Vanaf het moment dat Gerda in Nibbixwoud woonde ging ze bij het vrouwengilde. Zes jaar 
was ze bestuurslid van het vrouwengilde. Daarna kwam zij voor 15 jaar bij Animo en daarna nog vele jaren 
bij de Zonnebloem beide keren als voorzitter. Gerda had groene vingers. Ze was veel in de tuin bezig. Ze 
was creatief en altijd bezig. Ze schreef haar hele leven, brieven en volgeschreven kaarten aan familie en 
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kennissen. Gewoon om iets te vertellen, om te feliciteren of om te bedanken. Gerda was een echte regelaar. 
Ze organiseerde, met de hulp van de kinderen, doe-avonden waar vrienden en kennissen voor werden 
uitgenodigd. De aanwezigen werden geacht iets te doen deze avond. Dit ware mooie avonden die werden 
afgesloten met een lied… 
Vanaf begin februari gaf ze aan dat ze voelde dat de krachten achteruitgingen en dat het einde eraan zat te 
komen. Op zaterdag 12 februari was er met pastoor Alvaro de ziekenzalving. Een zeer mooi moment waar 
Gerda als het ware afscheid van haar kinderen nam. Hierna krabbelde ze toch weer op en kon ze, in kleine 
kring, op 28 maart, haar 91e verjaardag vieren.  
Doodsklokken: Gerda overleed op zaterdag 30 april in de ochtend. Haar man Niek noemde haar regelmatig 
“Hare Majesteit”. Het is dan mooi om vast te stellen dat Gerda is overleden op de dag die voorheen 
Koninginnedag werd genoemd. 

 
 
Lena Broers -van den Broek *9 maart 1936 - † 10 april 2022 
(locatie H. Hiëronymus) 
Lena Broers-van den Broek is geboren als 3de kind in het gezin te Opmeer. Op jonge leeftijd 
heeft zij haar beide ouders verloren en kreeg zij onderdak bij Tante Jaantje en Oom Doris 
Rood in Wadway. Op 25 april 1962 trouwde zij met onze vader en vestigde zich, op toen nog, 
Kerkweg 2. In 1963 werd Anita geboren, 2 jaar later Ger en was het gezin compleet. 
Onze moeder was een zorgzaam type wat zich uitte in het vele vrijwilligerswerk wat zij in haar leven heeft 
gedaan. Dit resulteerde in een Koninklijke onderscheiding in 2007.Onze vader ging met de VUT in 1993 en 
heeft zich vanaf toen, samen met onze moeder, ingezet voor de kerk. Noem het maar op, of ze hebben 
gedaan, of aan meegeholpen. Ook Kerkelijk is ons vader en moeder onderscheiden. De zilveren 
Hieronymusspeld voor al hun werk binnen de kerk kwam hen van harte toe. Na het overlijden van vader in 
2017 verloor moeder haar levensvreugde een beetje, het viel haar niet mee alleen. Na een val in 2020 ging 
het lichamelijk ook niet meer, gelukkig kon ze snel in het Sweelinckhof terecht. Daar heeft ze iets meer dan 
1½ jaar tevreden gewoond. 
Op 10 april 2022 heeft ze op de leeftijd van 86 jaar, 1 maand en 1dag haar ogen voor altijd gesloten. 
Voor altijd in onze herinnering
Dank Gerard en Lena. 
Het zijn maar vier letters 
met een eenvoudige klank.  
Maar, zo vraag ik me wel eens af, 
hoe vaak zeggen wij dank? 

Het zijn maar vier letters 
met een eenvoudige klank. 
Maar dat ene woordje is genoeg 
namens de Hiëronymusparochie 
DANK. 

 
 

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

 
 

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 9 juli 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie  A.M. van Straaten  

Nibbixwoud Za 9 juli 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie A.M. van Straaten Tight Formation 

Wognum Zo 10 juli 09:30 uur H. Hiëronymus Woord- en communie A.M. van Straaten Samenzang 

Wognum Za 16 juli 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie  T. Slaman  

Nibbixwoud Za 16 juli 10:15 uur St. Cunera Uitzwaaien JoMeGiNi   

Nibbixwoud Za 16 juli 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Slaman Samenzang 

Wognum Zo 17 juli 09:30 uur H. Hiëronymus Woord- en communie  T. Slaman Samenzang 

Wognum Za 23 juli 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie  H. van Engen  

Nibbixwoud Za 23 juli 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie  H. van Engen Mannenkoor 

Wognum Zo 24 juli 09:30 uur H. Hiëronymus Woord- en communie  H. van Engen Samenzang 

Nibbixwoud Za 30 juli 19:00 uur St. Cunera Eucharistie B. Glorie Jubilatekoor 

Wognum Zo 31 juli 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie B. Glorie Samenzang 
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Wognum Za 6 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Breeuwsma  

Wognum Za 6 augustus 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie T. Breeuwsma Samenzang 

Nibbixwoud Zo 7 augustus 09:30 uur St. Cunera Woord- en communie 

Na afloop is er koffie – thee 

drinken 

T. Breeuwsma Samenzang 

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

Wognum Do 11 augustus 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 13 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro   

Wognum Za 13 augustus 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie  

Maria ten Hemelopneming 

Álvaro Samenzang 

Nibbixwoud Zo 14 augustus 09:30 uur St. Cunera Eucharistie  

Maria ten Hemelopneming 

Álvaro Jubilatekoor 

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

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

Wognum Za 20 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 20 augustus 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro Samenzang 

Nibbixwoud Zo 21 augustus 09:30 uur St. Cunera Woord- en communie  M. Kremer Mannenkoor 

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

Wognum Do 25 augustus 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 27 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 27 augustus 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie  

Miva-deurcollecte 

Álvaro Samenzang 

Nibbixwoud Za 27 augustus 19:00 uur St. Cunera Huwelijksviering Tijmen 

Blankendaal en  

Rosalien van der Toorn  

Eigen pastor  

Nibbixwoud Zo 28 augustus 09:30 uur St. Cunera Eucharistie  

Miva-deurcollecte 

Álvaro Samenzang 

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

Wognum Do 1 september 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 3 september 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie  Álvaro  

Nibbixwoud Za 3 september 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Samenzang  

Wognum Zo 4 september 09:30 uur H. Hiëronymus Woord- en communie  H. van Engen Samenzang 

Nibbixwoud Di 6 september 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 8 september 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 10 september 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie  A.M. van Straaten  

Nibbixwoud Za 10 september 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie  

Aandachtszondag 

A.M. van Straaten Cunerakoor 

Wognum Zo 11 september 09:30 uur H. Hiëronymus Woord- en communie  

Aandachtszondag 

A.M. van Straaten Samenzang 

Nibbixwoud Di 13 september 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 15 september 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.  

 
Misintenties Wognum 
Zaterdag 9 juli Sweelinckhof en zondag 10 juli 
kerk: 
Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Gerard en 
Margreet Ursem-Boots; Dick en Bets Buis-Smal en 
zegen over hun gezin; Lizet Groot-Zuiker; Cock en 
Willy Salman-Laan; Adrie Smit; Jan en Maria 

Huiberts-Snoek; Wim en Tini Huibers-Komen; Riet 
van Straalen-Komen; Klaas Weel; 
 
 
 
 

https://rkemmausparochie.nl/livestream/
http://www.rkemmausparochie.nl/
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Zaterdag 16 juli Sweelinckhof en zondag 17 juli 
kerk: 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap en 
Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; 
Johannes en Hillegonda Blauw-Wit; Klaas Weel;  
 
Zaterdag 23 juli Sweelinckhof en zondag 24 juli 
kerk: 
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; Joop en Tini Bleeker; Jan en Trees Ootes 
en levende en overleden familieleden; Jaap Ursem 
en Marco; Koos Smit en overleden familie; Klaas 
Weel; 
 
Zaterdag 30 juli Sweelinckhof en zondag 31 juli 
kerk: 
Wim en Tini Boots-Romein; Rem en Emmy Rood-
Pronk; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; 
Klaas Weel ter ere van God en uit dankbaarheid; 
 
Zaterdag 6 augustus Sweelinckhof en zaterdag 
6 augustus kerk: 
Arie en Corry Loos en overleden familie; overleden 
familie Bakker-Twisk; Ben Hoogzaad; Jaap en 
Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; 
Cornelis en Margaretha Wijnker-Veeken, Tom en 
zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-
Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem;  
 
Zaterdag 13 augustus Sweelinckhof en 
zaterdag 13 augustus kerk: 
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; Piet en Riet Kroon-Hulsebosch; Gre 

Overboom en overleden familie; Adrie Smit; Riet 
van Straalen-Komen; 
 
Zaterdag 20 augustus Sweelinckhof en 
zaterdag 20 augustus kerk: 
Corné Stam; Arie en Corry Loos en overleden 
familie; Piet Rinkel; Familie Verlaat Ties en Wout; 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;  
 
 
Zaterdag 27 augustus Sweelinckhof en 
zaterdag 27 augustus kerk: 
Wim en Tiny Boots-Romein; Adrie Hoogewerf; 
Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Piet en Rie 
Kroon-Hulsebosch; Wil Ootes-Romein; Rem en 
Emmy Rood-Pronk; Cock en Willy Salman-Laan; 
Adrie Smit; 
 
Zaterdag 3 september Sweelinckhof en zondag 
4 september kerk: 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Nicolaas 
Ursem en Catharina Ursem-Groot; Jos Ursem; 
Gerard en Margaretha Ursem; Klaas Weel; Jaap 
en Riet Sjerps -Janmaat en overleden familie; 
Cornelis en Margaretha Wijnker-Veeken, Tom en 
zegen over het gezin; Simon en Gre Bijman-
Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem;  
 
Zaterdag 10 september Sweelinckhof en 
zondag 11 september kerk Ziekenzondag: 
Ko Rinkel; Adrie Smit; Arie en Truus Laan-van 
Westen en Kees; Riet van Straalen-Komen; Klaas 
Weel; 
 

 
 
Misintenties St. Cunerakerk 
Zaterdag 9 juli 2022: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Andre 
Smit; Ans en Leo van Dijk-Bijpost; Niek en Lies 
Commandeur-Machtel; Sam Doodeman en 
overleden familie Doodeman-de Haan; 
 
Zaterdag 16 juli 2022: 
Aad Karsten; Overleden familie Schoenmaker; 
Johannes Koopman en overleden familie 
Koopman-Stolwijk; Sam Doodeman en overleden 
familie Doodeman-de Haan; Quirinus en Sofia 
Schouten-van Blokland en zegen over de 
gezinnen; 
 
Zaterdag 23 juli 2022: 
Jaap Huisman en overleden familie; Bert en Greet 
Schouten-de Haan; Sam Doodeman en overleden 
familie Doodeman-de Haan; 
 
 
 

Zaterdag 30 juli 2022: 
Kees, Theo en overleden familie Neefjes; Gerard 
en Corry de Vries-Spigt en Leo; Cor en Mart 
Koppes-Kuip; Joop Karsten en zegen over de 
gezinnen; Pé Goedhart; Kees Knol en overleden 
familie Knol-van Straalen; Jan Entius en families 
Entius, Bijl, Schilder; Sam Doodeman en 
overleden familie Doodeman-de Haan; 
In het bijzonder bidden wij voor André Doodeman. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
hem afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 7 augustus 2022: 
Tiny op den Kelder-Breed; Hans en Rob Hulst; Bert 
Schouten en Greet Schouten-de Haan; Sam 
Doodeman en overleden familie Doodeman-de 
Haan; 
 
Zondag 14 augustus 2022: 
Overleden familie Schoenmaker; Johannes en 
Marie Ooijevaar-Roozendaal en zegen over de 
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gezinnen; Gerard Vlaar en overleden familie; Kees 
Knol en overleden familie Knol-van Straalen; Niek 
en Lies Commandeur-Machtel; Gerard Verbeek, 
overleden ouders Verbeek-Smit en zegen over de 
gezinnen; Andre/Arie Doodeman; Sam Doodeman 
en overleden familie Doodeman-de Haan; Quirinus 
en Sofia Schouten-van Blokland en zegen over de 
gezinnen; Cor en Truus Nan-Dudink; 
In het bijzonder bidden wij voor Co Sjerps en Jaap 
van Diepen. Rond deze tijd is het een jaar geleden 
dat we van hen afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 21 augustus 2022: 
Jaap Huisman en overleden familie; Joop Karsten 
en zegen over de gezinnen; Piet en Tiny 
Appelman-Doodeman; Sam Doodeman en 
overleden familie Doodeman-de Haan; Hans 
Vriend, kleinzoon Rob en zegen over de gezinnen; 
Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; 
 
 

Zondag 28 augustus 2022: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Piet en 
Vera Knol-Groot; Pé Goedhart; Agatha en Ferry 
Vleerlaag en Jozef Karsten; Piet Bos; Sam 
Doodeman en overleden familie Doodeman-de 
Haan; 
In het bijzonder bidden wij voor Thijs 
Schuitemaker. Vandaag is het een jaar geleden 
dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 3 september 2022: 
Irene Laan-Hopman en overleden familie; Cor 
Ligthart; Sam Doodeman en overleden familie 
Doodeman-de Haan; 
 
Zaterdag 10 september 2022: 
Overleden familie Schoenmaker; Johannes 
Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; 
Nic Weel en Jo Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob; 
Sam Doodeman en overleden familie Doodeman-
de Haan. 

 
Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Els Bakker-Koenis en Gerard Kok (locatie H. 
Hiëronymus) Lia Huisman, Arie Beerepoot en Ellen Weel-Koppes (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 
Groep1   14 juli          09.00 uur 
Groep 2  27 juli        13.00 uur 
Groep 3   9 augustus   09.00 uur 
Groep 4  24 augustus   13.00 uur 
m.i.v. 14 juli  om de 14 dagen i.v.m. vakantie 
 
Agenda Nibbixwoud 
Dinsdag 19 juli 19:00 uur klussengroep 
Donderdag 21 juli 09:00 uur kerkwerksters groep 4 
Donderdag 11 augustus 13:00 uur kerkwerksters groep 5 
Woensdag 31 augustus 09:00 uur kerkwerksters groep 6 
Vrijdag 2 september  aanleveren kopij parochieblad 
  



8 
 

Mededelingen voor alle locaties 
 

Van 5 juli t/m 4 augustus is pastoor Álvaro met 
vakantie, in geval van nood kunt u contact 
opnemen met pastor Bert Glorie of pastor Anne-
Marie van Straaten. 
De door-de-weekse vieringen beginnen weer op 
dinsdag 9 augustus 

 

Oproep, oproep, oproep…….!!!!!!!!!! 
Wie heeft, bijvoorbeeld 1 x per maand, een 
dagdeel over voor onze kerkgemeenschap in 
Wognum ????? 
De Tuinploeg, die iedere dinsdag in een aantal 
verschillende groepen de tuin bijhoudt, zoekt 
uitbreiding van vrijwilligers. Een leuke klus in de 
buitenlucht, in een gezellige club! 
Zingen, vieringen hebben zo vaak meer sfeer en 
inhoud als er muziek bij is. We hebben in de 
Hieronymus twee prachtige koren: Het Parochieel 
Koor en het Sylvidakoor. Zij ondersteunen meestal 
een keer per maand een viering. Het zou zo mooi 
zijn als er nog een keer in de maand muzikale 
ondersteuning van vieringen is: Een 
kinderkoor???? Een zangduo? Een of meer 
muzikanten? Repetitiemogelijkheden zijn er in de 
ontmoetingsruimte en er is een onkostenregeling 
voor koren. 
Vrijwilligers: we hebben u nodig! Geef u op bij: 
Hans van Engen, Nieuweweg 20, 1687 BA 
Wognum, tel. 572629,Van.engen@planet.nl  
 

Vredesweek 2022 
Dit jaar is de Vredesweek, geëntameerd door de 
Raad van Kerken, gepland van zondag 18 
september tot en met zondag 25 september. Het 
thema dit jaar is: Generatie VREDE. Juist nu er 
overal in de wereld plekken zijn waar oorlog en 
geweld heerst, zelfs in ons eigen Europa, de 
Oekraïne, is het belangrijk met alle kerken 
aandacht voor de Vrede te hebben. Als mensen 
van alle leeftijden, geloven, culturen zich verbinden 
om de wereld beter te willen maken, dan moet het 
toch een keer lukken zou je zeggen. Normaliter 
worden in deze week allerlei verschillende 
activiteiten gepland. Ook de oecumenische 
werkgroep Wognum is altijd van de partij en 
besteed het ene jaar aandacht aan het thema in de 
Hervormde kerk en het andere jaar in de 
Hieronymuskerk met een viering. Ook de 
Oecumenische werkgroep Cunera/ 
Thomasgemeente houden altijd activiteiten. Dit 
jaar is er in Wognum geen gezamenlijke 
oecumenische viering. Ds. Peter van Ankeren 
heeft ons dorp verlaten en er is nog geen opvolger. 
Daarom wil de oecumenische werkgroep Wognum 
het dit jaar over te laten aan de lokale kerken. Dit 

betekent dat er in de Hieronymuskerk wel een 
vredesviering is, die dit keer wordt voorgegaan 
door pastor Bert Glorie. 

Hans van Engen 

 
Oecumenische velddienst 26 juni 2022 
Zondag 26 juni kwamen de mensen vanuit alle 
windstreken op de fiets, met de auto of lopend naar 
de velddienst die gehouden werd bij de familie 
Schouten op Dorpsstraat 1 in Nibbixwoud. De 
stoelen stonden klaar onder het grote afdak waar 
normaal gesproken de tractor staat, balen hooi en 
gereedschap. Het moet een behoorlijke klus 
geweest zijn om alles ruim te maken voor deze 
viering. Maar het was zeker de moeite waard want 
wat zijn er veel mensen geïnspireerd geraakt door 
deze velddienst.  
Er was ontzettend veel belangstelling. Het thema 
was: “Onder het dak van de Eeuwige “en dit kwam 
telkens terug in de liederen en teksten. De liederen 
werden door iedereen uit volle borst 
meegezongen, samen met het samengestelde 
koor van de Cuneraparochie dat werd begeleid 
door Rita Vrieze (dwarsfluit) en Johan de Vries 
(traporgel). Dominee Peter van Ankeren zag dat er 
ook een paar kinderen aanwezig waren en richtte 
zich eerst speciaal tot hen om uit te leggen wat er 
bedoeld werd met dit thema. 
In de overweging wist hij inspirerend uit te leggen 
wat een wedergeboorte in kan houden (dit naar 
aanleiding van het evangelie uit Johannes 3: 1-8) 
en wat het dak van de Eeuwige voor ons kan 
betekenen. En wat was het toepasselijk dat we 
tijdens de dienst de zwaluwen af en aan zagen 
vliegen naar hun nest onder de balk van het dak. 
Ook de voorgangers Anne-Marie van Straaten en 
Trijnie Korver hadden inspirerende woorden en 
gebeden. Wat mij vooral raakte waren de 
voorbeden die gingen over de vier windstreken en 
over de zon die in het oosten opkomt, in het westen 
ondergaat, in het zuiden haar hoogste punt bereikt 
en in het noorden moeite heeft om licht te geven 
en hoe dit gelinkt werd aan ons levenspad. Ont-
roerend. 
Na afloop van de viering werden Marga en Saskia 
Schouten bedankt voor het gebruik van de ruimte 
en voor het werk dat ze er, samen met hun 
mannen, aan gehad hebben en ontvingen ieder 
een boeket. Ook al diegenen die bij deze hele 
organisatie betrokken waren (stoelen brengen, 
geluid regelen, auto’s een parkeerplaats aanwijzen 
etc.) werden bedankt. En natuurlijk Cor Hoogland 
die hier ook nauw bij betrokken was maar het soms 
af moest laten weten wegens zijn ziekte.  
Het was fijn dat hij aanwezig kon zijn. Na de viering 
was er gelegenheid om na te praten onder het 
genot van een kopje thee/koffie met wat lekkers.  

mailto:Van.engen@planet.nl
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Het was een dienst om met een warm gevoel op 
terug te kijken. 

Tony Slaman-Kuip 
 
De opbrengst van de collecte die gehouden werd 
voor ‘Daklozen Hoorn’ komt bij het Leger des Heils 
terecht en wordt besteed aan projecten die (nog) 

niet gesubsidieerd worden. 
 

Dag 
dag dag 
wat ben je 
mooi! 
  
met je 
ochtendrituelen 
en je 
middag 
om te strelen 
en je 
avond 
vol verhalen 
  
wil je morgen 
ook zo 
stralen? 
  
*Tanja Helderman 
Dit gedichtje stond geschreven in het boekje van 
de viering van de Eerste Heilig Communie. 
Op Zondag 15 mei was de kerk van Nibbixwoud 
feestelijk versierd en hadden 25 jongens en 
meisjes zijn of haar mooiste kleren aan. 
Het waren echte zonnestralen deze ochtend. 
De viering werd muzikaal begeleid door Leslie 
Hoogland en haar dochters Rosa en Julia. 
De kinderen kwamen al zingend binnen met Pastor 
Álvaro. 
Kinderen uit verschillende gemeenten hebben zich 
voorbereid met hun ouders en de werkgroep. 
Nu voor de echt, was toch wel een beetje 
spannend, maar de kinderen hebben goed 
meegezongen. 
Ook werd er voorgelezen en meegeholpen met de 
dienst van de tafel. Al met al een echte viering voor 
en door de kinderen! 
Als afsluiting van de dienst ging pastor Álvaro 
achter de piano en de kinderen zongen luidkeels 
met dit liedje mee:  
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 
(refrein 1x) 
(Couplet) 

en weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 
Wij hopen dat iedereen die er was, van de viering 
heeft genoten en de kinderen heeft zien stralen. 
Op het einde van de viering zijn wij, werkgroep 
Eerste heilige Communie, nog in het zonnetje 
gezet door pastor Álvaro en Lian Kroon. 
Wij waren hierdoor erg verrast. Deze viering was 
onze laatste keer en we hebben het alle jaren met 
plezier gedaan. 

Groeten de werkgroep, Marieke Groot, Mariska 
Stam, Patricia Huisman en Barbara Bakkum 

 
 
Uitnodiging Vormselproject 2022-2023 
Beste ouders/verzorgers,  
Uw zoon of dochter heeft al een hele tijd geleden 
de eerste communie ontvangen. Komende 
schooljaar zal hij/zij in het laatste jaar van de 
basisschool zitten of beginnen bij de middelbare 
school. Er zal een grote stap in het leven gezet 
worden: de overgang naar de middelbare school, 
op de leeftijd van de jonge volwassenheid. De kerk 
sluit hierbij aan door het vieren van het Sacrament 
van het Vormsel, de voltooiing van Doopsel en 
Eerste Communie. We nodigen uw zoon of dochter 
van harte uit om mee te doen met het 
Vormselproject voor komend schooljaar 2022-
2023. We bieden het project aan voor kinderen in 
groep 7 en 8, brugklas en hoger.  
 
Hoe worden kinderen voorbereid op het 
Vormsel? 
Er is een gezamenlijke voorbereiding voor alle 
vormelingen in de Emmausparochie (Nibbixwoud, 
Wognum, Zwaagdijk-West, Midwoud, Oostwoud, 
Benningbroek en Hauwert). Dit houdt in dat de 
vormelingen, zeven keer bij elkaar komen op een 
avond doordeweeks (18.30 uur). Bij de 
voorbereiding wordt gebruik gemaakt van het 
project ‘In Vuur en Vlam’ en gaan we te werk met 
allerlei verschillende werkvormen. Van tevoren 
vindt er voor de ouders van de vormelingen een 
informatieavond plaats. De spectaculaire Bavodag 
in Haarlem op en zaterdag in mei of juni (datum 
nog niet bekend) maakt ook onderdeel uit van de 
voorbereiding. Het vormselproject wordt door 
pastor Anne-Marie van Straten begeleid.  
Wanneer? 
We zullen beginnen met een informatieavond voor 
alle ouders begin oktober. De bijeenkomsten met 
de kinderen willen we na de herfstvakantie 
beginnen. De Voorstelviering zal op 
zaterdagavond 12 november in de Cunerakerk te 
Nibbixwoud plaats vinden en de vormselviering zal 
in het vroege voorjaar zijn. Al de datums en 
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verdere informatie over het vormselproject worden 
na aanmelding per mail naar u gestuurd. 
Aanmelden  
U kunt uw kind, graag vóór 12 september 2022, 
aanmelden via het secretariaat van de 
Emmausparochie:  
secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl met 
de volgende gegevens: 
- Naam en achternaam van uw kind 
- Adres en woonplaats 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- School- en plaatsnaam 
We hebben uw hulp nodig! 
Zonder uw hulp kunnen we het traject niet doen. Er 
is namelijk geen werkgroep van vrijwilligers om uw 
kind te helpen bij de diverse activiteiten. Daarom 
vragen wij de ouders om ons te helpen bij de 
bijeenkomsten, na de informatieavond wordt een 
rooster voor de ouders gemaakt. Maar misschien 
wilt u ook ons helpen met de organisatie, 
communicatie en coördinatie van het traject, u kunt 
zich aanmelden bij pastoor Álvaro. U hulp wordt 
zeer op prijs gesteld! 

Met vriendelijke groet, 
Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: 

pastoor@parochiesdewaterkant.nl/06-87375420 
Pastoraal werker Anne-Marie van Straaten: 

anne-marievanstraaten@ziggo.nl/06-22759461 

 
Misdienaars gezocht! 
De groep 
misdienaars van de 
Emmaüsparochie 
in Nibbixwoud en 
Wognum is op zoek 
naar enthousiaste 
jongens en meisjes 
die de groep wil 
komen versterken. 
Lijkt het je leuk om 
de pastoor te 
helpen tijdens de 
vieringen? Dan is 
het misschien wel 
iets voor jou: 
misdienaar worden! Als misdienaar help je de 
pastoor tijdens de viering met allerlei taken maar 
natuurlijk is er veel meer…! Lijkt het je leuk om 
misdienaar te worden en heb je je Eerste Heilige 
Communie gedaan dan nodigen wij je graag uit om 
een keertje te komen kijken!  

Wat is een misdienaar ook alweer? Als 
misdienaar heb je een heel belangrijke taak in de 
kerk! Want je helpt de pastoor tijdens de viering. Jij 
komt samen met de pastor de kerk binnen, jij mag 
kaarsen aansteken, bij het voorlezen van het 
evangelie kom je er met een brandende kaars bij 
staan, bij het klaarmaken van het altaar draag je 
de kelk, hostieschalen en brood en wijn aan, je belt 
op belangrijke momenten in de viering, je draag 
een kaars bij de communie en je helpt om alles 
weer op te ruimen. Je draagt daarbij speciale 
kleding. En bij bijzondere vieringen zijn er altijd 
extra taken! Zowel jongens als meisjes kunnen 
misdienaar worden.  
OK. Maar hoe word ik het? 
Misdienaar kun je worden als je boven de 7 jaar 
bent en de eerste communie hebt ontvangen. We 
organiseren een paar leuke misdienaar-training 
per jaar om te oefenen, de volgende ontmoeting 
zal op zaterdagmiddag 3 september in de 
Cunerakerk te Nibbixwoud van 14:00 uur t/m 15:30 
uur.  
Moet ik dan elke week in de kerk zijn? 
Nee, je kunt zelf aangeven wanneer je kunt. Daar 
wordt bij het maken van het rooster rekening mee 
gehouden. 
Wat kost het? 
Niks natuurlijk, we zijn in de kerk allang blij dat jij 
misdienaar wilt zijn. Sterker nog, we geven jou er 
iets voor terug iedere keer dat jij als misdienaar in 
de kerk bent... De groep doet ook 1 keer per jaar 
de een gezellig uitje! 
Klinkt leuk allemaal. Maar bij wie moet ik zijn 
als ik misdienaar wil worden? 
Aanmelden is heel simpel, via Monie Vertelman, zij 
coördineert de misdienaars groep van onze 
parochie. Stuur maar een email met jouw naam en 
achternaam, adres, telefoonnummer een e-

mailadres. Haar e-mailadres is:  
monievertelman@gmail.com Jij bent van harte 
welkom op onze misdienaars-training op zaterdag 
3 september! 
En wat als het me wel leuk lijkt, maar ik het nog 
niet zeker weet? 
Pastoor Álvaro kun je altijd aan zijn jasje trekken, 
als je hem tegenkomt. Maar je kunt hem ook bellen 
tel. 0687375420 of mailen:  
pastoor@parochiesdewaterkant.nl. 

Groetjes en tot gauw! 
Pastoor Álvaro 

 
Locatie St. Cunera 

Gedurende de vakantieperiode van maandag 18 juli tot en met vrijdag 26 augustus is het 
secretariaat van de locatie St. Cunera alleen op dinsdagmorgen geopend van 09.30 tot 11.30 
uur. Wij wensen u een fijne vakantie toe. 

Annemiek Schouten-Weel en Nel Appelman-Bijpost 

  

mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
mailto:pastoor@parochiesdewaterkant.nl
mailto:anne-marievanstraaten@ziggo.nl
mailto:monievertelman@gmail.com
mailto:pastoor@parochiesdewaterkant.nl
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Mariaviering in Nibbixwoud 
In de katholieke kerk wordt Maria Tenhemel-
opneming op 15 augustus gevierd. In de 
Cunerakerk schenken wij veel aandacht aan 
Maria, de moeder van Jezus. Traditiegetrouw zingt 
dan het Jubilatekoor, zo ook dit jaar. 
Op zondag 14 aug zal pastor Alvaro voorgaan in 
een eucharistieviering Hij eert in deze viering alle 
moeders en vrouwen. Het koor zingt naast de 
vaste gezangen Marialiederen. U bent van harte 
welkom in onze mooie Cunerakerk in Nibbixwoud. 
Aanvang half tien. 

 
Berichtje van het Lourdes comité 
Beste mensen het blijkt wederom dat u Het 
Lourdes werk een warm hart toedraagt. Naast 
donaties die al op onze rekening waren gestort 
heeft u met elkaar het prachtige bedrag van € 
1.471 bij elkaar gebracht. Wij bedanken u en onze 
vrijwilligers heel hartelijk daarvoor. 

Met vriendelijke groeten  
namens het Lourdes comité, 

Tiny Immen en Ans Spruit 

 
Misdienaarsuitje 18 juni 2022 
We gingen eerst een snoepje doen en wat drinken 
in de pastorie. We hadden een misdienaars uitje 
en we gingen naar Happy Days. We gingen met de 
auto daar naar toe. We gingen als eerst laser 
gamen. Het was jongens tegen de meiden en de 
meiden hadden dik gewonnen. 
Toen gingen we bowlen, dat was erg gezellig. 
Daarna hadden we patat gegeten boven. Als toetje 
kregen we een ijsje en gingen we terug. 

Groet Lotte 

 
Gezellige avond koster en lectoren 
In de vorige editie van de Verbinding heb ik twee 
vragen geplaatst naar aanleiding van de quiz 
tijdens de gezellige avond van de kosters en 
lectoren. Hierbij de antwoorden: 
Vraag: In 1514 bleek dat er 3/5 van alle bezittingen 
binnen Nibbixwoud in dode hand te zijn, dat wil 
zeggen ……… 
Antwoord: In de 16e eeuw ging het economisch 
slecht in geheel West-Friesland. Vaak waren er 
overstromingen en in 1505 was het heel erg 
geweest. Ook was veel zeevarend volk werkeloos 
geworden. Deze verslechteringen lieten ook 
Nibbixwoud niet onberoerd. Het ging zo slecht dat 
aan Nibbixwoud en Hauwert belasting-
vermindering werd geschonken. Misschien waren 
ook de talrijke schenkingen in het verleden aan 
vreemde kloosters medeoorzaak van de 
achteruitgang. In 1514 bleek namelijk 3/5 van alle 
bezittingen in Nibbixwoud in de “dode hand” te zijn 
dat wil zeggen in bezit te zijn van kerkelijke 
instellingen. Een voorbeeld hiervan is weduwe Alijt 

Jansz Betten uit Nibbixwoud. Zij liet haar dochter 
toetreden tot een klooster te Haarlem en had al 
haar land dat om haar huis lag afgestaan aan dit 
klooster in ruil voor levenslang vruchtgebruik 
hiervan. 
Vraag: Een manier om in West-Friesland aan de 
vrouw of man te komen was het zogenaamde 
schooien. Hoe ging dat? 
Antwoord: Wanneer een jongeman belangstelling 
voor een meisje had dan stapte hij op 
zondagavond onaangekondigd naar binnen. 
Natuurlijk kon de jongen ook afgewezen worden. 
Vader en moeder gingen doorgaans om negen uur 
onder de wol, maar eerst werd er nog een 
avondboterham gegeten. Als de jongen dan een 
boterham kreeg mocht hij blijven, maar kreeg hij 
een beschuitbol dan liep hij een blauwtje. Een 
ander negatief seintje was als het meisje de tang 
greep om de haard klaar te maken voor de nacht. 
Een schooier is dus eigenlijk een jonge man die uit 
vrijen gaat. 
Bron: Ton Wester, Kerk 1500 
 

Verslag 30-jarig jubileum Mannenkoor... 
Op 12 juni hebben wij ons 30-jarig bestaan 
herdacht. Wij begonnen met een feestelijke viering 
o.l.v. pastoor Alvaro. Hij gaf in zijn overweging al 
duidelijk aan wat muziek en zang toevoegt aan een 
Eucharistieviering. De dienst werd voorzien van 
vele liederen uit ons repertoire, evenals de toegift. 
Ook werd er 1 nr. typisch Gregoriaans gezongen, 
wat door de vele aanwezigen erg in de smaak viel. 
De dirigente Marjo Bosch werd op passende wijze 
gewaardeerd, de vice-voorzitter reikte haar een 
bloemetje aan. 
Er waren 2 leden van de Thomas-gemeente 
aanwezig die het mannenkoor bedankte voor de 
ondersteuning bij de Oecumenische vieringen en 
overhandigde een boeket bloemen 
Na dit gebeuren zijn de koorzangers en partners 
naar De Dres gegaan en hebben er met elkaar een 
prachtige middag van gemaakt, met voordracht, 
zang, een quiz en er werd een zelfgemaakte 
meezinger gezongen. Afsluitend met een heerlijk 
buffet werd de sluitingstijd ruim overschreden, 
maar kunnen we terugkijken op een gezellige 
middag, op een prachtige dag, 
Dank voor ieders inzet. 

George Schouten  
 

Tuin- en klussengroep op roet 
Deze groep ging 4 juli op excursie naar Verdonk 
Broccoli in Wervershoof. De meesten met een 
achtergrond als tuinder of bouwer hadden wel 
interesse om te kijken hoe de broccoli werd 
verwerkt vanaf het land tot aan de verpakking en 
verzending. Piet Ettes had het initiatief genomen 
om zijn zoon Jon daarvoor te vragen om een 
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algemene uitleg te geven over het bedrijf. Hij is 
daar nl. al enige jaren werkzaam.  Men kreeg een 
rondleiding in de verwerkingsruimte. 
Daarna werd er in de kantine nog een bakkie met 
wat lekkers gedaan en konden er vragen gesteld 
worden. Rond 15.30 kwam de groep weer terug 
naar Nibbixwoud en werd nog even gezellig 
nagezeten onder het genot van een borreltje en 
hapje. 

 
Spaanse fiesta in de kerketuin 
Dit veilingkoopje kon eindelijk op 10 juni na 2 jaar 
plaatsvinden met de 10 deelnemers. In de ochtend 
werd de prachtige kerketuin al omgetoverd in een 
feestelijk Spaans tintje qua aankleding in de tent 
en toebehoren. Het weer zat mee en in de middag 
kwam de zon ons verrassen, zodat de temperatuur 
prima was. Tijdens de avond van de misdienaars 
op herhaling (ook een veilingkoopje), 7 maart 
2020, boden Marion Poland en Vivian Bongers aan 
om te helpen bij het volgende koopje (de Spaanse 
fiesta dus) Fijn voor de organisatie dus om de 
bediening aan hen over te laten.Ook kwam Koos 
Wenker met zijn camera om wat beelden vast te 
leggen voor het veilingcomité.Om 15.30 uur 
werden de deelnemers ontvangen met koffie en 
heerlijke koekjes gebakken en opgestuurd uit 
Spanje door Alvaro zijn moeder.  
Toen werd de sangria geserveerd en kwamen de 
tongen los. Alvaro en Wilma hadden enkele 
Spaanse meezingers bedacht en bij het gitaarspel 
van Alvaro deed de handen vanzelf mee. De 
stemming zat er gelijk in. Ook de verrassende 
Spaanse hapjes werden genuttigd. Het volgende 

onderdeel was een korte dans waarbij Wilma de 
deelnemers omtoverde in echte Spaanse dansers 
met mooie halsdoeken voor de dames en 
middelsjerpen voor de heren. De grasmat was wat 
stug en gaf niet echt mee maar het plezier spatte 
eraf. Na het uitpuffen van deze inspanning werd er 
erg lekker aangezeten en was er praat genoeg.  
Een Catalaanse soep door Tony gemaakt werd 
geserveerd en was heerlijk. Toen kwam de Heer 
van Nibbik, Koos Spruit, en diende het 
hoofdgerecht op, de paella. Alvaro had hier aardig 
wat tijd aan besteed en dat was te proeven ook. 
Heerlijke ingrediënten maakten dit tot een 
delicatesse. Het toetje kwam daarna, door Ineke 
gefabriceerd, een uitgeholde citroen gevuld met 
heerlijk ijs. Als laatste werden diverse likeurtjes 
aangeboden en werd de avond beëindigd.Alvaro 
bedankte Marion en Vivian voor de prima 
bediening. Ook het gehele comité kreeg een pluim 
voor de verzorging en een applaus. Bij het 
afbreken van de tent hielpen enkele deelnemers 
en men nam nog een kijkje in de vernieuwde Kajuit. 
Men merkte op dat we toch maar zuinig moesten 
zijn met onze Pastor, want met al zijn taken en 
werkzaamheden zou er weleens teveel druk op zijn 
schouders kunnen komen te staan. Deze 
raadgeving zullen wij ter harte nemen. We kunnen, 
met de deelnemers, terugkijken op een geslaagd 
veilingkoopje. Nog dank aan Jan Martin voor het 
beschikbaar stellen van de paellabrander en De 
Dres voor het serviesgoed.  

Het veilingcomité, 
 Alvaro, Wilma, Tony, Ineke (Ton), Coby  

 

 
Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

De busreis naar Lourdes 
Afgelopen 10 tot 17 juni hebben wij een bedevaart 
mogen meemaken. Deze reis stond 2 jaar terug al 
gepland maar was door corona uitgesteld. Wij 
wilde graag per bus, en met Pelle reizen. 
Vanuit West-Friesland reden we eerst naar 

Rotterdam. Vandaar stapten ook pelgrims in en 
ook bedevaartgangers vanuit Amersfoort. Na te 
zijn verdeeld over 2 bussen vertrokken we uit 
Rotterdam. Met tussenstops voor eten en drinken 
en rust voor de chauffeur, reden we tot even buiten 
Orléans. In het Novotel was onze overnachting. Na 

een goede nachtrust en prima ontbijt vervolgden 
we onze reis naar Lourdes. In de namiddag 
kwamen we aan in Lourdes. Hotel Paradis was ons 
verblijf voor de komende 4 dagen. Iedere dag was 
het programma goed verzorgd en konden we aan 
alles meedoen. De Internationale mis, de Licht 
processie, de Kruisweg, het Vesperslof, de 
Aanbidding bij de Grot en naar het Kribke waar 
onze meegebrachte intenties werden voorgelezen.  

Ook de excursie naar de Pyreneeën inclusief 
picknick was prachtig. En (bijna) alle dagen 
hadden we mooi weer. We hebben gebeden en 
kaarsen aangestoken voor degene die ons 

dierbaar zijn. Wat werden we verwend door de 
vele vrijwilligers die ons hielpen daar waar nodig 
was. De terugreis verliep net zo vlekkeloos als de 
heenreis. Met weer een overnachting in Orléans. 
Het slotdiner was in van der Valk Breda om daarna 
huiswaarts te gaan. Om 22.00 uur was de 
aankomst gepland in De Goorn. Daar werden we 
opgehaald door onze dochter. We hebben 
bewondering voor de organisatie, die van uit De 
Goorn - Rotterdam en Amersfoort ons meenam 
deze week. In ons gezelschap waren 2 priesters, 3 
doctoren, verpleegkundige en dus de vrijwilligers. 
De prachtige groepsfoto is een blijvende 
herinnering aan deze indrukwekkende bedevaart. 
Lourdes kan je haast niet navertellen, Lourdes 
moet je meemaken! Dank aan het Lourdesfonds 
en degene die dit mogelijk hebben gemaakt.  

Jan en Tiny Laan - Huisman 
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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                 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: 
Nogmaals extra aandacht voor het feit dat vanaf 1 
juli de zondagmorgenvieringen om half 10 zullen 
gaan beginnen.  
De zomer is nu ook bij ons begonnen, we hebben 
heerlijk weer en kunnen er weer lekker op uit of 
gewoon lekker buiten zitten in onze tuin. Voor een 
ieder de tijd om zich weer op te laden voor het 
nieuwe seizoen. Namens de redactie wensen wij 
iedereen, thuis of als je erop uit gaat, een fijne 
vakantie! 

VERSCHIJNING 2022 AANLEVEREN 
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 8 september 2022. 
Kopij inleveren vóór vrijdag 2 september 
(parochieblad123@gmail.com) 

 
Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en  
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.  

 

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden 
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons 
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De 
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn. 

 

Let op de inleverdatum. 
 

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal 

ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-

nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of 

parochieblad123@gmail.com 

 
 

Bezoek eens de website van onze parochie: 
http://www.rkemmausparochie.nl 

 
 

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een 
digitale nieuwsbrief uit.  
Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via 
regiodewaterkant@gmail.com 

  

 

mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pcicunera@hotmail.com
mailto:cuneranieuws@gmail.com
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:parochieblad123@gmail.com
mailto:regiodewaterkant@gmail.com
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Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging  

 
Bestuur en pastores team van regio ‘De Waterkant’  
Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht 
geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.  
 
Pastores-team  
De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door twee 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: 
pastoor@parochiesdewaterkant.nl  
 
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 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, De Goorn en Ursem; sacramentele bediening en 
pastorale zorg door de hele regio. 

 
Voor alle pastorale, sacramentele een geestelijke zaken: Álvaro Rodriguez Luque, mobiel: 06-87375420, 
email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl  
 
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  
Bertus Schilder: 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

