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Misintenties 
Wilt u een aankondiging in het parochieblad  

KONTAKT voor de maand februari 2023?  
 
 
 
 
 
 

Geef dit dan uiterlijk door voor  
donderdag 19 januari as. 

aan het parochiesecretariaat  
bureau@xaverius.nl 

 

                       Parochie 
 
 

 
Donderdag 12 januari 
19.30 uur: Parochieraad 
 

Zondag 14 januari 
18.30 uur: Feest kinderkoor Sunshine 
 

Dinsdag 24 januari 
14.00 uur: Knutselclub 
 

Zaterdag 28 januari 
18.00 uur: Basta nieuwjaarsborrel 
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Vieringen in de maand januari 2023 
 
Week 01 
Weekend 07 & 08 januari   

Zondag 08 januari   Openbaring van de Heer  
  
10.00 uur:  Eucharistieviering   
Voorganger: Pastoor A. Geria  
Koor:   St. Caecilia 
Lector/trice:  Mevrouw Sonja van Dansik 
  
Intenties: Perpétua Martha Maria Botman- Verheijen   
     
Week 02  
Weekend 14 & 15 januari  

Zondag 15 januari  
 
10.00 uur:   Oecumenische viering      
Voorganger: Diaken W. Zürlohe & Pastor Louise Kooiman 
Koor:   Reaching Hand       
Lector/trice: Eigen 
   
Intenties:  Perpétua Martha Maria Botman- Verheijen   
 
Week 03 
Weekend 21 & 22 januari  

Zondag 22 januari  
 
10.00 uur:  Eucharistieviering     
Voorganger: Kapelaan P. Piets 
Koor:   Joyful Spirit 
Lector/trice: Eigen 
  
Intenties: Perpétua Martha Maria Botman- Verheijen 
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Week 04 
Weekend 28 & 29 januari  

Zondag 29 januari  
 
10.00 uur:   DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)  
Voorganger: Groep Enkhuizen  
Koor:   Reaching Hand  
Lector/trice: Eigen  
  
Intenties:  Perpétua Martha Maria Botman- Verheijen  
  
Week 05 

Woensdag 01 februari  
 
10.00 uur:   Eucharistieviering  
Voorganger: Kapelaan P. Piets  
   

Week 01 

Vrijdag 06 januari  2023 

10.30 uur : St. Nicolaas Voorganger diaken Wim Zürlohe  
     (met avondmaal) 
10.45 uur : Overvest  Voorganger pastor Louise Kooiman 
     (met avondmaal) 

Week 02 

Vrijdag 13 januari 2023  
10.45 uur : Westerhof  Voorganger de heer Bert de Jong 
 

Zaterdag 14 januari 2023  
19.00 uur : Herfstzon  Voorganger de heer Gerrit de Graag 
 

Week 03 

Vrijdag 20 januari 2023  
10.30 uur : St. Nicolaas Voorganger dominee Hetty Boersma  
10.45 uur : Overvest  Voorganger dominee Jan Hooiveld 
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Week 04 

Vrijdag 27 januari 2023  
10.15 uur : Westerhof  Voorganger dominee J. Borst  
     (met avondmaal) 
 

Zaterdag 28  januari 2023  
19.00 uur : Herfstzon  Voorganger dominee Cees Hanemaayer    
     (met avondmaal)  

Uitnodiging  

voor de Eucharistieviering  
op woensdagochtend 1 februari  

om 10.00 uur.  
 
 

Kapelaan Peter Piets zal op deze dag  
voorgaan in de  Eucharistieviering.  
 
U bent weer van harte welkom.  
Na afloop zullen we met elkaar een kop 
koffie of thee drinken. 
 
Tot ziens op 1 februari! 
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“Dus dan zijn we allemaal 
familie van elkaar!” 

 
Er zijn 1,3 miljard 
katholieken en een kleine 
700 miljoen protestanten in 
de wereld. Met andere 
woorden; er zijn 2 miljard 
mensen in de wereld die 
ervoor gekozen hebben om 
tot de grote familie van 
broeders en zusters te horen 
die christen willen zijn. Kunt 
u zich voorstellen dat die 
twee miljard mensen in diepste wezen allemaal broeders  
en zusters van elkaar zijn? Misschien aan de ene kant wel; 
heel veel mensen zetten zich immers in voor een ander of  
voor de (parochie)gemeenschap. Maar aan de andere kant  
is het ook niet voor te stellen want waarom leven zoveel 
mensen dan langs elkaar heen? Waarom willen we altijd  
en eeuwig gelijk hebben, terwijl jouw gelijk bij anderen zoveel 
ellende kan veroorzaken? Waarom zorgen we wel voor  
de vluchtelingen uit Oekraïne en niet voor vluchtelingen uit 
Afrika? Waarom voeren we eigenlijk oorlog met elkaar?  
Dat doe je toch niet als je broer en zus van elkaar bent... 
 
Toch mogen we tevreden terugkijken op het afgelopen jaar. 
We hebben het, met vallen en opstaan misschien, tenminste 
geprobeerd. En we hebben ook nog wat gepresteerd.  
We hebben de samenwerking met andere parochies gezocht 
om de toekomst van onze Rooms katholieke 
geloofsgemeenschap in onze regio zeker te stellen. Er zijn nog 
liturgiegroepen die mooie vieringen maken. We zingen nog 
van Gods glorie. De pastorietuinen en de begraafplaatsen 
staan er prachtig bij en de parochie-administratie is bijgewerkt. 
Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd, om broeders en 
zusters van elkaar te zijn, allemaal actief op onze eigen plek 
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in de grote geloofsfamilie die wij samen, jong en oud, goed 
gelovig, minder gelovig, gehuwd of ongehuwd,  
homo- of heteroseksueel, Nederlander, buitenlander, 
vluchteling vormen. We steunden elkaar, we vierden lief en 
we vierden leed. We hebben kortom alle reden om hoopvol 
aan het nieuwe jaar te beginnen! 
 
God zegene ons in het komende jaar opdat we trouw aan 
onze roeping, verder zullen doen wat ons te doen staat! 
 
Tenslotte 
Toen mijn oudste zoon vier jaar oud was hoorde hij mij in de 
kerk de overweging beginnen met ‘Broeders en Zusters’. 
Onder het eten kwam dat er sprake en toen kwam hij tot de 
conclusie: “Dus dan zijn we dus allemaal familie van elkaar”.  
Hij had het, zo jong als hij was, helemaal begrepen. 
 
Zalig nieuw jaar! 
 
Jules Post 

NIEUWJAARSWENS 
 
Beste parochianen,  
waar alle mensen rond 
nieuwjaarsdag met elkaar hun 
allerbeste wensen uitwisselen 
voor het nieuwe jaar, bidt 
onze Kerk elk jaar op 1 januari 
al ruim 50 jaar bijzonder om 
vrede, het belangrijkste goed 
waarnaar een mensenhart 
verlangt.  
 

Het was paus Paulus VI die in 
de jaren ’60 van de vorige 
eeuw de eerste dag van het 
jaar uitriep tot “Werelddag 
voor de Vrede”  
en ook een begin maakte met 
wat inmiddels een traditie is 
geworden, namelijk een 
boodschap tot alle mensen op 
aarde. Het waren toen roerige 
jaren met vele oorlogen hier 
en daar in de wereld met 
voorop de oorlog in Vietnam. 
  (Lees verder op blz. 8) 
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Als wij vandaag om ons heen 
kijken, moeten we 
eerlijkheidshalve erkennen dat  
de toestand in de wereld er 
niet veel beter op is geworden: 
er zijn nog steeds talloze 
conflicten, waarvan die in de 
Oekraïne het meest 
confronterend is en ons het 
meest raakt. Als je het puur 
menselijk bekijkt, dan is de 
neiging groot om wanhopig  
te worden en te denken dat 
het nooit goed zal komen met 
de mensheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paus Franciscus heeft ook 
een boodschap geschreven 
voor de Werelddag voor de 
Vrede 2023. Daarin schrijft hij: 
“Op het moment waarin wij 
durfden  
te hopen dat de 
coronapandemie voorbij was, 
heeft een nieuwe 
verschrikkelijke ramp zich over  
de mensheid gestort. Wij 
hebben het ontstaan van een 
nieuwe plaag gezien: nog een 
oorlog, deels te vergelijken 

met de pandemie, maar toch 
door schuldige, menselijke wil 
veroorzaakt”. 
 
Het is de harde werkelijkheid 
waarmee wij te maken 
hebben. De mens is het 
mooiste schepsel dat God op 
aarde heeft gezet. Maar het 
hart van de mens is een 
mysterie: het kan grootse 
dingen tot stand brengen, 
maar tegelijk ook de donkerste 
duisternis van haat en geweld 
teweegbrengen. 
 
Paus Franciscus schrijft in zijn 
boodschap dat een vaccin 
tegen het coronavirus 
haalbaar is en hopelijk al 
gevonden is, maar  
“het virus van de oorlog is 
moeilijker te verslaan, want 
dat komt niet van buiten, maar 
uit het hart van de mens, dat 
bedorven is door de zonde”. 
Dat is het punt. Er zijn geen 
sancties,  
geen wapens,  
geen vredesonderhandelingen 
en geen verdragen die een 
blijvende vrede tot stand 
zullen brengen, als het hart 
van de mens niet eerst 
genezen wordt. 
 
Wij weten dat de vrede 
voortkomt uit de 
gerechtigheid. En Gods 
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gerechtigheid is zijn eindeloze 
liefde voor ons, in de gave 
van zijn Zoon Jezus Christus, 
voor onze zonden gestorven 
en voor onze rechtvaardiging 
verrezen. Alleen in de liefde 
van God zal het hart van de 
mens vrede vinden en vanuit 
die vrede leven. Zonder God 
zullen we nooit blijvende 
vrede vinden. 
 
Voor de vrede kunnen wij 
blijven bidden, hopen en 
werken.  
Maar een blijvende vrede 
begint bij onszelf, door de 
vrede van Christus te 
ontvangen, door ons geloof, 
door onze daden van liefde en 
vrede ten opzichte van onze 
naasten. En vanuit een nieuw 
hart, een hart van vlees.  
 

Dit is mijn wens en mijn 
gebed voor ieder van ons 
voor dit nieuwe jaar. 

Ik dank u allen voor de talrijke 
Kerst- en Nieuwjaarswensen!  
Ik wens u allen ook een 
gezegend Nieuwjaar! 
Hartelijke groet! 
Bidt voor ons 
 
Pastoor Samuel 

Donderdag 22 december was de Pancratius school met ± 280 
leerlingen in de kerk om gezamenlijk het Kerstfeest te vieren. 
Het was heel mooi en sfeervol. De kinderen en leerkrachten 
hebben genoten. 
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Gemengd koor St. Caecilia 
“Fijne dagen”, ik heb er wel eens genoeg van, iedereen leek het wel 
te zeggen, en niet alleen vanachter de kassa. Waarom geen Zalig 
Kerstfeest meer, of desnoods Gelukkig Kerstfeest? Punt er achter. 
Voor nu dus een Zalig Nieuwjaar. En uiteraard wel veel fijne dagen 

en geluk en zo in 2023.  In de redelijk bezochte 
kerstviering in de vroege ochtend van eerste 
kerstdag, en niet te vergeten in een door de 
kosters sfeervol versierde en heerlijk 
verwarmde ruimte,  zongen wij over de balsem 
voor ons hart en troost uit het prachtige  
4-stemmig gezongen Jesus bleibet meine 
freude.  Er ist meines lebens Kraft. Laat die 
blijde boodschap van Hoop dit jaar eens 
uitkomen is mijn wens voor 2023. De paus was 
erg somber. De afgelopen laatste week van het 
oude jaar heb ik vergeefs 

gewacht in de top 2000 op het lied Gabriel’s 
message van Sting. Maar gelukkig heb ik het 
zelf ook op de plaat. De engel Gabriël die 
vanuit de hemel , zijn vleugels als een 
sneeuwjacht, zijn ogen als vuur, de 
boodschap aan Maria bracht. Uw zoon zal 
Emmanuel zijn. Uit haar Emmanuel werd 
Christus geboren. (Most highly favoured 
lady Gloria zingt Sting). Het bekende 
kerstverhaal van Jozef en Maria, Jezus in 
een kribbe, de herders de wijzen uit het 
Oosten werd gelezen uit Lucas. Maar toch 
wordt met kerstmis gekozen voor een tweede 
evangelielezing de mysterieuze lezing van 
Johannes 1. Dat begint zo:  “In het begin was het Woord….enz. “. 
Zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. We zouden de 
vraag eens moeten voorleggen aan Chat GPT. Het ‘Woord’ verwijst 
terug naar het scheppingsverhaal uit het begin van de Bijbel. Het 
voert hier te ver om daar uitgebreid op in te gaan, ik moet het hier 
over het koor hebben, maar “Woord” in het oorspronkelijke Grieks  
is ‘Logos’ , dat gaat over een rationele kosmische ordening.  
Het vervolg in Johannes is dan verwarrend als er staat: ‘Het Woord 
is mens geworden en heeft in ons midden gewoond en het Woord 
was God’.  
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Om het kort te houden, Uiteindelijk leidt het naar de weg naar geluk 
en vrede op aarde, als we leven volgens die ordening. En het licht 
schijnt in de duisternis. Er is dus nog Hoop wil ik maar zeggen.  
We moeten dan maar een keer niet geloven wat Nietzsche 
beweerde: ‘hoop is het kwaadste der kwaden, omdat hij de marteling 
verlengt’. Hoop was in 2022 niet toevallig na ‘liefde’ de meest 
gebruikte zoekterm op bijbelplatform debijbel.nl. “Waar haalt men de 
moed vandaan om te leven? Dan zoekt men naar hoop”.  
Psychiater Dirk De Wachter hoorde ik het zeggen in de ontroerende 
documentaire op televisie “Donderdagen met Dirk De Wachter” : 
“Mensen hebben recht op ongelukkigheid. Streven naar zin en 
betekenis is waar het leven om draait”. Verdrietdokter Dirk De 
Wachter is ziek. De dokter als patiënt: “Ge wordt ontzield bijna”,  
zegt hij pijnlijk prachtig. Hoe gaat het met U, wat kan ik voor U doen? 
Vraagt hij aan mensen die kruipend van nood de psychiater 
bezoeken. Hij citeert uit de avonden: “Het gaat slecht, maar verder 
gaat het goed.” Gelukkig vergeten wij snel. Want stel nou dat Jezus 
na al die eeuwen weer terug kwam, veel ouder nu. En hij zou zien 
hoe oorlog, onderdrukking en armoede nog altijd heersen – hoe zou 
hij lijden onder wie wij waren. Hoop verloren al verloren. Of zou er 
nog een sprankje resten?  Die hoop gaan wij voor u bezingen in de 
mis op zondag 8 januari. Eigenlijk de zondag van Driekoningen maar 
dat is op 6 januari en dan zijn wij er niet. Epifanie zei men vroeger 
voor de zondag tussen 2 en 8 januari. Het werk van Jezus op aarde 
kan beginnen. We mogen op Driekoningen nog zingen over de 
herdertjes die lagen bij nacht in ’t veld en over de wijzen uit het 
oosten want die waren als eersten op zoek gegaan naar Jezus. 
Daarom hadden wij een ingelaste repetitie op donderdag 5 januari. 
Nog maar net bekomen van de oliebollen. Komt allen. En dan was er 

tijdens de kerstdagen ook nog meer mooi 
nieuws. In januari van het afgelopen jaar 
schreef ik in Kontakt over paus Adrianus VI, 
de enige Nederlandse paus ooit, naar wie ik 
misschien wel vernoemd ben.  
Dat naar aanleiding van een schilderij van 
hem dat ik had gezien in Schoorl. Men 
noemde hem in 1522 de mislukte paus. 
Maar nu zond de KRO op eerste kerstdag de 
documentaire ‘Adrianus’ uit. De 
documentaire mag een poging tot 
rehabilitatie genoemd worden.  
    (Lees verder op blz. 12) 

Paus Adrianus VI 
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Zo’n slechte paus was hij dus ook weer niet, maar ze mochten hem 
niet daar in Rome. Bij leven heeft paus Adrianus in elk geval één 
grote daad verricht zag ik in de documentaire. Op de Rijksdag van 
Neurenberg liet hij ten overstaan van Duitse vorsten een mea culpa 
voorlezen over de misstanden in de kerk in die jaren.  
De documentairemakers zien duidelijke parallellen met de huidige 
paus Franciscus. Bij zijn verkiezing in 2013 hadden kardinalen de 
Argentijn niet voor niets geadviseerd zich Adrianus te laten 
noemen. Hoe de paus is overleden weet men niet.  
“De kerk drijft op mysteriën. Dit is er één van.  

Ari Dekker 
 

Dank…..dank…. 
 
Aan alle kosters en andere 
vrijwilligers die onze kerk in zo’n 
prachtige kerstsfeer hebben 
gebracht. 
Veel bezoekers hebben tijdens 
de kerstdagen de weg weten  
te vinden en kregen in  
de bijna-professionele 
kerstmusical, óf in een van de 
andere mooie  kerstvieringen,  
het gevoel waar mensen in de kersttijd naar op zoek gaan.  
Het licht werd doorgegeven en de hoop uitgesproken dat het 
licht van de kerstkaars ook in het nieuwe jaar 2023 mag blijven 
branden voor ieder die dat nodig heeft.  
 

Zalig Nieuwjaar! 
 
Een parochiaan 
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Dag allen, 
 
Voor de maand januari zijn er geen producten geselecteerd  
omdat er door veel kerken en scholen grote inzamelingen 
zijn gedaan in de maand december. 
Hierdoor is ons magazijn goed gevuld om de maand januari  
de klanten te kunnen voorzien van een mooi voedselpakket.  
Ik laat het dan ook over aan de gulle gevers wat zij zelf willen 
doneren.  
Ik wens jullie een voorspoedig 2023 en dank voor al het gene  
dat jullie hebben gedaan in 2022 om de voedselbank  
te ondersteunen. 
  

Met vriendelijke groeten, 
Han 

Hallo  dames !  
We beginnen het nieuwe jaar met 
goede moed en hopen er met al 
onze leden weer een gezellig en 
interessant verenigingsjaar van te 
maken. 
  
Op maandag 16 januari  
hebben wij de schrijfster Mary 
Schoon uitgenodigd.  
Zij zal ons met veel humor 
vertellen over hoe haar 
belangstelling voor het schrijven 
tot stand is gekomen. Tijdens de 
pauze kunt u evt. een boek van 
haar kopen.  Na de pauze gaat zij 
een quiz doen; eens kijken wie van 
ons het beste heeft opgelet en een 
prijsje kan behalen. 
  
 

 
 
Het belooft een interessante avond 
te worden!  
 
De avond is natuurlijk weer in 
de Nieuwe Doelen, zaal open 
om 19.30 uur, we beginnen  
om 20.00 uur. 
Introducees zijn ook van harte 
welkom; zij betalen 5 euro 
voor deze avond.  
Graag zien wij u weer tegemoet! 
 
Tot ziens  
en met 
vriendelijke 
groet,  
het bestuur 
Vrouwengilde 
Enkhuizen 
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Radio Maria Nederland viert 15-jarig bestaan 
Al 15 jaar klinkt op de Nederlandse radio het 
katholieke geluid van Radio Maria Nederland.  
En dat mag gerust een wonder worden genoemd. 
Graag laat het team van Radio Maria zoveel 
mogelijk mensen delen in de vreugde om dit  
15-jarig bestaan tijdens de jubileumviering op 4 februari 2023.  
 
Ooit op AM begonnen, zendt de nationale radiozender al enkele 
jaren uit via DAB+ en via internet. Vaste onderdelen vormen het 
getijdengebed en de rozenkrans, de dagelijkse Eucharistieviering  
en een ruim aanbod aan programma’s die luisteraars ondersteunen 
in hun geloofsleven. Zo ontvangt Radio Maria dagelijks 
gebedsintenties en ook dankbetuigingen voor verhoorde gebeden.  
 
In 2023 is het 15 jaar geleden dat Radio Maria Nederland startte 
naar voorbeeld van de vele Radio Maria stations wereldwijd. 
Verbonden door de missionaire opdracht om de Blijde Boodschap in 
alle woonkamers van Nederland te laten klinken, heeft Radio Maria 
al die jaren mogen vertrouwen op de ondersteuning van luisteraars 
en donateurs. Radio Maria zendt immers geen reclame uit en 
ontvangt haar inkomsten uitsluitend uit donaties. Uit dankbaarheid 
voor de afgelopen 15 jaar en in vertrouwen op de toekomst, wordt 
het jubileum op zaterdag 4 februari 2023 gevierd. Om 12.30 uur vindt 
de H. Mis plaats in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch 
plaats waarbij mgr. Gerard de Korte van Bisdom Den Bosch de 
hoofdcelebrant is. Na de viering volgt een receptie in het Sint-
Janscentrum.  
 
Of u Radio Maria Nederland al kent of nog niet, iedereen is welkom 
om dit jubileum mee te vieren. Aanmelden is niet nodig. Voor meer 
informatie: www.radiomaria.nl/15-jarig-jubileum 
 
Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per 
dag, 7 dagen per week uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en internet 
(website en de RM-app). Radio Maria Nederland maakt deel uit van 
de World Family of Radio Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende 
organisatie voor meer dan 85 Radio Maria stations (in 78 landen) 
wereldwijd. 
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Inleveren kopij Kontakt nr. 2:  vóór dinsdag 24 jauari 2023 om 12.00 uur 
naar het e-mailadres van de redactie: kontakt@xaverius.nl 
 
 Nr. 2 geldt voor de periode van 03 februari tot 03 maart 2023 (= 1 maand) 
 
Voor het jaarrooster 2023:  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 

Voorzitter Samen Kerkgroep 
Mevr. Jacintha Floris 

 
06-14536303 

 
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: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 
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