
1 

 

September 2022 

Parochiemagazine 
 

 

  
  
 R

.K
. 

P
a
r
o

c
h

ie
 M

a
r
ia

, 
M

o
e
d

e
r
 v

a
n

 G
o

d
 

Start nieuw kerkelijk seizoen 
 

                             2022/2023 
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********* 
Redactioneel  
 

Voor u heeft u de “vernieuwde” versie van ons parochiemagazine. 
Een blad dat nu zesmaal per jaar zal worden uitgegeven voor onze 
gehele R.K. Parochie in een oplage van z’on 2600 stuks. 
 

De naam van het blad is voor onze R.K. geloofsgemeenschappen  
gewijzigd in: ‘Parochiemagazine”. U treft dus nu ook berichten aan 
vanuit onze andere  R.K. geloofsgemeenschappen binnen onze  
parochie. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Nu de vakanties zo’n beetje achter de rug zijn, en iedereen de draad 
van het ‘normale’ leven weer probeert op te pakken, gaan dus ook 
wij weer aan de slag. Het “nieuwe werkjaar” wordt op 18 september 
geopend met een mooie startviering.  
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
 

                                            De redactie. 

Magazine september . 
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Meditatie 
 
Oorlog 
niemand wil het 
 

Oorlog 
we begrijpen niet waarom 
en al helemaal niet 

waarom met zo veel geweld 
 

Oorlog 
iedereen een verliezer 
 

Vrede 
we verlangen er allemaal naar 
 

Vrede 
in het klein is het soms al lastig 
als dat wat de ander wil of doet 
niet is 
wat wij willen of doen 
 

Vrede 
het is hard werken 
voor iedereen 

overal 
 

God zegene ons werk 
altijd en overal  

 
 
 
 
 
 
 
                  Meditatie overgenomen van: www.Katholiek.nl 
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Pastoraal voorwoord 
 
Dit artikel is naar aanleiding van het nieuwe  
parochieblad. 
 

Sinds 9 jaar zijn wij één Parochie, gevormd door de  
geloofsgemeenschappen van: Landsmeer, Purmerend, De Rijp,  
Westbeemster, Schermerhorn en Oosthuizen. 
 

Ondanks het feit dat wij al zolang één Parochie zijn en al vele  dingen 
samendoen geeft deze nieuwe ‘Parochie Magazine’ (zo zal het heten) 
een nieuwe dimensie aan onze samenwerking. 
 

Zo weten we in een oogopslag wat er allemaal speelt in de regio en 
waar bijzondere activiteiten plaats vinden. 
 

Ik wil gebruik van deze gelegenheid maken om allen te danken die de 
afgelopen jaren zich hebben ingezet voor het parochieblad; in de  
redactie, bezorging, bedrukking enz... 
 

Hopelijk kunnen we via het nieuwe Parochie Magazine iedereen  
voorzien van up to date informatie over vieringen, activiteiten,  
lezingen, ontmoetingen en nog meer waar wij als bestuur, parochie en  
geloofsgemeenschap mee bezig zijn. 
 

Ook een woord van dank aan allen die bijgedragen hebben aan het tot 
stand komen van dit nieuwe blad. 
 

Dat het allemaal beter kan weten we al; ik hoop dat iedereen zich zo 
betrokken voelt om ons van positieve feedback te voorzien zodat het 
magazine steeds meer eigen wordt en een breed publiek aan kan  
spreken. 
 

De vakanties liggen voor de meesten achter de rug; weliswaar heeft 
niet iedereen vakantie kunnen viering, wegens ziekte, gebrek aan 
middelen en of andere factoren die het niet mogelijk hebben gemaakt; 

toch hoop ik ondanks alle sombere berichten en vooruitzichten dat dit 
jaar een ‘genadejaar’ mag zijn voor ons allemaal; dat wij mogen  
ervaren dat God ondanks alle misère, onrust en negativiteit om ons 
heen echt met ons mee loopt en ons draagt. 
 

In september beginnen we traditiegetrouw het nieuwe werkjaar samen 
met een plechtige Eucharistieviering waar wij samen als parochie in 
het nieuwe werkjaar, onze dankbaarheid, onze zorgen en vragen aan 
God willen toevertrouwen en hopen dat Hij gunstig naar ons toe kijkt 

en gehoor geeft aan onze gebeden. 
 

Al twee jaar lukte het niet om het nieuwe werkjaar plechtig / uitbundig 
te vieren mede door corona; dit jaar willen wij het wel doen als  
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Parochie (Landsmeer, Purmerend, De Rijp, Westbeemster,  
Schermerhorn en Oosthuizen); de muzikale omlijsting wordt verzorgd 
door het Pauluskoor, Ars Musica en Ceciliakoor; na de viering is er  
gelegenheid om met elkaar te praten en elkaar leren kennen onder 
het genot van koffie, thee en iets lekkers. Het wordt zoals het voor 
corona al was, een groot succes. 
 

Ik hoop in die viering mensen van alle geloofsgemeenschappen te  
mogen zien en begroeten zodat de onderlinge verbondenheid mag 
groeien. 
 

Een gezegend en vruchtbaar werkjaar gewenst aan iedereen. 
 

Pastoor Marcelo. 
 

********* 
 

 

 
 

 

 
 
 

Gebed 
 

In een wereld 
waarin mensen zich blindstaren op geld en goed, 

op macht en aanzien, 
waarin het zeldzaam wordt 

oog te hebben voor elkaar en mee te leven, 
mee te lijden met ieder die een naaste is, 

in die wereld zeggen wij U dank, levende Heer, 
omdat er onder ons mensen zijn 

die zien met nieuwe ogen, 
die van overgave weten, 

mensen met oog en hart voor elkaar, 
mensen die brekend en delend Kerk willen zijn 

in de Geest van Jezus, uw Zoon. 

 

Help ons Heer, dat ook wij zulke mensen mogen zijn.  
Amen.  
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VIEREN 
Liturgische kalender 2022, C jaar: 

 

Zondag 4 september 
23e Zondag door het jaar 
 

Omkering van verhoudingen  
Breken met vader, moeder, partner en kinderen, als 
voorwaarde voor het volgen van Jezus - is dat nu  
werkelijk wat van ons verwacht wordt? Jezus heeft net 

een reeks discussies achter de rug met de Farizeeën, 
waarin Hij keer op keer de vaststaande gewoonten en 
verhoudingen doorbreekt. Werk op de sabbat? Geen 
probleem als je er iemand mee redt. Op je sociale  

status staan? Niet doen, gedraag je liever bescheiden. Geef je een 
feest? Nodig dan niet vrienden en notabelen uit, maar armen en  
bedelaars. En Jezus is nog niet klaar, want in het volgende hoofdstuk 

zullen zij vooropstaan, die volgens de Farizeeën de plank helemaal mis 
slaan: de zondaars, de verdwaalde schapen, de verloren zonen.  
 

Zondag 11 september 
24e Zondag door het jaar 
 

  Verliezen en vinden  
In reactie op het morren van Farizeeën en schriftgeleerden dat Hij aan 
tafel gaat met tollenaars en zondaars legt Jezus hun drie gelijkenissen 

voor: die van het verloren schaap, het verloren muntje en de verloren 
zoon. De eerste twee gelijkenissen eindigen met de vreugde van de  
hemel over één zondaar die tot inkeer komt. Anders gaat het in de 
derde parabel. De vader is zijn zoon kwijtgeraakt. De vader gaat niet 
op zoek: de jongste komt zelf tot inkeer. Weer klinken die woorden die 
oproepen tot vreugde: 'Laten we eten en feestvieren.' Maar de oudste, 
die steeds leefde in zijn vaders nabijheid, kan niet delen in de  
blijdschap van zijn vader. Wie al thuis is bij de Vader, mag altijd delen 
in diens liefde. Hoe groot is de vreugde als je de weg terug weet te 
vinden?  

 

Zondag 18 september 
25e Zondag door het jaar 
 

  Wie of wat is onrechtvaardig?  
Het hoofdpersonage in de parabel van het evangelie van vandaag is 
'de rentmeester van de onrechtvaardigheid'. De landheer heeft alleen 

geruchten gehoord, maar zegt zijn rentmeester onmiddellijk de wacht 
aan, nog voordat er rekenschap is afgelegd. Als de rentmeester weet 
dat hij zich er niet uit gaat redden, is dat dan omdat hij zich bewust is 
van zijn eigen wangedrag of omdat hij de meedogenloosheid van zijn  

 

 1e Lezing:  Wijsheid 9, 13-18b 

2e Lezing: Filem. 9b-10,12-17 
Evangelie: Luc. 14,25-33 

1e Lezing:  Ex. 32,7-11.13-14 

2e Lezing: 1 Tim. 1,12-17 
Evangelie: Luc. 15,1-32 of 15,1-18 

Ziekenzondag 

1e Lezing: Amos 8,4-7 

2e Lezing: Tim. 2,1-8  
Evangelie: Luc.16,1-13 of 16,10-13 

Vredeszondag 
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heer kent? De parabel suggereert dat het om een hele wereld van  
onrecht gaat ('kinderen van deze wereld', 'valse mammon'). De  
rentmeester is niet een losse schurk in een neutraal netwerk: hij leeft 
in een net van verstrikkingen en handhaaft zich daarin op listige wijze. 
De rentmeester zoekt een begaanbare weg in een troebele wereld.  

 

Zondag 25 september 
26e Zondag door het jaar 
 

Volgens de Schriften  
De rijke man in de parabel die Jezus vandaag vertelt, heeft geen 
naam, maar de arme heet: Lazarus, God redt. Beiden sterven. De  
rijke, die vroeger Lazarus geen blik waardig keurde, ziet hem nu  
geborgen in Abrahams schoot. Hij ziet dat zijn eigen lot bezegeld is en 
doet voorbede voor zijn vijf broers. Met de vraag van de rijke draait 
het verhaal weg van de thematiek rijk-arm en spreekt over het  
luisteren naar iemand die uit de dood opstaat, naar een/de Verrezene. 
Het geen gehoor schenken aan de Verrezene wordt direct verbonden 
met niet luisteren naar Mozes en de profeten. Omgekeerd wordt het 
luisteren naar Mozes en de profeten gezien als opstap, vertrekpunt 
voor het luisteren naar de Verrezene.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

********* 

 

 

 

 
 

 
Nationale Vredesweek. ...  

Deze is van 17 t/m 25 september.  

 

 
 

1e Lezing: Amos 6,1a.4-7 

2e Lezing: 1 Tim. 6,11-16 
Evangelie: Luc. 16,19-31  

Na afloop van iedere zondagsviering       
is er gelegenheid om samen een kopje 
koffie/thee te drinken! 
 

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
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Bijzondere vieringen 
 

Startviering en vrijwilligersdag op 18 september 2022 
 

Op zondag 18 september 2022 om 10.00 uur is in 
de Nicolaaskerk de feestelijke startviering van het 
aankomende seizoen.  
Voorganger is Pastor Marcelo Salao Rocha.  
Het Pauluskoor, Ars Musica en Ceciliakoor van  
Purmerend verzorgen als gezamenlijk koor de  

muzikale ondersteuning. 
 

De startviering is voor de hele parochie, dus voor 
alle 6 geloofsgemeenschappen. Na de dienst is er 
koffie/thee met een gebakje. Aansluitend willen  
we alle vrijwilligers (met partners) een feestelijke 
lunch aanbieden.  
 

Alle vrijwilligers gaan we proberen te benaderen via de mail of per 
post. Het kan ook zijn dat u de mail of de  uitnodiging ontvangt van 
uw contactpersoon. 
 

Als u wilt deelnemen, kunt u zich melden op het mailadres of via  
telefoonnummer dat in de uitnodiging is vermeld.  
Het parochiebestuur. 

********* 
 

Oecumenische Vespers  

in de Purmerkerk 
 

Wat is een vesper? 
 

Een vesper is een moment van rust tussen  
de week die voorbij is en de week die komt.  
De vesper bestaat uit stilte en muziek,  

enkele liederen uit het oecumenisch  
repertoire, een instrumentale bijdrage en  
een korte overweging. Aansluitend is er gelegenheid voor ontmoeting. 
 

Drie thema’s 
 

      Vertrek     -  zondag 4 september om 16.30 uur  
      Onderweg  -  zondag 2 oktober om 16.30 uur  
      Aankomst   -  zondag 6 november om 16.30 uur 
 

Met medewerking 
 

Ars Musica, liturgisch koor voor Waterland en omstreken onder leiding 
van: Marcel Settels en ds. Hans Reedijk. 
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  Vanuit het  

  parochiebestuur 

 
 

Nieuws over het MMG-koor 
 

We kennen een rijke roomse  
muziektraditie, die we heel graag in 
stand willen houden.  

 

Het nieuwe MMG-koor wil daaraan een 
bijdrage leveren met Latijnse missen, 
motetten en vele liederen van bekende 
componisten. 

 

Het MMG-koor zal op 20 november 2022, het feest van Christus  
Koning, liederen zingen van Schubert (Heilig), Mozart (Ave Verum), 
Saint-Saëns (Tollite Hostias), Caccini (Dona Nobis) en Rathbone 
(Rejoice in the Lord Alway). Natuurlijk verzorgt het koor ook de  
liturgische gezangen en ondersteunt het de samenzang.  
 

Het koor is opgericht om voor ieder die deze traditie een warm hart 
toedraagt een fijne plek te geven, ook omdat binnen de parochie met 
de sluiting van enkele kerken hieraan behoefte is geuit. Vanuit het  
Ceciliakoor, Pauluskoor en Ars Musica wordt dit initiatief ondersteund, 
zodat er een goede basis gelegd kan worden. Het parochiebestuur is 

nu in gesprek met een dirigent, zodat ook die belangrijke functie voor 
het koor ingevuld lijkt. In de komende periode wordt onderzocht hoe 
het MMG-koor zelfstandig de ingeslagen weg kan vervolgen. 
 

Met het ter perse gaan van dit parochieblad was het repetitieschema 
voor de viering van 20 november nog niet bekend. Als u mee wilt 
doen aan deze viering, stuur dan een mail aan MMG@klavier.nl. 
 

Dit mailadres informeert de werkgroep die de voorbereiding verzorgt. 

Hierna zal u op de hoogte worden gehouden van de repetities en het 
exacte repertoire.  
Tijdens deze periode wordt met de (aspirant)leden onderzocht hoe we 
verder gaan. We hopen op een leuke voorbereiding en zien uit u bij de 
repetities te ontmoeten. 
 

Namens de werkgroep 
Mirjam Boers, Hans Karels, Marcelo Salão Rocha, Marcel Settels. 
 

********* 
 
 
 

 

mailto:MMG@klavier.nl


11 

 

Stand van zaken visie transitieplan 2020 -2025 
 

In 2019 heeft het parochiebestuur een plan gemaakt voor de periode 
2020 tot en met 2025. 

In dat plan gaat er om waar we door de  
omstandigheden gedwongen komen te 
staan in 2025. 
 

Ons uitgangspunt is: Het gaat in de  
parochie niet om de gebouwen, maar om 
ons geloof te verkondigen. Dit kan door 
allerlei nieuwe activiteiten op te starten, 

een grotere saamhorigheid te bewerkstelligen en een verdieping van 
ons christelijk geloof. 
 

Dit kan door gebruik te maken van sociale media, starten van  
cursussen, aandacht voor de muzikale omlijsten van de diensten en 
het organiseren van bijeenkomsten. 
 

Inmiddels worden de kerkdiensten vanuit de Nicolaaskerk wekelijks 
uitgezonden via TV Purmerend en YouTube. Tevens worden er  
cursussen en avonden belegd. Aankomende winter willen we dit  
doorzetten en er meer ruchtbaarheid aan geven. Ook maken we  
gebruik van solisten en gezamenlijke koren, waarbij getracht wordt de 
muzikale omlijsting uit te bouwen. Door het bestuur is een  
inventarisatie gemaakt van alle secretariaatswerkzaamheden van alle 

geloofsgemeenschappen, zodat steeds meer centraal kan worden  
geregeld. De ledenadministratie wordt gecentraliseerd en we proberen 
deze te perfectioneren om de parochianen steeds meer digitaal te 
kunnen benaderen. Met actie kerkbalans wordt steeds beter  
samengewerkt en we werken nu met een circulaire. 
 

Na veel overleg is er een nieuw gezamenlijk parochieblad, zoals u ziet! 
 

De kerk van Landsmeer is inmiddels gesloten en hopelijk wordt  

binnenkort de Bisschoppelijke Machtiging ontvangen waarddoor het 
onroerend goed aan de koper kan worden geleverd. Voor zover  
bekend zal de grond worden benut voor woningbouw. Ook de kerk van 
Schermerhorn zal binnen afzienbare tijd aan een koper worden  
overgedragen. Hier dient nog een Bisschoppelijke Machtiging worden 
aangevraagd en de kerk dient nog aan de eredienst te worden  
onttrokken. 
 

De kerk van de Westbeemster is nu contact gezocht met de  

organisatie “Boei”. Deze organisatie gaat ons begeleiden om een plan 
te maken voor de toekomst van de kerk. De kerk staat al 15 jaar te 
koop en onze conclusie is dat verkoop niet mogelijk is in verband met 
de staat van onderhoud van de kerk. Het koetshuis zal worden  
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gebruikt om bijeenkomsten te houden en eventueel nog kerkdiensten. 
 

Het bestuur zou graag zien dat we door de week op woensdagmorgen 
of donderdagmorgen een kerkdienst zouden kunnen houden met  
daarna een gezellige bijeenkomst met koffie en/of lunch voor de  
parochianen van de geloofsgemeenschappen. Er kan voor vervoer 
worden gezorgd. In Landsmeer wordt nu voor de parochianen een 
keer per maand een kerkdienst georganiseerd. 
 

Ook in De Rijp is het bezoek van de kerkdiensten zeer gering. Er  
zullen door het bestuur vergaderingen worden georganiseerd om te 
overleggen hoe we verder kunnen gaan. Er zal ook overleg volgen met 
de geloofsgemeenschap van Oosthuizen. 
 

Graag willen we de parochianen van de geloofsgemeenschappen  
danken voor de wijze waarmee wordt omgegaan met de  
kerksluitingen. Het is voor de mensen die regelmatig de kerk  
bezochten en nog bezoeken een pijnlijk proces. Het bestuur is zich 

hiervan bewust, maar er is geen andere weg. 
 

We proberen als bestuur perspectief te bieden en mogelijkheden om 
uw geloof te kunnen beleven. Graag staan we open voor adviezen en 
aan- of opmerkingen hoe we de parochie dienstbaar kunnen maken 
aan haar parochianen. 
 

Het parochiebestuur Maria, Moeder van God. 
 

********* 
Even voorstellen: 

 

Ik ben Marja van Dam uit Grootschermer, nieuw bestuurslid van het 
parochiebestuur. ik ga naar de kerk in de Sint Bonifatiuskerk te  
De Rijp.  
Sinds enkele maanden ben ik lid van het parochiebestuur, ben lectrice, 
help bij vieringen en ben koorlid van het Pauluskoor.  
En via het team Bonifatius doe ik hand en spandiensten en ben 
wijkvertegenwoordiger.  
Samen vieren en naar elkaar omzien vind ik een levensbehoefte! 
 

******************* 
Wie denkt alleen aan de 

hemelpoort te komen en met 
engelenzang welkom geheten 

te worden, wordt wellicht 

teleurgesteld als ie in een 

file terechtkomt! 
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  Synode proces 
 

Van oktober 2021 tot half mei 2022 werd 
op verzoek van paus  
Franciscus in ieder bisdom in de wereld  
gesproken over de toekomst van de Kerk.  
Het was de eerste fase van de Synode. De 
Synode zal gehouden worden in  
oktober 2023 in Vaticaanstad in Rome.  
 

Ook in onze parochie is er een avond  
geweest waar we met elkaar in gesprek zijn 
gegaan.  

Dit aan de hand de thema’s: gemeenschap,  
                          participatie en  
                          zending.  
 

Van alle gesprekken en bijeenkomsten in parochies en  

geloofsgemeenschappen zijn verslagen gemaakt. Deze zijn door het 
Bisdom samengevoegd in een verslag.  
 

Dit verslag is te vinden op de website van Bisdom Haarlem-Amsterdam. 
 

********* 

 
     Woordelijk 
 
"God laat zich vinden voor wie Hem zoeken" 
Waar zoek ik hem? 
Hij is niet te vinden in schitterende kerken, 
niet in gouden gewaden, 
niet in kostbare ornamenten. 
Hij is te vinden, 
waar mensen zorg hebben voor elkaar, 
waar liefde zichtbaar en voelbaar wordt. 
In het bewegen van handen en voeten, 
in het luisteren en spreken, 
in het vriendelijk begrijpende licht van de ogen. 
Hij is te vinden, 
in de ontelbare stille mensen, 
mensen die zich overal ter wereld inzetten 

voor de vrede en het welzijn, 
van vertrapte medemensen. 
 

         Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
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Algemeen 

 

 
 

Thema 2022: Generatie Vrede 
 

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons  
eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter 
wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, 
maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De 
oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen  
vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag 
aan moet worden gebouwd. Zeker in een tijd waarin de wereld om ons 
heen snel verandert, nieuwe dreigingen op ons afkomen en grote 
vraagstukken over veiligheid op tafel liggen. Het is nu belangrijker 
dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen!   

 

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor  
vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender 
en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen 
massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe  
generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún  
toekomst. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een 
gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. 

 

PAX gaat voorop in de strijd voor vrede. Al jaren bouwt PAX samen 
met vredesactivisten  aan een wereld vol vrede. We geloven dat die 
toekomst begint met een sterke democratie, geweldloos verzet en  
oprechte ontmoetingen tussen mensen om conflict te voorkomen. We 
eisen politieke actie, organiseren dialoog tussen strijdende partijen en 
staan op voor de mensen die de dupe zijn van militaire acties. 

 

Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX Generatie Vrede samen 
om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in 
hoop. We leren over conflict en vrede in heden en verleden, gaan de 
dialoog aan met verschillende generaties en zoeken antwoorden op de 
grote uitdagingen van onze tijd. Generatie Vrede is aan zet!    
 

***** 
PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben 
om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en  

betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en 
vreedzame samenleving, overal in de wereld. 

  

U kunt PAX steunen door een donatie over te maken naar: 
NL03 TRIO 0390 5150 00  t.n.v. PAX Utrecht 

17 t/m 25 
september 

http://www.paxvoorvrede.nl/
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R.K.Geloofsgemeenschap  

H.H. Nicolaas / Catharina Purmerend 
 

Pastorale bezoekgroep. 
 

Wist U…., 
 

Dat geloofsgemeenschap Purmerend beschikt over een bezoekteam? 
 

Wat is deze groep en wat doet zij. 
 

De groep, onder leiding van kapelaan  
Mariusz Momot,  bestaat uit een aantal  
parochianen die het op zich hebben 
genomen om parochianen te bezoeken 
die, om wat voor reden dan ook,  
behoefte hebben aan contact met  
iemand vanuit de parochie. Dat kan zijn 

omdat zij zich eenzaam voelen, ziek zijn, een dierbare hebben  
verloren, maar ook omdat zij gewoon behoefte hebben aan een 
praatje. Dit kan bestaan uit een eenmalig bezoekje, maar ook uit een 
wat regelmatiger bezoek als die behoefte er is.  
 

Wellicht heeft u er behoefte aan om eens een bezoekje te ontvangen 
van een van de leden van ons team. Aarzel dan niet om dit aan ons 
kenbaar te maken. U kunt dit doen via onderstaand contactadres. Wij 
nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak.  
 

Teamleden: 
Kapelaan Mariusz Momot                               
Wil Buskermolen                                                                                                                                                                                                     
Fredy de Heer                                                                                                  
Linda Law                  
Elly van Leeuwen                            
     

Contactadres: 

Wil Buskermolen                                                                                                                                       
Telefoon: 06 -10 86 14 23           Email: purmerwil@hetnet.nl 
 

********* 
Ledenbijeenkomst KBO 
 

Op vrijdag 30 september start de KBO het nieuwe seizoen 
met bijeenkomst in het Stamhuis aan de Kerkstraat 11,  

Purmerend, aanvang 13.30 uur. Ber de Lange komt met een 
programma van verhalen, beeld en muziek voor de pauze. 

Daarna volgt een optreden van de zangers van het Bonte levenslied. 
 

Voor info: Wil van Groeningen tel. 06 30468972 

Joke Smit                           
Audrey van Veggel               
Piet Huiberts                 
Cees Buskermolen 
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     Misintenties    maand september: 

 

 

 

 

 

  4 sept.  Lou van Bavel en overleden familie Bosma, Nico Karels 
         Nelly de Winter–Zuurveld 
 11 sept. Jeze Pieter Tolsma, Piet Begheijn 
 18 sept. Overleden familie Nota Scheepers, Nelly de Winter Zuurveld 

         Jan Dekkers en familie  
 25 sept. Ruud Bloemkolk, Han Heijenbrock, Ton Mahieu,  
         Corrie van Groeningen en overleden familie,  
         Jeanne van Noort, Piet de Wit en overleden familie 
 
  Overleden: 
 

Op zaterdag 4 juni is overleden Caroline Spitteler-de Wildt. Caroline is 
50 jaar oud geworden en woonde in de Weidevenne. 

  

Op vrijdag 8 juli is overleden Maria Catharina van Zanten-van  
Amsterdam. Maria is 89 jaar geworden en woonde in de Weidevenne.  
          
         Telkens als men denkt 

   ‘t gaat niet meer, 
   schijnt er een lichtstraal 
   keer op keer. 

   Die de kracht en de moed geven 
   om verder te leven. 
 

***** 
 Doop: 

 

 Op 26 juni is Anne Sophie van Hoek door de doop in  
 onze geloofsgemeenschap opgenomen. 
 Op 17 juli is Thalia Moga door de doop opgenomen in onze 

 geloofsgemeenschap. 
 

 Vormsel:  
 

Op 10 juli hebben: Kimayra van Empelen en Christopher van der Veldt 
het Heilig sacrament van het Vormsel toegediend gekregen. 

 

 Huwelijk: 
 

Op 18 juni heeft de huwelijkszegening plaatsgevonden tussen:  

Stefan Dubbeld en Jacqualine van Vulpen 
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R.K. Geloofsgemeenschap  

de Goede Herder Landsmeer 
 

Dit is de eerste uitgave van het nieuwe parochiemagazine. 
Het is een magazine voor de hele parochie. In iedere  
uitgave is ruimte voor de geloofsgemeenschappen om daar hun  
mededelingen in kwijt te kunnen. Het magazine wordt gedrukt in  
Purmerend. Mocht u zelf iets willen plaatsen dan vindt u voorin het 
redactieadres.   
 

Vieringen in de Voorhof, Calkoenstraat 12 
Zoals bij de sluiting van de Schaapskooi is afgesproken komen wij als 
geloofsgemeenschap één keer per maand bijeen om elkaar te  
ontmoeten, vieren en koffie/thee te drinken. Zo blijven we toch  
contact houden. We hebben onderdak gevonden bij de protestantse 
kerk van Landsmeer. Zij waren direct bereid ons te helpen, daar zijn 
wij ze zeer erkentelijk voor. De vieringen zullen worden gehouden op 

de eerste woensdagmorgen van de maand. En worden gehouden in de 
Voorhof aan de Calkoenstraat en de aanvang is 10.00 uur.  
Het is afwisselend een eucharistieviering of communieviering.   
Hert rooster voor de komende maanden is als volgt: 
 

Woensdag 7 september voorganger Kapelaan Mariusz Momot 
Woensdag 5 oktober voorganger Diaken Jack Noë 
Woensdag 2 november voorganger Pastoor Marcelo 

Woensdag 14 december Kerstviering voorganger Diaken Jack Noë 
Woensdag 4 januari Nieuwjaarviering voorganger Diaken Jack Noë. 

 

Vervoer naar Purmerend. 
Op verzoek van het parochiebestuur wordt er geïnventariseerd of er 
behoefte is om de zondagse viering in de Nicolaaskerk te willen  
bijwonen. Bij voldoende belangstelling wil men dan een busje laten 
rijden van Landsmeer naar Purmerend v.v. Tot nu toe hebben drie 
personen te kennen gegeven dat zij belangstelling hebben. Mocht u 
belangstelling hebben, u kunt zich opgeven bij Ide van der Wijk   
telefoon 06 28046851. 
 

Vredezondag 
Op zondag 18 september a.s. is het vredeszondag. In het kader  
hiervan wordt er een oecumenische dienst gehouden deze zal  
plaatsvinden in het Kruispunt met een doopsgezinde voorganger.  
De aanvang is 10.00 uur.   

 

Verkoop de Schaapskooi. 
Veel parochianen vragen zich af of de kerk nu verkocht is of niet. In-
middels is bekend dat de verkoop rond is, maar dat men wacht op een 
akkoord van het bisdom. In eerste instantie zou de daadwerkelijke  
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overdracht op 1 september a.s. plaatsvinden, helaas 
is daar weer een kink in de kabel gekomen. Het  
wachten is op de handtekening van de bisschop.  
Afgelopen week zijn de brandschilderde ramen naar  
Purmerend verhuisd, ook het Goede Herderbeeld is 
naar Purmerend verhuisd. Er wordt voor de attributen 
een mooie plek gezocht in de kerk.  
 

Viering op de tv 
De viering van zondagmorgen uit de Nicolaaskerk 

wordt iedere zondag door RTV Purmerend uitgezonden. In Landsmeer 
te volgen op kanaal 34 (Ziggo).  
 

******************* 

 
 

 

 

 
 

 

Bruggen   
 

  Ieder mens zit op een eiland,  
  en zit vast in het bestaan, 
  Om een ander te bereiken,  
  moet je van je eiland gaan. 
 

  Daarvoor moet je bruggen bouwen, 
  bruggen bouwen naar elkaar. 

  Maar de afstand tussen mensen, 
  maakt het lastig en soms zwaar. 
 

  Mensen bouwen aan contacten 
  want alleen is zo alleen. 
  Wie een brug bouwt naar een ander 
  zoekt wat warmte om zich heen. 
 

  Er valt veel te overbruggen 

  met een uitgestoken hand. 
  Bruggen kunnen levens redden … 
  bruggen bouwen schept een band. 
 

  Bruggen bouwen tussen mensen, 
  tussen ‘wij’ en tussen ‘zij’, 
  Dat is bouwen aan vertrouwen, 
  brengt Gods vrede dichterbij. 
 

Alle goeds en vrede gewenst 

van ds. Corry Nicolay 
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R.K. Geloofsgemeenschap  

St. Bonifatius De Rijp 
 

Zaterdag 3 september om 19.00 uur:  
23e Zondag door het jaar. 
Eucharistieviering met orgelspel van Gerard Jan en zang van Sonja. 
Voorganger:  Henk Versteeg 
Lector:       Mariette Duinmaijer 
 

Zondag 11 september om 10.00 uur: 

Woord en Communieviering met zang van het Ceciliakoor verzorgd 
door Amos 1 
 

Zaterdag 17 september: geen viering in onze kerk 
 

Zondag 18 september om 10.00 uur: 
25e Zondag door het jaar Regioviering in Nicolaaskerk in Purmerend. 
Voorganger: Marcelo Salao Rocha  
 

Zondag 25 september om 10.00 uur: Vredeszondag. 
Oecumenische viering in St. Bonifatiusker 
met zang van het Ceciliakoor. 
Voorganger: Ds. Waldemar Epp 
 

********* 
Gebedsintenties 

 

Zaterdag 3 september 
 

Overleden ouders Heijnis-Nieuweboer, Ant Loots-Heijnis,  
Henny Abels en overleden familie Abels-Banis, Nico Beumer en  
overleden familie Beumer, Piet Commandeur en Bets  
Commandeur-Klaver, Overleden familie Kolk-Fontijn,  
Tiny Beumer-Boos, Gre Roelofsen-Commandeur,  
Kees Mul en overleden familie van der Heide-Tromp 
 

Zondag 11 september 
 

Jan, Jos, Ger en Cor Taam, Vera Ruiter en overleden familie Ruiter, 
Nico Beumer en overleden familie Beumer, Ria Smit-Taam,  
Piet en Truus Poel-Huiberts, Siem en Tiny Borst-Smal, Wil Meeuwisse, 
Jan en Bets de Lange-Roelofsen, Theo Kruiswijk,  
Nico en Frank de Lange. 

 

 Zaterdag 17 september (geen viering, misintenties worden  

 afgelezen in de viering van zondag 11 september) 
 

Jan de Vries, Gerda Schouten-de Vries, Klaas en Aafje de Vries-Duin, 
overleden familie van Diepen-Bijvoet, Tiny Beumer-Boos, overleden 
ouders Twint-Delamarre, overleden ouders van Raamsdonk- Brinkman,  



20 

 

Zaterdag 17 september 
Jan Twint, Rina Klijn-Twint, Annie Smit-Twint en Jaap van Diepen. 

 

  Zondag 25 september (vanwege het feit dat dit een oecumenische 
viering is, worden deze misintenties afgelezen in de viering van  
zaterdag 1 oktober). 
 

Ans Stoop-Appelman, Henny Abels en overleden familie Abels-Banis, 
Nico Beumer en overleden familie Beumer,  
Jan en Trien Stoop- Duinmaijer, Piet Commandeur en  
Bets Commandeur-Klaver. 
 

 

 
In Memoriam 

 
 
 
 
 
 
Bedroefd maar dankbaar gedenken wij: 

 

Gerarda Afra Rijser – de Lange 
Geboren op 12 januari 1931 te Beemster 
Overleden op 18 juli 2022 te De Rijp 
Begraven op 22 juli 2022 op ons kerkhof. 

 

Johannes Valentinus ( Jan ) Smit 
Geboren op 17 december 1931 te Graft 
Overleden op 19 juli 2022 te Graft 
Begraven op 23 juli 2022 op ons kerkhof. 

 

Johan Hendrik Arends 
Geboren op 24 april 1954 te Amsterdam 
Overleden op 10 augustus 2022 te Hoorn 
Joop is in eigen kring gecremeerd 

 
 ‘Ga met ons God, 
 de lange weg 
 van onmacht en verdriet 
 naar kracht en opstanding’  

 

********* 
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R.K. Geloofsgemeenschap  

St. Franciscus Oosthuizen 
 
Agenda september 2022  
 

Eerste vrijdag 2 sept. 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
 

Zondag 4 sept. 
10.00 uur Woord en Communieviering met pastor J. Noë 
Lector: S. de Wit, Koster: W. Vrolijk 
 

Intenties:  Bep de Wit- Zuurbier, Overleden Fam. De Wit-Rijper,  
  Nelly de Waart-van Eyk, en Uit dankbaarheid voor al het   
 goede in de families 
* Franciscus koor 
 

Zaterdag 10 sept. 
19.00 uur Euch. Viering met pastoor H. Versteeg 

Lector: A. de Hoop, Koster: A. de Hoop 
 

Intenties: Theo en Astrid Vrolijk, Overleden fam. Zomer-van der Gun,  
          Henk Weenink 
* Franciscus koor 
 

Zondag 18 sept.  
10.00 uur Regioviering in Purmerend met Pastoor M. Rocha 
Geen viering in Oosthuizen 
 

 Zondag 25 sept. 
10.00 uur Woord en Communieviering met pastor M. Kaaijk  
Lector: M. Kraakman, Koster: J. Pronk 
 

Intenties: Tiny Groenewoud-Bibo. Overleden Fam. Neefjes-Bibo,  
          Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen 
* Franciscus koor 
 

********* 
Kerkwerkrooster 
 

12 sept. t/m 17 sept. Allemaal 
10 okt. t/m 15 okt.   Riekje Pronk      Marites Snoek           
31 okt. t/m 5 nov.     Laura Steenman Dinie de Vries     
 

Mocht u verhinderd zijn, neem dan tijdig contact op 
met een ander.        

 
Groetjes en veel succes Trees. 
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Verslag BBQ van 9 juli bij de boerderij van fam. Vrolijk  
 

Viering in de stal! 
 

Het was heel bijzonder, een viering in de stal, met kalfjes en rondvlie-
gende duiven. 
Met 41 volwassenen en 5 kinderen was het een hele geslaagde avond. 
Velen hadden iets te eten of drinken meegenomen, een uitgebreide 
volle tafel, waarvoor onze hartelijke dank. 
Er werd muziek gemaakt op accordeon en liedjes met de gitaar, een 
spelletje reuze-Jenga gespeeld. 
De tijd vloog om. We hebben allemaal gezellig kunnen bijpraten. Mooi 
om elkaar weer eens ontmoeten op zo’n bijzondere manier. 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

Zeker voor herhaling vatbaar,  
bedankje aan de organisatie. 
 

 

Wist u dat…… 
 

 Vanaf september hebben we één parochieblad samen met: 
  Schermerhorn, Westbeemster, de Rijp, Landsmeer en Purmerend. 
 Bijna 2600 adressen. 
 Eens per 2 maanden wordt het gemaakt. Om te starten nu 1 

maandoverzicht. 
 Iedere geloofsgemeenschap krijgt eigen ruimte om in te vullen. 

 Onze bezorgers een extra rondje per jaar moeten maken,  

  waarvoor we ze alvast hartelijk bedanken. 
 We na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke of 

actieve parochianen. Weet u iemand, geef het door aan: 
  Emmy Maas, Trees Vrolijk of Sylvia de Wit. 
 Er nog veel meer info over onze Franciscuskerk staat op de site 

www.parochie-oosthuizen.nl bijgehouden door Hans de Waart. 
 

Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email aan  
annettevrolijk1@gmail.com 
Voor 14-09-2022. St. Franciscus 

 

http://www.parochie-oosthuizen.nl
mailto:annettevrolijk1@gmail.com
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R.K. Geloofsgemeenschap  

Joannes de Doper Westbeemster 
 

Afscheid 
Meer dan twaalf jaar geleden kwam ik 
in De Beemster wonen en al snel heb ik de  
kerkgemeenschap van de Joannes de Doper  
parochie leren kennen. Actieve mensen, die de  
geloofs-gemeenschap in stand houden. Wat heb ik 
het hier fijn gevonden. In de zomermaanden de  
vieringen bijwonen in die prachtige grote kerk en  
’s winters gezellig met zijn allen in het Koetshuis. 
 

En toch gaan mijn man en ik De Beemster verlaten. 
Terug naar mijn geboortestreek. Terug naar mijn familie in Limburg. We 
hebben hen te veel gemist tijdens de coronajaren: we hebben wat in te 
halen.  
Maar De Beemster heeft ons veel goeds gebracht. Wat een fijne mensen, 
wat een prachtige omgeving.  
 

Afscheid nemen hoort bij het leven, ik wens u dan ook alle goeds!  
Maar afscheid nemen van De Beemster met al die lieve mensen, doet mij 
verdriet. Voor u allen: u zit in mijn hart! 
 

       Anita Bonnet 

********* 
Aanvulling op bovenstaand bericht: 

 

Helaas moeten we afscheid nemen van onze lectrice en koster  
Anita Bonnet. 
Anita heel veel dank namens parochie Westbeemster en als collega. 
 

Anita en Ron dat het jullie goed mag gaan in Heerlen. 
 

Er zijn ook goede berichten, we hebben Ria Roet bereid gevonden om 
ons kosterteam te versterken. 
En Dorus Konijn wil als lector in onze parochie de dames aanvullen 
Allebei hartelijk welkom om jullie bijdrage te leveren als vrijwilliger in 
de parochie. 
 

Tiny Bleeker tel 0299-681630. 
 

******************* 

Een kaarsje aansteken voor gedenken 

kan ook gewoon in uw eigen kerk! 
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  Ingezonden/Algemeen 
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 Commissie voor Speciale Vieringen stopt. 
 

De commissie Speciale Vieringen Waterland 
gaat stoppen met het organiseren van  
kerkdiensten voor mensen met een  
lichamelijke en geestelijke beperking. 
 

Op 14 maart 2020 werd de reeds voorbereide 
Speciale viering van 29 maart 2020 in de 
Keyserkerk Middenbeemster afgelast vanwege 
de Corona-beperkingen. Sindsdien is het werk 
van de groep vrijwilligers die de voorbereidin-
gen verzorgt stil komen te liggen. We zijn nu 

ruim twee jaar verder en hebben besloten helemaal te stoppen. 
Kan dat zomaar? We hebben er samen goed met elkaar over  
gesproken. En een meerderheid voelt dat onze leeftijd en fysieke  
conditie een belemmerende factor is geworden. Kijken we naar onze 
doelgroep dan zien we nog slechts een enkeling die echt gemotiveerd 
is. Anderen, nog slechts op één hand te tellen, zullen misschien nog 
wel komen maar het lijkt voor hen geen gemis te zijn. Voeg daarbij 
dat de persoonlijke band die we als vrijwilligers hadden, is verbroken 
door het overlijden van de meest betrokken speciale mensen die we 
vele jaren hebben mogen vergezellen. 
Ook wij vinden het spijtig om te gaan stoppen en we willen onze  
activiteiten niet zomaar als een nachtkaars laten uitgaan.  

Op zondag 2 oktober is er een laatste Speciale Viering gepland in de 
Keyserkerk Middenbeemster. Daar zullen we met onze doelgroep te 
gast zijn in de viering en met Ds. Nico Schroevers terugblikken en 
vooruitkijken. 
We zullen het Onze Vader van Jan Duin zingen, het collectelied en 
Glory Halleluja. Liederen die zo kenmerkend zijn voor de Speciale  
Vieringen. En na de dienst gezamenlijk aan de koffie voordat we ‘onze 
mensen’ weer naar huis brengen. Dan zit ons werk als Commissie  

erop. 
Hoe het verder moet? Wij denken dat individuele begeleiding het  
antwoord is. Gewone kerkgangers die net als wij een persoonlijke 
band opbouwen met één of twee speciale mensen en samen naar een 
viering gaan. Dat hoeft niet elke zondag, vier of vijf keer per jaar is al 
‘een feestje buitenshuis’. 
Wie vragen heeft over hoe en wat en overweegt zo’n nieuwe  
vriendschap aan te gaan, geven we graag onze ervaringen door. 
 

Namens de Commissie Speciale Vieringen Waterland 
Jan van der Knokke 
tel 0299-435067 
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Inspiratiedag Caritas - Programma bekend 

Zaterdag 17 september - 9.30 uur - OLV ter Nood Heiloo 
 

Zaterdag 17 september is de Inspiratiedag  
Caritas van ons bisdom in Heiloo. Iedereen die 
geïnteresseerd is in Caritas of in het  
thema van deze dag is van harte welkom. 
 

De inspiratiedag sluit aan bij de Europese 
Campagne ‘Together We’, waarmee we de  

komende drie jaar aandacht geven aan de zorg 
voor armen en voor de schepping. We maken 
ons allemaal zorgen en voelen ons alleen vaak 

zo machteloos. Maar samen kunnen we verschil maken. 
 

Programma 
 

09.30 uur  Eucharistieviering, voorgegaan door mgr. Hendriks 
10.00 uur  Ontvangst en welkom 
10.10 uur  Inleiding op het thema: 
 

  Wat is de relatie tussen zorg voor de armen en zorg voor de  

  schepping?  
  Wat heeft dat met ons te maken en met ons geloof?  
 Wat kunnen wij doen om te zorgen dat er voor iedereen een goed    
 leven is, nu en in de toekomst? 
 

10.45 uur  Planten van een Laudato Si’ boom en pauze 
 11.15 uur  Workshopronde: 
 

1. Parochie, armoede en duurzaamheid:Met de inleider aan de slag 
om het thema uit te werken en met concrete plannen naar huis 
te gaan. 

2. Hoe vinden we de armen?Mensen lopen niet de koop met hun 
problemen. Hoe kunnen we over die drempel en toch contact 
leggen en iets voor ze betekenen? 

3. Communicatie over Caritas De Caritas doet mooie dingen, maar 
is onbekend. Een workshop om te oefenen met schrijven over de 
caritas voor parochieblad, website, krant en sociale media. 

 

12.45 uur  Gezamenlijke afsluiting van de dag en aansluitend lunch   
          en tijd voor ontmoeting 
 

Datum:     Zaterdag 17 september 2022 
Tijd:        9.30 tot 14.00 uur ontvangst vanaf 9.00 uur, inclusief lunch. 
Plaats:      Gastenhuis Onze Lieve vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 te Heiloo 
Aanmelden:  i.v.m. catering uiterlijk 7 september: 
E-mail:      caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
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Kom erbij!  
In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en  
verbinding centraal. De Week tegen Eenzaamheid 2022 is van  
29 september t/m 6 oktober.  
 

Voor meer info: eentegeneenzaamheid.nl  
Eenzaam of alleen? 
 

Alleen zijn of je eenzaam voelen is niet hetzelfde. Wel valt het vaak 
samen. Als je alleen bent, heb je niemand om je heen.  
Wanneer iemand geen of nauwelijks sociale contacten heeft, spreken 
we van sociaal isolement. 
 

Eenzaamheid is voor iedereen anders 
Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor 
iedereen anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een  
groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Het is niet aan mensen te 
zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het kan 
voelen als eigen falen als je eenzaam bent. Daarom is het goed om 
scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid. Samen 

kunnen we eenzaamheid wél bespreekbaar maken en er zo ook wat 
aan doen. 
 

Sociaal fundament 
Sociale relaties met andere mensen zoals familieleden, vrienden en 
kennissen zijn belangrijke ‘hulpbronnen’ in het dagelijks leven. Ze  
vormen het ‘sociale fundament’ van elk mens en dragen bij aan het 
gevoel van een zinvol leven. Een sterk sociaal netwerk kan ook een 

goede buffer zijn om je – bijvoorbeeld op latere leeftijd – niet een-
zaam te gaan voelen. 

********* 
EENZAAM 

 

Veel mensen zijn eenzaam, 
geloof me 

daar is niets tegen, 

het mag. 
Maar kom je ze tegen 

zeg dan op z’n minst even: 
                             “dag” .           ~Toon Hermans.~   

Week tegen Eenzaamheid 
 

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid zijn er elk jaar honderden  
activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten  
kunnen leggen.  

https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/wat-is-sociaal-isolement
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/hoe-kan-ik-eenzaamheid-herkennen/
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Stuc in de Koepelkerk, ooit Hervormde Grote Kerk uit 1853  
 

Het stucwerk in de kerk is mooi maar eerst 
sta ik stil bij de buitenkant. De kerk wijkt af 
van andere want hij is niet massief maar  
gelaagd. De begane grond heeft tien rijen 
gele bakstenen. Hierop staat een deel met 
grote ramen. Binnen en boven deze  
omlijsting verrijst een achthoekige tamboer 

met licht hellend tentdak. 
Daarop staat een lantaarn als kers op de taart.  
 

We noemen het eclectisch vanwege meerdere  
historiserende bouwstijlen. De hoofdvorm is  
renaissance met tempelfronton-achtige topgevels, 
hoekpilasters en geledingen. Het doet mij denken 
aan de Italiaanse Villa Rotonda.→ De boogvensters 
passen bij een loggia. De decoratie is in Willem-II 
gotiek met accentuering van daklijst en ramen en drielobboog   
deurpanelen. De achthoekige plattegrond met straalkapellen 
lijkt op de Zuiderkerk die een paar jaar eerder in Rotterdam werd  
gebouwd.  
 

In 1863 werd het stukadoorswerk aangebracht dat aan de 
noordkant nog grotendeels intact is. In Willem-II gotiek 
kwam een rondboogfries en onder de koepelramen een 
kroonlijst met Franse lelie. Onder de ramen van de  
straalkapellen is een schijnbalustrade gecreëerd met  
staanders en vierblad. Dezelfde ornamentiek zien we terug 
op het front van het Witte orgel uit 1864.  
 

In de kerkzaal draagt het stucwerk een ander karakter en ook hier zijn 
verdiepingen. De mens bevindt zich van nature op de begane grond 
en zo begeven we ons naar het raam aan de Waagzijde. Onderaan in 

viervoud is acanthusblad.  
Acanthus verwijst met zijn stekelachtige distels naar  
aardse misère. Daarboven zie ik lotusplanten en bundels  
papyrusstengels.  
 

Het tweede niveau is net boven het raam waar het licht 
binnenkomt dat voor planten noodzakelijk is. Drie golven 
vormen de waterspiegel. Op de zuilen zien we dat lotus en 

papyrus in bloei staan  
 

Het derde niveau zijn de consoles onder de  
balken: 24 maal lotus en papyrus, volop 
openbloeiend. Lotus en papyrus zijn symbolen   
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voor Egypte en Hervormden met hun Bijbelvertrouwdheid denken 
hierbij waarschijnlijk aan de uittocht.  

 

Elke dag stroomt zonlicht de kerkzaal in. Uit straalkapellen 
kijkt een stralende zon op wandmedaillon naar ons, ooit 12 
maal. Boven elke arcade zijn cirkels met kruis,  ‘n zonnekruis, 
dat verwijst naar het dagelijks  

zonlicht, samen 344 maal. Ook een brandende kroonluch-
ter kan verwijzen naar de stralende zon. Als die onder elke 
arcade hangt en één in het midden, waren er 9. Als we dit 

optellen bij de medaillons en zonnekruizen, gaat het om 
9+12+344= 365, dus precies het aantal dagen in een 
jaar. Misschien hing bij de preekstoel een andere lamp. De 

40 ramen in de koepel herinnerden de Hervormden aan de 40 jaar die 
het Joodse volk in de woestijn verbleef, van Egypte naar het Beloofde 
Land.  
 

Het Beloofde Land wordt in de Bijbel “het land dat vloeit 
van melk en honing” genoemd. Vloeibare honing komt 
van vijgen of dadels. Misschien hierom is naast de  
kerkzaalramen een stukje dadelpalm afgebeeld, namelijk 
de stam met dadels. De stam van de palm staat vanwege 
zijn rechtheid symbool voor rechtvaardigheid. Palmtakken  
verwijzen meestal naar vrede en overwinning maar hier 
denk ik ook aan het Loofhuttenfeest waarbij Joden hun verblijf in de 

woestijn herdenken. Je kunt de palmbladeren zien aan de buitenkant 
van de kerk.  
 

Dit bijzondere stukadoorswerk met getallensymboliek blijkt zo niet  
alleen decoratie te zijn maar ook een uitbeelding die kerkgangers tot 
verdieping kan leiden. Helaas vond ik elders weinig ondersteunende 
informatie en kan ik daardoor dingen gemist of onjuist opgevat  
hebben. Ik hoor het daarom graag als anderen er ook ideeën over 
hebben.  
 

Marcel Verdonk (verdonk6x@upcmail.nl  
 

********* 

 

Gaat u verhuizen, 
 

laat het de parochie dan even weten. 
 

U kunt tussen 18.00 en 19.00 uur  
bellen 06 - 53 46 20 50 of  
mailen naar: spuigat@live.nl 
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Focuspresentatie in Museum Catharijneconvent:  

Paus Adrianus VI. Wereldleider uit Utrecht 
 

Museum Catharijneconvent in Utrecht heeft dit 
jaar een focuspresentatie gewijd aan de enige 
paus uit de Nederlanden, geboren te Utrecht, 
paus Adrianus VI. In 2022 is het 500 jaar  
geleden dat Adriaan Floriszoon tot paus  
gekozen werd. Het museum combineert dit 
met het feit dat Utrecht 900 jaar stadsrechten 
heeft en noemt paus Adrianus de ‘meest  
onbekende grootse Utrechter’. 
 

De presentatie is geopend op 2 juni en loopt 
tot 13 november 2022 en werd onder  
anderen al bewonderd door kardinaal Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht. 

 

‘De bezem door de kerk Ga mee terug naar 1522-1523 en ervaar in 
welk spanningsveld paus Adrianus terecht kwam. De katholieke kerk 
beleefde een grote crisis: de Reformatie. Een moeilijkere tijd om paus 
te worden, was er niet. Adrianus wist hoe slecht het ging met de kerk, 
erkende missstanden publiekelijk, en ging over tot actie. Belangrijke 
stukken die te zien zijn getuigen hiervan, zoals de indrukwekkende 
pauselijke bul die Adrianus in 1522 naar het Domkapittel van Utrecht 
stuurde. Ook veel andere stukken in de tentoonstelling komen uit de 
periode van zijn pausschap. Adrianus komt zo heel dichtbij. Zelfs zijn 
excuses voor de kerkelijke misstanden zijn in druk te zien’, zo promoot 
het Catharijneconvent de expositie. 
 

Welk verschil kon Adrianus maken? 
‘Adrianus bekleedde ruim anderhalf jaar het machtigste ambt van  
Europa. Slechts zeshonderd dagen na de aanvaarding van zijn ambt 
stierf hij. Welk verschil kon hij maken? De Utrechtse paus zette een 

aantal opmerkelijke stappen. Als buitenstaander in Rome trotseerde 
hij de weerstand die zijn benoeming opriep. Hij hield vast aan zijn  
eigen religieuze waarden van soberheid en regelmatig gebed. Direct 
na zijn aantreden startte hij met het hervormen van het kerkelijk  
bestuur in Rome. Voor de bestrijding van Luther zocht hij hulp bij 
Erasmus. Adrianus’ officiële excuses op de Rijksdag van Neurenberg in 
1523 waren een unicum in de geschiedenis. Hij stelde een voorbeeld 

door kwetsbaarheid te tonen in een positie van macht. Dat ziet ook 
paus Franciscus, die op 7 april jongstleden Adrianus als volgt  
typeerde:‘Een moedig man! Ook vandaag zou hij veel werk hebben. 
Dit werk is niet makkelijk.’’ 
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Activiteiten 
In het kader van deze focuspresentatie over Paus Adrianus VI staan er 
diverse activiteiten op het programma, zoals stadswandelingen met 
Gilde Utrecht, een bezoek aan het Utrechtse Paushuize en lezingen 
van onder meer Twan Geurts (auteur van ‘De Nederlandse paus’). 
 

Kijk voor meer informatie op de site van Museum Catharijneconvent. 
https://www.catharijneconvent.nl 
 

********* 
Kennis maken met Mattheüs  
 

Volgens het evangelie heeft Jezus ook een tollenaar aan z’n groep van 
leerlingen verbonden. Marcus (2:14) en Lucas (5:27)noemen hem  
Levi, de zoon van Alfeüs, Mattheüs noemt hem Mattheüs (9:9), want 
het gaat hier over hemzelf. Waarschijnlijk hebben we te maken met  
iemand die onder twee namen bekend was. Dat kwam wel vaker voor.  
 

Mattheüs was tollenaar, en dus een  
collega van de bekende Zacheüs.  
Tollenaars inden het belastinggeld voor 
keizer Tiberias, die de inwoners van zijn 
rijk steeds meer last oplegde, om  
daarmee de manschappen in zijn leger 
van soldij te voorzien. Een tollenaar  
achtte een tolhuis en verhoogde het  

verschuldigde tolgeld met een eigen  
heffing om daarvan te kunnen bestaan. 
Soms waren dat buitensporig hoge  
toeslagen. Met name op dat laatste  
hadden de mensen kritiek, omdat deze 
heffing in hun ogen onnodig zwaar uitviel. 
In combinatie met het feit dat een  

tollenaar hand- en spandiensten verleende aan de bezetter (Rome) 
maakte hen niet geliefd onder de bevolking.  
 

Johannes de Doper, die in een grensgebied woonde en ongetwijfeld 
veel mensen sprak die hun boosheid over de tollenaars ventileerden, 
zegt tegen tollenaars die zich bij de Jordaan hebben laten dopen:  
vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen (Lucas 3:13), want hij 
wist precies waar de schoen wrong. In het Nieuwe Testament worden 
tollenaars en zondaars vaak in één adem genoemd.  
 

De roeping van de tollenaar Levi-Mattheüs vindt plaats in Kafar�  
Nachum. Het valt op dat er staat dat Jezus hem ‘zag’, want de meeste 
mensen keurden tollenaars geen blik waard. De vraag ‘volg  
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mij’ valt als een mokerslag in Mattheüs z’n leven. Hij stond gelijk op   
en volgde de Heer. Dat zal niet zomaar een impulsieve beslissing zijn 
geweest. Daar moet het één en ander aan vooraf zijn gegaan.  
Misschien was deze tollenaar wel één van de door Johannes 20 
gedoopten! Wie zal het zeggen? Hij nodigt de Heer en zijn leerlingen 
uit voor een maaltijd. Daar schuiven ook collega-tollenaars en andere  
zondaars bij aan, alsof er bij Mattheüs ook gelijk die drang is om dit 
overweldigende in zijn leven ook aan anderen te gunnen. Het wordt 
Jezus niet in dank afgenomen, als Hij op de uitnodiging ingaat. En op 
de vraag naar het ‘waarom’ komt dan die veelzeggende zin: ‘Gezonde 
mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel’. Wie kan er  
bezwaar hebben, dat Jezus als ‘geestelijke ’dokter zieke mensen  
bezoekt.  
 

De naam Levi horen we niet meer, na opname in de kring van Jezus. 
Voortaan zal deze tollenaar bekend zijn onder de naam Mattheüs. En 
deze Mattheüs is ook de schrijver van het evangelie. Hij richt zich 

daarbij vooral tot de Joden, om hen aan te tonen dat Jezus werkelijk 
hun langverwachte Messias is.  
 

Van de verdere levensloop van Mattheüs weten we weinig. Legende 
zijn er genoeg. Volgens de ene is hij onthoofd, volgens de andere  
gestenigd, volgens een derde verbrand. In Handelingen 1:13 wordt 
zijn naam voor het laatst genoemd en daarna wordt het duister. Maar 
zijn levensgetuigenis mag een stralend licht zijn.   

  

Overgenomen uit:  Kennismaken met de 12 leerlingen van Jezus     
 

********* 

 
De accordeonist 
 

September 
een vroege zondagmorgen 
het stationsplein kaal en verlaten 
is doortrokken van grauwheid regen en wind 
 

Op een beschutte plek speelt de accordeonist 
 

Een uit Roemenië overgewaaid melodietje geeft aan 
elke regendruppel verrassend een vrolijke tinteling 
 

Het plein wordt omgetoverd 
 

Ik duik in mijn portemonnee 
                              Oeke Kruythof 
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We gaan weer naar Bosnië.  

 

We kijken er naar uit de mensen van  
Caritas weer life te spreken en om de  
gezinnen weer te bezoeken. De gezinnen 
zijn al op de hoogte van onze komst en 
zijn dolblij dat we weer langskomen.  
Mede door Corona heeft het persoonlijk contact 3 jaar stilgestaan,  
extra fijn om de Caritas ter plekke en natuurlijk de gezinnen te  

kunnen spreken.  
 

In de afgelopen jaren zijn de hulpgoederen nog geregeld bij ons  
gebracht en dus zal het bij ons weer lekker ruim worden als alles  
ingeladen is.  Wij hebben dit jaar veel medische spullen, daar zal het 
verzorgingstehuis van Caritas heel erg blij mee zijn. Daarnaast weer 
veel spullen voor de gezinnen. We zullen vertrekken op 17 september. 
We hebben een actief reisschema gemaakt, in 6 dagen rijden wij zo’n 
1500 KM om alle kinderen te bezoeken. 

  

Wij hebben ook dit jaar geregeld dat wij voor alle gezinnen een  
voedselpakket zullen meenemen, deze zullen worden ingekocht door 
de mensen van Caritas en wij zullen deze financieren. Mocht u onze 
Stichting daarbij willen helpen door een pakket te willen schenken dan 
kan dat uiteraard. Daar zijn wij- en zij- natuurlijk heel blij mee. 
Het pakket kost 30 euro. Wat zit er zoal in: 25 kilo bloem en diverse 
flessen zonnebloemolie (om brood te kunnen bakken), zout, suiker, 
koffie, diverse zakken pasta, tandpasta en borstels, zeep, soep, melk, 
en wat lekkers.  
 

 
 
U kunt de 30 euro overmaken aan onze  
stichting met de melding “voedselpakket 2022”  
of gebruik de QR 

 
 

De adoptieouders kunnen desgewenst een pakketje meegeven voor 
hun adoptiekind. Een verzoek hiertoe is gedaan aan de adoptieouders.  
 

Dan hebben wij als Stichting een missie gekregen van Caritas 
voor dit jaar.  

Binnen onze adoptiegezinnen zit een gezin dat binnenkort hun huis zal 
moeten verlaten en dus op staat komt te staan. Dit gezin, moeder met 

4 kinderen (vader is 5 jaar geleden overleden), woont heden in het 
huis samen met haar schoonmoeder. Oma is heel erg ziek,  
ongeneeslijk en als zij komt te overlijden zullen haar twee andere  
kinderen het huis opeisen en zal moeder met haar 4 kinderen het huis  
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Kindernevendienst 
 

Elke eerste zondag van de maand in de  
Nicolaaskerk in Purmerend, tijdens de viering 
van 10:00 uur.  
 

Na het welkomstwoord gaan de kinderen,  
die dat willen, mee naar de Catharinazaal.  
De invulling zal per keer verschillen;  
we lezen bijvoorbeeld voor uit de kinderbijbel 
en de kinderen kunnen tekenen en/of  
knutselen. Na de voorbeden komen de kinderen 
weer terug in de kerk. 

 

Kinderen van alle leeftijden, uit alle geloofsgemeenschappen, zijn  
welkom! Bij jonge kinderen is het wel fijn als er iemand met ze mee 

gaat naar de Catharinazaal.  
 

Op zondag 4 september om 10:00 uur  
is er weer kinderlevendienst. Kom je ook !!! 

uit moeten. Nu heeft deze gemeente stukjes grond waar een huis  
opgezet mag worden, dit is een speciaal project binnen deze  
gemeente voor alleenstaande moeders. Moeder moet zelf het huis  
betalen …… en dat gaat natuurlijk niet lukken. Caritas heeft daarom 
onze hulp gevraagd om geld in te zamelden, zodat dit huis kan worden 
bekostigd. Er is ook al gesproken met de familie/ erfgenamen om daar 
iets mee te kunnen regelen maar dit is onmogelijk. Wij als Stichting 
zullen ons de komende tijd inzetten om deze woning te kunnen laten 
bouwen.  
 
Denkt u “daar wil ik wel een financieel steentje 
aan bijdragen” dan kunt u de donatie overmaken aan 
onze Stichting met de vermelding “Huis 2022”of maak 
gebruik van de QR-code 
 
 
Na onze reis zullen wij natuurlijk weer verslag uitbrengen naar al onze 
adoptieouders en andere geïnteresseerden. Mogelijk zullen wij zelfs 
een bijeenkomst organiseren, meer daarover na de zomer.  
 

Namens de Stichting Bouwen aan Banja Luka: Ina Mijnen 
NL52INGB0005379286 (ANBI goedgekeurd) 
 

******** 
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Kinderpagina 
 

EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken) 
 

Het was zaterdagmorgen, buiten scheen de 
zon en ik, Kikker, was nog helemaal in  
vakantiestemming. Maar wat was er toch aan 
hand? Er kwamen steeds mensen de kerk in, 
terwijl er toch echt geen viering was.  
De pastoor zette koffie, mevrouw Bontje dweilde de vloer in het  
zaaltje extra schoon en er werd een kring van stoelen neergezet. Veel 
te druk naar mijn zin. Ik sprong snel naar buiten en ging op weg naar 
de vijver. Hèhè, even op adem komen. Maar de muizen haalden me 
in. ‘Kom, Kikker, we krijgen EHBO-les!’, piepten ze. ‘Kom nou, dan 
weet je bij een ongeluk hoe je óns moet helpen!’ Daar had ik nu  
helemaal geen zin in. De muizen renden terug, terwijl ik me heerlijk in 
het water liet zakken. Na een tijdje spetteren en plonzen sprong ik op 
de kant, ging plat in de zon liggen en viel in slaap. Ik werd half  
wakker toen ik de muizen hoorde schreeuwen: ‘Kikker ademt niet 
meer! Hij gaat dood, snel, snel, beademen!’ Terwijl de een op mijn 
buik danste, ging de ander lucht in mijn bek blazen. Mijn wangen  
werden kogelrond. Met een luide kwaak blies ik de muizen van me af. 
‘Kikker!’, riep een muis, ’je leeft weer!’. ‘Dankzij óns!’ riep de ander. 
‘Dat hebben we geleerd op de EHBO. Goed hè?, zeiden ze innig  

tevreden. ‘Reddend zwemmen kunnen we ook.’ En dat vond ik, Kikker, 
een heel geruststellend idee… 
 
 
 
 
 

          Gebedje 
 

Lieve Vader,  
nu ik deze dag begin,  
wil ik u vragen mij te  
helpen vandaag, 
bij de dingen die ik doe, 
thuis en op school. 
Wilt U papa en mama  

helpen bij hun werk. 
En wilt u ook al mijn  
vriendjes 
helpen. 
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 Aanvraag Misintentie 
 
 
De heer/mevrouw: _____________________________ 
 

Straat: ______________________________________  Nr. ________ 
 

Postcode:  __________  Woonplaats: __________________________ 
 

Telefoonnummer: __________________________________________ 
 
Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving): 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 
Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te: 

  

Purmerend op datum: __________________ 
 

De Rijp op datum: __________________ 
 

Oosthuizen op datum: __________________ 
 

Westbeemster op datum: __________________ 
 

Schermerhorn op datum: __________________ 
 

Landsmeer op datum: __________________ 
 

Purmerend dagkapel 09:00 uur  op datum: __________________ 
 

Aankruizen wat van toepassing is. 

 

 De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op 
 IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v. 

 Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie  
 o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.   
 

 Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (achterzijde kerk) 
 in een envelop met de vermelding "misintentie". 
 En graag ruim vóór de aangevraagde datum. 
 Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar: 
 

 Dhr. J.D. ter Mull 

 Schalmeistraat 16 
 1443 XD  Purmerend 
 Telefoon: 0299 - 42 00 34   
 Email: misintenties@gmail.com       Sept.. ‘22 
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Dienstenrooster maand: september 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dagkapel/Nicolaaskerk 
 

Dinsdag   09:00 uur  Eucharistie of Communieviering. 
Zaterdag 12:00 uur  Jongerenviering (zie rooster). 
Zondag   10:00 uur   Eucharistieviering. 

 

 

 Groen

Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

19:00  De Rijp  Henk Versteeg  Cantors

10:00  Purmerend  Henk Versteeg  Pauluskoor

10:00  Oosthuizen  Jack Noë  Franciscuskoor  W. en Communieviering

10:00  Schermerhorn  Dop  W. en Communieviering

10:00  Westbeemster  Mariusz Momot

 Groen

Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Landsmeer  Mariusz Momot

 Groen

Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

19:00  Oosthuizen  Henk Versteeg  Franciscuskoor

10:00  Purmerend  Jan Duin  Cantors

10:00  De Rijp  Amos  St. Ceciliakoor  W. en Communieviering

10:00  Schermerhorn  Mariusz Momot  Floorviering

10:00  Westbeemster  Henk Versteeg

 Groen

Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha  Alle koren  Regioviering

 Groen

Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

12:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha  Familieviering

10:00  Purmerend  Mariusz Momot  Cantors

10:00  De Rijp  Luis Weel  St. Ceciliakoor

10:00  Oosthuizen  Marcel Kaaijk  Franciscuskoor

10:00  Schermerhorn  Jack Noë  W. en Communieviering

10:00  Westbeemster  Marcelo S. Rocha

 Viering in Het Kruispunt Calkoenstraat Landsmeer

 3 en 4 september  23e Zondag door het jaar

  10 en 11 september  24e Zondag door het jaar

 17 en 18 september  25e Zondag door het jaar

 24 en 25 september  26e Zondag door het jaar

 7 september
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  Eucharistie op de televisie en computer 
 

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze eigen  
Nicolaaskerk tijdens deze Corona-Pandemie rechtstreeks te volgen 
via: You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 10:00 uur.  

Of op RTV Purmerend: Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390. 
 

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken 
op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2. 

 

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de: 

Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube. 
 

********* 
 

“Familieviering”  Kom een keer langs!  
 

Elke zaterdag om 12 uur vieren we, vanaf nu, de 
Familieviering. Deze viering vervangt de  

Jongerenviering. Bij deze viering is, naast de  
families, IEDEREEN (jong en oud) welkom.  
In Christus zijn wij immers ook een grote familie. 
Kom er dus bij en deel met ons in de vreugde 
van de Eucharistie, als broers en zussen!  
 

Tijdens deze vieringen prijzen we Jezus door het 
zingen van zowel moderne als traditionele  
lofliedjes, lezen we uit de bijbel en beleven we 
samen de Eucharistie.  
Er is geen basiskennis vereist, want alle teksten 

worden geprojecteerd. Kinderen kunnen, daar waar mogelijk, helpen 
bij het luiden van de kerkklokken voor de start van de viering, het 
aansteken van de kaarsen, de voorbeden, dienen tijdens de mis en 
zingen. 
 

Benieuwd? Kom dan eens kijken, we zien namelijk graag ook nieuwe 

gezichten.  
Deze maand vindt de familievieringen plaats op de zaterdag: 
24 september 2022 om 12:00 uur in de Nicolaaskerk. 

 

********* 
 

Actuele berichten en vieringen  
uit onze parochie treft u aan op de website: 

www.mariamoedervangod.nl en ook op  
Facebookpagina @Nicolaas600 
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 Financiën 
 

Kerkbalans: t.n.v. Nicolaas en Parochieblad NL60 INGB 0001 7568 71 
Paulusparochie o.v.v. Kerkbalans en of Parochieblad 
                                       NL50 RABO 0142 7842 22 
Stichting Bouwen aan Banja Luka          NL52 INGB  0005 3792 86 
 

 
 

Collecte gelden: Scan de QR-code,  

ook kunt u uw bijdrage overmaken op:  
NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.  
R.K. Parochie Maria, Moeder van God  

 

Misintenties: 
  

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op  
rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.  

Interparochiële Stichting Nicolaas– en Paulusparochie o.v.v. 
Misintentie en de gewenste naam. 
 

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)  
in een envelop met vermelding “misintentie”. 
 

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar: 
Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend 
Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com 

 

 
 

 

 


