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Pauselijke onderscheiding voor Atie Boekweit
Westwoud – De oecumenische viering van
zaterdag 28 oktober
2017 in de hervormde
kerk staat in het teken
van het bezoeken van
gevangenen. Aan het
eind van deze dienst
krijgt Atie Boekweit
de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia
et Pontifice, vanwege
haar grote verdiensten
voor de kerk en voor de
verkondiging van het
christelijk geloof, uitgereikt door Koen van der Kroon, lid
van het Westwoudse parochieteam en
bestuurslid van de Matteüsparochie.
Atie is volkomen overrompeld en
weet niet wat haar overkomt. Koen
noemt en roemt de vele activiteiten
waar Atie zich voor heeft ingezet
of nog inzet. Samen met Henriëtte
Hooiveld heeft zij het JOP (Jongeren
Ontmoetings Pastoraat) opgericht,
dat nu al zo’n 25 jaar bestaat, actief
bij het organiseren van kerkdiensten,
het inspireren van jongeren, actief bij
avondwakes en uitvaarten, actief in
het kerkbestuur en het parochieteam,
bij de kerkkoren, en actief bij het
opzetten van de Pastorie (Stichting
Kleinschalig Wonen Westwoud). En

dan is de lijst nog niet
compleet. Ook is Atie
een bezielende kracht
in de oecumenische
samenwerking van de
Westwoudse kerken,
waarin zij actief blijft.
Zelf heeft Atie het
idee dat je alleen maar
met anderen samen
iets voor elkaar krijgt,
alleen kun je nog zo je
best doen maar het is
niets en gaat ook niets
worden. Atie is trots
dat ze de kartrekker
mocht zijn, het heeft haar ook veel
kansen geboden om zich persoonlijk
te ontwikkelen.
Na deze uiteenzetting speldt Atie’s
man Leo Boekweit haar de onderscheiding op en overhandigt het
bijbehorende document. Atie is er
ontroerd van. Zij krijgt een langdurig
en warm applaus van de aanwezigen.
Daarna kan iedereen haar persoonlijk
feliciteren en een kop koffie met een
gebakje nuttigen.
De katholieke kerk in Westwoud is
blij met de samenwerking met de hervormde kerk, om met elkaar te zoeken
naar het samen op weg zijn en om
elkaar te ontmoeten.
Lies van der Lubbe

Column • Kerstmis
Wat heeft Kerstmis ons nog te zeggen? De engelen in Betlehem zeggen tegen
de herders: ’Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer’ (Lucas 2,11).
Met Kerstmis vieren wij dat een Redder voor ons is geboren, iemand die ons
komt redden!
Wacht even… Heb ik een redder nodig? Ik kan mezelf toch wel redden ondanks
alle problemen en moeilijkheden van het leven? Gaat het dan zo slecht met mij
dat ik een redder nodig heb? Nou ja, we mogen eigenlijk wel zeggen dat wij
ons, in het algemeen gesproken, wel kunnen ’redden’ in het dagelijks leven,
maar toch is er iets waardoor wij ons ten diepste nìet kunnen redden.
Er is wel degelijk een probleem waar wij onmachtig tegenover staan. Dat is
het probleem van ’leven voor zichzelf’. Leven alsof je uitsluitend voor jezelf
op de wereld bent, de grootste bron van verdriet voor elke mens op aarde,
ongeacht afkomst, achtergrond en eigenschappen. Volstrekt op jezelf gericht
leven, als een eiland in het heelal.
Jezus komt ons redden van dit gif dat het leven van de mens en zijn relaties
op kleine en op grote schaal kapotmaakt. Het Kind van Betlehem is God die
niet voor zichzelf kàn leven omdat Hij liefde is. En de Liefde geeft zichzelf.
Deze Liefde komt ons redden. Ook vandaag. Zalig Kerstmis.
Pastoor Samuel

Negen december:
de leukste markt
met goede doelen!
In Hoorn gebeurt er een heleboel om
onze gemeenschap beter en mooier te
maken. Op 9 december presenteren zich
een flink aantal van de organisaties die
zich hier met hart en ziel voor inzetten.
De deuren van de H.H. Cyriacus- en
Franciscuskerk aan het Grote Noord
staan vanaf 12.00 uur wijd open voor
de Goede Doelen Markt.
Interessant op een speelse manier
Tijdens dit evenement leert u veel van
de verschillende activiteiten die de organisaties door het jaar heen uitvoeren.
De goede doelen presenteren zich door
een leuke mix te bieden van demonstraties, mooie producten, een goed
gesprek, lekkere etenswaren en interactieve uitleg. Dit alles wordt omlijst
met mooie live muziek op piano, orgel
en zang.
Inspirerende verhalen
Dit jaar is het kerkthema sterk met
de Goede Doelen Markt verbonden:
’Inzicht (woord/begrip) – Inkeer (daad/
uitvoering).’ In zo’n 15 marktkramen
wordt uitleg gegeven door de organisaties. Ook worden hier mooie artikelen
verkocht t.b.v. het goede doel. Iedere
vrijwilliger heeft zijn/haar unieke verhaal hoe en waardoor hij/zij door dat
specifieke goede doel is geraakt en
daardoor in actie is gekomen. Bij uitstek de kans om u te laten inspireren!
Wat staat er daarnaast op het programma?
Het is makkelijk om meteen al een bijdrage te leveren door:
- Naar prachtige (kerst)liederen te luisteren uitgevoerd door minstens één
ervaren koor.
- Kerstliedje op aanvraag te laten spelen op het kerkorgel of de piano.
- Even (onder begeleiding) rond te kijken in de catacomben van de kerk.
- Een kopje koffie of thee met wat lekkers te nemen op deze koude decemberdag.
Kom ook en geniet van een gezellige
middag op 9 december!
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Pastoraal team

Samuel Marcantognini,
pastoor

Mario Agius, kapelaan

René Visser, diaken

Bart Brieffies-Bielsma,
parochiecoördinator

Adressen
Parochiesecretariaat Matteüs Huys, Past. Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag • 0229-216749 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-11.30 uur
e-mail: secretariaat@rkmatteus.nl • web: www.rkmatteus.nl en Facebook
Pastoor Samuel Marcantognini • Plantage 31, 1695 BB Blokker, 0229-245621, e-mail: pastoor@rkmatteus.nl
Kapelaan Mario Agius • Plantage 31, 1695 BB Blokker, 0229-245621, e-mail: kapelaan@rkmatteus.nl
Diaken René Visser • e-mail: diaken@rkmatteus.nl
Parochiecoördinator Bart Brieffies • 06-36306043 • e-mail: parochiecoordinator@rkmatteus.nl
Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken • 0229-271684
Kerkfinanciering parochie H. Matteüs
NL84 RABO 0307 7006 82 t.n.v. RK Parochie H. Matteüs. Overweegt u een legaat? De parochie is ANBI erkend. Vraag uw notaris. Donaties voor het kistorgel in de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk kunnen gestort worden op NL53 ABNA 0231 0151 94 t.n.v. RK Parochie H. Matteüs, betreft kistorgel.

C olofon
Bronwater is het parochieblad voor de r.-k.
parochie Heilige Matteüs en komt dit jaar zeven
keer uit. Het bevat mededelingen en actualiteiten
die voor de gehele geloofsgemeenschap binnen
de kernen Hoorn, Westerblokker, Oosterblokker,
Zwaag en Westwoud van belang zijn. Kopij staat in
dit verband in de eerste plaats ter beoordeling van
de redactie. De redactie kan artikelen inkorten en
corrigeren of plaatsing weigeren.
Kopij sluitingsdatum Bronwater nr. 1: 2 januari.
Deze verschijnt op 16 januari met het thema
’Kerkbalans’. Daarna verschijnt Bronwater in 2018 nog
vijf keer: op 13 maart (Pasen), 24 april (Pinksteren),
26 juni (Vakantie en start nieuw seizoen), 2 oktober
(Allerzielen en Advent) en 27 november (Kerstmis).
Zend kopij naar bronwater@rkmatteus.nl
Redactie:
Hoorn: J. Entius
Zwaag en Westerblokker: R. Gitzels
Oosterblokker: I. Bruijns
Westwoud: L. van der Lubbe
Eindredacteur: B. Schaper
Verspreiding via contactadressen en in de kerk. In
verband met kostenreductie en behoud van het milieu
streven wij naar zoveel mogelijk digitale verspreiding.
Mail daartoe uw e-mailadres naar: secretariaat@
rkmatteus.nl of gebruik de bon op pagina 10.
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Locaties

H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk
Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
Misintenties: e-mail misintenties.hoorn@rkmatteus.nl
Contact: dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur, Mignon Melfor
De Drie Tulpen, Achterom 24a, 1621 KV Hoorn 0229-507085
e-mail koepelkerk@rkmatteus.nl
De Opdracht
Wijkcentrum De Huesmolen
De Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn
Misintenties: e-mail misintenties.risdam@rkmatteus.nl
Contact: mevr. R. Katers, tel. 0229-233686
e-mail deopdrachtrisdam@rkmatteus.nl
O.L.V. Visitatiekerk
Oosterblokker 68, 1696 BJ Oosterblokker
Misintenties: e-mail misintenties.oosterblokker@rkmatteus.nl
Contact: mevr. M. Pronk, Dirk Hulstweg 3, tel. 0229-261566
e-mail visitatiekerk.oosterblokker@rkmatteus.nl
St. Michaëlkerk
Plantage 29, 1695 BA Blokker
Misintenties: mevr. Carin Mes-Bruinenberg, tel. 0229-270825
e-mail misintenties.blokker@rkmatteus.nl
Contact: Joke Lakeman, tel. 0229-263065
e-mail michaelkerk.blokker@rkmatteus.nl
St. Martinuskerk
Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD Westwoud
Misintenties: mevr. C. Brandsen, Dr. Nuijensstraat 100
e-mail misintenties.westwoud@rkmatteus.nl
Contact: e-mail martinuskerk.westwoud@rkmatteus.nl
St. Martinuskerk
Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag
Misintenties: e-mail misintenties.zwaag@rkmatteus.nl
Contact: e-mail martinuskerk.zwaag@rkmatteus.nl

Nog eenmaal de Martinusspeld
Zwaag – Na overleg met het bestuur
besloten we nog eenmaal een vrijwilliger in het zonnetje te zetten.

Kindjewiegen in de
H.H. Cyriacus- en
Franciscuskerk
Hoorn – Op maandag 25 december,
eerste kerstdag, is er weer
Kindjewiegen in de H.H. Cyriacus- en
Franciscuskerk aan het Grote Noord.
Het kerstverhaal wordt voorgelezen
en de kinderen spelen het verhaal
mee. Ook zingen we veel leuke bekende kerstliedjes. Wil je meedoen als
engel, koning of herder kom dan om
14.00 uur om je alvast te verkleden
achter in de kerk. Je mag ook eigen
verkleedkleding meenemen voor engel
of herder.
De kerk is open vanaf 13.45 uur.
Iedereen is van harte welkom. Tot
eerste kerstdag!

Levende schapenweide met kerststal
Hoorn – Sinds 1994 is de boerderij
van Peetoom aan de Lageweg 16 verbouwd tot woongelegenheid voor jongeren en mensen met een beperking.

Jan de Lange; de duizendpoot van
onze Martinuskerk.
29 jaar heb je bij het koor gezongen,
19 jaar bij de avondwakegroep.
Je was drager bij ’n uitvaart. 11 jaar
in het bestuur locatie Zwaag.
11 jaar in kerkhofbeheer en actief in
de tuingroep, veel jaren help je bij
kerkbalans ophalen.
Je helpt bij de kerststal plaatsen in
de kerk en bij het ziekentriduüm,
Je zit in de bouwcommissie, helpt
dan ook bij het slopen, verbouwen
en schilderen in kerk en pastorie en
brengt dan het afval, even naar de
stort. Ook het oud papier zet je aan
de weg.
Jij zit 12 jaar in de groep van de
Martinusspelduitreiking. Je wist niet

beter dan dat was afgelopen na het
instellen van de St. Matteüsspeld.
Maar de commissie en het bestuur
vonden dat hij jou zeker toekomt.
Daarom 12 november 2017: Jan
de Lange, de vrijwilliger van
St. Martinuskerk Zwaag.

Kinderkerstviering Zwaag
Zwaag – Het kerstverhaal gaat dit jaar over Hanna, de dochter van een herbergier te Bethlehem. Ze woont alleen met haar vader, haar moeder is overleden
toen Hanna werd geboren.
Op een avond, ziet Hanna een bijzondere ster boven de herberg van haar vader.
En terwijl ze vol verwondering naar het prachtige verschijnsel kijkt, wordt ze
omver gelopen door een ezeltje. Het is de ezel van Jozef en Maria. Zij zijn dringend op zoek naar een plek voor de nacht en Hanna helpt hen aan onderdak.
Ook haalt zij hulp voor Maria, zodat de baby veilig geboren kan worden.
De herders hebben ook een rol in het kerstverhaal. En natuurlijk zijn de engelen er ook weer bij. En met een echte baby in de kribbe is het verhaal compleet.
Alles uitgevoerd door enthousiaste kinderen van de basisschool. Ook dit jaar
is er een kinderkoor te horen en te zien en zij worden muzikaal begeleid door
onze pianist.
De viering begint om 18.00 uur. Na afloop zijn alle kinderen van harte welkom
om het kindeke in de kribbe te bewonderen en is er een kleine traktatie.
Komt allen kijken, luisteren en uit volle borst meezingen op deze bijzondere
avond, kerstavond, zondag 24 december in de Sint Martinuskerk te Zwaag.

Vanaf de vierde zondag van de
advent is daarin de openlucht de
kerststal opgesteld. De mensen van
de Kersenboogerd weten het hele jaar
door de Atalanta Dierenweide te vinden. Parochianen van andere wijken
zijn natuurlijk ook welkom om met
de kerstdagen hun (klein-)kinderen
het kerstverhaal te vertellen aan de
hand van het tafereel in de stal.
J. Admiraal (herder)
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Missa Papae Marcelli op eerste kerstdag
in de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk
Lokale uitvaartverenigingen
Op het gebied van het verzorgen van uitvaarten
vervullen de lokale uitvaartverenigingen een
belangrijke functie. Het zijn van oorsprong parochiële
uitvaartverenigingen, ontstaan uit de plaatselijke
geloofsgemeenschappen. De verenigingen worden
bestuurd door vrijwilligers en men heeft invloed
op het beleid van de vereniging. Het bestuur heeft
een controlerende taak op de uitvaartnota en de
leden ontvangen een (natura) tegemoetkoming op
de uitvaartkosten. De verenigingen werken zonder
winstoogmerk, een belangrijk gegeven!
Belt u bij een sterfgeval éérst de plaatselijke
vereniging!
Hoorn: ’St. Petrus’
Meldnr: Gijs van Hulst, 0229-755484
Secretaris/ledenadministratie:
Hr. Sj. Lakeman 0229-543776
e-mail: st.petrus@ziggo.nl
website: www.sintpetrushoorn.nl
Westwoud: ’In Paradisum’
Meldnr: Bertus van Kampen,
06 207440 12
b.g.g.: Yvonne Appelman 06-10631376
Secretaris: Harry Kors 0228-562343
e-mail: info@in-paradisum.nl
website: www.in-paradisum.nl
Oosterblokker: ’St. Barbara’
Meldnr: Monique Bankras of
Lian Kroon, 06-11444417
Penningmr/ledenadministratie:
J.J.M. Schouten 0229-262538
Informatie: J.N.M. Vlaar 0229-262364
e-mail: jnm.vlaar@quicknet.nl
Westerblokker: ’St. Jozef’
Meldnr: Monique Bankras of
Lian Kroon, 06-11444417
Secretaris/ledenadministratie:
Mw. C. Schouten 0229-210183
e-mail: corine.pierre@gmail.com
Zwaag en Zwaagdijk-West:
’St. Barbara’
Meldnr: Monique Bankras of
Lian Kroon, 06-11444417
Secretaris/ledenadministratie:
Hr. A. M. Gitzels 0229-270360
e-mail: am.gitzels@quicknet.nl
4

De Missa Papae Marcelli van Giovanni Pierluigi da Palestrina (15251594) is één van de allermooiste missen die ooit geschreven is en
Palestrina was misschien wel de grootste componist van zijn tijd.
Hij begon zijn carrière als zanger in de Sixtijnse kapel en werd later
benoemd tot kapelmeester van de Sint Pieter in Rome. Zijn composities
worden gekenmerkt door een heldere melodische structuur en gebalanceerde harmonie in de zangpartijen.
De muzikale hervorming binnen de Kerk waartoe het Concilie van
Trente (1545-1563) besloot, oriënteerde zich sterk op de stijl van
Palestrina. De legende wil dat Palestrina zijn Missa Papae Marcelli (Mis
voor Paus Marcellus) speciaal componeerde om de deelnemers aan dit
concilie te overtuigen van de noodzaak tot hervorming van de kerkmuziek zonder de verworvenheden van de polyfonie (meerstemmigheid
waarbij elke stem
zelfstandig is) op te
geven. De mis wordt
uitgevoerd door een
gelegenheidsensemble bestaande uit zes
zangers afkomstig uit
Voces Cyriaci o.l.v.
Mark Heerink. De mis
begint 25 december
om 11.00 uur en u
bent natuurlijk van
harte welkom.

Dames- en herenkoor St. Caecilia
Oosterblokker – Zondag 22 oktober hebben wij gezongen in verpleeghuis Lindendael. De voorganger was mevrouw A. HolshuijsenSchoonveld.
Vier personen uit Oosterblokker wonen daar permanent en we laten
hen weten dat wij komen zingen en hen daardoor extra aandacht
geven.
Het thema van de viering was ’Ruth en Naomi’. Als openingslied hebben wij gezongen: ’Ik sta voor U in leegte en gemis’. Na het aansteken
van de kaars zingt het koor ’Heer, ontferm U over ons’.
De eerste lezing was uit Spreuken. Ook werden er enkele bekende liederen gezongen.
De tweede lezing was uit Ruth. In die tijd was er hongersnood in
Israel en trokken Elimelech en Naomi en hun beide zonen weg naar
Moab. Tijdens hun verblijf daar gebeurden er trieste dingen, vader en
zonen waren tijdens hun 10-jarig verblijf gestorven. Naomi ging met
beide schoondochters terug want er was weer voedsel. Mensen van
toen en mensen van nu; zij blijven onderweg.
Daarna was het breken en delen van het brood en het gebed: God,
gij hebt de aarde aan ons toe vertrouwd om er samen te wonen en te
leven, mens naast mens.
We hebben de viering afgesloten met Psalm 96: ’Zingt en speelt’.
Met dank aan onze organist J.N.M. Vlaar en de leden van het koor
voor hun medewerking.

Even voorstellen: kapelaan Mario Agius
Per 1 september j.l. ben ik
tot kapelaan benoemd van de
H. Matteüsparochie. Bij deze wil ik
mijzelf aan jullie voorstellen.
Ik ben op 24 september 1982 op
Malta geboren, een klein eiland ten
zuiden van Sicilië met ongeveer
450.000 inwoners. Ik ben opgegroeid
in Hamrun en de oudste van vijf
kinderen. Ik heb een broer en drie
zussen, waarvan de jongste 19 jaar
oud is. Opa en oma woonden bij ons
thuis – of beter gezegd andersom –
wij leefden bij hen thuis.
Wij woonden tegenover de kerk. Al
op jonge leeftijd werd ik misdienaar
van mijn parochie Maria Onbevlekte
Ontvangenis. ’s Ochtends vroeg wakker worden voor de H. Mis van kwart
over zes voordat ik naar school ging.
Na het volgen van het basisonderwijs
zette ik mijn studie voort bij de jezuïeten in het Sint Aloïsiuscollege te
Birkirkara. Er volgden nog twee jaar,
voordat ik in het jaar 2000 besloot
aan de Universiteit van Malta economie te gaan studeren. In drie jaar
studeerde ik af en behaalde de graad
’Bachelor of Commerce’. Dankzij God
ging het goed met mijn studies, maar
dat was niet alles.
Sinds mijn veertiende ging ik luisteren naar een catechese van de
Neocatechumenale Weg in de parochie. Mijn ouders maakten deel uit
van deze gemeenschap sinds mijn
geboorte. Het geloof verdiepen en de
gaven van het doopsel herontdekken
in een kleine gemeenschap van jong
en oud. Hier leerden we elkaar beter
kennen en ons leven te zetten onder
het licht van het woord van God.

Als ik vandaag priester ben... ook
hier in Nederland, is dat zeker te
danken aan deze ervaring, dit geestelijke traject in mijn leven. Te ervaren
dat God van mij houdt zoals ik ben.
Zonder eisen, gratis. Als de oudste
was ik altijd bezig om een mooi
gezicht te laten zien, een goed voorbeeld te zijn voor mijn broer en zussen. Groeiend, met vallen en opstaan,
heeft deze weg mij geholpen om mijn
maskers af te doen en mij met mijn
ouders en mijn geschiedenis te verzoenen.
’Just do it’
In 2002 ging ik samen met andere
jongeren van de Neocatechumenale
Weg uit Malta naar de
Wereldjongerendagen in Toronto. De
dag na de H. Mis met paus Johannes
Paulus II is er altijd een roepingenbijeenkomst. Het is een warme augustusdag en de zon brandt fel. Een
vriend leent mij zijn ’Nike’-pet met
de tekst: ’Just do it’. Een paar dagen
daarvoor heb ik een woord van God
uit de bijbel gekregen uit Jesaja 60.
Verder was ik onder de indruk van
een ervaring van een Maltese priester
die missionaris was in Pakistan. Dit
waren de drie tekens die mij hielpen
’Ja’ te zeggen aan Gods roeping tot
het priesterschap. Het stond echt niet
in mijn levensplan... ik wilde liever
trouwen, veel kinderen hebben, een
mooie carrière... maar God had andere plannen...
Naar Malta terug, maakte ik eerst
mijn studie economie af en volgde ik
een roepingengroep die mij hielp met
het onderscheiden van de roeping.

Nadat ik mijn beschikbaarheid gaf
om overal in de wereld te gaan werd
ik in september 2003 per loting naar
Nederland gestuurd, naar Nieuwe
Niedorp. Het eerste jaar kreeg ik
Nederlands, daarna studeerde ik twee
jaar filosofie en een jaar theologie in
Vogelenzang. Mijn priesteropleiding
was verrijkt met vier missiejaren: een
jaar in Israël, een jaar in Duitsland,
een twee jaar met een jong missiegezin en een priester in Zuid-Afrika.
Daarna heb ik mijn theologische studies afgemaakt en ben ik begonnen
met mijn pastorale jaar in de regio
Heemskerk, Uitgeest en Castricum. In
2013 ben ik door mgr. Punt tot diaken en op 14 juni 2014 tot priester
gewijd. Daar kreeg ik o.a. de verantwoordelijkheid voor kinderen- en
jongerencatechese, wat mij bijzonder
na aan het hart ligt, samen met de
ouderen- en ziekencommunie. Dat
hoop ik ook hier voort te zetten in de
Matteüsparochie. Hopelijk zal het ook
mogelijk zijn om scholen te bezoeken
of om scholen op bezoek te krijgen in
onze kerken.
Ik vertrouw op jullie gebeden en jullie steun.
Ik wens u een gezegende Advent en
een Zalig Kerstmis. Gods zegen,
kapelaan Mario Agius

Parochieel kerstconcert met koormuziek en samenzang
Op zondag 10 december 2017 is er
in de Sint Martinuskerk te Westwoud
een kerstconcert waar vier koren
van de Heilige Matteüsparochie aan
deelnemen: Marcanto o.l.v. Gerard
Arendsen, Zingenderwijs o.l.v. Jan
Vlaar, gemengd koor Grote Waal
o.l.v. Alwies Cock en Eigenwijs o.l.v.
Ruwald Diderich.

Aan dit concert verlenen verder ook
medewerking de trompettisten Jurre
Terhorst en Rinus Lakeman en de
organisten Marianne Habets en Mark
Heerink.
Het concert begint om 15.00 uur
en duurt tot ongeveer 17.30 uur.
In de pauze is er koffie, thee en

glühwein. Het adres van de kerk is
Dr. Nuijensstraat 78 te Westwoud. De
kerk is geopend vanaf 14.30 uur. De
toegang is gratis en na afloop is er
een collecte.
U bent van harte welkom en voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Heerink, m.heerink@
planet.nl of 06-23400843
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Kerstsamenzang in de
H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk

Misa Di Aurora
Dageraadsmis 2017

Op zondag 17 december is er de traditionele kerstsamenzang in de koepelkerk. Dit
gebeurt in het kader van Herberg Hoorn. In de hele stad zijn er op diverse dagen activiteiten rond het thema ’Stad van ontmoeting’. Om een indruk te krijgen van wat er allemaal georganiseerd wordt kunt u het beste kijken op: www.herberghoorn.nl
Herberg Hoorn initieert in de feestelijke decembermaand muziek, theater, dans en toneel
in de binnenstad van Hoorn. Herberg Hoorn is er voor Hoorn, door Hoorn en in...
De kerstsamenzang begint om 16.45 uur in de koepelkerk en u kunt luisteren naar ’Rosie
Sings’ die met u populaire kerstliederen zal zingen. De meer traditionele kerstliederen
kunt u zingen met begeleiding van Mark Heerink op het Maarschalkerweerd-orgel.

Op Curaçao en de andere eilanden, is het
de gewoonte om ons voor te bereiden op
de naderende kerstdagen. Niet alleen op
uiterlijk, maar ook spiritueel.
We vinden het belangrijk om ons te
bezinnen op de geboorte van Jezus
Christus. Dat doen wij d.m.v. een
noveen. 9 dagen voor kerst gaat men
’s morgens in alle vroegte naar de kerk
om naar de lezingen te luisteren te
bidden en te zingen.

© Benno Ellerbroek Photography

Bisdombedevaarten naar Lourdes
in mei en september
Altijd al willen weten waar de hemel op
aarde te vinden is? In Lourdes! Vraag
het maar aan de miljoenen pelgrims
die elk jaar dit bedevaartsoord bezoeken. Elke dag gaan vele mensen naar
de grot waar Maria in 1858 aan het
meisje Bernadette Soubirous verscheen.
Mensen gaan naar Lourdes om steun
te zoeken bij Maria, om een kaarsje op
te steken, om stil te zijn bij de grot van
de verschijningen, om het geloof samen
met anderen te beleven, om bezinning.
Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:
26 mei tot 3 juni: busreis
28 mei tot 2 juni: vliegreis
Een prachtige busreis door Frankrijk.
Onderweg worden plaatsen aangedaan
als Banneux, een bedevaartplaats in
België. En natuurlijk op de terugreis
een bezoek aan het klooster in Nevers,
waar Bernadette ligt opgebaard in haar
schrijn. Vliegreizigers sluiten zich in
Lourdes bij de buspelgrims aan.
11-16 september: vliegreis met hulpbisschop mgr. J. Hendriks
De hulpbisschop is bekend met Lourdes
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en heeft een bijzondere verering voor
Maria. Het thema van de bedevaart
van 2018 is hetzelfde als de wapenspreuk van de hulpbisschop ’Doe maar
wat Hij u zeggen zal’. Deze woorden
zijn genomen uit het Evangelie van
Johannes.
Informatiebijeenkomsten
De informatiebijeenkomsten zijn op
zaterdag 20 januari 2018:
- 10.30 uur in Haarlem, de Moeder van
de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48,
2035XB, Haarlem.
- 14.30 uur in Heiloo, Diocesaan
Heiligdom, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Hoogeweg 65, 1851 PJ, Heiloo.
De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 90 minuten. Bij voorkeur, i.v.m.
met de catering, uw komst melden bij
mevrouw Joke Hoekman, 06-42347729
of per email: jokehoekman@ziggo.nl.
Voor aanvullende informatie belt u
Joke Hoekman 06-42347729 of diaken
Philip Weijers 06-53887641. Bezoek
ook onze website www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl

Ook dit jaar willen wij deze mooie,
waardevolle traditie voortzetten
in Hoorn. Deze vieringen zullen
plaatsvinden in de gemeenschapsruimte
van woongemeenschap Roerdomp, aan
de Roerdomp 3A, 1628 AW Hoorn.
De eerste viering is op zaterdag
16 december en de laatste op 24
december. De vieringen beginnen om
07.00 uur `s morgens en duren ongeveer
30 minuten.
Tijdens de viering wordt er gecollecteerd
voor een goed doel op Curaçao.
U bent allen van harte uitgenodigd.
Voor meer info kunt u een mail sturen
naar: joycehalfhide@gmail.com
Of het parochiesecretariaat bellen op:
(0229) 21 67 49. Open: van maandag
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

Kindernevendiensten in
aanloop naar Kerstmis
Aan alle kinderen van de parochie! De
dagen worden korter en de nachten langer, dit is het teken dat we richting het
einde van het jaar gaan.
Kerstmis komt eraan en om ons hierop
voor te bereiden hebben wij twee mooie
kindernevendiensten in elkaar gezet
rond het thema licht. Wat we gaan
doen blijft natuurlijk nog een verrassing! De nevendiensten zullen gehouden
worden op 10 en 17 december in de
H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk, aanvang 11.00 uur.
Na deze twee keer zal er ook een kindernevendienst zijn op 7 januari 2018,
dit is tijdens de regioviering in Zwaag,
aanvang 10.00 uur. Wij hopen deze ochtenden veel kinderen te mogen verwelkomen. Met vriendelijke groeten,
Werkgroep kinderennevendienst

Wie zingt er mee?
Kerstkoor voor kinderen
Op kerstavond 24 december is er om 18.00 uur een viering
voor kinderen in de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk.
Tijdens deze viering moet er natuurlijk ook gezongen
worden. Kinderen tot ongeveer 10 jaar zijn van harte
welkom om te komen zingen. We repeteren tot de kerst
in het Stiltecentrum van de kerk aan het Grote Noord 15
op de woensdagmiddag van 15.30 uur tot 16.15 uur. Het
koor staat onder leiding van Monique de Meza en Mark
Heerink. Voor meer informatie en contact: Monique de
Meza mm.de.meza@tabor.nl Tel. 06 16370778 Wij hopen
dat er heel veel kinderen komen meezingen!

Nieuwjaarsviering 7 januari
Uitnodiging
Laten we met elkaar het nieuwe jaar goed beginnen. Wij
nodigen u graag uit om samen te komen in de Eucharistie
viering op zondag 7 januari in de St. Martinuskerk te
Zwaag. Aanvang 10.00 uur. Het pastoresteam zal bij deze
Nieuwjaarsviering voorgaan met muzikale ondersteuning
van het koor Voces Cyriaci onder leiding van Mark Heerink.
Thema
Het thema van de viering is: ’Durf af te wijken van
gebaande wegen’. De Wijzen vertrokken na het bezoek aan
Bethlehem langs een andere weg naar hun land terug. Wat
bracht hen in beweging om niet naar Herodes terug te keren
en een andere weg te volgen? Waardoor worden wij aangezet om een andere route in ons leven te nemen? Vragen
waar we in deze nieuwjaarsviering stil bij willen staan.
Kindernevendienst en crèche
Voor de kinderen is er geen kindernevendienst. Wel is er
voor de allerkleinsten een crèche. De allerkleinsten worden
voor de kerk al opgevangen om naar de pastorie te gaan.
Nieuwjaar wensen
Na de Eucharistieviering bent u welkom in de Plataan,
waar u onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar
een goed Nieuwjaar toe kunt wensen en het glas heffen
op het nieuwe jaar.

Oase nieuws
Al 40 jaar is in Hoorn een veelzijdige christelijke boek- en
cadeaushop 'De Oase'. Lang niet iedereen kent het bestaan
ervan, terwijl het toch een bijzondere winkel is, bomvol
cadeau-artikelen, kaarten, bijbels, boeken, muziek en films,
zowel voor volwassenen als voor kinderen.
Het is zeker de moeite waard om er eens een kijkje te
nemen, ook als u de winkel van vroeger kent: het assortiment is heel erg uitgebreid! Zie ook www.oasehoorn.nl
en facebook. U vindt de winkel in de Joh. Poststraat 58 in
Hoorn. Dagelijks open van dinsdag t/m zaterdag 10.0017.30 uur (za. tot 17.00 uur). Telefoon: 0229-239921.

Pauspareltje
8 november 2017 – Algemene audiëntie op het Sint
Pieterplein te Rome.
De Eucharistie is een prachtige gebeurtenis waarin
Jezus Christus zich in ons leven manifesteert.
Deelnemen aan de Mis betekent ’het lijden en de
verlossende dood van de Heer opnieuw beleven. Het
is een theofanie: de Heer verschijnt op het altaar om
aan de Vader geofferd te worden voor het heil van de
wereld’. De Heer is daar, samen met ons, aanwezig.
Hoe vaak gebeurt het niet: wij gaan naar de kerk,
wij kijken, babbelen met elkaar terwijl de priester de
Eucharistie viert… maar wij vieren niet met hém. En
toch is de Heer daar! Als vandaag de president van
de republiek hier komt of de koning, of een of andere
belangrijke persoon, dan zouden wij zeker allemaal
die persoon willen begroeten. Bedenk dan toch:
wanneer jij naar de Mis gaat, dan is de Heer daar! En
dan ben jij met je gedachten bij heel andere dingen!
Dat kán toch niet? Het is de Heer! Dáár moeten we
aan denken. ’Maar de missen zijn vervelend!’. Wat
zeg jij? Is de Heer vervelend? ’Nee, nee, de Mis niet,
de priesters zijn vervelend’. ’Ah, laat dan de priesters
zich bekeren, maar het is de Heer die daar is!’
Begrepen? Vergeet dat niet! ’Aan de Mis deelnemen
betekent opnieuw het lijden en de verlossende dood
van de Heer beleven’.
Laten wij nu kijken naar enkele eenvoudige zaken.
Waarom begint de Mis met het kruisteken en de
schuldbelijdenis? Ik zou hier toch even iets willen
zeggen. Hebben jullie wel eens gezien hoe sommige
kinderen het kruisteken maken? Je weet eigenlijk
niet wat ze doen: is dat een kruisteken of maken ze
een tekening? Men moet de kinderen leren goed het
kruisteken te maken. Zo begint de Mis, zo begint
het leven, de dag. Dat wil zeggen dat wij verlost zijn
door het kruis van de Heer. Kijk naar de kinderen
en leer hen hoe ze een goed kruisteken moeten
maken. En dan die lezingen in de Mis, waarom zijn
ze daar? Waarom lezen wij op zondag drie lezingen
en de andere dag twee? Wat betekenen de lezingen
van de Mis? Waarom lezen wij die teksten? Of,
waarom zegt de priester op een bepaald moment:
’Verheft uw hart’? Hij zegt niet: ’Verheft uw mobiele
telefoons om een foto te maken’! Nee, dat zou heel
raar zijn! En daarom zeg ik tot jullie dat het mij
bedroeft wanneer ik heel wat mobiele telefoons
omhoog zie gaan wanneer ik hier op het plein of in
de basiliek de Eucharistie vier. En dat niet alleen van
gelovigen maar ook van priesters en bisschoppen.
Alstublieft zeg! De Mis is geen voorstelling, het is
een ontmoeting met het lijden en de verrijzenis van
de Heer. Daarom zegt de Heer: ’Verheft uw hart’. Wat
betekent dit? Onthoud dit: geen mobiele telefoons.
(tijdens de H. Mis)
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Kerstpakkettenactie Oecumene in Westwoud
Graag wil ik u attent maken op onze
jaarlijkse kerstpakkettenactie. De
Interkerkelijke Werkgroep Apostolaat
verzorgt voor de 24ste keer deze
actie. U zult begrijpen dat onze
werkgroep deze actie alleen kan
uitvoeren met financiële steun van
de bij de Werkgroep IWA aangesloten
geloofsgemeenschappen en de giften
van particulieren. Het doel van de
actie is om mensen, die het om wat
voor reden dan ook moeilijk hebben
in onze samenleving, een pakket aan
te bieden. Deze mensen kunnen een
beetje aandacht en barmhartigheid
heel goed gebruiken. Wij streven er
naar om dit jaar ruim 250 pakketten
uit te delen.
Uw bijdrage is van harte welkom
en kunt u overmaken op nummer
NL96INGB0000143501 t.n.v.
Interkerkelijke Werkgroep Apostolaat
in Hoorn. Wij hopen ook dit jaar op
uw steun te kunnen rekenen.
Namens de werkgroep, Rudolph Melis

Bedankje van de
Lourdeskapel
De hele maand oktober was de
Lourdeskapel elke ochtend open.
Alle vrijwilligers van de kapelgroep
hebben daarbij geholpen. Maar op
de laatste dag van oktober kwam
er een verrassing. Ik werd gebeld
door een tussenpersoon. Iemand had
met kleine bedragjes een fijn bedrag
bij elkaar gespaard. Zij had goede
herinneringen aan de Lourdeskapel en
wilde dat de tussenpersoon dit bedrag
bij de Stichting Behoud Lourdeskapel
zou brengen.
Ik hoorde dat ze Bronwater leest,
dus wil ik de geefster in Bronwater
hartelijk bedanken. Denk maar eens
aan uw huis: ineens is er zomaar
meer aan de hand dan met een
schroefje of spijker te verhelpen is.
Iets groters is dan dringend nodig en
dan is het fijn dat er een giftenpotje
bij elkaar is gekregen. Onbekende
mevrouw, en ook alle andere gevers,
bedankt namens alle mensen die van
de Lourdeskapel houden.
Rina Gitzels
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Westwoud – Ondanks de verschraling
van het aanbod aan r.-k. vieringen in
de Martinuskerk van Westwoud is de
oecumene gelukkig springlevend.
Voor de komende kersttijd zijn de
voorbereidingen dan ook in volle
gang. Voor de oecumenische kerstviering o.l.v. ds Marina Slot op 24
december aanvang 19.00 uur zijn
weer veel jonge mensen in touw.
Suzan van Diepen en Rosemary
Deken trekken mede de kar voor
een gezellige maar ook inspirerende
viering voor iedereen. Dirigente
Astrid Luiken die een jaar geleden
in Westwoud kwam wonen, is bereid
gevonden vanaf 23 november iedere
donderdag te repeteren met twee
koren. Na school in de middag repeteert een vrolijk kinderkoor op de
Westwijzer, in de avond een ad-hoc
jongerenkoor die onder haar leiding
meerstemmige muziek instudeert.
Om 21.30 uur is er op kerstavond
met koor EigenWijs en de groep
Bartimeus een wocuviering. Voor de

traditionele oecumenische oudejaar
vesper op 31 december in de kerk van
de Protestante gemeente in Westwoud
zijn ook al weer plannen gemaakt
door Elma Verhoef en Margriet
Struik. U kunt het als het goed is in
de vieringenplanning teruglezen
Op 18 november is er een inspiratielunch gehouden voor de mensen die
voor 2018 een oecumenische themaviering willen helpen voorbereiden.
Voor deze keer is als thema gekozen
voor ’Op het ritme van het Leven’.
Daarin gaan we in navolging van
het tijdschrift voor bezinning Speling
op zoek naar de processen die met
de levensweg te maken hebben; vier
spirituele kernmomenten staan centraal, natuurlijk zo na de viering van
de geboorte van Christus, ’geboren
worden’, dan ’groeien’, ’binding en
bestendiging’ en ’ouder worden’.
Heeft u interesse dan horen wij dat
graag, we houden u via Bronwater en
Schakel op de hoogte!
Atie Boekweit, l.boekweit@quicknet.nl

Vormselvoorbereiding 2018
Vanaf februari 2018 gaan we weer beginnen met het vormselproject. Onze
tieners uit de H. Matteüsparochie zullen na de ouderavond beginnen met
de voorbereiding voor hun Vormsel. De eerste ouderavond staat gepland op
15 februari.
Het project gaat van start op 24 februari. Hulpbisschop mgr. J.W.M.
Hendriks zal op zaterdagavond 14 april om 19.00 uur het H. Vormsel toedienen in een feestelijke viering.
Je kan je inschrijven bij onze parochiecoördinator Bart Brieffies-Bielsma, bij
een aanmelding sturen wij ook een brief met informatie over het Vormsel
en een datumschema met alle data.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Brieffies-Bielsma.
Tel. 0636306043 of parochiecoordinator@rkmatteus.nl
De vormselwerkgroep

Bedevaartsreis naar Asissi
In mei 2018 gaat het Bisdom
Haarlem-Amsterdam op bedevaart
naar Asissi. Wilt u mee of bent u
geïnteresseerd in deze reis? Kom
dan naar één van de volgende
informatieavonden:
Dinsdag 11 januari: pastoor
Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag om
19.30 uur.
Woensdag 17 januari: Kwakerspad 3,
1601 AS Enkhuizen om 19.30 uur.
De parochie Westfriesland zuid-oost

en de Matteüsparochie verzorgen
gezamenlijk deze avonden. Pastoor
Samuel Marcantognini, die meegaat
als gids, zal de informatieavonden
begeleiden.
Wilt u meer informatie of heeft u
vragen, neem dan contact op met de
parochiecoördinatoren Anne-Marie
Brieffies 0618443366 of met Bart
Brieffies-Bielsma 0636306043.
Wij nodigen jullie van harte uit.

Gerarduskalender 2018
Elke dag een beetje spirit De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster
Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die
opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'Elke dag een beetje spirit'.
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten,
puzzels enz. Zo begint u de dag met een positief gevoel.
Voor velen is het klooster een plek van inkeer, bemoediging, inspiratie, stilte
of gebed. Het is ook een plek met belangrijke cultureel-historische waarde.
Wij vinden het belangrijk dat er in onze samenleving dit soort plekken
bestaan en blijven bestaan. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan
het veelsoortige werk dat vanuit Klooster Wittem gedaan wordt.
Het blokje kost € 7,- en het schild is gratis. Verkrijgbaar: Juniusstraat 18,
Hoorn (zijstraat Koepoortsweg) tel. 0229-504749

Kaartverkoop kerstavond in de
H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk

Dorpsveiling
Oosterblokker
Oosterblokker – Een klein dorp en
een grote opbrengst € 26.688,-!
De dorpsveiling in Café de Harmonie
heeft zaterdagavond 4 november
een geweldige opbrengst opgeleverd.
De 426 kavels brachten maar liefst
€ 26.688 in het laatje voor de kerk
en de deelnemende verenigingen.
Vanaf 20.00 uur stroomde de zaal
al snel vol.
De afslagers Frans Bervoets en
Hans Bregman hielden de gang er
goed in.
Door een flitsende presentatie van
de koopjes op de schermen in het
gezellige café de Harmonie werd
er flink geboden op de taarten,
workshops, de Keez-middag,
culinaire uitjes, diner aan huis en
vele andere koopjes onder het motto:
’Samen sterk voor dorp en kerk’.
De opbrengst van de dorpsveiling
is bestemd voor het onderhoud van
ons erfgoed het prachtige gebouw
de Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk
in het centrum van Oosterblokker
en de deelnemende verenigingen:
Oudervereniging Pancratius, EVA,
Cultureel Centrum Pancratius,
Historische Vereniging Blokker,
Sinterklaascomité, Zonnebloem,
Tafeltennisvereniging A-merk,
Zingerderwijs, Handbalvereniging
Blokker, Stichting Jeugd en Jongeren
Oosterblokker, Blaaskapel ’De
Blocnote’ en de parochie.
Wij zijn ontzettend blij met deze
opbrengst en willen alle kopers,
gevers en vrijwilligers hartelijk
bedanken. De dorpsveiling is
wederom een succes geweest en
een gezellig samenzijn met het hele
dorp.

Hoorn - Voor de vieringen op kerstavond zondag 24 december in de
H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk worden toegangskaarten verkocht.

De uitbaters van de Harmonie
willen wij hartelijk danken voor
de samenwerking en het gastvrije
onthaal.

De vieringen zijn om 20.00 uur en 22.30 uur. Kaarten zijn te koop op zaterdag
16 december tussen 14.00 uur en 16.00 uur in het Stiltecentrum en zondag 3,
10 en 17 december na de viering. Op dinsdag 12 en 19 december en donderdag 14 en 21 december kunt u van 9.00 uur tot 12.00 uur terecht bij het secretariaat de Drie Tulpen aan het Achterom 24A. De kaarten kosten € 2,- per stuk.

Kijk voor al het nieuws, informatie
en foto’s van deze avond op onze
website: www.dorpsveiling.nl
Kopers en gevers: Bedankt!
Het veilingcomité
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Verschijningsdata Bronwater 2018

Agenda
* Meer informatie vindt u elders in deze Bronwater
9 dec		
* Goede Doelen Markt, H.H. Cyriacus- en
		Franciscuskerk Hoorn
10 dec 15.00 * Kerstconcert, St. Martinuskerk Westwoud
16 t/m 24 dec * Misa Di Aurora 07.00 uur, Roerdomp 3A
3, 10, 12, 16, 17 en 19 dec:
		
* Kaartverkoop kerstviering H.H. Cyriacus		en Franciscuskerk
25 dec 14.00 * Kindjewiegen H.H. Cyriacus- en
		
Franciscuskerk
vanaf 17 dec * Levende schapenweide, Lageweg 16
11 jan 19.30 * Informatieavond bedevaart Assisi,
		
past. Nuijenstraat 3a, Zwaag
17 jan 19.30 * Informatieavond bedevaart Assisi,
		
Kwakerspad 3, Enkhuizen
apr/mei 2018 * Bedevaart Assisi
mei en september 2018
		
* Bisdombedevaarten naar Lourdes

In 2018 zal Bronwater
zes keer verschijnen.
Ten opzichte van voorgaande jaren is dat
één keer minder. In
de zomermaanden is
gebleken dat met een
iets andere verschijningsfrequentie evengoed alle communicatie
kan worden verzorgd.

Nr.
1 Kerkbalans
2 Pasen
3 Pinksteren
4 Vakantie en
seizoenstart
5 Allerzielen
en Advent
6 Kerstmis

kopij
2 januari
27 februari
10 april
9 juni
18 september
13 november

verschijnt
16 januari
13 maart
24 april
26 juni
2 oktober
27 november

Jubileum Mark Heerink
Onze (stads)organist en dirigent is alweer 25 jaar in dienst bij de
Matteüsparochie. Tijdens een mooie viering werd Mark in het zonnetje gezet. Namens de parochie kreeg hij een zilveren Gregoriusmedialle
uitgereikt. Tijdens de viering zorgden de twee koren Scola Cantorum en
Voces Cyriaci voor de muzikale omlijsting. Bijzonder was, dat het koor
Voces Cyriaci tien jaar bestaat!
Aan het eind van de viering was er nog een speciaal cadeau in de vorm
van een lied en aan de
ontwikkeling van de
muziek is ook gedacht:
Mark heeft als cadeau
een masterclass naar
keuze gekregen voor
zichzelf en de bovengenoemde koren.
Parochiecoördinator
Bart Brieffies-Bielsma

✁

Aanmelding vrijwilliger / Bronwater digitaal
Vul de bon in en stuur deze naar
Parochiesecretariaat Matteüs Huys, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag

■ Ik wil graag vrijwilliger worden. Mijn voorkeur gaat uit naar bijvoorbeeld: werkgroep
kosters, avondwake, misdienaars, onderhoud gebouwen, koffiezetten, kerkwerken, etc.

■ Ik wil Bronwater graag digitaal ontvangen via mijn e-mailadres
■ Dhr. / ■ Mevr:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:				Geboortedatum:
E-mailadres:
Ik ben parochiaan in: Hoorn, Oosterblokker, Westerblokker, Westwoud, Zwaag. Anders:
(s.v.p. omcirkelen of invullen)

Raad van Kerken Hoorn,
Zwaag en Blokker
Oecumenische vieringen 2018
Op zondag 21 januari, in de week van gebed,
is er om 11.00 uur een oecumenische viering
in de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk. De
voorgangers zijn ds Rudolf Kooiman van
de Protestantse Gemeente Hoorn, Zwaag
en Blokker en ds Stefan Bernhard van de
Evangelische Broedergemeente. Die middag is om 16.00 uur een vesperviering in de
Lourdeskapel. De voorgangers zijn pastoor
Samuel Marcantognini van de r.-k. parochie
Heilige Matteüs en ds Jacob Meinders van
de Protestantse Gemeente Hoorn, Zwaag en
Blokker. Het thema van de week van gebed is:
’Recht door zee’.
1 0

Familieberichten
In memoriam

Dopen
Hieronder vindt u het doopschema van de H. Matteüsparochie voor de locaties Hoorn,
Zwaag, Westerblokker en Oosterblokker. We werken met vaste data. Dat is duidelijk voor
de pastores en zo kunnen wij doopvieringen goed inplannen. Het kan voorkomen dat
er meer kinderen worden gedoopt tijdens een doopviering. Houd er rekening mee dat
de kerklocatie wordt vastgezet op chronologische volgorde: de locatie van de eerste
aanmelding heeft voorrang. Iedere maand is één pastor verantwoordelijk voor alle dopen
binnen de parochie. De doopvieringen beginnen om 13.00 uur.
Ter voorbereiding komen ouders en peter en meter tweemaal bijeen in de pastorie van
de St. Martinuskerk in Zwaag. Deze bijeenkomsten staan gepland in de maand voorafgaand aan de doopviering. Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met
Tiny de Boer, tel. 0229-210657 of met het secretariaat van de Heilige Matteüsparochie,
email: secretariaat@rkmatteus.nl. Voor meer informatie kunt u ook bij hen terecht. Voor
doop en voorbereidingen in Westwoud kunt u contact opnemen met Yvonne Appelman,
tel. 0228-561369. In onderling overleg wordt dan een doopdatum vastgelegd.
Schema van doop
doopmaand
14 en 21 januari
4 en 18 februari
4 en 18 maart
8 en 15 april
6 en 27 mei
3 en 10 juni
1 en 8 juli

en voorbereiding:
doopheer
past. Samuel/kap. Mario
kapelaan Mario
diaken Réné Visser
pastoor Samuel
kapelaan Mario
diaken Réné Visser
pastoor Samuel

voorbereiding
12 en 19 december
9 en 16 januari
6 en 13 februari
6 en 13 maart
10 en 17 april
8 en 15 mei
5 en 12 juni

door
Tiny/Willemijn
Tiny/Sonja
Tiny/Willemijn
Tiny/Sonja
Tiny/Willemijn
Tiny/Sonja
Tiny/Willemijn

Bedevaartreis Lourdes
Westerblokker – Wij, Wout en Afra Schutte willen iedereen hartelijk
danken, die het mogelijk hebben gemaakt om deze mooie bedevaartreis te mogen maken. Het was overweldigend om een paar dagen in
Lourdes te mogen zijn. Overweldigend wat ons daar is overkomen. Zo
indrukwekkend en prachtig allemaal. Dit vergeten wij nooit meer. En
dan de verzorging, helemaal top! Ook alle lof voor de vele vrijwilligers.
Nogmaals heel hartelijk dank.
Wout en Afra Schutte

Welkom als pastoor in onze Matteüsparochie
Op zondag 22 oktober is onze pastoor Samuel officieel geïnstalleerd in
onze parochie met een mooie gezamenlijke viering in de St. Martinus
kerk van Zwaag.
In een goed bezette kerk werd door deken Moltzer de installatie verricht met alle rituelen die daarbij horen, werkelijk een genot om dat
weer eens mee te maken, daar dit niet zo vaak gebeurt en hopelijk pas
weer over vele jaren nodig zal zijn. De viering werd opgeluisterd door
twee koren van onze parochie, te weten Schola Cantorum en Canticum
Gregorianum.
Na afloop was er koffie en een drankje in de nieuwe koffiehoek om
de pastoor te feliciteren in de kerk van Zwaag. Dit was meteen ook de
eerste keer dat deze koffiehoek gebruikt werd en we gaan er van uit
dat deze geregeld gebruikt zal worden in de toekomst.
Pastoor Samuel van harte gefeliciteerd met uw installatie als pastoor
van de H. Matteüsparochie.
Het bestuur van de parochie

Door de dood hebben we afscheid moeten nemen
van onze dierbare parochianen:
Reinerus Cornelis Maria (René) Schipper
† 14-10-2017 50 jaar
Nicolaas Meinardus (Nic) Reus
† 23-10-2017 95 jaar
Nel de Greeuw-Langedijk
† 25-10-2017 91 jaar
Johannes Theodorus (Jan) Meester † 26-10-2017 84 jaar
Meinardus Jozef Maria (Meinard) Botman
† 06-11-2017 66 jaar
Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe
bij het dragen van het verlies.

Gedoopt
In onze geloofsgemeenschap zijn door het
sacrament van het doopsel opgenomen:
Gedoopt op 08-10-2017:
Natalia Izabella Mol
m. * 21-05-2017
Jhensley Jeremy Jace Kerkeboom
j. * 12-07-2017
Gedoopt op 12-11-2017:
Teun Jozef Kruiver
j. * 09-09-2017
Kate Catharina Ootes
m. * 04-07-2017
Moge hun naam geschreven staan in de palm van
Gods hand.

Kerstavond Risdam 2017
Hoorn Risdam – Een kind ons geboren... Alles
begint klein. Wat een wonder! Een prachtig
moment, onvergetelijke emotie en een gevoel
van haast onuitspreekbaar geluk. Jezus geboren.
Zo klein als hij was, de verwachtingen waren
al hoog gespannen. Hij werd genoemd: kind
van het licht, redder van mensen, vredesvorst.
Keerpunt en belofte! Jezus, de Christus, geboren!
Klein en kwetsbaar, groeide op als een goed
voorbeeld voor mensen en bracht de mensen
hoop op een betere wereld. Alles begint klein is
het thema van de kerstviering 2017.
De viering op kerstavond wordt voorbereid door
groep Venster en leden van de groep ’diensten
onder leiding van parochianen’. Het gemengd
koor Grote Waal zorgt voor de muzikale omlijsting. Er zijn geen plaatskaarten nodig. De kerkzaal is geopend vanaf 20.30 uur en de viering
begint om 21.00 uur. Na de viering is er weer
koffie met een heerlijke kerststol. Wij hopen met
velen deze kerstavond te vieren en wensen u –
namens alle medewerkers en leden van het team
Risdam – Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar.
Riet Katers
Let op! Er zijn geen vieringen in de Risdam:
- op 1e en 2e kerstdag.
- 7 januari nieuwjaarsviering in Zwaag
- 21 januari eenheidszondag oec. viering in
H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk of Zwaag
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Hoorn Centrum
Elke zondag:
9.30 Getijdengebed (m.u.v. feestdagen)
3 dec 11.00 Eucharistieviering
Kruisjesviering metkoffie na
afloop
10 dec 11.00 Eucharistieviering met
Schola Cantorum, Canticum
Gregorianum en de heren van
Voces. Kindernevendienst
17 dec MOV weekend
11.00 Eucharistieviering
met pastor Weel en cantor.
Kindernevendienst
24 dec Kerstavond
18.00 Woord- en gebedsdienst
20.00 Eucharistieviering met
Middenkoor
22.30 Eucharistieviering
met Voces Cyriaci en Schola
Cantorum
25 dec 11.00 Eucharistieviering met
ensemble Papae Marcelli
26 dec Tweede kerstdag
10.00 parochiële Eucharistie
viering in Zwaag
31 dec Oudejaarsdag
11.00 Eucharistieviering met
organist en cantor
7 jan Gezamenlijke viering in Zwaag
14 jan 11.00 Eucharistieviering

Hoorn Risdam
3 dec 9.30 Eucharistieviering pastor
Koning en organist Jan Louter
10 dec MOV weekend 9.30 Woord- en
communieviering met diaken
Visser en organist Jan Louter
17 dec Viering in Zwaag
24 dec Kerstavond
21.00 Viering door parochianen
en groep Venster met gemengd
koor Grote Waal
26 dec Tweede kerstdag
10.00 parochiële Eucharistie
viering in Zwaag
31 dec Oudejaarsdag
9.30 Viering door parochianen
met Muziek Ensemble
7 jan Gezamenlijke viering in Zwaag
14 jan 9.30 Eucharistieviering

Westerblokker
Dinsdag en vrijdag:
9.00 Eucharistieviering
1 2

Zwaag
Woensdag en donderdag: 9.00
Eucharistieviering in Lourdeskapel
Eerste vrijdag van de even maand:
19.00 WoCo in Lourdeskapel
3 dec 9.30 Eucharistieviering
10 dec 9.30 Eucharistieviering
17 dec MOV weekend
9.30 Eucharistieviering met
cantor. Koffie na afloop
24 dec Kerstavond
18.00 Gezinsviering o.l.v. Afra van
Kleef met gelegenheidskinderkoor
22.00 Eucharistieviering met
Marcanto
25 dec Eerste kerstdag
9.30 Eucharistieviering met
Marcanto
26 dec Tweede kerstdag
10.00 Eucharistieviering parochiële viering met Marcanto
31 dec Oudejaarsdag
9.30 Eucharistieviering
19.00 Vesper en aanbidding in
kapel
1 jan Nieuwjaarsdag
11.00 Eucharistieviering in de
kapel (bij grote opkomst in de
kerk)
7 jan Parochiële nieuwjaarsviering
10.00 Eucharistieviering met
Voces Cyriaci en receptie in de
Plataan
14 jan 9.30 Eucharistieviering

Oosterblokker
2 dec 19.00 Eucharistieviering
met Zingenderwijs
9 dec 19.00 Eucharistieviering
met St. Caecilia
16 dec MOV weekend
19.00 Eucharistieviering
met samenzang
23 dec 19.00 Eucharistieviering
met samenzang
24 dec Kerstavond
19.00 Eucharistieviering
met Zingenderwijs
25 dec Eerste kerstdag
11.00 Eucharistieviering
met dames- en herenkoor
26 dec Tweede kerstdag
10.00 parochiële Eucharistie
viering in Zwaag
31 dec Oudejaarsdag
30 dec 19.00 Eucharistieviering
met samenzang
6 jan Geen viering
7 jan Gezamenlijke viering in Zwaag
13 jan 19.00 Eucharistieviering
20 jan 19.00 Eucharistieviering
Rozenkransgebed
Elke zondag van de maand rozenkransgebed om 19.00 uur in de Lourdeskapel
in Zwaag.
Elke 1e vrijdag van de maand rozenkransgebed om 19.00 uur in de
Michaëlkerk in Westerblokker.

Vieringen in woon- en zorgcentra

Avondlicht
4 dec. 15.30 uur Eucharistieviering				
23 dec. 15.00 uur Kerstviering met pastor G. Weel en ds R. Kooiman
		
m.m.v. het Middenkoor
30 dec 15.30 uur Oecumenische Oudjaarviering met ds Tineke van Lente en
		
mw Riet Katers
15 jan. 15.30 uur Eucharistieviering
29 jan. 15.30 uur Eucharistieviering
Lindendael en De Hoge Hop Elke zondagochtend gebedsviering voor bewoners en
familie.
Betsy Perk Iedere eerste vrijdag van de maand om 15.30 uur oecumenische vieringen in het restaurant voor bewoners en ouderen uit de wijk en belangstellenden.
5 jan. 15.30 uur pastor Jan Admiraal
2 febr. 15.30 uur ds. Tineke van Lente
Westerhaven Elke vrijdagmorgen om 9.45 uur viering door parochianen, pastor of
dominee.
Jozefpark Westerblokker Gedurende de verbouwing geen vieringen.
Perelaar Zwaag Elke laatste vrijdag van de maand 16.30 uur.
Westfries Gasthuis Eerste en derde zondag van de maand voor patiënten en
familie.

