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Misintenties 
Wilt u een aankondiging in het parochieblad  

KONTAKT voor de maand oktober 2022?  
 
 
 
 
 
 

Geef dit dan uiterlijk door voor  
donderdag 15 september as. 
aan het parochiesecretariaat  

bureau@xaverius.nl 

UITNODIGING 
De parochieraad nodigt alle vrijwilligers van de parochie uit 

voor een gezellige middag op zondag 2 oktober 2022.  
Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom in  

het parochiecentrum voor een hapje en een drankje.  

De middag zal muzikaal omlijst worden.  

Rond 17.30 uur bieden wij u een warm en koud buffet aan. 

 

Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. 

Noteert u alvast deze datum in uw agenda 

2 OKTOBER 2022, vanaf 14.00 uur in het parochiecentrum. 

 

Na een lange Corona onderbreking hopen we u dan weer  

te mogen begroeten!  

 

Met vriendelijke groet, 

Uw Parochieraad 
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Vieringen in de maand september 2022 
 
Week 35 
Weekend 03 & 04 september   

Zondag 04 september (Zie ook blz. 15 & 16) 
  
10.00 uur:  Byzantijnseviering     
Voorganger: Pater P. Peelen  
Koor:   Byzantijns 
Lector/trice:  Mevrouw J. Weijens 
  
Intenties: Ria Brinkkemper 
  Antonius Gerhardus Lesscher 
  Perpétua Martha Maria Botman-Verheijen 
  Overleden ouders Mol-Bakker   
 
Week 36 
Weekend 10 & 11 september  

Zondag 11 september   (Deze viering komt te vervallen zie blz: 4) 
 
10.00 uur:  Woord en Communieviering     
Voorganger: Diaken J. Post 
Koor:   Geen     
Lector/trice: Mevrouw J. Weijens  
   
Intenties:  Marjan Köster 
  Frans van Langen 
  Antonius Gerardus Lesscher 
  
Week 37 
Weekend 17 & 18 september  

Zondag 18 september  (Lees ook op blz. 13) 

 
10.00 uur:  Woord en Communieviering     
Voorganger: Diaken W. Zürlohe 
Koor:   Geen 
Lector/trice: Mevrouw Sonja van Dansik 
  
Intenties: Antonius Gerardus Lesscher   
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Week 38 
Weekend 24 & 25 september  

Zondag 25 september  
 
10.00 uur:  DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)

Voorganger: Groep Grootebroek  
Koor:   St. Caecilia 
Lector/trice: Eigen  
  
Intenties:  Antonius Gerardus Lesscher   

Week 35 

Vrijdag 02 september 2022  
10.30 uur : St. Nicolaas Voorganger dominee C, Hanemaayer 
10.15 uur : Overvest  Voorganger de heer J.C. de Boer 

Donderdag 08 september 2022  
10.15 uur : Herfstzon  Voorganger dominee J. Borst 
 
Week 36 

Vrijdag 09 september 2022  
10.15 uur : Westerhof  Voorganger Diaken W. Zürlohe 
 
Week 37 

Vrijdag 16 september 2022  
10.30 uur : St. Nicolaas Voorganger dominee B. Jonker- Voort 
10.15 uur : Overvest  Voorganger dominee J. Hooiveld 
 
Week 38 

Donderdag 22 september 2022  
10.15 uur : Herfstzon  Voorganger mevrouw C. Wubbema 

Vrijdag 23 september 2022  
10.15 uur : Westerhof  Voorganger de heer B. de Jong  
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MEDEDELING!!! 
De woord- en communieviering op zondag 11 september 
vervalt in onze parochie i.v.m. het afscheid van kapelaan 
Javier Acuña.  

U wordt van harte uitgenodigd naar de eucharistieviering  
in Lutjebroek te komen om daar afscheid van hem  
te nemen. 

In memoriam Kees Duijn. 
In de laatste dagen van juni werden de broers en zussen van 
Kees opgeschrikt door het plotseling overlijden van hun oudste 
broer na een noodlottig ongeval.  
In het ziekenhuis is Kees overleden  
Op vrijdag 1 juli hebben de broers, zussen, familieleden  
en vrienden afscheid genomen van Kees. In de uitvaartviering 
werd stil gestaan bij de grote waarde die Kees heeft gehad  
in het gezin Duijn.  
Kees had een zeer groot hart en stond altijd voor anderen klaar. 
Hij cijferde zichzelf weg om anderen te helpen.  
Op muziekgebied, accordeon en drums was hij een autodidact,  
hij bespeelde de instrumenten zonder bladmuziek.  
Kees was gek op zijn moeder en zijn verdriet was groot  
toen moeder overleed.  

Wij hebben Kees geëerd als Godsscheppingswerk.  
Gods liefde was in hem vlees en bloed geworden  
en dat zullen we missen. Kees is begraven bij zijn moeder zodat 
de innige band tijdens hun leven na hun dood weer herenigd 
mocht worden.   

Kees rust zacht, rust in vrede. 

Wim Zürlohe, diaken  
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Afscheid van onze koster Hessel 
Helemaal precies was het niet meer na te gaan. Maar 

na het raadplegen van het jubileumboek van onze  

parochie, en een gesprek met de andere kosters  

kwamen we toch al vrij snel tot de conclusie dat Hessel 

minimaal 40 jaar koster is geweest in onze parochie. 

Waarvan zeker 10 jaar met de eretitel van:   

   “hoofdkoster”.  

Daarnaast heeft hij zich ook op andere gebieden  

verdienstelijk gemaakt binnen de parochie. Zo was hij  

in het verleden ook lid van de Vormselwerkgroep, en de 

PCI. Het was dan ook niet meer dan terecht dat Hessel tijdens  

de Kerstvieringen van 2014 de Xaveriusspeld ontving. 

 

Ooit is hij als jonge koster begonnen onder de bij sommige  

parochianen nog wel bekende koster Spoek. Al snel ontpopte hij  

zich tot de technische man binnen het team. Hessel had een grote 

voorliefde voor de nieuwste technische snufjes, en probeerde dan 

ook vaak om deze in de kerk te gebruiken. Hij zag daar altijd direct 

mogelijkheden in. Maar ook bij hem thuis was vrijwel alles op  

afstand te regelen en te bedienen, zo vertelde hij mij eens.  

Ook met de levende kerststal, die we in het verleden om het jaar  

opbouwden voor 1e Kerstdag, was Hessel een van de drijvende 

krachten. Het was altijd een flinke klus, maar het resultaat was  

er dan ook naar. 

 

Zo’n 10 jaar geleden werd duidelijk dat we onze oude kerk  

noodgedwongen moesten gaan verlaten. En aan ons nieuwe  

kerkgebouw moest heel veel gebeuren voordat het geschikt zou zijn 

om te gebruiken als kerk. Ook bij deze verbouwing was Hessel nauw 

betrokken. De huidige indeling van het gebouw is mede door zijn  

inbreng tot stand gekomen. In deze periode overleed zijn zoon.  

Hessel stortte zich hierna vol op de werkzaamheden in ons gebouw. 

Maandenlang was hij vrijwel elke dag aanwezig. Na de verbouwing 

werden de gewone werkzaamheden weer opgepakt.  
        (Lees verder op blz. 7) 
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Parochieagenda 
Woensdag 28 september 
 
10.00 uur:   Woord en Communieviering 
Voorganger:  Diaken W. Zürlohe 

Hessel was voor veel zaken het aanspreekpunt, en delegeerde  

de werkzaamheden van de kosters op de woensdagmiddag.   
         

Tijdens een overleg met de kosters nu ongeveer 10 maanden geleden 

openbaarden zich de eerste klachten. Op het oog nog relatief  

onschuldig. Maar na onderzoek bleek al snel dat het niet goed was. 

Kwaadaardig, agressief en terugkerend waren de termen die keihard 

binnenkwamen bij ons allemaal. Er was geen hoop meer.  

We zijn dankbaar dat we afscheid van Hessel mochten nemen  

op zaterdag 20 augustus 2022 in onze kerk. Zijn tweede thuis.  

 

Het overlijden van zijn zoon Albert in 2015 heeft Hessel erg  

aangegrepen. Hij sprak daar vaak over, en kon er geen vrede mee  

hebben. Hij vond veel troost in het nummer “Afscheid van een vriend” 

van Clouseau vertelde hij. Iedereen die het nummer kent zal het  

onmiddellijk begrijpen. Vooral het eerste couplet is veelzeggend  

en treffend: 

Alles is voorgoed gedaan 

Als jij er klaar voor bent 

‘k heb aan je zijde gestaan 

Oh God, ik heb je graag gekend 

Ik blijf nu hier, jij gaat naar daar 

En daar is niet zo ver van hier 

We spreken af, ik weet niet waar 

En daar ontmoeten we elkaar 

 

Dank je wel Hessel voor al het werk wat je gedaan hebt voor onze kerk. 

Rust zacht. 

    Namens de Parochieraad 

    Hans Molenaar 
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EVANGELISATIE 
 
Onze dierbare Kerk, 
zoals trouwens alle 
kerken in deze 
tijden, staat voor een 
geweldige uitdaging: een nieuwe 
toekomst tegemoet te gaan. Het zal 
totaal anders zijn dan in het recente 
verleden: minder kerkleden, minder 
gebouwen, minder relevantie in het 
openbaar leven en ook minder 
macht. Dit alles hoeft geen ramp te 
zijn, de Kerk is tenslotte van de 
Heer en niet van ons mensen. Dit 
beseffen is al een goede stap 
richting de toekomst. 
 
Een veranderende Kerk in een snel 
veranderende wereld. Wat kan die 
Kerk nog doen in deze situatie? 
Wat is haar missie, haar opdracht? 
Dat horen we al jaren, en nog 
sterker sinds de tijd van de heilige 
paus Johannes Paulus II. De eerste 
taak van de Kerk is de 
evangelisatie, de verkondiging van 
de Blijde Boodschap van Jezus, de 
verspreiding van het goede nieuws 
van Gods liefde voor alle mensen.  
 
Als gelovige christenen hebben we 
zeker nog iets te zeggen in deze 
tijd! Door het geloof dragen we in 
ons leven een schat met ons mee. 
En dat is ook waar de mensen van 
deze tijd uiteindelijk naar op zoek 
zijn: een antwoord op de diepe 
wensen van hun hart, een ervaring 
van Gods liefde, een ontmoeting 
met de bevrijdende boodschap van 

de Heer. Dat is wat evangelisatie 
dan ook uiteindelijk is. Ons 
getuigen, ons dienen, ons vieren, 
ons onze naaste nabij zijn. Als dit 
door ons geloof en onze liefde 
geïnspireerd wordt, dan is dat 
evangelisatie. 
 
Ik hoop daarom dat wij allen, leden 
van onze parochiegemeenschap, 
ons blijven laten inspireren door  
het evangelie. Dit kan natuurlijk op 
allerlei manieren. Eén daarvan zijn 
de geloofsavonden die dit jaar voor 
de tweede keer worden gehouden 
in de Koepelkerk van Hoorn. Het 
zijn vrij toegankelijke avonden, 
open voor iedereen, waar de Blijde 
Boodschap van het Evangelie 
weerklinkt en over de belangrijke 
vragen van ons leven wordt 
gesproken. Dat is vanaf 19 
september a.s. elke maandag-  
en vrijdagavond van 20.00-21.00 
uur gedurende enkele weken. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Ik hoop dat wij een evangeliserende 
parochie kunnen zijn, in welke vorm 
dan ook. Een gemeenschap die niet 
gericht is op zichzelf maar 
openstaat voor de zoekende mens 
van deze tijd. 
 
Hartelijke groet 
 
Pastoor Samuel 

https://www.bing.com/images/search?q=animaties+plaatjes+kerk&id=ED643582DFC34D75D7B8F72487CBB06DCB3D3BBC&FORM=IQFRBA
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Beste parochianen, 
 
De reden waarom ik u vandaag schrijf, is voor velen van u al bekend, 
voor anderen zal het een verrassing zijn; per 1 oktober ga ik u 
verlaten en begin ik in een andere parochie mijn dienst als priester. 
Via deze weg wil ik bedanken voor al het goede dat u voor me gedaan 
hebt. Het zijn - sinds mijn benoeming op 1 oktober 2019 - drie jaren 
geweest vol nieuwe ervaringen. Ik heb in de periode veel van u 
geleerd. Ik bewonder uw eerlijkheid en openheid. Het heeft mij erg 
geholpen. Het was ook een periode die gekenmerkt werd door  
de Covid-19 pandemie die alles in het leven anders maakte dan we 
gewend waren. Het was een moeilijke tijd. Vooral bij de uitvaarten, 
maar toch zijn we erin geslaagd om met een klein aantal mensen,  
op een goed en christelijke manier afscheid te nemen van hen die  
ons dierbaar waren. 
De live-streaming was ook een gelegenheid om parochianen te 
bereiken die de H. Mis niet konden bijwonen, en misschien was het 
ook een manier om de liturgie weer opnieuw te beleven. 
Bij jullie, in Westfriesland ZO!, heb ik geleerd om mijn eerste stappen 
te zetten als priester van de Katholieke Kerk. Een prachtige taak,  
die mijn hart met vreugde vult. U hebt mij de gelegenheid gegeven  
om binnen te treden in uw leven en u hebt mij toegestaan u het 
nieuws te verkondigen dat het hart van de mens verandert: de 
onvoorwaardelijke liefde van God, geopenbaard in Jezus Christus, 
onze Heer. Natuurlijk zou dit niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp 
van vele mensen, want God handelt niet met een toverstaf vanuit  
de hemel. Eerst en vooral was er het pastoresteam die mijn eerste 
stappen als priester heeft begeleid. Een beginnend priester heeft  
een taak, die groter en moeilijker is dan menigeen zich kan 
voorstellen! Gelukkig waren er ook parochianen die mij steunden door 
met mij te praten en naar mij te luisteren. En het parochiebestuur die 
van een afstandje mijn werk wist te steunen en te waarderen. 
Ik zou willen besluiten met een groet aan elke parochiaan die zijn 
huis, zijn leven, zijn hart wist open te stellen... voor deze beginnende 
Chileense kapelaan, die pas van de opleiding naar Westfriesland ZO! 
kwam. Ik wens u als altijd de vrede van Christus toe en ik beloof u in 
mijn gebeden te gedenken, opdat u de oneindige liefde van God dag 
na dag mag ervaren. 
 
Ook vanuit mijn nieuwe werkplek blijf ik nog betrokken bij de regio 
Westfriesland ZO!                                         (Lees verder op blz. 10) 
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Het jongerenpastoraat van ons bisdom heeft een nieuwe impuls 
nodig. Ik nodig  u uit om onze jongeren aan te moedigen om deel te 
nemen aan de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in 2023 in Portugal. 
Het biedt hen een unieke kans om samen met miljoenen andere 
jongeren het geloof op een eigentijdse manier te beleven. 
Voor nu vraag ik u te bidden dat alle jonge mensen die de Heer roept, 
een onvergetelijke ervaring mogen beleven. Op dezelfde wijze vraag 
ik u mij te gedenken in het gebed, opdat ik de zending die de Heer  
mij heeft toevertrouwd, mag voortzetten. 
 
Met een hart vol dankbaarheid  
wens ik u Gods zegen toe,  
Javier Acuña, Kapelaan. 

Aan alle parochianen van de parochies  
in regio Westfriesland ZO! 
 
Administrator Samuel Marcantognini heeft aan  
het parochiebestuur van de regio meegedeeld  

dat medio september 2022 pastor Javier Acuña onze regio zal 
verlaten. Er komt een nieuwe priester voor terug. 
 
De nieuwe priester heet Andrea Geria, Italiaan, hij is geboren op  
10 september 1985 en tot priester gewijd in Haarlem op 30 mei 2015. 
Sinds zijn wijding is hij kapelaan in de regio Gooimeer, woonachtig in 
de pastorie van Blaricum. Andrea komt medio september bij Samuel 
wonen in de pastorie van Zwaag. 
 
Hij krijgt een benoeming als "pastoor in solidum" , samen met Samuel, 
voor Hoorn en Westfriesland ZO!. Bisschop Hendriks komt hem 
installeren op zondag 25 september om 10 uur in de Koepelkerk van 
Hoorn. Vanaf het weekend daarop (1/2 oktober) kan hij ingeroosterd 
worden in Westfriesland ZO; hij hoeft dan niet opnieuw geïnstalleerd  
te worden maar een "presentatie" of voorstelviering is wel mogelijk. 
Met de komst van Andrea verandert de benoeming van Samuel  
in Westfriesland ZO! van "administrator" tot "pastoor-moderator". 
Zo zijn straks Samuel en Andrea allebei pastoor voor 50% in Hoorn  
en 50% in Westfriesland ZO. 
        (Lees verder op blz. 11) 
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Javier zal de plaats van Andrea innemen in de regio Gooimeer. 
De wens van Javier was om op zondag 11 september  
(tweede verjaardag van zijn wijding) zijn afscheid te vieren.  
Dit zal in de kerk van Lutjebroek gebeuren. 
 
Binnen onze regio is het nieuws van de wisseling in het weekend  
van 2 en 3 juli algemeen bekendgemaakt tijdens de vieringen  
in dat weekend. 
Andrea zal net als Javier voorgaan in alle parochies in onze regio.  
 
Gerard Lakeman 
(vicevoorzitter PB) 

Maria ten Hemelopneming  

Verering 
Het katholieke 
geloof stelt als 
een dogma 
dat Maria in 
de hemel 
werd 
opgenomen 
en bij Jezus 
Christus is , 
haar goddelijke 
zoon. Maria zou 
Koningin moeten worden 
genoemd, niet alleen vanwege 
haar Goddelijke Moederschap  
van Jezus Christus, maar ook 
omdat God haar een uitzonderlijke 
rol heeft gegeven in het werk van 
eeuwig heil .  

Het rooms-katholicisme gebruikt  
de liturgische Latijnse uitdrukking 
Ora Pro Nobis, “  wat “bid voor ons 
“ betekent , en leert aanhangers 
niet om heiligen te aanbidden, 
maar vraagt (vragen is een vorm 

van gebed) die heiligen om voor 
hen te bidden. De encycliek Ad 
Caeli Reginam stelt dat Christus 
als Verlosser Heer en Koning is. 
De Heilige Maagd is Koningin, 
vanwege de unieke manier waarop 
ze hielp bij onze verlossing , door 
haar eigen wezen te geven, door 
Hem vrijelijk voor ons aan te 
bieden, door haar bijzondere 
verlangen en smeekbede voor,  
en actieve interesse. Maria werd 
gekozen als Moeder van Christus 
om te helpen Gods plan voor de 
verlossing van de mensheid te 
vervullen; De katholieke kerk 
vereerde vanaf de vroegste tijden 
de koningin van de hemel, volgens 
Pius XII: 

Vanaf de vroegste tijden van de 
katholieke kerk heeft een christelijk 
volk, of het nu in triomf of meer in 
het bijzonder in tijden van crisis is, 
smeekbeden en hymnes van lof  
en verering tot de koningin van  
de hemel gericht  

                        (Lees verder op blz. 12)  
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en nooit is die hoop die zij 
plaatsten, aan het wankelen 
geweest in de Moeder van de 
goddelijke Koning, Jezus Christus; 
noch heeft dat geloof ooit gefaald 
waardoor ons wordt geleerd dat 
Maria, de maagdelijke moeder van 
God, met de zorg van een moeder 
over de hele wereld regeert, net 
zoals ze in hemelse zaligheid wordt 
gekroond met de glorie van een 
koningin.  

Het koninginnenschap van Maria 
wordt herdacht in de laatste van  
de glorieuze mysteries van de 
heilige rozenkrans - de kroning van 
de Maagd als koningin van hemel 
en aarde. Parochies en 
privégroepen verwerken en kronen 
vaak een beeld van Maria met 
bloemen. Dit wordt vaak een  
"mei-kroning" genoemd.  
Dit ritueel kan worden gedaan op 
plechtigheden en feesten van de 
Heilige Maagd Maria, of andere 
feestelijke dagen, en biedt de Kerk 
de kans om na te denken over 
Maria's rol in de heilsgeschiedenis.  

Verdieping  
Laatst op het parkeerterrein bij de 
Vomar hoorde ik achter mij “mama” 
ik keek om en zag een moeder en 
haar zeer jonge dochter achter mij 
richting Vomar gaan. Ik bemerkte 
dat er een zekere emotie was bij 
het horen en zien van dit moment. 
En dan realiseer je dat er een 
bijzondere band is tussen moeder 
en kind. Niets afdoen aan de 

vaders en hun goede zorgen.  
Ik denk dat het een oer-reactie is bij 
veel mensen, we worden geraakt . 
En we herinneren onze eigen 
moeder want zij is het die ons het 
leven heeft geschonken. In mijn 
situatie nog speciaal omdat mijn 
moeder er bijna in gebleven was 
maar gelukkig herstelde ze en bleef 
in leven. En die bijzonder band van 
een moeder met haar kinderen 
speelt ook bij Maria. Als moeder 
van Jezus en ook als ons aller 
moeder.   

Misschien dat er daardoor altijd 
kaarsjes branden in alle kerken  
en bedevaartplaatsen bij Maria. 
Kaarsjes die worden aangestoken 
en neergezet met een verzoek aan 
Maria. “Maria geef kracht aan mijn 
zoon”, “Maria help mij om weer 
optimistisch in het leven te staan”, 
“Maria sta ons bij in alle nood”, 
maar ook denk ik “Maria bedankt 
dat U er was en mijn voorspraak 
was”. Want dat is waarom wij ons 
tot Maria wenden:  ze helpt ons en 
staat ons bij. En ik denk dat we dat 
voornamelijk aan Maria vragen 
omdat zij dichtbij ons staat. Maria is 
een gewoon mens, een gewone 
vrouw. Ook zij kende geluk en 
ongeluk, vreugde en verdriet.  
Maar ondanks alles bleef zij trouw 
en bleef zij geloven. Nee haar 
geloof en trouw bleven haar hele 
leven sterk ook toen haar kind  

       (Lees verder op blz. 13) 
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geboren moest worden in een 
stal, ook toen zij moest vluchten 
naar Egypte, ook toen Jezus 
achterbleef in de tempel als 
twaalf jarige en tenslotte ook toen 
haar Zoon aan het kruis werd 

genageld en stierf. Ik denk dat wij 
daarom tot Maria bidden en steun 
vragen omdat zij ons haar 
voorbeeld heeft gegeven. 

 
Diaken Wim Zürlohe 

Hessel Plukkel 

Elders in dit Kontakt leest u een “In 
Memoriam” over onze hoofdkoster Hessel 
Plukkel die ons helaas is ontvallen. 

 

Om Hessel nog één keer in het licht te zetten, het licht wat 
hijzelf zo vaak heeft aangestoken, nodigen wij 

u uit de Woord- en Communieviering op  
 zondag 18 september  
      om 10.00 uur bij te wonen. 

Tijdens deze viering zal Hessel speciaal 
worden herdacht tijdens de gebeden en zal     

 zijn naam worden bijgeschreven in het boek 
   van de overledenen, er zal een blad met zijn 
naam in de gedachtenisboom worden geplaatst en daar een jaar 
blijven hangen.  

Diaken Wim Zürlohe is de voorganger in de Woord- en 
Communie viering en na afloop is er gelegenheid nog even na 
te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 

U bent van harte welkom! 
Parochie St. Franciscus Xaverius 
Gré Gobes-Dekker 
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Uitnodiging voor  
de Woord- en Communieviering op 

woensdagochtend 28 september  
om 10.00 uur.  

 
Na de zomer starten we weer met de vieringen op de 
woensdagochtend, houdt u het Kontakt in de gaten  
voor de volgende data. 
 

Diaken Wim Zürlohe zal op 28 september voorgaan in  
de Woord- en Communieviering.  
 

Lc. 9, 57-62 
Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat. 

 

U bent van harte welkom!  
Na afloop drinken we met elkaar weer  
een kopje koffie of thee. 
 

Tot ziens op 28 september! 

Vrijdag 17 september as. 
is het de geboortedag van 

Kapelaan Peter Piets! 
 

Van harte gefeliciteerd Peter met uw verjaardag namens  
alle parochianen van de St. Franciscus Xaverius kerk. 
We wensen u een fijne / gezellige dag. 

https://www.bing.com/images/search?q=animaties+plaatjes+kerk&id=ED643582DFC34D75D7B8F72487CBB06DCB3D3BBC&FORM=IQFRBA
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U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de 
 

BYZANTIJNSE VIERING 
OP ZONDAG 4 SEPTEMBER OM 10.00 UUR 

 
Pater Peter Peelen sj geeft onderstaand een stukje uitleg over deze 
bijzondere viering. Na afloop kunnen we onder het genot van een 
kopje of thee even napraten. 
 

 Door emigratie van Grieks-katholieken naar ons land na de Tweede 
Wereldoorlog zijn er in de Katholieke kerk van Nederland kapellen 
opgericht voor de zogenaamde byzantijnse liturgie. 
Dit is een van de negen riten binnen de Rooms Katholieke Kerk.  
Het bestaan van de Byzantijnse liturgie binnen de grote katholieke 
kerk maakt duidelijk dat deze kerk werkelijk “katholiek” is,  
dus Algemeen. Namelijk rijk aan verschillen van geloofsbeleving  
en spiritualiteit binnen het ene apostolische geloof. 
 

Onze gemeenschappen en koren zijn voor velen van diverse  
herkomst een geestelijk thuis. De Byzantijnse liturgie is voor hen  
de beste manier om de persoonlijke verbondenheid met het Mysterie 
van God te beleven. 
 

* In de ritus ligt een grote nadruk op het Goddelijke Mysterie. In het 
hoofdgebed bidt de priester: Gij zijt onze God, niet in woorden  
te vangen, in onze gedachten niet te vatten, met onze ogen kunnen 
wij U niet zien, ons verstand kan U niet peilen… 
* De liturgie van Johannes Chrysostomos, die de gemeenschappen 
bij de meeste vieringen volgen, is tot in detail voorgeschreven.  
Er is relatief weinig ruimte voor een priester om er zijn persoonlijke 
stempel op te drukken. Daardoor ligt de nadruk op het heilige,  
dat uitstijgt boven het individuele en het alledaagse. 
* De priester spreekt de gelovigen niet toe, maar richt zich samen met 
ons tot het Heilige. Zo is hij letterlijk een voorganger. 
* De hele viering wordt gezongen en gereciteerd. De zang heeft geen 
illustratieve functie, maar is een manier om te bidden. 
 Eigenlijk is de viering een voortdurende dialoog tussen alle           
aanwezigen. We zijn geen toeschouwer maar deelnemer.                                                                         
* In elke viering zijn Iconen te zien. Met die iconen geven we aan dat 
we met onze aardse viering deelnemen aan de Hemelse viering. 
  Ieder mens is een icoon; geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. 
                                                                              (Lees verder op blz. 16) 



16 

 

* Byzantijnse vieringen spreken de mens in al zijn zintuigen aan: 
door de kleurrijke iconen, de geurende wierook en het melodieuze 
gezang. 
 

(En ja, de vieringen duren een half uur langer dan gebruikelijk.  
De tijd valt eigenlijk een beetje weg. Voor mijzelf (Pater Peter)  
duurt de dienst gevoelsmatig tien minuten!)  
 

Vader/Pater Peter Peelen sj 
Het Hoorns Byzantijns Koor.   

 
 
 
 
 
 
 
De vakantie zit er alweer bijna op 
maar voordat de vakantie begon 
zijn we nog op koorweekend 
geweest en wat hebben we 
genoten! Op vrijdagavond gingen 
we met de bus naar Otterlo, 
uiteraard inclusief 
moppentappen via de microfoon. 
Bij aankomst had al snel 
iedereen zijn of haar bed 
gevonden en opgemaakt en 
werd de kampeerboerderij 
ontdekt. Later op de avond 
hebben we het kampvuur 
aangestoken en marshmallows 
geroosterd. Op zaterdag stond 
een trommel workshop op het 
programma waarbij we eerst zelf 
een trommel gingen maken en 
daarna met z’n allen gingen 
trommelen. In de middag hebben 
we een spelletjescircuit gedaan 
en in de avond kon de bonte 

avond uiteraard niet ontbreken! 
We hebben vele leuke optredens 
gezien, dans, zang en zelfs 
goochelen kwam voorbij.  
Op zondag vertelde Jacintha een 
verhaal, maar daarbij moest je 
wel goed opletten want als de 
cijfers op jouw bingo kaart in het 
verhaal voorkwamen moest je 
die afstrepen. BINGO! Daarna 
was het alweer tijd om met de 
bus naar huis te gaan. Het was 
een super leuk weekend, een 
erg goede afsluiting van het 
seizoen. 
 
En dan begint nu het nieuwe 
seizoen weer, in september nog 
even alleen met repeteren.  
In oktober zingen we ook weer  
bij een viering, hopelijk tot dan! 
 
Namens het 
bestuur  
van 
Sunshine, 
Lisanne 
Brozius 
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Gemengd koor St.Caecilia 
 
Precies op de dag dat deze Kontakt uitkomt, namelijk 1 september, 
zingen we in de Zuiderkerk. Vanaf 15.00 uur. U kunt er dus nog bij zijn. 
Althans we repeteren daar, zingen gaan we proberen want voor de 
meesten van ons is het de eerste keer in een ruimte met akoestiek.  
Het is bedoeld als een uitje voor de koorleden om eens iets anders  
met elkaar te doen. En waarom dan niet terug naar de jaren 60 toen  
er sprake was van oecumene in een poging tot groei naar religieuze 
eenheid. De kerken deden toen meer samen leek het dan in de huidige 
tijd. Elk kerkgenootschap heeft zich inmiddels weer wat achter de eigen 
muren teruggetrokken. Er veranderde veel in de rooms katholiek kerk 
destijds. De missen werden Nederlands, de priesters keerden zich naar 
de gelovigen en er waren beatmissen geïnspireerd door de beatmuziek 
en de hang naar vrijheid in die jaren. Er was geen verplichting meer tot 
kerkbezoek dus men zocht naar andere manieren om volk binnen te 
krijgen. Maar verschillende geloofsgemeenschappen kwamen ook bij 
elkaar over de vloer, de oecumene. Zo werd onze eigen kerk aan de 
Westerstraat in 1967 gerenoveerd en Bisschop Pastoor ehhh ik moet 
natuurlijk zeggen Pastoor Bisschop celebreerde de H.Mis zelfs enige tijd 
in de Zuiderkerk. Genoemd naar de martelaar en heilige Pancratius.  
Die kerk is best wel oud hoor. De plafondschilderingen van Bijbelse 
taferelen zijn aangebracht in 1484 en dateren dus uit de katholieke 
periode. Na de Reformatie (de beeldenstorm) was de kerk in handen 
gekomen van de protestanten. De kerk dus waarin we nu hebben 
gerepeteerd voor een handjevol toeristen. Wie weet wat de toekomst 
ons zal brengen. De ‘kerk’ moet eigenlijk weer groeien naar een 
gemeenschap waar je deel van wilt uitmaken. Wat dat nog in de weg 
staat is de groei van het aantal minderheden in ons land. Veel mensen 
hebben het gevoel dat hun bestaan onvoldoende wordt erkend.  
Dat geldt voor alle minderheden en misschien wel voor 17 miljoen 
mensen. Er is echter ook een verlangen naar Maria in de huidige tijd.  
 
                 (Lees verder op blz. 18) 
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Vroeger hadden we een zondag op 15 augustus bij Maria ten 
hemelopneming. Maar we zullen de protestanten niet plagen door een 
Marialied in hun kerk te zingen. Hoewel, steeds meer protestanten zijn 
benieuwd naar die Maria. De nieuwe spirituele mens zoekt mystiek, 
contemplatie, devotie en inkeer. Maria kan daar bij helpen.  
Als voormalig misdienaar heb ik een zwak voor rooms katholieke 
rituelen. De laatste sacramenten zijn een goede manier om de laatste 
ogenblikken te vergemakkelijken. Dan denk ik daarbij ook aan Hessel. 
Tijdens onze repetities zullen we in gedachten zijn bij onze koster 
Hessel. Hij was vele jaren het gezicht van onze kerkgemeenschap.  
We gaan hem missen. Veel sterkte voor de familie die deze bijzondere 
mens moet missen. 

Ari 

 
 
 
 

 
Dag Allen, 
 Het product voor de maand 
september is pasta gericht.  
De voorraad betreffende de 
pasta artikelen slinkt mede  
doordat er ook meer klanten  
zijn ingeschreven bij  
de voedselbank. 
 
Het gaat o.a. 
Spaghetti, 
Macaroni, 
Spaghetti/Macaroni Mix 
Mie 
Pasta Saus 
Spercibonen in Pot 
Wortelen/doperwten in Pot 

Vriendelijk dank voor jullie 
maandelijkse inzet voor de 
voedselbank.  
Wij zijn dankbaar 
dat de kerken zich willen  
inzetten om  
de voedselpakketten  
te helpen vullen. 
  
Veel dank hiervoor, 
Met vriendelijke groeten, 
Han  
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“DAMES, VANAVOND EVEN GEEN 

CRISIS MAAR ONBEZORGD  

VAN MUZIEK GENIETEN !  

U weet het vast nog wel: vorig seizoen  

was er weinig mogelijk i.v.m. de 

coronacrisis. Nu is het weer een tijd vol  

zorgen en crisis, teveel om op te noemen 

maar het werkt wel door in ons hoofd en in onze portemonee. 

Hoog tijd dus om even de zorgen opzij te zetten en met ons een 

gezellige, muzikale avond mee te maken. Wij hebben op 

MAANDAG 19 SEPTEMBER de “Dutch Vocals” uitgenodigd. 

Voor de pauze  muziek uit de jaren ’60 – ’70  en na de pauze 

rood/wit/blauwe muziek. 

De zaal in de Nieuwe Doelen gaat open om 19.30 uur en om 

20.00 uur begint het optreden. 

Dus dames, deze avond heeft u gewoon nodig ! U kunt ook een 

introducé meenemen voor € 5,--.  

Graag zien wij u weer tegemoet! 

Met vriendelijke groet, het bestuur van het Vrouwengilde 

Enkhuizen. “ 
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WALK OF PEACE Enkhuizen 
zondag 25 september 2022 
14.00 uur tot 16.30 uur. 
  
Dit jaar wordt voor de vierde keer in 
Enkhuizen de Walk of Peace georganiseerd tijdens de Vredesweek.   
De Walk of Peace is een wandeling in, van en voor Vrede.  
Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks 
verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen. 
De organisatie ligt bij de Raad van Kerken en Stichting ‘4 en 5 mei 
anti-discriminatie comité Enkhuizen’. Er wordt samengewerkt met 
o.a. Taalcafé, Vluchtelingenwerk (groep Enkhuizen), Jeugdbelangen, 
Hertenkamp Enkhuizen en Gemeente Enkhuizen. 
 

Het landelijke jaarthema voor 2022 is ‘Generatie Vrede’ 
Zie: vredesweek.nl/walk-of-peace 
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. 

 
Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom bij ‘Hertenkamp Enkhuizen’  
met koffie, thee, limonade, wat lekkers en muziek. Voor we de 
wandeling starten, zal om 14.00 uur burgemeester Eduard van 
Zuijlen een korte toespraak houden.  Naast het landelijke jaarthema 
‘Generatie Vrede’ is er  ook aandacht voor de inmiddels voor velen 
bekende 4 V’s van ‘1572, geboorte van Nederland’ te weten Vrijheid, 
Verbondenheid, Verdraagzaamheid en Verscheidenheid. 
            (Lees verder op blz. 21) 

http://vredeweek.nl/walk-of-peace
http://vredeweek.nl/walk-of-peace
http://vredeweek.nl/walk-of-peace
http://vredeweek.nl/walk-of-peace
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Onze stadsomroeper zal in vol ornaat ons leiden langs diverse 
plekken in de stad, waar tijd is om o.a. te luisteren naar een verhaal 
van een oorlogsveteraan, naar muziek en Kaatje Stip zal de 
kinderen vermaken bij diverse activiteiten. 
Rond 16.00 uur zijn we terug bij ‘Hertenkamp Enkhuizen’ waar men 
nog wat na kan praten. Om 16.30 uur sluiten we de wandeling 
officieel af. 
 
Doet u/doen jullie ook mee? 
Mooi om door te geven aan mensen in uw omgeving, zoals buren, 
vrienden, familie enz. Iedereen is welkom om  mee te lopen,  
waar ook vandaan, jong en oud. 
 
Natuurlijk mag u wat lekkers meenemen, zodat we kunnen genieten 
van hapjes (hartig en zoet) uit diverse culturen,  
dus ook de Nederlandse. 
Kinderen kunnen thuis een vredessymbool en/of tekst maken  
en deze meedragen tijdens de wandeling. 
 
Meer informatie volgt via plaatselijke kranten en social media. 
  

Graag tot ziens op zondag 25 september! 
 
Namens de werkgroep, 
Louise Kooiman en 
Dieneke van Tongeren-Schuijt 
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Op zondag 2 oktober 2022 speelt Peter 
Vermaat zijn voorstelling: Titus, held of 
heilige? Een theatrale en poëtische 
vertelling over het leven van Titus Brandsma. 
 
Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt 
verklaard. Het is de eerste keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal 
weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd.  
In een theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt 
Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 
geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 
1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het 
verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van 
het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde 
mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van 
een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de 
naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend 
tot op de dag van vandaag.  
Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen 
ging hij naar het kleinseminarie van de franciscanen om zich 
vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de 
kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in 
Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk 
hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de 
Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen in conflict. De directe 
aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen te 
bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen. 
Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na wat 
omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een 
voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het 
levensverhaal van deze religieus bewogen man. 
 
Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker.  
In deze voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke 
poppen en objecten. Zie ook: https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus. 
Waar:       Laurentiuskerk, Streekweg 216 Hoogkarspel 
Wanneer: Zondag 2 oktober 2022 om 15.00 uur. 
Reservering:  
poppenspeler-theatermaker 
Menamerdyk 6,  9037 JV Slappeterp 
Tel. 0518 – 451751 / 06 5161 9965 
email: peter@petervermaat.nl / www.petervermaat.nl 
 

https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus
mailto:peter@petervermaat.nl
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Inleveren kopij Kontakt nr. 10: vóór dinsdag 25 oktober 2022 om 12.00 uur 
naar het e-mailadres van de redactie: kontakt@xaverius.nl 
 
Nr. 10 geldt voor de periode van 30 september tot 04 november 2022               
(= 1 maand) 
 
Voor het jaarrooster 2022:  zie  www.xaverius.nl   
(‘kontakt’ >‘inleveren kopij’) 

Naam Telefoon Email 

Parochie St. Franciscus Xaverius 
Parochiecentrum/secretatriaat 
Kwakerspad 3, 1601 AS Enkhuizen 

 
 
0228-312952 

 
 
bureau@xaverius.nl 

Kapelaan: Peter Piets 06-57918746 Lambertusz95@ 
gmail.com 

Diaken: Wim Zürlohe 0228-543287 w.zurlohe@quicknet.nl 

Secretaris: Dhr. Hans Molenaar 
Meeuwenlaan 6, 1602 NC Enkhuizen 

 
0228-317161 

 
bestuur@xaverius.nl 

Penningmeester: Dhr. Cees Molenaar 
Havenweg 25, 1601 GA Enkhuizen 

 
0228-313280 

penningmeester@ 
Xaverius.nl 

Aktie Kerkbalans:  kerkbalans@xaverius.nl 

Ledenadministratie: 
Dhr. Ton Endhoven 
Mevr. Lydia Zijlstra 

 
06-22918712 
0228-314801 

ledenadmin@xaverius.nl 

Voorzitters Samen Kerkgroep 
Eva Smit 
Jacintha Floris 

 
06-42778240 
06-14536303 

 
eva_smit@hotmail.com 
hlm.floris@quicknet.nl 

Adreswijziging voor blad “Kontakt” 
via het secretariaat of ledenadministratie 

  

Website parochie: www.xaverius.nl 
Webmaster: Mevr. Ineke van Galen 
(Digital-Dreams) 

 
 
06-24472404 

 
Ineke.vangalen@ 
Quicknet.nl 

Redactie parochieblad “Kontakt” 
Mevr. Sonja van Dansik 

  
kontakt@xaverius.nl 

Rekeningnummers R.K. Parochiebestuur: 
RABO       NL68 RABO 0317 3251 16 
ING           NL92 INGB  0000 2758 81 

  

mailto:eva_smit@hotmail.com
mailto:hlm.floris@quicknet.nl
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Katholieke basisschool ‘Pancratius’ 
Doelenstraat 17, 1601 GL  Enkhuizen, tel. 0228-312846    
E-mail: directie.pancratius@skowf.nl 
Website: www.pancratius-enkhuizen.nl 

 

Pastorale bezoeken 
Mensen die graag eens bezocht willen worden door iemand namens de kerk,  
kunnen bellen naar:             Parochiesecretariaat tel: 0228-312952 
 

‘Omzien naar elkaar’ 
Voor ‘Omzien naar elkaar’ kunt u bellen naar: Mevr. Irene v. Halteren, tel.: 314989 
 

Doopgroep 
Voor doopvoorbereiding en doopvieringen kunt u bellen naar: 
            Mevr. Ellen Berghouwer tel.: 0228-317461 
De parochie op internet 
Voor nagekomen nieuwsberichten, voor alle informatie over de parochie en voor 
‘links’ naar de homepages van de koren: Sunshine, Reaching Hand, Juyful Spirit, St. 
Caecilia en de Katholieke Basisscholen:                 www.xaverius.nl 
 
Samenwerkende rk parochies in de regio:     www.parochieswestfrieslandzo.nl 
 
Parochiesecretariaat 
Alle donderdagen van 13.30 – 15.30 uur in het Parochiecentrum, Kwakerspad 3. 
Voor bespreking van zalen Parochiecentrum / misintenties / huwelijksvieringen / 
doopvieringen / verhuizing ect.         tel.: 312952; e-mail: bureau@xaverius.nl 
 
Geen KONTAKT ontvangen?     Meld het bij het Parochiesecretariaat. 
 
Naar de kerk gebracht worden: Neemt u dan contact op met Simon en Ria Zoods-
ma. tel. 315597 of zoodsma@ziggo.nl 
                
 

Crisis?                      Is het even crisis… in je financiën?                                                                           

in je relatie? in je koelkast? 
 
Bel! Stichting Hulpverlening vanuit 
de Westfriese Kerken 0229-271684  
of stuur een e-mail naar: 
hwk.hulpverlening@live.nl 
                                                          

Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.  

Katholieke basisschool ‘de Hoeksteen’ 
Roerdompplein 9, 1602 RW Enkhuizen, tel. 0228-313662 
E-mail: directie.dehoeksteen@skowf.nl 
Website: www.dehoeksteen-enkhuizen.nl 

mailto:zoodsma@ziggo.nl
mailto:hwk.hulpverlening@live.nl

