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Misintenties 
Wilt u een aankondiging in het parochieblad  

KONTAKT voor de maand juni 2022?  
 
 
 
 
 
 

Geef dit dan uiterlijk door voor  
donderdag 19 mei as. 

aan het parochiesecretariaat  
bureau@xaverius.nl 

 

Parochieagenda 
 
 
donderdag 19 mei 
19.30 uur:   Zonnebloem 
 
20.00 uur:   Parochieraad 
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Basis regels 
 Alle basisregels blijven gelden: handen wassen,  

hoesten en niezen in de elle boog, thuisblijven en testen  
bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht  
in binnenruimtes. 

 
 De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden  

geschud blijft gehandhaafd.  
 
 Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dus via  

collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving  
of een gift-app. 

 
Vieringen in de maand juni 2022 
 
Week 18 
Weekend 7 & 8 mei   
Zondag 8 mei  
  
10.00 uur:  Woord en Communieviering   
Voorganger:  Diaken J. Post 
Koor:   Joyful Spirit 
Lector/trice:  Eigen 
  
Intenties: Ria Brinkkemper 
  Frans van Langen 
  Antonius Gerardus Lesscher 
       
Week 19 
Weekend 14 & 15 mei  
Zondag 15 mei  
 
10.00 uur:  D.O.P. viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)

Voorganger: Groep Grootebroek 
Koor:   Reaching Hand     
Lector/trice: Eigen 
   
Intenties:  Marjan Köster 
  Bas Ooteman 
  Antonius Gerardus Lesscher 
  Perpétua Martha Maria Botman-Verheijen 
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Week 20  
Weekend 21 & 22 mei  
Zondag 22 mei 
 
10.00 uur:  Woord en Communieviering     
Voorganger: Diaken W. Zürlohe 
Koor:   Sunshine 
Lector/trice: Eigen 
  
Intenties: Antonius Gerardus Lesscher 
  Overleden ouders van der Ham-van Minnen 
 
  
Week 21 
Donderdag 26 mei  Hemelvaart  
 
09.30 uur:  Woord en Communieviering    
Voorganger:  Diaken W. Zürlohe 
Koor:   St. Caecilia 
Lector/trice: Mevrouw Sonja van Dansik 
  
Intenties:  Antonius Gerardus Lesscher 
  Overleden ouders Mol-Bakker 
 
 
Weekend 28 & 29 mei 
Zondag 29 mei 
 
10.00 uur:  Eucharistieviering      
Voorganger: Kapelaan P. Piets 
Koor:   Joyful Spirit 
Lector/trice: Eigen 
    
Intenties: Antonius Gerardus Lesscher 
 
Week 22 
Woensdag 01 juni 
 
10.00 uur  Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan P. Piets 
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Kijk eens in de spiegel! 
 

In alle evangelielezingen die we 
hebben kunnen horen in de 
vastentijd is er sprake van anders 
kijken, de wereld anders leren 
zien. Elke keer wordt van ons 
gevraagd om verder te kijken  
dan onze neus lang is, of nog 
beter, om met de ogen van God 
te kijken. 
Wij kijken gewoonlijk door een 
met vooroordelen gekleurde bril 
naar de wereld om ons heen. 
Jezus vraagt echter van ons om 
met ogen vol liefde te kijken. 
Jezus leert ons ook dat we eerlijk 
naar onszelf moeten kijken. 
We zijn geen haar beter dan de 
ander. Iedereen doet wel eens 
wat verkeerd maar gelukkig is 
God barmhartig. En we mogen 
ons nooit op God beroepen als  
ze een ander veroordelen. 
Jezus vraagt ons als het ware om 
in de spiegel te kijken en aan de 
slag te gaan met wat je ziet bij je 
zelf. 
 
Ik woon in Wons, een klein dorpje 
in Friesland. Er staat alleen een 
klein protestants kerkje. Mijn 
vrouw Wilma leidde daar in de 
vastentijd de kindernevendienst. 
Wilma werkte met een echte 
spiegel. In eerste instantie was 
de spiegel beplakt met platen die 
een bepaald type mens 
uitbeelden:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
een pestkop, een domkop, een 
slaapkop, een klikspaan, een 
brompot en een zondebok.  
Elke zondag werd er een plaat 
weggehaald en uiteindelijk was 
de spiegel met Pasen onbedekt. 
En als je dan in de spiegel kijkt, 
wat zie je dan?  
Zijn spiegelbeeld ben jij! 
 
Hoe kan je opstaan uit de dood? 
Hoe ben je altijd zichtbaar ook als 
je er niet meer fysiek bent? Het 
kindernevendienstproject dat 
Wilma gebruikte wilde laten zien 
dat Jezus te zien is in ieder van 
ons. Zichtbaar in en door 
mensen. Jezus zichtbaar laten 
zijn, is iets waar we elke dag 
opnieuw mee bezig kunnen zijn. 
Elke dag kan je opstaan, in de 
spiegel kijken en jezelf spiegelen 
aan Jezus (voor)beeld.  
Spiegelt u mee? 
 
Jules Post 
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De synodale consultatie in het dekenaat Hoorn 
 
Paus Franciscus heeft de synodale weg wereldwijd geopend om met 
elkaar na te denken over de vragen hoe de Kerk meer open en nabij kan 
zijn, een missionaire gemeenschap in deze tijd. Hij heeft gevraagd om dat 
te doen door samen te komen in de bisdommen, dekenaten en parochies 
en daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dit is nieuw voor onze 
Kerk. Geen enquête of parlement, maar luisteren naar elkaar en luisteren 
naar de heilige Geest. Want als de heilige Geest er niet bij is, is het geen 
synode, aldus de paus. 
 
Op zaterdag 5 maart jl. hielden we de synodale consultatie voor ons 
dekenaat in de H. Hiëronymuskerk te Wognum. Er kwamen ongeveer  
80 mensen uit alle parochies van ons dekenaat, de overgrote 
meerderheid daarvan waren vrijwilligers van de parochies, de gemiddelde 
leeftijd was vrij hoog. Na een kort moment van gebed zijn wij dan  
in 7 gemengde deelgroepen gaan werken, elk onder leiding van  
een gespreksleid(st)er. De ‘werkwijze’ was: elkaar ontmoeten en leren 
kennen, naar ieders ervaring luisteren, onderscheiden waar de Heilige 
Geest heeft gesproken. De thema’s van het gesprek waren: vieren, 
medeverantwoordelijkheid in de zending, dialoog in kerk en maatschappij. 
De ervaringen en belevingen van de deelnemers waren heel divers. 
 
De plaatselijke gemeenschap wordt in het algemeen als zeer belangrijk 
ervaren. Daar komen de gelovigen samen, ontmoeten ze God in de 
liturgie en elkaar bij het samenzijn. Het sluiten van een geliefde kerkplek 
is altijd zeer pijnlijk en het betekent vaak ook het verlies van parochianen. 
Daarom is er bij samenwerking van parochies soms argwaan bij mensen 
uit vrees voor het verlies van de eigen kerklocatie. 
 
Liturgie wordt als zeer belangrijk beschouwd voor de gemeenschap.  
Daar ervaart men verdieping, verbondenheid, inspiratie, sacrale sfeer.  
Dit is van wezenlijk belang voor het gemeenschapsgevoel. Er zou altijd 
grote zorg moeten worden besteed aan de liturgie, door de voorgangers 
maar ook door alle overige betrokkenen bij de vieringen. Omdat onze 
vieringen met hun teksten, gebeden en rituelen soms als ‘te afstandelijk’ 
worden ervaren, heeft men de wens uitgesproken dat er meer variatie  
in het aanbod komt, dat er laagdrempelige vormen van vieren worden 
ontwikkeld om de huidige generatie zoekende mensen tegemoet  
te komen. 
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De missie of zending wordt vandaag ervaren als “in de voetsporen treden 
van de Heer Jezus”. Dat is dus omzien naar elkaar, niemand buitensluiten, 
geloven vanuit het hart en klaar staan voor de medemens. Mensen 
hebben mensen nodig die geïnspireerd worden door het leven van  
de Heer. De Kerk dient deze mogelijkheid te bieden om vanuit  
de gemeenschap met naastenliefde werkzaam te zijn voor iedereen,  
voor mensen die het nodig hebben. Maar er is ook bezorgdheid,  
want de rol van de Kerk in de samenleving lijkt niet meer relevant te zijn, 
bisschoppen en gelovigen mengen zich te weinig in het openbare leven. 
Hierdoor is de Kerk voor velen geen inspiratiebron meer. De uitdaging 
voor de toekomst is: weer ‘leven’ in de Kerk brengen, dat ieder zijn of haar 
eigen roeping in de Kerk kan waarmaken en dat zij een evangeliserende 
gemeenschap is voor de huidige geseculariseerde mens. 
 
De dialoog met andere sectoren van de samenleving wordt als zeer 
belangrijk ervaren, bijvoorbeeld n.a.v. de huidige 
vluchtelingenproblematiek. Men vindt dat plaatselijke politiek  
en geloofsgemeenschappen elkaar een hand zouden moeten geven  
om mensen in nood op te vangen. Een goed en inhoudelijk contact  
en uitwisseling tussen Kerk en samenleving is belangrijk en vraagt  
om nieuwe, adequate instrumenten want de afstand tussen kerk  
en samenleving lijkt te groeien. 
 
Het laatste deel van de consultatie ging over het onderscheiden van  
de aanwezigheid van de heilige Geest. Men ervaart de heilige Geest:  
in alles wat mensen uit liefde doen voor hun plaatselijke 
geloofsgemeenschap; in het verlangen naar een goed verzorgde  
en gevarieerde liturgie; in de toewijding van vrijwilligers op allerlei gebied 
aan de eigen geloofsgemeenschap; in het samen met allerlei andere 
organisaties zorgen voor het heil van mensen ter plaatse en in groter 
verband. 
 
De bijeenkomst was open en verliep in een hartelijke sfeer. Iedereen 
voelde zich welkom en kon zijn of haar zegje doen, soms ook in kritische 
zin. De reacties aan het einde waren in het algemeen zeer positief.  
Een verslag van die middag is inmiddels al gestuurd naar het synodeteam 
van ons bisdom. De droom is de nodige inspiratie te mogen ontvangen 
om te leven vanuit de verbondenheid met de Heer Jezus. 
Een uitdaging die ons hoopvol stemt voor de toekomst van de Kerk. 
 
Samuel Marcantognini 
deken van Hoorn 
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In memoriam Cornelis Jacobus Degeling (Kees) 
 
Veel parochianen zullen hem nog herinneren als de 
vader van Martin Degeling onze organist uit de kerk  
in de Westerstraat. De kinderen en kleinkinderen droegen 
hem op handen. Hij was  zorgzaam voor zijn vrouw en 
had veel interesse in de dingen die zijn kleinkinderen 
deden. Als ze op vakantie waren dan face-timede hij met 
ze. Hij vertelde hun verhalen uit de periode dat hij 

marinier was in Indonesië. Hij is zijn hele werkzame leven een marinier 
gebleven en kreeg daarom een eervolle uitvaart en begrafenis waarbij 
twee mariniers van zijn korps aanwezig waren. Hij had zo’n sterke 
wilskracht dat hij ondanks zijn ziekte zijn 95ste verjaardag wist te halen,  
op 2 april. Twee dagen erna is hij overleden.  
We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen  
heel veel sterkte. 
 
Joke Weijens  

Uitnodiging voor de Eucharistieviering  
op woensdagochtend 1 juni om 10.00 uur.  
 
Kapelaan Peter Piets zal op deze 1e juni voorgaan in  
de  Eucharistieviering.  
 
U bent van harte welkom op deze laatste woensdag  
in de tijd tussen Pasen en Pinksteren.  

 
Na afloop zullen we met elkaar 
een kop koffie of thee drinken. 
 
Tot ziens op 1 juni! 
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Stuurgroep liturgie heet voortaan 
SamenKerk groep  

 
Wat is eigenlijk een stuurgroep, vinden we die 
naam wel dekkend voor datgene waar we 
mee bezig zijn? Niet alleen het sturen wat 
betreft liturgie, maar vooral het SamenKerk 
zijn houdt ons bezig. 
Dit kwam naar voren in ons overleg van 7 
april. Wij hebben elkaar nodig en in onze SamenKerk groep 
komt dit goed naar voren. Diverse groeperingen zijn hierin 
vertegenwoordigd. 
De afgelopen vergadering heeft Joyful Spirit zich nader aan 
ons voorgesteld. Nelleke Langedijk vertelde over het ontstaan 
van het koor en over de huidige activiteiten. Tevens was het 
voor Nelleke de laatste keer dat zij aanwezig was in onze 
SamenKerk groep. Wij bedanken haar voor haar waardevolle 
inbreng in onze vergaderingen. Joyful Spirit zal voortaan in 
onze groep worden vertegenwoordigd door Els van Breemen.  
De volgende bijeenkomst, dinsdag 14 juni,  zullen de Kosters 
vertellen wat zij allemaal doen en wat er voor de kosters bij 
een viering allemaal aan taken komt kijken. 
Een aantal van onze SamenKerk groep leden is bij de 
Synodale Consultatie aanwezig geweest in Wognum. Het was 
waardevol om met elkaar te praten over de belangen per 
parochie, de verbinding met kinderen en jongeren, en de 
essentie van ons samenkomen in de vieringen. De diversiteit 
van de verschillende vieringen vond men heel belangrijk. 
Ook hebben de vertegenwoordigers van de diverse liturgische 
werkgroepen en koren uit de regio een bijeenkomst gehad 
onder leiding van Samuel  Marcantognini. Hierin werd 
uitgelegd van welk format je uit moet gaan als je een viering 
maakt. Er werd duidelijk gemaakt dat de viering onder leiding 
van een priester een andere inhoudsopbouw heeft, dan bij een 
diaken of een parochiaan. 
Tijdens onze vergadering hebben we het ook gehad over de 
verwachting rondom de bijeenkomsten van de SamenKerk 
groep. Wat willen wij met elkaar? 
       (Lees verder op blz: 10) 
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Vooral verbinding is belangrijk. Op een respectvolle manier met 
elkaar overleggen en elkaar opzoeken als er iets is. Het is fijn dat 
ook de parochieraad vertegenwoordigd is waardoor we ook het een 
en ander horen over de regio. 
SamenKerk betekent ook omzien naar elkaar. Is er iemand die 
volgens u een bezoekje of aandacht vanuit de kerk behoeft, dan 
kunt u dat doorgeven aan Irene van Halteren of aan iemand van de 
SamenKerk groep. Ook dat vinden wij belangrijk en staat elke 
vergadering bij ons op de agenda. 
Een ander belangrijk punt vinden wij: hoe bouwen we op een 
positieve manier verder in onze kerkgemeenschap; wat is er nodig, 
waar hebben mensen behoefte aan, hoe krijgen we meer mensen  
in onze kerk? 
Onze volgende vergadering zal zijn op dinsdag 14 juni om 20.00 uur 
in het parochiecentrum. 
 
Met vriendelijke groeten 
Eva Smit en Jacintha Floris 

 

 

 

 

INTENTIEBOEK 
In het pré corona-tijdperk lag er voor aanvang van de vieringen in onze 

kerk een intentieboek, waarin u als u dat wilde, een intentie of gedachte 

kon schrijven, die u op dat moment bezighield. 

 

We gaan dat boek in ere herstellen en u ziet het voortaan weer liggen 

voorafgaand aan de viering.  

De koster brengt het boek na de Eerste Lezing naar het altaar zodat de 

voorganger uw gedachte of intentie mee kan nemen bij de Voorbeden. 
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Hallo allemaal!  
 
Bij Reaching Hand zijn we weer 
druk bezig met repeteren voor de 
Passion! De Passion zal 
plaatsvinden rond pasen 2023, wat 
betekent dat we minder dan een 
jaar hebben om alle liedjes in te 
studeren en te perfectioneren!  
Er is een speciaal projectkoor 
opgericht voor mensen die graag 
met ons mee willen zingen tijdens 
de Passion. Op dit moment 
repeteren ze 1 keer in de maand 
gezellig met ons mee, maar hoe 
dichter bij de Passion we komen, 
hoe vaker ze met ons mee zullen 
repeteren. Daar hebben we 
allemaal natuurlijk veel zin in! 
 
Op de vrijdagavonden dat het 
projectkoor met ons mee repeteert 
hebben we nu standaard karaoke 
avond. Deze avonden worden 
georganiseerd door onze 
geweldige evenementencommissie 
in samenwerking met de 
biercommissie!  
 

Zoals u misschien wel kunt 
begrijpen zijn onze koorleden  
dol op karaoke,  

vooral als de avonden in het punt 
staan van een bepaald thema.  
Zo was er laatst een back to the 
80s karaoke avond waarbij 
koorleden los konden gaan op 
liedjes uit de jaren 80. Het is 
ontzettend leuk om koorleden die 
je niet vaak solo hoort zingen 
helemaal los te zien komen tijdens 
een avondje karaoke! Wij kijken 
alweer uit naar de volgende 
karaoke avond… 
 
 
Van de karaoke, terug naar het 
zingen in de kerk: De volgende 
viering waarbij Reaching Hand 
zingt is op zondag 15 mei. Deze 
viering zal beginnen om 10.00 uur. 
Hopelijk zien wij u dan! 
 
Dervle de Jager, Reaching Hand 
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Nieuws van Kinderkoor Sunshine  
Wat kijken we terug op een mooie Palmpasen 
viering. De kerk zat helemaal vol… Wat was het 
weer fijn om te zingen voor zo’n groot publiek! 
De rijkelijk versierde Palmpasen stokken - 
gemaakt door de kinderen van de Hoeksteen en 

de Pancratius en door kinderen uit onze parochie - zijn na afloop van de 
viering uitgedeeld aan mensen die wel iets aardigs konden gebruiken.  
 

 
 
Op witte donderdag werd er op televisie aandacht geschonken aan The 
Passion Enkhuizen bij Expeditie Nederland op NPO2. Een reportage over 
onze eigen Passion (die we volgend jaar zullen uitvoeren op 1 april) 
waarin de hoofdrolspelers, het jongerenkoor én het kinderkoor te zien zijn. 
U kunt het terugkijken via deze link: 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/302676/in-enkhuizen-repeteren-ze-nu-al-
voor-the-passion-van-volgend-jaar?
fbclid=IwAR1OI0Bnimk4J4Nj3241htyYDyoRmWf5HE3KPaU_GyniJMNUa
E8V-B61zE8 
 
Komt u ook kijken bij onze volgende viering op 22 mei? Dit belooft een 
bijzondere viering te worden waarbij jong en oud hand in hand gaan.  
Het kinderkoor zal namelijk samen met gemengd koor Sint Caecila  
de viering begeleiden. We hopen u allemaal te zien! 
 
Groetjes namens Kinderkoor Sushine, 
Kim de Rooij 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/302676/in-enkhuizen-repeteren-ze-nu-al-voor-the-passion-van-volgend-jaar?fbclid=IwAR1OI0Bnimk4J4Nj3241htyYDyoRmWf5HE3KPaU_GyniJMNUaE8V-B61zE8
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/302676/in-enkhuizen-repeteren-ze-nu-al-voor-the-passion-van-volgend-jaar?fbclid=IwAR1OI0Bnimk4J4Nj3241htyYDyoRmWf5HE3KPaU_GyniJMNUaE8V-B61zE8
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/302676/in-enkhuizen-repeteren-ze-nu-al-voor-the-passion-van-volgend-jaar?fbclid=IwAR1OI0Bnimk4J4Nj3241htyYDyoRmWf5HE3KPaU_GyniJMNUaE8V-B61zE8
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/302676/in-enkhuizen-repeteren-ze-nu-al-voor-the-passion-van-volgend-jaar?fbclid=IwAR1OI0Bnimk4J4Nj3241htyYDyoRmWf5HE3KPaU_GyniJMNUaE8V-B61zE8
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Gospel & Glory Celebration, 
zondagmorgen 12 juni 2022  
om 10.00 uur in de Westerkerk, 
Westerstraat 138. 

 

Er is in Enkhuizen in 
ieder geval één dag in 
het jaar die de leegloop 
van kerken doet 
vergeten: tijdens de 
Gospel & Glory 
Celebration is er 

steevast geen lege kerkbank meer 
te vinden. Of eigenlijk wel, 
aangezien iedereen staat te 
dansen. Aan het begin van de 
afsluitende zondag van het 47e 
Enkhuizer Jazzfestival is  
de Westerkerk weer even plaats 

van bezinning, gebed, zang en 
dans en vindt de jaarlijkse Gospel 
& Glory Celebration plaats. 
De viering wordt muzikaal 
opgeluisterd door: Tricia Boutté, 
het nichtje van de bekende Lillian 
Boutté, en de internationale 
Festivalband.   
Het thema van de viering is:  
Wat zijn wij zonder de ander?                                                                                                                             
Voorgangers zijn:  
Jaap Braakman, Mascha Deen  
en Gré Gobes-Dekker.  
Iedereen is van harte welkom  
bij deze viering,  
aanvang 10.00 uur, deur 
open vanaf 9.30 uur.                                                                                                         
Toegang is gratis, maar 
na afloop wordt er een 
deurcollecte gehouden  

  
 
 
 
 
 
Voor de maand mei heeft onze magazijnmeester weer een aantal  
producten uitgezocht die wij graag aan de voedselpakketten zouden  
willen toevoegen en die we in het magazijn missen. 
Dit zijn o.a. 
  
Pannenkoekenmeel      Poedersuiker 
Thee         Koffie 
Ragout        Houdbare Melk 
Jam. 
  
Dank voor jullie werk om de voedselbank West Friesland te ondersteunen. 
  
Met vriendelijke groeten, 
 Han  
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Pinksteractie van de Week  
van de Nederlandse Missionarissen 
 
 
Thema: geloven in de ander, samen één missie 
 
De missie van de kerk gebeurt niet alleen door 
missionarissen en specialisten, niet alleen  
door priesters, diakens en pastoraal werkers, 

maar is een opdracht voor alle gelovigen. 
 
Daarom hierbij een oproep aan iedereen om zijn of haar bijdrage aan het 
geheel van de missie te leveren. 
 
Die kan eruit bestaan missionarissen en missionaire werkers in staat te 
stellen zich heel concreet in te zetten voor bijvoorbeeld kansarme kinderen 
in Brazilië en de Democratische Republiek Congo. We kunnen hen ook 
ondersteunen met ons gebed. 
 
Traditiegetrouw collecteren we met Pinksteren voor de Nederlandse 
missionarissen. 
We willen hen graag ondersteunen, want de inzet van gelovigen is 
onontbeerlijk voor de projecten waaraan ze werken. 
 
U kunt doneren op NL30 RABO 0171 2111 11. t.n.v. WNM in den Haag 
 
Dr. C.F.M. van den Hout 
Bisschop-referent Missie en Ontwikkelingssamenwerking 
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Westfriese  
Lourdes Vliegreis 
2022  

 
 

“Een onvergetelijke, bijzondere reis. 
Ik ben dankbaar dat ik dit heb 
mogen meemaken.” 
 (Deelnemer Westfriese Lourdes 
Vliegreis 2019). 
 
Als tegenprestatie voor het gratis 
gebruik van de parochieruimte voor 
de koorrepetities luisterde het 
Lourdes-projectkoor o.l.v. Margreet 
Drijver op zaterdag 2 april de 
viering op in de katholieke kerk te 
Wognum. De vele bezoekers 
hebben genoten van de prachtig 
gezongen liederen en de 
aanwezige Lourdessfeer.  
Van 28-apr t/m 3-mei mag het koor 
weer optreden, dan bij de vieringen 
in Lourdes. 
 

In dé Westfriese Lourdes 
Vliegreis van 22 t/m 27-sep 2022 
zijn nog vrije plaatsen, in 
groepshotel én zorghotel. Heeft u 
zorg nodig en kan die door uw reis-/
kamergenoot verleend worden, dan 
is groepshotel Croix des Bretons 
uw verblijfplaats. Is het lopen in het 
glooiende Lourdes te vermoeiend 
en beschikt u niet over een eigen 
rolstoelduwer, dan is zorghotel 
Padoue uw gastenverblijf. Het 
zorghotel is dé uitgelezen plek voor 
mensen die zorg of 
verpleegkundige hulp nodig 
hebben. Het zorghotel biedt 
maatwerk!  

De zorgvrijwilligers en brancardiers 
verlenen alle benodigde hulp op elk 
gewenst tijdstip. (Begeleiding: 1 op 
1).  
 

De begeleiding van de pelgrims in 
het groepshotel bestaat uit pastor 
Jules Post, pastor Mariet Vet, 
hotelleider Fred van de Winkel en 
groepsassistent Harry Vet. In het 
zorghotel zijn o.a. werkzaam de 
Westfriese zorgvrijwilligers Monique 
Bolman, Emmy Homan en Karin 
Koomen en de brancardiers Harrie 
Dol, Piet Huisman en Chris Oud. 
De Westfriese vrijwilligers zijn 
aangesteld door het Huis voor de 
Pelgrim. Wilt u in de toekomst ook 
eens als vrijwilliger mee naar 
Lourdes? Mail dan 
info@huisvoordepelgrim.nl.  
 

De saamhorigheid in de Groep 
Westfriesland is ieder jaar weer 
heel sterk! Als individueel 
deelnemer zult u zich niet alleen 
voelen, met het oog op het ‘na-
beleven’ is een reis-/kamergenoot 
aan te bevelen! Wilt u dit jaar met 
dé Westfriese Lourdes Vliegreis 
mee? Bel Harry Vet 0228-514040 
of mail ham.vet@quicknet.nl. 
 

Met Ria Kuin-Temme en Jules 
Post, beiden al jaren aan dé 
Westfriese Lourdes Vliegreis 
verbonden, is een interview 
afgenomen. De video met het 
interview staat op www.weeff.nl en 
op www.nhnieuws.nl/west-friesland. 
De video zelf staat op YouTube. 
Later deze week zal de video ook te 
zien zijn bij WEEFF op tv!  
  (Lees verder op blz: 16) 

mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
mailto:ham.vet@quicknet.nl
http://www.weeff.nl
http://www.nhnieuws.nl/west-friesland
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Lourdesreizen – ‘Interview met diaken Jules Post  
en Ria Kuin, parochie Hoogkarspel’ zie www.weeff.nl 

AVE EVA  
Vrouw en Geloof-dagen 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 

Geheim 
Ik wil je laten zien  

aan iemand in wie ik geloof  
 

Je jas hoeft niet aan  
Loop maar mee, de hal door  
de trap op, de slaapkamer in  

 
Op de binnenkant  

van de deur van deze kast  
hangt een spiegel  

Kijk daar        
       Monica Boschman 

Dag Vrouwen, hoe gaat het met jullie? Lang niet gezien…!  
Tja.. corona…! Maar nu?  
Weet je nog wie wij zijn? Kennen we elkaar nog?  
Zullen we weer eens afspreken?  
Gewoon, zoeken naar wie we zijn… onder het motto ‘Ave Eva’.  
Inspirerende ‘Vrouw en Geloof’ impulsdagen. 
We maken uitgebreid kennis met Eva, de eerste vrouw,  
geschapen naar Gods beeld.  
In workshops zoeken we of wij onszelf in haar herkennen  
en we sluiten de dag af met een korte viering.  
Jullie zijn van harte welkom Op 13 mei in Alkmaar  
en 20 mei in Hoorn.  

http://www.weeff.nl/
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PROGRAMMA  
09.30 uur    Inloop met koffie en thee  
10.00 uur    Welkom en opening  
10.15 uur    Gesprek over Eva  
11.00 uur    Pauze met koffie of thee  
11.15 uur    Bibliodans met Tineke van Lente  
12.15 uur    Eva vertelt zelf haar verhaal  
12.45 uur    Lunchpauze  
    Zelf een broodje meebrengen  
    Voor soep, drinken en fruit wordt gezorgd.  
13.30 uur    Workshops  
14.30 uur    Theepauze inzingen met Annelies Komen  
15.00 uur    Slotviering  
 
INFORMATIE: Waar en wanneer?  
Op vrijdag 13 mei 2022 van 10.00 uur tot 16.00 uur  
in de Lutherse kerk, Oudegracht 187 in ALKMAAR  
(Parkeren in de Schelphoekgarage, Korte Vondelstraat 3 vandaar  
de straat oversteken naar de Oudegracht)  
Vrijdag 20 mei 2022 van 10.00 uur tot 16.00 uur  
in Het Octaaf, J.D.Pollstraat 1 in HOORN  
(Parkeren op het terrein van de kerk)  
AANMELDEN: uiterlijk 5 mei 2022 voor de impulsdag in Alkmaar  
en 12 mei 2022 voor de impulsdag in Hoorn  
via e-mail: hildegardport29@gmail.com of schriftelijk naar  
Werkgroep Vrouw en Geloof p/a Karveel 10, 1625 EN Hoorn  
KOSTEN:  €15,- p.p, ter plaatse afrekenen (graag gepast)  
De impulsdagen worden georganiseerd door vrijwilligers  
en gesubsidieerd door verschillende protestantse en katholieke  
instellingen, waardoor de deelnemerskosten laag blijven.  
De kosten mogen echter geen bezwaar zijn. Voor reductie kunt u  
mailen naar bovenstaand e-mailadres.  
 
Leden van de Werkgroep Vrouw en Geloof:  
Maretty Schaap, Cora ten Wolde, Jos van Steen,  
Carla van den Hombergh en Cathrien van der Kruijs 
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DE 40MM - VERANDERING DOOR WANDELING–  
DE 49

E
 EDITIE  –  

ZATERDAG 28 MEI 2022   
De inschrijving voor de 40MM sponsorwandeltocht  is vanaf nu weer 
open. Wederom hebben we een aantal prachtige routes uitgezet door 
het West-Friese landschap en over de IJsselmeerdijk. U kunt zich dit 
jaar alleen digitaal inschrijven via onze vernieuwde website 
www.40mm.nl. Het doel van de 40MM is om zoveel mogelijk sponsorgeld 
bijeen te brengen, met dit sponsorgeld helpen we vele projecten in minder 
ontwikkelde landen over de hele wereld. Dit kunt u doen door gezellig 
mee te wandelen maar ook door wandelaars te sponsoren!    
   
De 40MM sponsorwandeltocht vindt plaats op 28 mei 2022  
in Venhuizen en omgeving  
Door de variatie van de manier van wandelen is het voor iedereen  
mogelijk te genieten van de gezelligste wandeling in West-Friesland!  
We zien graag weer zoveel mogelijk wandelaars aan de start verschijnen! 
We kijken er enorm naar uit om na twee jaar geen echte wandeling  
te hebben gehad, er met zijn allen qua sfeer en gezelligheid weer  
een fantastische dag van te maken.   
  
Lukt het je niet om op de wandeldag aanwezig te zijn,  
maar wil je wel graag wandelen?  
Dan kan dat! Je kunt namelijk ook voor de mei wandelmaand kiezen.  
Je registreert dit keer in een zelf gekozen wandelapp je kilometers en 
loopt waar, wanneer en met wie je wilt. Het opgehaalde bedrag  
aan sponsorgeld maak je dan naar ons over.   
  
Twijfel je over de wandeldag of de hele maand?  
Je kan ook voor beide opties kiezen! Je loopt dan een zelf te bepalen  
afstand in de mei wandelmaand. Op de wandeldag ontvang je dan  
je stempelkaart en vul je de gelopen kilometers in  en ga je weer vrolijk 
verder met wandelen! Kijk voor meer informatie op onze website 
www.40mm.nl.  
   
Verandering door wandeling   
Met elkaar maken we er ook in 2022 weer een succes van! Het is jaarlijks 
prachtig om te zien hoe iedereen een stapje meer doet. Door gezellig 
mee te wandelen draag je bij aan een positieve verandering bij  
de verschillende projecten in de minder ontwikkelde landen, voor alle  
projecten die we ondersteunen kun je kijken op onze website.  
Wij rekenen weer op ieders steun en maken er samen tijdens deze  
49e editie weer een mooie dag van.  
We zien u allen graag op zaterdag 28 mei te Venhuizen!   

http://www.40mm.nl/
http://www.40mm.nl/
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Inleveren kopij Kontakt nr. 6:  vóór dinsdag 24 mei 2022 om 12.00 uur. 
                 Voor uitgetypte kopij en e-mail:  
Te bezorgen: 
• In het Parochiecentrum, Kwakerspad 3 of  
• Naar het e-mailadres van de redactie: kontakt@xaverius.nl 
 Nr. 6 geldt voor de periode van 03 juni tot 01 juli 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 

ledenad-
min@xaverius.nl 

Adreswijziging voor blad “Kontakt” 
OF 
Parochiesecretariaat, Kakerspad 3, 
1601 AS Enkhuizen 

 
 
 
0228-312952 

ledenad-
min@xaverius.nl 
 
 

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 
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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

