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We hebben het allemaal in de kranten gelezen. Er 
komt een uitdagende tijd voor de Katholieke Kerk 
in Nederland. Wij moeten eerlijk durven bekennen 
dat de Kerk in onze tijd meer en meer aan macht 
en aanzien verliest, dat de structuren en gebouwen 
die de kerk in bezit heeft beantwoorden aan de 
werkelijkheid van een wereld van 50-60 jaar 
geleden. De tijd van de stampvolle kerken, de tijd 
dat heel Europa christelijk was, de tijd van het rijke 
Roomse leven is voorbij. De kerken lopen leeg. 
Overal gebeurt ongeveer hetzelfde. Je kunt 
weleens proberen om hier of daar met nieuwe 
initiatieven voor de dag te komen, maar het juiste 
middel om de Kerk een belangrijke plaats in de 
samenleving terug te geven is er nog niet. Er zijn 
wel mensen die het pijnlijk vinden dat de Kerk 
achteruitgaat, maar het is niet anders.  
 
Maar gelukkig ligt de grote schat van de kerk, van 
onze parochies, niet bij de financiën, de 
kerkgebouwen of de materiele rijkdom die in de 
loop der geschiedenis verzameld is. De grote schat 
van de kerk is de gemeenschap. Het goud van de 
kerk zijn de mensen die de gemeenschap vormen: 
jij en ik, samen! Mensen die doen dat de blijde 
boodschap van Jezus actueel blijft. Kerk zijn de 
mensen. Ze bestaat pas echt wanneer we levende 
stenen voor elkaar willen zijn, wanneer we naast 
de vieringen ook naar elkaar omzien.  
 
Ooit zag ik een bijzonder beeld. Het beeld stelt een 
jongen voor, die zijn gehandicapte broertje op de 
rug draagt. Dit beeld is daar neergezet ter ere van 
een jongen van vijftien. Hij droeg, in een tijd dat er 
geen auto’s of bussen waren, elke dag zijn broertje 

naar school. Dat deed hij jarenlang, elk dag, 15 
kilometer ver. Voorbijgangers vroegen hem vaak: 
“Is hij niet veel te zwaar voor je?” Dan antwoorde 
de jongen: “Hij is niet zwaar. Hij is mijn broer.” 
 
Mensen dragen mensen. Mensen dragen mensen 
niet alleen lichamelijk. Als iemand verdriet heeft en 
je luistert naar zijn of haar verhaal, dan draag je 
een mens. En de behoefte is zo groot aan mensen 
die echt kunnen luisteren. Het valt me iedere keer 
op bij mensen die met verdriet, met problemen, 
twijfels, ziektes, eenzaamheid, het gemis van een 
dierbare, enz. bezig zijn. Er gaat dan zoveel door 
je heen. Wat heerlijk als je dan tegen iemand aan 
kunt praten, aan wie je die gevoelens kwijt kunt, die 
niet tegen je preekt maar gewoon luistert en een 
beetje meevoelt. Ik mag het uit eigen ervaring 
bekennen, want ik ben ook een gewone mens die 
andere mensen nodig heeft om verder te gaan. 
 
Mensen die meevoelen, meeleven, maken de 
liefde van God zichtbaar. Want de naam van God 
is in de Bijbel “Ik ben die is”. Dat mogen we 
begrijpen als “Ik ga met jou mee. Ik sta aan jouw 
kant. Bij Mij is een mens ten diepste veilig”. 
Uiteindelijk is dat ook de taak van onze parochie: 
de liefde van God zichtbaar maken in onze 
streken, in onze woonplaats Nibbixwoud, 
Wognum, Zwaagdijk-West, Hauwert, Midwoud of 
Benningbroek. Dat is zeker geen gemakkelijke 
taak, maar wel een taak die de moeite waard is. En 
niet te vergeten: met God samen wordt alles een 
stukje makkelijker, want de Blijde boodschap wordt 
nooit ouderwets! 

Met hartelijk groeten, Pastoor Álvaro 

 

In memoriam  
Ab Moras   *4 oktober 1950 - † 23 september 2022 
(locatie: St. Cunera) 
Ab is geboren in Tuitjenhorn. Hij kwam in het leven van Ria en haar 2 kinderen, toen Wil Ligthart was 
overleden. Hij was de grote steun en toeverlaat voor Ria toen haar dochtertje Sandra ziek werd. Ria moest 
vaak naar het ziekenhuis en Ab zorgde dan thuis voor Martine. Een verdrietige tijd volgde na het overlijden 
van Sandra. Ab en Ria besloten te trouwen en het was feest! De familie Bosch was blij dat Ria niet meer 
alleen was. Martine herinnert zich dat ze op de bruiloft confetti mocht strooien en veel danste. Ze was blij met 
een nieuwe papa. En ze mocht later de naam kiezen van haar broertje: Frank. 
Ab werd een echte Nibbikker. Hij zette zich in voor voetbalver. SEW, de ijsclub kon altijd op hem rekenen, 
werd lid van de biljartvereniging en na zijn pensioen bij de soos. Wat hij allemaal voor de voetbalvereniging 

heeft gedaan, kunnen we lezen op de SEW-site. Daar staat een in memoriam voor Ab. 
Bij zijn overlijden was er bij de eerste wedstrijd van het seizoen een minuut stilte voor Ab ‘lid van verdienste’. 
Aan een actief leven kwam een einde toen Ab een paar jaar geleden ziek werd. Begin september ging hij 
naar de hospice. In de uitvaart van Ab las pastor Álvaro een lezing uit Jesaja waarin stond: ‘Bereid de weg 
van de Heer, maak zijn paden recht”. Heel toepasselijk voor een man die grondwerker was en daarbij veel 
straatwerk deed. Na een moeizame strijd tegen zijn ziekte, is er de weg naar de hemel. Ab, rust in vrede… 
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Tiny Ursem-Schouten   * 17-07-1937 - † 26-08-2022 
(locatie: H. Hiëronymus) 
Een aantal uitspraken van mam typeren haar.  
“Denk je echt? Nee…. dat zal wel niet”” 
Dat zei ze wanneer iemand een ander betichtte van opzettelijk negatief handelen of denken. Mam had 
namelijk een rotsvast vertrouwen in de goede bedoelingen van andere mensen. Ze kon zich gewoon niets 
anders voorstellen. Waar Rutger Bregman 400 pagina’s nodig heeft om zijn stelling, dat de meeste mensen 
deugen, te onderbouwen deed mam dat in 1 zin. 
“Wat een rijkdom he?” 
Ze herkende het geluk in de gewone dingen.  
Ze wist dat als je geluk van momenten af laat hangen, zoals een nieuwe aankoop of iets lekkers, het 
geluksmoment heel kort is en je alleen maar verlangen naar nog zo’n moment krijgt. En als dat verlangen 
dan niet ingevuld wordt kun je daar uiteindelijk zelfs ongelukkig van worden. Mam was gelukkig met alles om 
haar heen. De mensen, de natuur, de omstandigheden zoals ze waren. Alles en altijd. 
“Het is nu eenmaal niet anders” 
Het ging heus niet altijd voor de wind maar mam accepteerde het zoals het kwam. Ook toen ze geestelijk en 
lichamelijk behoorlijk in moest leveren kon ze dat accepteren. Haar opmerking “Ik weet het niet altijd meer zo 
goed. Dat is wel eens lastig hoor” was het meest extreme wat ze er over zei. Verder ging het niet. Nooit boos, 
nooit opstandig, maar accepterend en relativerend. 
We zijn dankbaar voor haar voorbeeld, voor wat ze betekend heeft en wat wij van haar geleerd hebben. Ze 
heeft mensen beïnvloed en geïnspireerd. Onbewust want ze was gewoon wie ze was. 
Zo is mam geboren. Zo heeft mam geleefd. 
Zo zal mam altijd blijven voortleven in onze gedachten en ons handelen.  
Mam leeft in ons allen door.  
Omdat we zielsveel van haar houden en willen worden hoe zij was. 

 
 

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

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 29 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie A.M. van Straaten   

Wognum Za 29 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie A.M. van Straaten Samenzang 

Nibbixwoud Zo 30 oktober 09:30 uur St. Cunera Woord- en communie A.M. van Straaten Parochieel 

Gemengd Koor 

Nibbixwoud Di 1 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

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

Lidwinaschool 

Gebedsviering 

Allerzielen 

Avondwakegroep Mannenkoor 

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

Allerzielen 

Avondwakegroep Sylvidakoor 

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

Allerzielen 

Avondwakegroep Mannenkoor 

Wognum Do 3 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 5 november 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie M. Kremer  

Nibbixwoud Za 5 november 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie M. Kremer Tight Formation   

Wognum Zo 6 november 09:30 uur H. Hiëronymus Woord- en communie M. Kremer Samenzang 

Nibbixwoud Di 8 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 10 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Vr. 11 november 17:15 uur St. Cunera Sint Maarten Álvaro Koor o.l.v. 

Theone 

Kampstra 
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Wognum Za 12 november 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 12 november 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Voorstellen 

Vormelingen 

Álvaro 

A.M. van Straaten 

Cunerakoor   

Wognum Zo 13 november 09:30 uur H. Hiëronymus Viering vervalt   

Wognum Zo 13 november 10:00 uur Protestante 

kerk in 

Wognum 

Oecumenische viering 

Schoenendoosactie 

H. van Engen 

I. Broekhuizen 

Jubilatekoor 

Nibbixwoud Di 15 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 17 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 19 november 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 19 november 19:00 uur St. Cunera Eucharistie  

Christus Koning 

Álvaro Mannenkoor 

Wognum Zo 20 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie  

Christus Koning 

Álvaro Samenzang 

Nibbixwoud Di 22 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 24 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 26 november 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie  B. Glorie  

Nibbixwoud Za 26 november 19:00 uur St. Cunera Viering vervalt   

Wognum Zo 27 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie  

1e weekend van de 

Advent 

B. Glorie Parochieel 

Gemengd Koor 

Nibbixwoud Zo 27 november 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

1e weekend van de 

Advent 

Sinterklaasviering 

Ina Hoogland Kinderkoor 

o.l.v. Theone 

Kampstra 

Nibbixwoud Di 29 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 1 december 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 3 december 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie H. van Engen  

Wognum Za 3 december 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie  

2e weekend van de 

Advent 

H. van Engen Sylvidakoor 

Nibbixwoud Zo 4 december 09:30 uur St. Cunera Woord- en communie  

2e weekend van de 

Advent. Na afloop is er 

koffie - thee 

 H. van Engen 

 

Cunerakoor  

Nibbixwoud Di 6 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 8 december 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Za 10 december 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 10 december 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie  

3e weekend van de 

Advent 

Álvaro  Samenzang 

Nibbixwoud Zo 11 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie  

3e weekend van de 

Advent 

Álvaro Samenzang 

Nibbixwoud Zo 11 december 14:00 uur St. Cunera Kerst Sing-Inn   Cunerakoor  

Nibbixwoud Di 13 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 15 december 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Za 17 december 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie A.M. van Straaten  

Wognum Za 17 december 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie  

4e weekend van de 

Advent 

MOV-viering 

A.M. van Straaten Samenzang 
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Nibbixwoud Zo 18 december 09:30 uur St. Cunera Woord- en communie  

4e weekend van de 

Advent 

MOV-viering 

A.M. van Straaten Samenzang 

Nibbixwoud Di 20 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 22 december 09:30 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 29 oktober Sweelinckhof en Kerk: 
Corné Stam; Cees en Dora Stam; Rem en Emmy 
Rood-Pronk; Adrie Smit; Piet en Vera Zuurbier-
Vlaar en zegen over hun gezin; Kees Groen en 
zegen over zijn gezin; Wim en Tiny Huibers-
Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Riet Blauw-
Zandvliet; Tiny Ursem-Schouten; Cees en Corry 
van Diepen Houtman en Peter; Ton Groot, 
Annemieke Vlaar-Groot en Miriam Gleijsteen-
Groot; 
 
Woensdag 2 november Allerzielen: 
Jos Ursem; Jan en Trees Ootes en levende en 
overleden familieleden; Overleden familie Bleeker-
Ootes; Kees, Siem en Renee Besseling; Marian 
Bijman-Jonker; Lizet Groot-Zuiker; overleden 
ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko, 
Siem, Martien, Rinus en Tiny Rinkel Onneweer; 
Arie Wiering; Kees Groen en zegen over zijn gezin; 
Jan en Marie Huiberts-Snoek, Wim en Tiny 
Huibers-Komen; Klaas Weel; Kees Bijman en 
overleden ouders Bijman-Pater; Piet Vlaar en zijn 
overleden vrouw Toos Vlaar-Bot; overleden ouders 
Groen-Jong; 
 
Zaterdag 5 november Sweelinckhof en zondag 
6 november kerk: 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap en 
Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; 
Martien Rinkel; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en 
overleden familie; Joke Stam-Koelman; Cornelis 
en Margarethe Wijnker-Veeken, Tom en zegen 
over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, 
Sjaak, Dick, Marian en Siem; Klaas Weel; Tiny 
Ursem-Schouten en zegen over haar gezin; 
 
Zaterdag 12 november Sweelinckhof en zondag 
13 november kerk: 
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; overleden familie Hand- Commandeur; 
Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Wil Ootes-
Romein; Adrie Smit; Klaas Weel; Tiny Ursem-
Schouten en zegen over haar gezin; 

 
Zaterdag 19 november Sweelinckhof en zondag 
20 november kerk: 
Jos Ursem; Tinus en Gré Beerep0ot-Schouten en 
Brigitje; Arie en Corrie Loos en overleden familie; 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; 
Klaas Weel; Tiny Ursem- Schouten en zegen over 
haar gezin; Cees en Corry van Diepen-Houtman 
en Peter; 
 
Zaterdag 26 november Sweelinckhof en zondag 
27 november kerk: 
Hans van Oosten; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes 
en overleden familie; Rem en Emmy Rood-Pronk; 
Adrie Smit; Arie Wiering; Klaas Weel; Tiny Ursem 
Schouten en zegen over haar gezin; 
 
Zaterdag 3 december Sweelinckhof en kerk: 
Corné Stam; Jos Ursem; Antoon en Riet Schipper-
Wever; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veeken, 
Tom en zegen over hun gezin; Simon en Gré 
Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Arie 
en Truus Laan-van Westen en Kees; Tiny Ursem-
Schouten en zegen over haar gezin; Johan 
Schaapherder; Jan Koeleman; 
 
Zaterdag 10 december Sweelinckhof en kerk: 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Gre 
Overboom en overleden familie; Overleden ouders 
Rinkel-Bakker; Jan en Piet, Cees, Ko, Siem en 
Martien; Cock en Willy Salman-Laan; Jaap en Riet 
Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie Smit; 
Jaap Ursem en Marco; Tiny Ursem-Schouten en 
zegen over haar gezin; Wim en Trien Schouten 
Groot- van Diepen en zegen over hun gezin; 
 
Zaterdag 17 december Sweelinckhof en kerk: 
Wil Ootes Romein; Arie Wiering; Riet Blauw-
Zandvliet; Tiny Ursem-Schouten en zegen over 
haar gezin; Cees en Corrie van Diepen-Houtman 
en Peter.

  

https://rkemmausparochie.nl/livestream/
http://www.rkemmausparochie.nl/
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Mintenties St. Cunerakerk: 
Zondag 30 oktober: 
Pé Goedhart; Arie Smit; Johannes en Marie 
Ooijevaar-Roozendaal en zegen over de 
gezinnen; Pierre Appelman; Niek en Lies 
Commandeur-Machtel; Jaap en Rie Bijl-Maas; Ab 
Moras, Wil en Sandra; 
 
Woensdag 2 november:  
Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos 
en familie; Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; 
Nic en Tiny Conijn-Pronk; Jan en Rika Appelman-
Knol; Cor en Mart Koppes-Kuip; Aad Karsten; 
Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes 
Knol-Ligthart; Jaap van Diepen en zegen over zijn 
gezin; Hans en Rob Hulst; Piet en Antonia Laan-
Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en zegen 
over de gezinnen; Piet en Riet de Vries en Jos; 
Cees en Afra Rood - van Diepen en zegen over 
hun gezin; Cor Ligthart; Johannes Koopman en 
overleden familie Koopman-Stolwijk; Joop Karsten 
en zegen over de gezinnen; Dennis Kroon en 
overleden familieleden; George van der Laan; Niek 
en Lies Commandeur-Machtel; Bert Schouten en 
Greet Schouten-de Haan; Piet Bos; Gerard 
Verbeek, overleden ouders Verbeek-Smit en 
zegen over de gezinnen; Dirk en Gon Doodeman-
van Diepen, Annie en Simon, André/Arie en zegen 
over de gezinnen; Aldert en Alida Maria Bijpost-
Bakker, Ans, Leo en Coen; Kees Kroon en 
overleden familie: Jan Klijn en overleden familie 
Klijn-Jonker; Nico Kok; Vera, Jan en Elles Ligthart; 
Jaap de Haan; 
 
Zaterdag 5 november: 
Jaap en Grada Wenker-Pronk; Bert Schouten en 
Greet Schouten-de Haan; Jan Entius en families 
Entius, Bijl, Schilder; 
 
Zaterdag 12 november: 
Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Overleden 
familie Schoenmaker; Arie Smit; Gerard Verbeek, 
overleden ouders Verbeek-Smit en zegen over de 
gezinnen; Pierre en Ria Vriend-Braas; Jaap de 
Haan; 
 
 

Zaterdag 19 november: 
Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon 
Frank; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef 
Karsten; Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; 
Kees Kroon en overleden familie; Uit dankbaarheid 
bij een 50-jarig huwelijk; 
 
Zaterdag 26 november: 
Kees, Theo en overleden familie Neefjes; Nic en 
Tiny Conijn-Pronk; Tiny op den Kelder-Breed; Bep 
Kollmer; Cor en Mart Koppes-Kuip; Pé Goedhart; 
Bert Schouten en Greet Schouten-de Haan; Piet 
Bos; 
In het bijzonder bidden wij voor Frans Haakman. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
hem afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 4 december: 
Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Piet 
en Vera Knol-Groot; Piet en Antonia Laan-Duyn, 
Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en zegen over de 
gezinnen; Johannes Koopman en overleden 
familie Koopman-Stolwijk; Agatha en Ferry 
Vleerlaag en Jozef Karsten; Kees Knol en 
overleden familie Knol-van Straalen; Pierre en Ria 
Vriend-Braas; Jaap de Haan; 
In het bijzonder bidden wij voor Kees Knol en Elly 
Tensen-Sandstra. Rond deze tijd is het een jaar 
geleden dat we van hen afscheid hebben moeten 
nemen.  
 
Zondag 11 december: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Simon en 
Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; Aad 
Karsten; Hans en Rob Hulst; 
In het bijzonder bidden wij voor Truus Moeskops. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
haar afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 18 december: 
Cor en Mart Koppes-Kuip; Overleden familie 
Schoenmaker; Bert Schouten en Greet Schouten-
de Haan;  
In het bijzonder bidden wij voor Jo Knijn-Conijn. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
haar afscheid hebben moeten nemen.  

 
Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Aat Groot-Appelman, Dirk Bleeker, Chris Koenders, 
Jan Tool, Tom Wit en Wies Karsten-van Schagen (locatie H. Hiëronymus) Henk op den Kelder, Jan Bot, 
Nella Dudink-Plijter, Diny Baars, Ab Moras en Jan van Diepen (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. 
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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  3 november  9.00 uur 
Groep 2  9 november 13.00 uur 
Groep 3 15 november  9.00 uur 
Groep 4 23 november 13.00 uur 
Groep 5 29 november 19.00 uur 
Groep 6  6 december 19.30 uur 
Groep 1 15 december  9.00 uur 

 
Agenda Nibbixwoud 
Woensdag   2 november 09:00 uur kerkwerksters groep 3 
Donderdag   3 november 19:30 uur coördinatie Cunera 
Woensdag 16 november  09:00 uur koperpoetsers 
Donderdag 24 november 09:00 uur kerkwerksters groep 4 
 19:30 uur liturgisch overleg 
Zondag  11 december 14.00 uur kerst Sing Inn 
Woensdag  14 december  09:00 uur koperpoetsers 
Woensdag  21 december  09:00 uur koperpoetsers 
Donderdag 22 december 13:00 uur kerkwerksters groep 5 

 

Mededelingen voor alle locaties 
11 november zingen we om 17.15 uur in de 
Cunerakerk Sint-Maarten liedjes. 
Wil jij met ons meezingen in ons koortje? 
Kom dan maandag 31 oktober en 7 november om 
14:15 uur naar de Cunerakerk om te oefenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theone Kampstra (06-16292098) 

 
Sint Maarten 
Nog even en dan is het feest van St. Maarten. Op 
vrijdag 11 november, ’s middags om 17.15 uur, 
wordt er een speciale ‘sintmaartenbijeenkomst’ 
gehouden in de Cunerakerk. 
Natuurlijk wordt het verhaal van St. Maarten 
verteld en dit wordt omlijst met allerlei 
‘sintmaartenliedjes’. We doen dat al voor een reeks 

van jaren. Dit jaar ondersteund door een koortje. 
Een mooie traditie om voor het lopen samen te 
komen in de kerk, welke er dan heel gezellig uit zal 
zien met al die lampions. Alle kinderen met 
vader/moeder/opa/oma zijn van harte uitgenodigd. 
Na afloop mogen de kinderen hun tas ophouden 
voor iets leuks.  

 
Actie schoenendoos 
Zondag 13 november wordt in de Protestantse 
kerk van Wognum de oecumenische schoenen-
doosdienst gehouden.  
Doe mee en tover een simpele schoenendoos om 
tot een kostbaar geschenk. Dat rode autootje, een 
setje kleurpotloden of mooie schriften, ze 
betekenen veel voor een kind in Afrika, Oost-
Europa of in een vluchtelingenkamp. Versier de 
doos en doe er bijvoorbeeld ook een leuke kaart in. 
Voor meer informatie zie schoenendoosactie.nl. 
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De schoenendozen kunnen ingeleverd worden bij 
de Protestantse kerk op woensdag 9 november 
van 13 tot 16 uur of op vrijdag 11 november van 14 
tot 15 uur bij de Hiëronymuskerk. En natuurlijk 
voorafgaand aan de dienst op 13 november. 
Bij deze viering zijn jong en oud welkom. Muzikale 
medewerking verleent het Jubilatekoor, woorden 
worden gesproken door Ina Broekhuizen en Hans 
van Engen. De dienst begint om 10 uur. 
 

Adventsactie 
Het thema voor de Adventsactie is dit jaar: Ieder 
kind een goede start. 
Er zijn vier projecten waaraan gedoneerd kan 
worden. Regio de Waterkant heeft er voor gekozen 
om het project in Sierra Leone te steunen met als 
doel verminderen van onnodige kindersterfte. 
Grote delen van de bevolking in Sierra Leone 
hebben te kampen met honger en ondervoeding. 
Het project is gericht op het verminderen van 
onnodige kindersterfte door ondervoeding en 
infectieziekten. Ouders uit vijftien dorpen krijgen 
voorlichting over gezonde voeding en hygiënische 
leefgewoonten. Ook ontvangen zij zaden voor 
voedingsrijke planten. Ondervoede kinderen 
krijgen versterkende voedingsmiddelen en 
gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig 
infectieziekten kunnen signaleren en behandelen. 
In het weekend van 17/18 december zal in de 
kerkvieringen in de Emmaüsparochie, waarin 
pastor Anne-Marie van Straaten voor zal gaan, 
extra aandacht aan dit project besteed worden. Uw 
steun aan de Adventsactie helpt om de kinderen in 
Sierra Leone daadwerkelijk een goede start te 
geven. Er zullen gedurende de hele 
Adventsperiode offerblokken achter in de kerk 
staan. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage! 

MOV Emmaüsparochie 
 
Betalen met een QR-code 
Aangezien we steeds minder contant geld hebben, 
bestaat de mogelijkheid om d.m.v. een QR-code 
met uw mobiel/smartphone te betalen. 
Scan de code: 332 is voor de kerk van Wognum en 
384 is van Nibbixwoud. 
Bedrag aanpassen, minimaal 1 en maximaal 50 
euro. Druk daarna op betalen. 
Als begunstigde staat: De Waterkant, maar het 
geld is bestemd voor, zoals de omschrijving 
aangeeft voor de Kerkbijdrage Emmaüs. 
Deze manier van betalen is veilig, anoniem en 
wordt niet opgeslagen. 
 
 
 
 
 
 

Rabo 332 

 
 
Rabo 384 

 
Deze QR-codes kunt u vinden achterin de kerk, 
voor de aankoop van een kaarsje of waxinelichtje 
bij Maria en op het secretariaat voor eventuele 
misintenties. 
Mocht u nadere vragen hebben, kunt u altijd 
informatie verkrijgen bij, Juul Kampstra, 
penningmeester: telefoon 572859. 
 

De digitale adventsretraite 2022 van de 
jezuïeten 
Het woord is mens geworden is de titel van de 
digitale adventsretraite in 2022. De retraite gaat op 
27 november van start, de eerste adventszondag, 
en eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende 
digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 
20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn 
geschreven door de regionale overste van de 
jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj. 
 
Hoe deelnemen?  
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite 
inschrijven via www.adventsretraite.org. 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen 
dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, 
meditatieve vragen, citaten en technische 
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis 
om de adventsperiode en de menswording van 
God intenser te beleven. 
Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kunnen 
deelnemers van de retraite meedoen aan een 
geleide meditatie via ZOOM.  

http://www.adventsretraite.org/
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Enkele citaten van deelnemers aan de vorige 
digitale retraite: 

- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn 
bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk 
leven.” 

- “Een zinvolle begeleiding om op 
gestructureerde wijze gebed in te plannen én 
vol te houden.” 

- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En 
het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n 
dagelijkse speldenprik doet me goed: een 
klein moment van aandacht en bezinning.” 

 
Een productie van ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee 
digitale retraites, tijdens de advent en de 40-
dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun 
gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk 
jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods 
aanwezigheid in hun leven. 

 
Nieuwe energie nodig! 
Hebben de kerkgemeenschappen nieuwe energie 
nodig in deze crisistijd van te dure 
energiebronnen? Zeker. Maar dan denk ik niet 
alleen aan andere energiebronnen zoals 
zonnepanelen op het dak van de Hiëronymus, 
alhoewel het heel fijn zou zijn als de bisschop daar 
nou eens toestemming voor gaf. Ik denk meer aan 
de energie van jonge gezinnen als onderdeel van 
onze gemeenschap, naast natuurlijk de 
altijddurende energiebron van de Eeuwige. Onze 
parochieraad is daar natuurlijk mee bezig: 
voorbereidingen en plannen worden gesmeed om 
gezinsvieringen in onze kerk te gaan houden voor 
geheel West-Friesland. In de volgende Verbinding 
hoort u daar meer over. Jongeren die mee willen 
helpen een initiatief van de grond te tillen kunnen 
zich bij ondergetekende opgeven. Maar ook is ons 
bestuur natuurlijk bezig met de energiekosten van 
onze kerk. Verschillende opties passeren de 
revue. De volgende Verbinding hoort u ons beleid. 

Groet, Hans van Engen 
 

Gezellige Emmaüsdag 
Zondag 18 september vierde de Emmaüsparochie 
voor het eerst samen met alle vrijwilligers een 
gezellige bijeenkomst in de Hiëronymuskerk. Het 
begon natuurlijk met een feestelijke viering. Pastor 
Álvaro schetste het belang van vrijwilligers in onze 
drie kerkgemeenschappen: die van Wognum, 
Nibbixwoud en Zwaagdijk-West. Er waren 374 
vrijwilligers uitgenodigd, 216 van hen kwamen het 
feest meevieren.  
Na de viering, die muzikaal werd ondersteund door 
het Sylvidakoor, werd Theo Ursem bedankt voor 

zijn vele werk als voormalig voorzitter van de 
Parochieraad. Er was koffie met koek, en daarna 
een leuke Quiz met 50 vragen, gemaakt door Tony 
Slaman, Piet Ettes en Hans van Engen over het 
wel en wee en de geschiedenis van de beide 
kerken, de geschiedenis van de drie dorpen, en het 

benoemen van liturgische voorwerpen. Firma 
Stam zorgde voor een hapje en een drankje. Dit 
feest was een van de hoogtepunten van het begin 
van het nieuwe kerkseizoen. Al eerder werd 
Aandachtszondag gevierd. Samen met 
bezoekgroepen, PCI, het Triduüm en de 
Zonnebloem van Wognum en Nibbixwoud werden 
300 bossen fresia’s gebracht bij ouderen en 
mensen die wel een beetje aandacht konden 
gebruiken. De maand september werd afgesloten 
met de Vredesviering. Oktober begon met een 
prachtige Lourdesviering in beide kerken. 
Veel wordt geschreven de laatste tijd over het 
sluiten van kerken. Ook in onze regio. 
Kerkgemeenschappen worden steeds kleiner en 
het jasje: het Kerkgebouw, is vaak veel te groot. 
Het is echter aan de leden van een 
kerkgemeenschap te laten zien hoe vitaal een 
gemeenschap is. Vitaliteit wordt vastgesteld aan 

de hand van criteria voor kerkbezoek, variëteit van 

activiteiten, gezonde financiën en een goede 
organisatie met veel vrijwilligers en een krachtig 
bestuur. Maar bovenal gaat het om het delen met 
elkaar van christelijk gedachtegoed en christelijke 
waarden en normen. In de Emmaüskerken staan 
nog vele activiteiten de komende periode op de rol: 

weekendvieringen, Allerzielen, St. Maarten 
Schoenendoosactie, Sinterklaas en de 

voorbereidingen voor Kerst zijn ook alweer 
begonnen. 
Namens de Parochieraad van de Emmaüskerken, 

Hans van Engen 

 
Schrijven voor Amnesty International: 
10 december is de dag van de rechten van de 
mens. Dat valt dit jaar op een zaterdag en daarom 
heeft de MOV groep besloten op deze zaterdag ’s 
morgens van 10.00 tot 12.00 uur haar jaarlijkse 
schrijfactie te houden in de pastorie van de 
Cunerakerk in Nibbixwoud. De ingang is rechts van 
de kerk. Amnesty komt op voor de rechten van de 
mens. Er kan worden geschreven naar regeringen 
die ten onrechte mensen gevangen houden, maar 
ook naar gevangenen zelf. Materialen zijn 
aanwezig, alsmede voorbeeldbrieven. Wel wordt 
een bijdrage gevraagd voor de portokosten. We 
hopen op voldoende animo om te schrijven, zodat 
we deze actie jaarlijks voort kunnen blijven zetten.  

MOV Emmaüsparochie 
  

http://ignatiaansbidden.org/
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Locatie H. Hiëronymus 

Allerzielen 
Het is bijna 2 november, Allerzielen. 
Op deze dag herdenken we alle mensen die zijn 
overleden. 
Ook dit jaar verzorgt de Avondwake-groep een 
viering in de Hiëronymuskerk. In deze viering 
worden alle parochianen, die in het afgelopen jaar 
zijn overleden, herdacht. 
Het thema van de viering is dit jaar: 'Voetstappen 
in het zand...’ 
De viering begint om 19.30 uur en het Sylvidakoor 
zal deze viering begeleiden. 
Na afloop van de viering is het kerkhof geopend en 
verlicht. Dit jaar niet door de vele waxinelichtjes in 
glazen potten maar op een iets andere manier. 
Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten op 2 
november. 

De Avondwake-groep 

 
Tuinploeg Bladgroen 
Vanaf maart is er door de mannen van de tuinploeg 
veel werk verzet op het kerkhof en rond de kerk. 
Met het opruimen van de grafstenen, aanvullen 
van grond (30 kuub) en het inzaaien van het gras 
ziet het kerkhof er weer verzorgd uit. Door de 

mooie zomer is het gras pas in september gezaaid. 
En in een mum van tijd is alles wat zwarte grond 
was groen. 
Het grasveldje voor de as verstrooiing is opnieuw 
ingezaaid en omheind. Afgelopen juni is daar, door 
familie, as verstrooid van hun overleden dierbare. 
 
Voor de komende tijd is er genoeg werk te doen. 
Veel bomen en struiken zijn gesnoeid maar er is 
meer snoeiwerk en onderhoud aan de tuin. 
Wil je de ploeg komen versterken, je bent van harte 
welkom!  
Iedere dinsdagmorgen van 9 tot 12.00 uur is er een 
ploegje mannen die helpen. 
1x per maand heb je de beurt om een ochtend mee 
te werken. 
De koffiepauze is om 10 uur met koffie en koek 
(heel belangrijk). 
 
Met Allerzielen 2 november zal het kerkhof 
weer verlicht zijn. Geen 500 waxinelichtjes die 
de paden verlichten maar nu indirecte 
verlichting door bouwlampen en 
sfeerverlichting. 

 

 
Locatie St. Cunera 

Allerzielen 2022 
“Voor wie steekt u een lichtje aan?” 
Woensdag 2 november gedenken we in onze 
parochiegemeenschap de overledenen van het 
afgelopen jaar. We noemen hun namen en 
ontsteken voor hen een kaars.  
Ook is er gelegenheid om een lichtje aan te steken 
ter herinnering aan degenen van wie we eerder 
afscheid hebben moeten nemen. Het Mannenkoor 
verzorgt de muzikale omlijsting. 
De herdenkingsviering in de Cunerakerk begint om 
19.30 uur. 
U bent van harte uitgenodigd. 
De viering is te volgen via de website: 
rkemmausparochie.nl en dan naar livestream  
St. Cunera. 
 

11 december KERST ZING IN 
Cunerakerk Nibbixwoud 
Aanvang 14.00 tot 16.30 uur 
Nu er weer de mogelijkheid is om in de kerken 
samen te zingen wil de Cunerakerk zijn deuren 
openstellen voor een Kerst Sing In. Het heeft een 
open karakter en er hoeven geen kaarten 
gereserveerd te worden. Wel zal er een bus bij de 
uitgang staan voor donaties welke wij kunnen 
gebruiken om de kosten te dekken. 

De meeste koren die al gebruikelijk in deze kerk 
zingen zullen zeker van de partij zijn, maar ook 
voor enkele verrassende optredens zal deze 
middag plaats zijn. 
We zullen er een gezellig samenzijn met de gehele 
regio gemeenschap van maken en hopen de 
kerststemming er alvast in te brengen met teksten 
en de nodige mooie kerstliederen tijdens de 
samenzang.  
Wij hebben er zin in om er dit jaar een geweldig 
kerstgebeuren van te maken! 
Commissie Kerst Zing In 
Reacties: pamettes@gmail.com 

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

 
Er zijn weer vergevorderde plannen voor een 
kerstgroepen tentoonstelling in onze Cunerakerk 
rond de kerst. 
Veel van de groepen van Tineke en Jaap Meester 
zullen worden uitgestald, maar misschien heeft u 
of kent u ook bijzondere kerststallen kerstgroepen 
die erbij kunnen. Van harte welkom! 
Aanmelding graag bij de Fam. Meester Tel. 0229-
5782717 jaapmeester@gmail.com 
 

 

mailto:pamettes@gmail.com
mailto:jaapmeester@gmail.com
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Zwaagdijk-West 

Allerzielen 
De aller zielenviering is dit jaar op dinsdag 01 
november 2022. De viering begint om 19.30 uur en 
wordt in de st. Lidwina school gehouden. De 
viering wordt muzikaal bijgestaan door de Cantorij 

uit Nibbixwoud. Na de viering is er gelegenheid om 
naar het verlichte kerkhof aan de overkant van de 
school te gaan. 

Met vriendelijk groet, 
avondwakegroep Zwaagdijk-West 

 
Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

Sylvidakoor zoekt 
nieuwe leden! 
Zeer waarschijnlijk kent u 
ons koor en anders 
nodigen wij u uit om ons 
te beluisteren in de 
Hiëronymuskerk. Het 
Sylvidakoor is een 

kerkkoor dat maandelijks een viering verzorgt met 
eigen teksten en liederen om zo een bijzondere 
kleur te geven aan de liturgie. Wij kunnen ook de 
muziek bij een avondwake verzorgen. 
Op onze website www.sylvidakoor.nl stellen wij 
ons uitgebreid voor, u krijgt een lezenswaardig 
beeld van het koor. Verder zingen wij een aantal 
keren per jaar op aanvraag/uitnodiging eigentijds 
repertoire op andere evenementen in ons dorp en 
daarbuiten. 
Het Sylvidakoor is een gezellig, veelzijdig, 
vierstemmig koor met een enthousiaste dirigente 
(Jessica Huisman) en een geweldig combo (piano, 
dwarsfluit, basgitaar en drums). Op dit moment 
hebben wij rond de 45 leden. 
Om ons koor op sterkte te houden zijn wij op zoek 
naar nieuwe zangers en zangeressen bij de 
verschillende zangpartijen. Kom gerust een aantal 
keren naar de repetitie op woensdagavond 19.30 
uur in de Ontmoetingsruimte van de 
Hiëronymuskerk aan de Kerkweg (zijdeur) in 
Wognum. Een telefoontje naar 573148 en wij 
zetten een stoel voor u klaar! 
Eind oktober starten we met ons Kerstrepertoire en 
dat zou een mooie opstap zijn om op Kerstavond 
met ons mee te zingen. Hartelijk welkom… 

Bestuur Sylvidakoor 

 
Wereldvoedseldag/Oogstdankdag 2022 
Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Op 
deze dag staat men jaarlijks stil bij de wereldwijde 
honger en voedselonzekerheid. Maar als we willen 
delen, heeft de VN berekend, dan is er voor 
iedereen genoeg voedsel beschikbaar. 
In het kader van wereldvoedseldag was er in onze 
parochie in het weekend van 15/16 okt. een 
oogstdankdagviering: danken voor de oogst en 
danken voor het feit dat we naar de supermarkt of 
naar de stalletjes van ‘kopen bij de boer’ kunnen 
gaan. Na de viering hielden we een collecte voor 
de voedselbank. 

Onze dank voor de oogst kwam tot uiting in een 
prachtige opbrengst van € 783,25 waaronder een 
grote anonieme gift. 

Namens de voedselbank, hartelijk dank! 

 
Verslag van een Bedevaart met Christoffel 
Reizen van 19 tot 26 september naar 
Lourdes 
Een prachtige goed georganiseerde reis, met onze 
reisleidster Yvonne Heddes en hotelpastoor Nico 
Knol. Een topervaring om samen met Christoffel 
reizen, Lourdes te ontdekken.  
Met Yvonne en Nico alle plekken te ervaren, 
voelen, kijken, superfijn.  
We kwamen met 34 personen in Lourdes aan, 
allemaal verschillende mensen voor elkaar, maar 
zij wisten van ons een grote familie te maken. 
Wat een saamhorigheid met elkaar, een lach en 
een traan, een arm om een schouder.  
Jong en oud. Alle dagen een goed gevuld 
programma {er moet niets alles mag} naar de 
Heiligdommen, mee lopen met de lichtprocessie, 
waar 5 personen van onze groep met Maria 
mochten lopen. Een speciale opdracht.  
Een viering bij de Grot, een viering in de St. Pius X 
waar wel 23.000 mensen in kunnen om de viering 
bij te wonen. Geweldig. Een eigen viering in de 
Groene Kathedraal op Cité met Pastor Nico als 
voorganger. De Witte Kruisweg op eigentijdse 
wijze.  
In het Hotel Gallia Londres kregen we samen een 
feestelijke afsluiting, allemaal in een pluche stoel 
of bank met prachtige beschilderde wanden. Een 
hele bijzondere plek en een van de oudste hotels 
van Lourdes. 
Onze groep had ook zangtalent er waren 5 
personen die een lied hadden gemaakt en dit 
zongen voor onze reisleidster Yvonne. 
Fantastisch.  
Midden in de week gingen we met de bus naar de 
Pyreneeën, we hadden prachtig weer, we 
bezochten nog een oud kerkje waar Pastoor Nico 
een mooi lied zong. 
Een avond naar de bioscoop en een middag naar 
de musical Bernadette de Lourdes. Een waar 
spektakel. Uniek om mee te maken. 
  

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sylvidakoor.nl%2F&data=05%7C01%7Cjvelt%40rsmnl.nl%7C4e1f626831434e2a2e5f08daa4abbde0%7C8b279c2c479d4b148903efe33db3d877%7C0%7C0%7C638003354798112427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0b43VHXJBNJWEK3fi2WuXMvUAem5l0MZ0HvHqv6BKow%3D&reserved=0
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We hebben een geweldige week gehad, waar we 
heel veel hebben gelachen en veel hebben 
ontdekt. Dit moet je zelf ervaren, het gevoel wat je 
hieraan overhoudt is GEWELDIG. 
Nico en Yvonne, bedankt voor deze mooie 
bedevaart. 
Wij hopen dat jullie nog heel veel mensen mogen 
begroeten op zo'n mooie reis.  
Een pelgrim van deze mooie ervaring.  

Groeten Pelgrim 
 

Jambokoor 
Het Jambokoor nodigt iedereen uit bij hun 
concert op zondagmiddag 27 november in de St. 
Victorkerk in Obdam. 
Het concert staat in het teken van de kerst, 
vandaar de naam ' Onderweg naar Kerst'. 
De liederen zullen voor een groot deel in het teken 
staan van de kerst met kerstliederen uit het hele 
continent Africa. 
Aanvang van het concert is 14.30 uur, zonder 
pauze zal het zo'n anderhalf uur duren.  
Entree is gratis, u kunt een bijdrage achterlaten. 

 
Waarom naar Lourdes? 
Ik hoop dat mijn verdriet om het verlies van mijn 
vrouw, overleden op 9 april jl., verlicht mag 
worden. Riet had alzheimer (dementie). 
Ze is plotseling in de nacht van 8 op 9 april 
overleden zonder afscheid te kunnen nemen. 
Ik las in het parochieblad dat er nog plaats was 
voor 1 persoon naar Lourdes. 
Op 22 september stapte ik in Hoorn op om 
vervolgens per bus naar Vliegveld Maastricht te 
rijden. De meeste pelgrims kwamen uit de Streek, 
‘n paar uit Nibbixwoud, Zwaag enz. 
Omdat ik ‘n spierziekte in m’n benen heb, ben ik 
rolstoel afhankelijk. 
Ik verbleef in ‘n zorghotel en was niet de enige die 
‘n rolstoel nodig had hoor. In de kerk en bij de grot 
zat je daarom altijd op een van de voorste rijen! 
De verzorging was geweldig, zulke lieve mannen 
en vrouwen. Je kunt het je niet voorstellen, dat is 
eigenlijk al ’n wonder. Ze nemen hun 
vakantiedagen of vrije dagen ervoor op.  
We zijn naar het huis van Bernadette geweest, stijl 
omhoog en weer naar beneden, ik heb ‘n kennis 
die was met de Lourdesclub uit Heerhugowaard 
mee, ook rolstoel afhankelijk en weegt 100 kilo! 1 
persoon liep achter de rolstoel en 2 personen die 
met touwen meetrokken, en naar beneden 
tegenhielden. Zwaar werk dus! 
De kleine Kruisweg heb ik met de groep 
meegemaakt. Wel 16 staties hoor. 
Bij elke statie stond de voorgangster even stil en 
vertaalde de kruisweg op het leven van nu. Ieder 
van ons loopt zijn eigen kruisweg en komt 
voorbeelden tegen die anderen voor je willen 

invullen voor je. B.v. ‘n Ander weet alles beter. Je 
moet zus en je moet zo. Dat heb ik zelf ook 
meegemaakt enz. enz. Maar nu Riet er niet meer 
is hoor je ze niet meer. Na elke statie even bidden 
of zingen. De lichtprocessie werd vanwege de 
regen binnen gehouden. 
Ik werd helemaal ingepakt tot over mijn schoenen. 
In 1986 zijn Riet, zoon John en ik zelf ook naar 
Lourdes geweest. 
Ik heb nog foto’s die op dezelfde plek genomen 
zijn. Mooie herinnering. Op 27 september kwamen 
we weer met de bus aan in Hoorn. 
John haalde me op, kaart van welkom thuis, 
bloemen op de tafel en de koelkast gevuld. 
Nog ‘n juttertje genomen en naar bed. 
Het was ‘n mooie ervaring met ‘n luisterend oor en 
goede zorg van vele mensen. 
De dagen er na moest ik zelf weer met de rollator 
lopen, ging goed hoor, maar wel even wennen. 
De urn van Riet hebben wij op 22 oktober bijgezet 
in een urn monument op het kerkhof. Een 
rustplaats waar wij kunnen komen om de leegte die 
zij achterliet te vullen met herinneringen aan haar. 

Jan van Straalen 

 
Inspirerende liederen als bron van 
bezieling “Staan in licht…” 
Kees Kok preekt in de Westfriese Ekklesia 
De eerstvolgende viering van de Westfriese 
Ekklesia, is op zondag 6 november 2022 om 
11.00 uur. Het jaarthema voor dit seizoen 2022-
2023 luidt: “Inspirerende liederen als bron van 
bezieling”.  
In deze viering zal Kees Kok spreken over “Ander 
licht”  (VL798).  
Wij hebben de voorgangers gevraagd een lied van 
Huub Oosterhuis te kiezen, waardoor zij geraakt 
zijn; een lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, 
maar ook een sterke actuele betekenis heeft. 
Kees Kok was jarenlang lid van het liturgisch team 
van de Ekklesia Amsterdam. Als theoloog  
studeerde hij af op: Liturgie tussen wal en schip. 
Hij was voorheen in dienst bij de stichting Leerhuis 
& Liturgie. Hij heeft in de loop der jaren talloze 
lieddagen georganiseerd. 
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van 
de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van 
de Westfriese Ekklesia staat eenmalig onder 
leiding van dirigent Kees Kok en wordt begeleid op 
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 
11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse 
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u 
op 6 november te ontmoeten. U bent van harte 
welkom.  
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 

  

http://www.westfrieseekklesia.nl/
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Overige mededelingen 
PCI Wognum / Zwaagdijk-West / 
Nibbixwoud 
Inwoners;  
die even financiële steun nodig hebben 
die hulp of advies kunnen gebruiken 
die een hulpproject opzetten 
Een beroep doen op het PCI? 
Dat kan: 
• door ons attent te maken op medemensen in 
nood 

• door zelf hulp te vragen 
De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds 
dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een 
bedrag beschikbaar komt. Uw vraag wordt 
vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen 
ook de weg naar hulpinstanties. Zonder 
onderscheid te maken in geloof, huidskleur of 
nationaliteit.  
Wognum: K. Smit                 572990 
 pci.wognum@gmail.com 
Zwaagdijk-West:  
                M. Spil         06-14950037 
 pci.wognum@gmail.com 
Nibbixwoud: 
 Pastorie             571736 
 M. Meijners         853140 

pcicunera@hotmail.com 

 
Crisis? Bent u het spoor even 
kwijt? Wilt u praten over uw 
problemen?  
Wij nemen binnen 24 uur 
contact met u op. 
Stichting Hulpverlening vanuit 
de West-Friese Kerken. Tel.: 
0229-271684 
 

Van de Redactie: 
Wat gaat de tijd toch hard. Alweer vallen de 
bladeren massaal van de bomen, of staan ze nog 
in al hun kleur te stralen. En ook alweer een jaar 
geleden dat we weer even extra stil staan bij onze 
overledenen van afgelopen jaar. Komen de 
kinderen weer langs onze deuren met lichtjes de 
11e en komt ook weer de gezellige 
decembermaand wel heel dichtbij. Dan ook alweer 
de laatste Verbinding van dit jaar.  
 

VERSCHIJNING 2022 AANLEVEREN 
Donderdag 16 december   Vrijdag 9 december 
 

VERSCHIJNING 2023 AANLEVEREN 
Donderdag 19 januari Vrijdag 13 januari 
Donderdag 23 maart  Vrijdag 17 maart 
Donderdag 18 mei Vrijdag 12 mei 
Donderdag 13 juli  Vrijdag   7 juli  
Donderdag 28 september   Vrijdag 22 september 
Donderdag   8 (of 15) dec.  Vrijdag   2 (of 9) dec. 

 
Redactie: 
Jolanda Velt            Postgalei 18    573357 

Coby Schouten         Woudhoek 8    573081 

Annemiek Schouten   Hauwert 17     202302 

 

 
 

Het volgende nummer van het Parochieblad 
verschijnt rond 16 december 2022. 
Kopij inleveren vóór vrijdag 9 december 
(parochieblad123@gmail.com) 

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

 

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

 

Let op de inleverdatum. 
 

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal 

ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-

nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of 

parochieblad123@gmail.com 

 
 

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

