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Met de parochie naar tentoonstelling ’Maria’
De Matteüsparochie organiseert op dinsdag 30 mei
2017 een dagtour naar de
bijzondere tentoonstelling ’Maria’ in Museum
Catharijneconvent in Utrecht.
’Maria’ brengt veel fascinerende Maria’s uit nationale
en internationale collecties
samen, waarbij gekozen
is voor spannende combinaties. Er komen schitterende Maria’s uit o.a. de
Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België,
Museum Boijmans van
Beuningen, het Van Gogh
Museum, het Mauritshuis
en natuurlijk uit Museum
Catharijneconvent zelf.
Op 30 mei houdt het Bisdom
Haarlem-Amsterdam een
speciale ontmoetingsdag bij
de tentoonstelling. Mevrouw
Désirée Krikhaar, de samensteller/gastconservator van
deze tentoonstelling, geeft
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een lezing over de tentoonstelling. Daarnaast is er
uitgebreid gelegenheid om
de tentoonstelling te bekijken onder leiding van onder
andere pastoor Jongerden.
We zullen elkaar ontmoeten
bij een kopje koffie of thee.
Praktische info/programma
(tijden zijn onder voorbehoud):

10.00 uur Vertrek
11.30 uur Welkom met koffie
en thee
12.00 uur Eigen gelegenheid
tentoonstelling bezoeken
13.00 uur Lunch op eigen
gelegenheid
14.00 uur Lezing conservator
15.00 uur Terugreis
16.30 uur Hoorn
Deze lezing is gratis bij te
wonen op vertoon van een

Column • Met weemoed
Met een beetje weemoed schrijf ik hier mijn laatste keer in Bronwater, voor ik vertrek
naar mijn nieuwe parochie in Amstelveen. Die woorden ‘laatste keer’, hoorde ik de
afgelopen weken voorbij komen. Vaak was de reactie: dit is de laatste keer dat we met
u Pasen vieren. Of: dit is uw laatste keer tussen de Westfriese communicantjes, of: dit
is de laatste keer dat u een vergadering bijwoont. Zo’n markering ’laatste keer’ gaf me
daarom het gevoel van Oudjaarsavond: het nodigt uit om terug te kijken.
Bij elkaar heb ik ruim 13 jaar met u mogen delen in onze parochie. Toen ik arriveerde
in 2004 waren er nog verschillende parochies en vierplekken. Samen gingen we door
een intensief proces tot het vormen van één Matteüsparochie. Het deed pijn dat daarbij
kerken gesloten moesten worden en dat we afscheid moesten nemen van vertrouwde
plekken waar parochianen samenkwamen.
Gelukkig hebben we ook veel positiefs meegemaakt. Het samengaan van de catecheseprojecten, de gezamenlijke vieringen. Het jaarlijkse ziekentriduüm, de mooie koor
uitvoeringen. De diaconie: ook in samenwerking met de raad van kerken en de PCI zijn
nieuwe initiatieven ontwikkeld. Ik denk met plezier terug aan de samenwerking met
mijn collega’s en de vele vrijwilligers waarop de parochie leunt.
In onze Matteüsparochie gebeurt veel. Als ik terugblik, denk ik aan veel indrukwekkende uitvaarten waarbij nabestaanden steun kregen van medeparochianen en troost vonden in het geloof. Ik denk ook aan de feestelijke huwelijksinzegeningen en de doopjes.
Ook denk ik terug aan de persoonlijke gesprekken waarin ik een luisterend oor mocht
zijn. Daarom ben ik u allen zeer dankbaar voor uw vertrouwen en voor uw persoonlijke
steun aan mij.
De laatste keer? Welnee we gaan samen verder. U hier in het prachtige West-Friesland
en ik in het voor mij nog onbekende Amstelland. Het ga u goed. Dank!
Pastoor Eugène Jongerden

geldig entreebewijs voor de
tentoonstelling. Als deelnemer aan de dag krijgt u
korting op de entree voor de
Mariatentoonstelling. U hoeft
de extra toeslag van € 3,00
niet te betalen (wel de normale entreeprijs van € 12,50
of € 11,00 (65+); met een
museumjaarkaart is de toegang helemaal gratis). Wilt
u meer informatie, of wilt u
zich aanmelden voor deze
dag? Neem dan contact op
met parochiecoördinator Bart
Brieffies, 0636306043.

Afscheid pastoor
Eugène Jongerden
Uitnodiging

Na 13,5 jaar toegewijd pastoraat moeten we helaas afscheid
nemen van onze pastoor
Eugène Jongerden. Hij zal zijn
werkzaamheden voortzetten in
de parochie Amstelland.
Op eerste pinksterdag,
4 juni 2017, neemt de
Matteüsparochie afscheid van
deze herder met een plechtige eucharistieviering in de
H.H. Cyriacus- en Franciscus
kerk te Hoorn. De aanvangstijd
van de dienst is 11.00 uur.
Na deze viering is er een
afscheidsreceptie om ieder
die dat wil de gelegenheid te
geven de pastoor persoonlijk
de hand te drukken. Wij nodigen u uit om bij deze dienst
en deze receptie aanwezig te
zijn. Uw aanwezigheid wordt
zeer op prijs gesteld. Als u per
auto naar Hoorn komt, kunt u
parkeren op de Vale Hen, het
P en R-terrein bij het station,
garage Parkschouwburg, op de
Westerdijk, op het Achterom
en in de parkeergarage ’t
Jeudje. Als u een cadeau overweegt: de wens van onze pastoor past in een enveloppe.
Het parochiebestuur
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Pastoraal team

Eugène Jongerden, pastoor

Marco Cavagnaro, kapelaan

René Visser, diaken

Bart Brieffies, 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 Eugène Jongerden • Jeudje 57, 1621 GM Hoorn, 0229-295260, e-mail: pastoor@rkmatteus.nl
Kapelaan Marco Cavagnaro • 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. 4: 12 juni.
Deze verschijnt op 27 juni met het thema
’Zomervakantie’. Daarna verschijnt Bronwater nog op
29 augustus, 17 oktober en 28 november.
Zend kopij naar uw locale redactielid:
Hoorn: J. Entius, gerdajacq.entius@quicknet.nl
Zwaag: R. Gitzels, rinagitzels@msn.com
Westerblokker: vacant; bronwater@rkmatteus.nl
Oosterblokker: I. Bruijns, fbruijns@quicknet.nl
Westwoud: L. van der Lubbe,
lvanderlubbe.degraaff@quicknet.nl
Eindredacteur: B. Schaper, bronwater@rkmatteus.nl
Verspreiding via contactadressen en in de kerk. Voor
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.

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.hoorn@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 deopdracht.risdam@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, Wentelaar 23, Westwoud
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
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Over Dr. Nuijens en IHS in Westwoud
Westwoud – De plaatsen
Westwoud en Grootebroek
verwierven, net zoals de
steden Hoorn en Enkhuizen,
als enige twee dorpen stadsrechten. De ’steden’ kozen
ten tijde van de reformatie
de zijde van de Graaf van
Holland. In die onrustige tijd
overheerste het protestantisme het katholieke
deel van Nederland.
Stede Broec toont een
tegengesteld beeld
met Stede Westwoud,
qua zichtbaarheid
van IHS op de huizen.
Met 119 monogrammen is Stede Broec het
epicentrum. In de Stede
Westwoud komen deze niet
voor. Dit geldt ook voor
Hoorn en Enkhuizen.
Stede Broec ondervond
vanaf de 14e eeuw maatschappelijke en kerkelijke
ondersteuning van monniken uit Hemelum (Frl.) In de
17e eeuw kwam daar steun
van jezuïetenpaters vanuit

hun statie in Enkhuizen bij.
De jezuïeten ondersteunden
de pastoor van de schuilkerk. Dit zal de verklaring
voor het grote aantal IHS
tekens in dit dorp zijn.
In Hoc Signo (vinces) =
I.H.S. = In dit Teken
(kruis) zult gij
overwinnen
(Constantijn)
Iesus
Hominum
Salvator =
I.H.S. = Jezus
Mensen Redder
(Jezuïeten 1540)
Stede Westwoud daarintegen voerde gemeentelijk
een rechtlijniger standpunt.
Uiterlijke geloofsbeleving,
zichtbaar vanaf de openbare
weg, werd niet geaccepteerd.
Landelijk werd het katholieke volksdeel genegeerd.
Tegengas hiervoor werd in
de 19e eeuw gegeven door
de huisarts Dr. Nuijens uit

Westwoud. Hij verwierf met
zijn kerkelijk schrijven over
deze grote achterstelling landelijke bekendheid én ondersteuning.
Bij een lezing over
’Heiligen’ in Wognum kwam
H. Hiëronymus voorbij.
De kerkleraar uit de 4e
eeuw vertaalde het Oude
Testament in het Latijn.
Hiëronymus leefde in zijn
begintijd een monnikenbestaan in de woestijn. Werd
daar aangevallen door een
leeuw die hij op wonderbaarlijk wijze tot ’huisdier’
maakte. Daarom, als bij een
beeld een leeuwenkop en een
boek met een mensenschedel is afgebeeld, is dat zeker
de H. Hiëronymus, patroon
van de r.-k. kerk Wognum.
Dat is de enige parochiekerk in Nederland die onder
bescherming staat van deze
kerkleraar Hiëronymus.
Vroeger jaren deelde
Wognum deze eer met de

kerk van Binnenwijzend.
Deze parochie is na opheffing overgegaan naar de
H. Martinus Westwoud.
Op het priesterkoor van
de Martinuskerk staat een
indrukwekkende beeltenis
van de H. Hiëronymus.
Het is gissen, maar het lijkt
er zeer op dat de inspirerende Hiëronymus het
voorbeeld is geweest voor
de doorzettende kerkelijke
schrijver Dr. Nuijens uit
Westwoud.
Het dorp toont geen IHS
op huizen. Dankzij familie
Nuijens wel IHS in de kerk
en op het priestergraf.
Meindert de Boer, Blokker

Pinksterpelgrimage 2017

Bedankt namens Straatpastoraat

Pinksterpelgrimage-vieringen
Tussen Hemelvaart en Pinksteren van 26 mei tot en
met 2 juni worden in verschillende kerken in Hoorn en
omgeving acht korte oecumenische vieringen gehouden.
Aanvang: 19.00 uur. Schema van de vieringen:

Van eind november 2016 tot begin april 2017 heb ik samen
met een groep betrokken vrijwilligers elke zondag een lunch
georganiseerd voor mensen waar ik als straatpastor contact
mee heb. Mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, of die
dat inmiddels wel hebben maar er nog graag even uit zijn. Ik
wilde hen juist in de wintermaanden een warme plek bieden
waar zij welkom waren, waar zij elkaar en anderen konden
ontmoeten en waar zij even uit hun situatie konden zijn. De
lekkere lunch, vaak voorzien van zelfgemaakte soep of taart,
was daarvoor een geweldig middel.
We hebben fijne samenkomsten gehad; soms in een kleine
setting en wat persoonlijker, soms in een grote groep en wat
vrolijker. Met bijzondere dagen was de lunch ook iets specialer. Zo hebben we bezoek gehad van Sinterklaas, samen kerst
gevierd, aandacht aan Valentijn besteed (we hebben zo nu en
dan allemaal nodig om te horen hoe waardevol we zijn) en is
zelfs de burgemeester een keer aangeschoven om mee te eten.
Met Palmpasen hebben we hoopvol het lunchseizoen afgesloten.
Ik heb dit project ervaren als iets dat we als kerken samen
hebben gedaan. Via gebed, financiële ondersteuning, betrokkenheid en praktische hulp hebben veel kerken in Hoorn meegeleefd. Ik wil u, zeker ook namens de bezoekers, daarvoor
heel hartelijk danken!
Esther Jeunink, Straatpastor - www.straatpastoraathoorn.nl

Vrijdag 26 mei
De Geest en de Liefde
Dorpskerk Blokker, Westerblokker
Zaterdag 27 mei De Geest en de Vreugde
H. Michaëlkerk, Plantage 29, Westerblokker
Zondag 28 mei
De Geest en de Vrede
Dorpskerk, Kerklaan 8, Zwaag
Maandag 29 mei De Geest en het Geduld
Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
Dinsdag 30 mei De Geest en de Vriendelijkheid
Ev. Lutherse Kerk, Ramen 4, Hoorn
Woensdag 31 mei De Geest en de Goedheid
Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Donderdag 1 juni De Geest en het Vertrouwen
Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1, Hoorn
Vrijdag 2 juni
De Geest en de Zelf beheersing
Stiltecentrum Koepelkerk, Grote Noord 15, Hoorn
Het volk van God samen onderweg Komt u ook?
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Opbrengst actie Kerkbalans
St. Martinuskerk Zwaag
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:
Hr. J.J.M. Schouten 0229-262538
e-mail: mbjknol@hotmail.com
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
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Zwaag – Zoals wij gewend waren is de actie ook dit jaar weer goed
verlopen. Trouwe medewerkers die de enveloppen bij de parochianen bezorgen en weer ophalen. En deze staat meestal al klaar, wat
natuurlijk erg plezierig is. Door een technische storing volgt hier de
uitkomst die u eigenlijk in de vorige Bronwater mocht verwachten.
Ca. 450 enveloppen worden rondgebracht waarvan 80% aan de
medewerkers retour gegeven met een bijdrage of toezegging. De
opbrengst hiervan was een bedrag groot € 12.620,45.
Later komen er altijd nog bijdragen binnen van diegenen die niet
thuis waren of een toezegging deden een bedrag te storten en ook
van de Bangert Oosterpolder waar nog geen ophalers zijn.
Heeft u nog niet deelgenomen, dan kunt u altijd een bijdrage storten
op rekeningnummer NL15 RABO 0376 8007 47 t.n.v. r.-k. parochie
H. Matteüs. Dank aan alle medewerkers voor hun inzet en parochianen voor hun bijdrage.
Werkgroep Kerkbalans Zwaag

Gregoriaans
voor
gevorderden
De Schola Cantorum
Hoorn is het koor
dat misschien wel
de meeste jaren zangervaring heeft in de Matteüsparochie. Sommige
leden hebben meer dan vijftig jaar gezongen! Onlangs zijn er twee
nieuwe leden bij gekomen en bestaat het koor momenteel uit veertien
leden. Tijdens de vieringen zingen wij Gregoriaanse gezangen afgewisseld met Nederlandstalige gezangen en vaak wordt er tijdens de
vieringen ook door een cantor gezongen. Mocht u interesse hebben
om mee te komen zingen dan bent u van harte welkom. We repeteren
op woensdagmiddag van 16.30-17.30 uur en we zingen gemiddeld
één keer per maand een viering in de H.H. Cyriacus en Franciscuskerk.
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met dirigent Mark
Heerink: tel. 06-23400843, e-mail m.heerink@planet.nl

Onderscheiding voor Marian
Op 26 april heeft Marian van Berkum-Schouten uit
handen van de burgemeester de koninklijke onderscheiding gekregen voor het vele vrijwilligerswerk wat
ze voor de gemeenschap heeft gedaan. Ze was 20 jaar
vrijwilliger van de operettevereniging en later voor de
musicalvereniging. Ze is bestuurslid van de ouderenbond en voorziet senioren van nuttige informatie. Ze is
voorzitter van de Ouderenraad Hoorn. Ze is jarenlang
lid geweest van het Rode Kruis en bezocht ouderen. Marian heeft 18
jaar de avondwake verzorgd voor de parochie Zwaag en zorgde voor
mooie en persoonlijke avondwakes. Ze zet zich al 40 jaar in voor onze
samenleving waar we heel blij mee zijn. Marian van harte gefeliciteerd met je koninklijke onderscheiding. Dit is dik verdiend!

Bedevaart Kevelaer
Vanuit de regio’s Haarlem, Amsterdam,
Alkmaar, Volendam en West-Friesland wordt
van maandag 3 t/m woensdag 5 juli een bedevaart gehouden naar Onze Lieve Vrouw van
Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid door
meerdere priesters en diakens uit ons bisdom
zoals de pastores Eric van Teijlingen, Jan van
der Plas, Eugène Jongerden, deken Eduard
Moltzer en neomist Anton Goos. Gaat u met
ons mee?
Dit jaar is het 375 jaar geleden dat Kevelaer
bedevaartplaats werd. In 1642 hoorde
Hendrick Busman een stem hem zeggen: ’op
deze plek een kapelletje te bouwen.’ Onder
haar titel ‘Troosteres van de Bedroefden’
heeft Maria de eeuwen door vele mensen,
vooral uit de Nederlanden (waar je in de
Republiektijd niet katholiek mocht zijn),
bemoedigd en getroost met haar moederlijke
nabijheid. Daarom bezoeken we op de terugreis de unieke tentoonstelling ‘Maria’ in het
Catherijneconvent (Utrecht) als extraatje voor
dit jubeljaar voor Kevelaer.
Op 3 juli a.s. wordt vertrokken vanuit o.a.
Alkmaar, Amsterdam (Sloterdijk), Amstelveen,
Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Heiloo,
Langedijk, Volendam. Het programma in
Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskaars aan
Maria wordt aangeboden. Deze eerste dag
wordt afgesloten met een sfeervolle lichtprocessie over het plein rond de Genade¬kapel.
Op dinsdag wordt ’s ochtends de kruisweg
overwogen en is er ’s middags volop aandacht
voor onze gebeden tot Maria met het rozenkrans bidden en een Maria-uurtje. ‘s Avonds
is er een mooie Mis, die wordt opgeluisterd
door het koor en orkest van de basiliek van
Kevelaer. Op de laatste dag sluiten we af
met een afscheidsviering. Op de terugreis
maken we een tussenstop in Utrecht voor de
Mariatentoonstelling. Aan het begin van de
avond bent u weer thuis.
Meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelding voor
deze bedevaart kunt u contact opnemen met:
- Haarlemse Broederschap Kevelaer: pastoor
Eric van Teijlingen (06-13716464), Dea
Broersen (06-25021417) of mail naar:
kevelaerbedevaart@outlook.com
- Broederschap Amsterdam & West-Friesland:
mevrouw Yvonne van Stiphout-Boos
(06-22248723) of mail naar:
yvansb2@hotmail.com

Taizéviering
Taizé West-Friesland
verzorgt op zondagavond 28 mei een viering in de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk in
Hoorn. Aanvang 19.30 uur, kerk open om 19.00 uur.
De viering is voor het eerst in een deel van de kerk zelf, dat uiteraard in Taizé-sfeer gebracht wordt. Zo verwachten we alle belangstellenden plaats te kunnen bieden. Zoals altijd heeft de viering een
meditatief karakter, met veel zang, stilte en korte inspirerende teksten. Natuurlijk is er ook weer live muzikale begeleiding.
Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 50
minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De
essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat
je wenst, je angsten van je af te laten glijden.
Taizé is ook ontmoeten; generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen ontmoeten elkaar. We hopen
met de vieringen vooral ook jongeren aan te spreken.
Liederen centraal
Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn
korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je
onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God.
Volg ons op Facebook https://www.facebook.com/taizewestfriesland/ of op
www.taizewestfriesland.weebly.com. Email: taizewestfriesland@gmail.com

Een groet van diaken Hans Bruin
In november 2012 heb ik het sacrament van mijn wijding mogen ontvangen door bisschop Punt, waarna ik uw diaken ben geworden. Met
ontzettend veel plezier heb ik uw parochie gediend en invulling aan
mijn diaconaat gegeven. Met warme gevoelens kijk ik hierop terug.
Zoals u weet heeft de bisschop mij eind 2016 gevraagd of ik diaken
wilde worden in de parochies van Waarland en Heerhugowaard. Hier
heb ik mijn medewerking aan gegeven. Half februari ben ik daar aangevangen met mijn werkzaamheden, waarna ik 4 en 18 maart jl. aan
de parochianen ben voorgesteld. Als diaken in mijn nieuwe parochies
ben ik ’eerst aanspreekbare’ geworden. Deze verantwoordelijkheid houdt
in, dat ik moet proberen om snel thuis te zijn in alle werkgroepen maar
ook om een goede gesprekspartner te kunnen zijn.
In april ben ik als voorganger gestart met de vieringen. Hier kon ik
merken dat ‘sommige gebruiken’ anders waren dan wat ik gewend was
en waardoor je kon merken dat iedereen een beetje moest wennen.
Ondertussen hebben we prachtige paasvieringen achter de rug en zijn
we onderweg naar Pinksteren. Hieraan vooraf komen nog de vieringen
voor de eerste heilige communie en het vormsel.
Het gaat mij goed in mijn nieuwe parochies, maar kan er niet om heen
dat ik u best mis. Uit het oog is zeker niet uit mijn hart. Op afstand
blijf ik met u verbonden. Ik wens u alle goeds en Gods vrede.
Diaken Hans Bruin
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Jaarthema
’Ora et labora’
Pinksteren
Tekenen van deze tijd
Maak ons, Heer, ontvankelijk
voor de tekenen van deze tijd.
Laat ons het goede zien,
de goodwill,
het zoeken naar vrede,
de drang naar gelijkheid,
de medemenselijkheid
en de verdraagzaamheid,
als zovele tekenen
van uw Geest
die werkt in mensen
van nu.
Laat ons de werking ontdekken
van uw Geest
in onze groeiende
en zich vernieuwende Kerk.
Leer ons ingaan
op de goede verlangens
die in onszelf geboren worden,
en laat ons geluk brengen
aan elkaar.
Laat uw Geest
van ons bezit nemen,
zodat vrede,
vriendschap en vreugde
aanwezig zijn
waar mensen samenleven.
Amen.
Ward Bruyninckx

Pinksteren 2017
Met Pasen, even een terugblik, hebben
wij in de liturgie gezongen: ’De Heer is
waarlijk opgestaan.’ Een protest tegen
verwoesting en dood. Een opstanding
uit de dood. Vaak zijn deze momenten
maar van korte duur en vallen wij snel
weer terug in ons dagelijkse leven.
Angst
In ons dagelijks leven kan angst de
boventoon voeren. Er zijn geluiden die
ons angst inboezemen. Als je gekwetste
mensen ziet in de maatschappelijke
opvang, misbruikt door familie, gevlucht
voor politiek geweld, mishandeld door
partners, financiële schulden, dan
begrijp je dat angst de plaats van vertrouwen heeft ingenomen. Maar niet
alleen dáár zie je dat angst het levensbeeld kan bepalen. Ook het politiek
extremisme is gericht op angst. Angst
bepaalt zelfs de economie. Ook kan onze
identiteit ingevuld worden door angst.
Wees niet bang
Maar als wij gedreven worden door
angst zijn wij dan niet vervreemd

Steuninitiatief voor vluchtelingen
'About a Jacket' is een borduuratelier voor vluchtelingen,
gevestigd aan de Marowijne 15
in Zwaag.
Het is een plek waar 16 vrouwen, uit Syrië, Afghanistan,
Irak, Palestina, Somalië en
Eritrea, in een ontspannen
sfeer jasjes borduren.
De getraumatiseerde vrouwen
hebben een complex leven vol
verplichtingen. Ze volgen een
inburgeringscursus van 20 uur
per week en komen daarnaast
enkele ochtenden per week borduren. Ze ontsnappen hiermee aan de stress en
zijn trots op hun eigen prestaties.
Vier keer per week komt er een taalcoach die helpt met het beter leren spreken en
begrijpen van de Nederlandse taal. Hierbij komen terloops verschillende typisch
Nederlandse onderwerpen aan bod, wat de integratie weer bevordert. Ieder jasje
is uniek, met de hand geborduurd, duurzaam en 'made in Holland'. Wij zijn van
mening dat de vrouw die het jasje maakt, net zo belangrijk is als degene die het
draagt!
Bent u benieuwd? Heeft u belangstelling? Bel voor verkoopinformatie of het
maken van een afspraak: 06 36399087
Marilou Evelo, een parochiaan. Facebook: About a Jacket
6

geraakt van onze Schepper? Hij die
juist zegt: Wees niet bang, want Ik ben
bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik
zal je sterken, ik zal je helpen je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. (Jesaja 41;10)
Ook het pinksterverhaal begint met
angst. De leerlingen en Maria zijn bijeen. Jezus was niet meer bij hen. Hoe
nu verder? Wat wordt er van ons verwacht? Kunnen wij dit waarmaken? Ze
zochten steun bij elkaar. En dan opeens
klonk er een geluid van een hevige
windvlaag dat het huis waar ze zich
bevonden geheel vervulde.
Goede geest
Zo ontvingen zij de Geest in de
gedaante van vurige tongen.
Dit is ook aangekondigd door de profeet Joel, zegt Petrus in de handelingen: Aan het einde der tijden, zegt
God, zal ik over alle mensen mijn
Geest uitgieten.
Hier heerst een goede geest, hoor je
soms mensen zeggen in een gezelschap
of een vriendenkring. In een klas of

Voorbereiding eerste
Westerblokker – Zondag 9 april,
Palmpasen. Er zijn veel kinderen
uit de hele Matteüsparochie naar de
H. Michaëlkerk gekomen. Zij bereiden
zich voor op hun eerste communieviering op 23 april.
Met hun zelfgemaakte palmpasenstok
verzamelen ze zich in de garderobe van
de kerk. Het lijkt wel of de garderobe uit
zijn voegen barst, zoveel kinderen zijn
er. De viering begint in optocht vanuit
de garderobe. Een lange rij kinderen,
o.l.v. kapelaan Marco, trekt door de
kerk, zodat iedereen de palmpasenstokken goed kan zien. Als koster ervaar ik
dit schouwspel als een warm en positief
moment naar de toekomst toe. Een volle
kerk en zoveel jonge mensen.
De eerste lezing is een spiegelverhaal
waarin het maken van een palmpasenstok verteld wordt. Een mooi verhaal
dat de kinderen goed begrijpen omdat
ze zelf ook een palmpasenstok gemaakt
hebben. Tijdens het evangelie horen

een vereniging. Wie of wat is dan
‘die goede geest’? De Geest lijkt even
ongrijpbaar als de wind: je voelt hem,
maar je weet niet waar hij vandaan
komt. Je kunt hem ook niet vasthouden: morgen kan hij al verdwenen zijn
en vallen de sleur en het onbehagen
weer over het gezelschap. Die goede
Geest hebben wij dus niet zelf gemaakt
die Geest is ons overkomen. Die Geest
komt van elders en laat de hand niet
op zich leggen. Die Geest verdrijft onze
angsten. Laten wij dankbaar zijn als
die Geest er is.
Vrede en alle goeds
In die dankbaarheid kijk ik ook terug
op die 13 en een half jaar dat ik uw
pastoor mocht zijn. Onder bescherming
van de H. Matteüs, patroonheilige van
onze parochie, wens ik ons allen Zalig
Pinksteren. Dat de pinkstergeest ons
allen mag raken en ons in vuur en vlam
zet om als begeesterde mensen de toekomst in te gaan. Vrede en alle goeds.
Pastoor Eugène Jongerden

Heilige Communie
we het verhaal van Koning Jezus, die
gezeten op een ezel, de stad Jerusalem
binnen gaat. Tijdens de overweging weet
kapelaan Marco met de kinderen een
goede dialoog aan te gaan. De kinderen
vertellen spontaan de verschillen tussen
de gouden koets waarin Koning Willem
Alexander reed op de dag van zijn kroning en de ezel waarop Koning Jezus zat
tijdens zijn intocht in de stad Jeruzalem.
Het was mooi en hilarisch.
Na afloop van de viering was er limonade en chips voor de kinderen en koffie voor iedereen. De palmpasenstokken
werden meegenomen en zijn vast en
zeker op een goed adres terechtgekomen.
Dankzij de grote inzet van de werkgroep
eerste H. Communie, te weten: Carin
Molenkamp, Martin de Vries, Ingrid
Groot, Monique de Meza en Mignon
Melfor, hebben ongeveer 40 kinderen
inmiddels op zondag 23 april hun eerste
H. Communie mogen doen.
Joke Lakeman

Vieringenrooster in de
zomerperiode Westwoud
Westwoud – Zoals jullie weten verlaat
pastoor Eugène Jongerden ons vanwege
zijn benoeming in de regio Amstelland.
Dit betekent dat het pastoresteam, na
het recente vertrek van Hans Bruin,
sterk is gereduceerd. In feite is de gehele regioparochie aangewezen op kapelaan Marco Cavagnaro.
Op pinksterzondag 4 juni wordt
afscheid genomen van Eugène en er
moet rekening mee worden gehouden,
dat een opvolger op zijn vroegst in
september zal aantreden. (In verband
hiermeee vervalt de pinksterviering bij
ons in Westwoud).
Dit betekent, dat in de tussenliggende
periode de vieringen worden geconcentreerd in de H.H. Cyriacus- en
Franciscuskerk in Hoorn en in de kerken van Zwaag en Oosterblokker en dat
er niet of nauwelijks reguliere vieringen zullen zijn in Westwoud. Het parochieteam betreurt dit, maar ziet geen
andere mogelijkheden.
Wij stellen voor om over dit onderwerp
en de toekomst van onze parochiegemeenschap met elkaar van gedachten
te wisselen in onze kerk na afloop van
de viering van 18 juni a.s. Dit onder
het genot van een kopje koffie/thee en
wat lekkers.
Zoals eerder bericht zullen alle belangrijke vieringen, zoals op hoogtijdagen en bij rouwen en trouwen, Goede
Vrijdag, Allerzielen, Oudjaar, oecumenische en themavieringen gewoon
doorgaan.

Veiling Oosterblokker		

		
Oosterblokker – De nieuwe Dorpsveiling
zal plaatsvinden op zaterdag 4 november
2017 in café de Harmonie. Noteer deze
datum alvast in uw agenda!
Wellicht kunt u alvast nadenken over
het aanbod van een leuk, gezellig, ludiek
koopje. De opbrengst van de dorpsveiling is bedoeld als ondersteuning van de
deelnemende verenigingen en voor het
onderhoud van ons erfgoed; het prachtige
gebouw de Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk
in het centrum van Oosterblokker. U bent
allen van harte welkom!
Het Veilingcomité

Pauspareltje
Zondag 23 april,
feest van de Goddelijke
Barmhartigheid
Barmhartigheid laat zich in het
licht van Pasen echt waarnemen
als een manier van kennen. Dat
is belangrijk: barmhartigheid is
echt een manier van kennen. Wij
weten dat men op verschillende
manieren kan kennen: door de
zintuigen, intuïtie, het verstand…
Wel, men kan ook leren kennen door
barmhartigheid te ervaren, want
barmhartigheid opent de deur van
de geest om het mysterie van God
en van ons persoonlijk leven beter
te begrijpen. Barmhartigheid doet
ons begrijpen dat geweld, wrok en
wraak geen zin hebben en dat het
eerste slachtoffer daarvan degene is
die deze gevoelens heeft, omdat hij
zich van zijn waardigheid ontdoet.
Barmhartigheid opent tevens de
deur van het hart en laat ook
nabijheid ervaren, vooral tegenover
wie eenzaam en gemarginaliseerd
is, omdat zij hen het gevoel geeft
broeders en kinderen van één
enkele Vader te zijn. Zij geeft
een betere kennis van wie troost
nodig heeft en laat de gepaste
woorden vinden om te bemoedigen.
Barmhartigheid verwarmt het
hart en maakt het gevoelig voor
wat broeders nodig hebben, zij
stimuleert tot delen en participatie.
Barmhartigheid engageert tenslotte
iedereen om een instrument van
rechtvaardigheid, verzoening en
vrede te zijn. Vergeten wij nooit dat
barmhartigheid de sluitsteen van het
geloofsleven is en de concrete vorm
waarin wij de verrijzenis van Jezus
Christus zichtbaar maken.
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Nieuws van de
boekenmarkt
Hoorn – ’Een goed begin is het halve
werk.’ Als dit spreekwoord uitkomt,
dan staan we voor een mooi seizoen.
Ruim 1400 euro was de opbrengst
van de 1 april markt. Velen kwamen op de goed gevulde koepelkerk
af, om te zoeken naar het gewenste
boek, cd, dvd of lp.
Ondanks het wisselvallige weer was
de sfeer gezellig. Maar we maken
ons al weer op voor de volgende
markten. Zaterdag 13 mei en op
zaterdag 17 juni is iedereen van
10.00 tot 16.00 uur van harte welkom, om weer uit de aangevulde
voorraad een keuze te maken.
Dan wordt het weer tijd voor de
woensdagmarkten. Vanaf woensdag 5 juli tot en met woensdag 30
augustus is de kerk open van 10.30
tot 16.30 uur. Niet alleen om iets te
kopen, maar ook om rondgeleid te
worden in onze monumentale kerk
door de kerkwachters.
Zij zullen u van alles kunnen vertellen over de geschiedenis en bezienswaardigheden van de H.H. Cyriacusen Franciscuskerk, in de volksmond
de ’koepelkerk’.
Wanneer de bekende kaasmarkten
op de Roode Steen gehouden worden
op de donderdagen in juli en augustus is ook de kerk open voor een
bezoekje. Graag tot ziens!
Rien Barendse
Actiecomité Stichting Koepelkerk

Obligatietrekking
Mariakapel
De obligatietrekking van de Lourdes
kapel heeft ook weer plaatsgevonden.
Deze obligaties werden door velen
gekocht als steun voor de restauratie
van deze mooie kapel. Hieronder de
14de trekking. Meer informatie bij
dhr. A. v.d. Meer, tel. 0229 235956
30
33
43
55
97
98
147 155 199 237 252 267
294 305 325 326 328 377
378 451 443 465 472 530
531 555 566 567 568 584
592 623 625 676 685 692
693 729 741 777 798 816
834 863 903 923 928 933
937 950 958 1003 1011 1020
1028 1090 1096 1101 1127 1166
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Westfriese Lourdes Vliegreis 2017
“Maar onze echte bewondering gaat uit naar al die vrijwilligers die zoveel
deden voor de mensen, ja dat is echte barmhartigheid tonen wat Paus
Franciscus ons voorhoudt.” (Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2016).
In dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2017 – 27 september t/m 2 oktober –
zijn nog vrije plaatsen, in groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en
kan die door uw reis-/kamergenoot verleend worden, dan is hotel 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 verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst tijdstip. (Begeleiding: 1 op 1).
In het zorghotel zijn o.a. werkzaam de Westfriese zorgvrijwilligers Monique
Bolman, Harrie Dol, Bouke en Marijke Pitstra. De begeleiding van de hotelpelgrims bestaat uit pastor Co Kuin, pastor Mariet Vet, groepsassistent
Harry Vet en hotelleider Fred van de Winkel. Alle vrijwilligers in deze
Lourdesreis (LO1773) zijn door VNB aangesteld. Wilt u ook eens als (zorg)
vrijwilliger naar Lourdes? Mail naar Henk Smits henk.smits@vnb.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

Koffiedrinken in de Meimaand/
H. Michaëlkerk
Mariamaand
Westerblokker – In de maanden
februari en april is na iedere
zondagsviering koffie, thee en
limonade geschonken in de kerk in
Westerblokker.
Het aantal deelnemers varieerde
afhankelijk van de viering van
12 tot ongeveer 30 personen.
Er kwamen parochianen uit de
verschillende locaties en natuurlijk
'vaste gasten'. Waar iedereen het
over eens was, is dat het heel
gezellig is en dat het fijn is met
zoveel verschillende mensen nog
even te kunnen napraten over de
viering of over wat ons bezighoudt.
We willen in de maand juni dan
ook met dit initiatief doorgaan. We
zijn blij dat er altijd wel iemand
spontaan aanbiedt om even te
helpen met de afwas. Onze hartelijke
dank! En natuurlijk graag tot ziens
na één van de komende vieringen.
Namens het parochieteam,
Cathrien van der Kruijs

Zwaag – De hele maand mei is
de Lourdeskapel aan de Pastoor
Nuyenstraat in Zwaag elke ochtend open van 10.00 tot 12.00 uur,
behalve op zondag. Dan is de kapel,
zoals elke week, even vóór en na de
viering van 9.30 uur open.
Tijdens het Ziekentridüum op 16,
17 en 18 mei is de kapel zelfs tot
15.00 uur open. U kan dan ook even
bij het Ziekentridüum kijken, maar
vraag wel aan de begeleiders van
het Ziekentridüum of dat op dat
moment mogelijk is.
U bent dus elke ochtend in de meimaand van harte welkom om even
in de kapel rond te kijken, een
kaarsje op te steken, of voor een
persoonlijk gebed. En op de woensdagavonden in mei kunt u ’s avonds
19.00 uur naar ’n kleine viering met
gebed en zang voor Maria.

Nieuwe drukkerij, nieuwe mensen
Zoals u in vorige Bronwater heeft kunnen lezen is afscheid genomen van de
parochiedrukkerij in Hoorn en is een
nieuwe in de pastorie van Zwaag gevestigd. Met de komst van een nieuwe
machine is raap-, vouw- en nietwerk
definitief van de baan; de boekjes komen
tegenwoordig kant en klaar uit de machine. Met drie drukkers runnen wij de zaak
en onze eerste grote klus zit er al op. De
vorige, en de Bronwater die u nu leest,
zijn gedrukt door ons. Het was wel spannend allemaal, we waren ingeroosterd
en hebben heel wat uurtjes in ’het hok’
doorgebracht. Graag stel ik u voor aan
drukploeg. Van links naar rechts:
Coen van Hagen woont in Hoorn en is
lid van parochieteam Hoorn Centrum.
Samen met Jan Vlaar heeft hij vorig
jaar mogelijkheden onderzocht voor
nieuwe drukapparatuur en daarna de
nieuwe drukkerij opgezet. Het overgaan
van de oude drukkerij naar de nieuwe
was best lastig. De drukploeg in Hoorn
deed het werk al jaren en vond het niet
nodig: het ging toch goed! Hij is blij
dat ze hebben doorgezet en de vernieuwing hebben opgepakt naar voorbeeld
van de drukkerij van scholengemeenschap Werenfridus. Coen: ’Vanaf half
november draait dat met een leuke
ploeg. Tot eind maart heb ik de drukploeg geholpen en nu trek ik mij terug.’
Monique Bennis is parochiaan in
Oosterblokker. Zij zingt met veel ple-

zier in Zingenderwijs en zit ook in het
bestuur daarvan. Samen met haar man
Jos heeft zij drie kinderen, waarvan er
twee nog thuis wonen. Ze sport graag,
zit op pianoles, heeft een krantenwijk
en is oppas van een tweeling. Tijdens
een parochievergadering las ze dat ze
nog iemand zochten voor de drukkerij. Haar interesse was gewekt, dat
vertelde ze tegen Jan Vlaar en voor ze
het wist werd ze voorgesteld als nieuw
lid van de drukkerijploeg. Monique:
‘Elke woensdagochtend zijn we samen
te vinden op de drukkerij voor het
drukken van de aangeleverde boekjes.
Ook zitten we om tafel om dingen te
bespreken zoals bestellingen, administratie en wie doet wat? Bronwater
3500 maal drukken is een grote klus.
Maar het is ons gelukt en dat geeft een
goed gevoel!’
Jan Appel woont in de Kersenboogerd
en is parochiaan in Risdam. Daar is
hij hulpkoster. Ook zingt hij in het
Middenkoor. Voor hij met pensioen
ging werkte hij in de grafische industrie bij drukkerij Noord-Holland
voorheen op de Draafsingel. Als vrijwilliger heeft hij het blad ’Kerkklank’
van Hoorn nog gemaakt. Vanaf 2011
is Jan gepensioneerd en kan hij zich
aan vrijwilligerswerk wijden. Onder
andere chauffeurswerk voor Vrienden
van Lindendael. Hij brengt ouderen
naar de dagbehandeling en doet ritjes voor uitjes. Jan houdt van (race)

fietsen en wandelen. Sinds kort zit hij
bij de nieuwe Matteüs-drukkerijploeg.
U snapt dat wij met hem een kundig
technicus in huis hebben. Jan: ’Ik vind
het hier hartstikke gezellig. We zijn
flexibel en als er in korte tijd een uitvaartboekje gedrukt moet worden doen
we dat.’
Piet Kaagman woont in Hoorn. Eerst
was hij lid van parochie Hoorn-Noord
en nu van Hoorn. Hij heeft altijd veel
vrijwilligerswerk gedaan. Onderhoud
gepleegd in de Engelbewaarderskerk,
in de wijkraad gezeten en in het
Pepoverleg: overleg van priesters en
parochianen. 15 Jaar zat hij bij de
drukkerij in de Drie Tulpen en met vier
mensen is hij al een paar jaar bezig
het parochiearchief van Hoorn te ordenen. Ook is hij 15 jaar vrijwilliger in
Lindendael, waar hij o.a. klaverjast met
de bewoners. Piet is nu 17 jaar gepensioneerd, daarvoor was hij werkzaam
bij de PEN (energiebedrijf nu NUON).
Zijn hobbies zijn puzzelen en lezen.
Met plezier doet hij vrijwilligerswerk.
Piet: ‘Wanneer is vrijwilligerswerk
leuk? Als de omgeving leuk is. En
dat begint hier ook te groeien. Veel
aanloop, gezellige mensen, een leuke
ploeg.’
Monique Bennis

Twee bijzondere concerten in de H.H. Cyriacus en Franciscuskerk
Hooglied
Op zaterdag 13 mei geeft de Schola
Cantorum Kennermerland o.l.v. Ko
Ariëns een concert met gregoriaanse
gezangen uit het Hooglied. Organist
Geerten Liefting (winnaar van het
Internationaal Improvisatieconcours

Haarlem 2016) improviseert tijdens dit
concert op een aantal van deze gezangen. Het concert begint om 20.15
uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Gratis toegang en collecte na afloop.
Orgel en viool
Op maandag 5 juni (tweede pinksterdag) is de violiste Birthe Blom te gast
in de H.H. Cyriacus en Franciscuskerk.
Als violiste en artistiek leider van
Kamermuziekfestival Hoorn is Birthe
geen onbekende in West-Friesland,
maar haar talent heeft haar inmiddels ook ver buiten onze landsgrenzen
gebracht. Tijdens dit concert speelt zij

werk van Biber, Bach, Vitali en Ysaye.
Zij wordt daarbij begeleid op het orgel
door Mark Heerink, stadsorganist van
Hoorn.
Het concert begint om 15.30 uur en
duurt een uur. Gratis toegang en collecte na afloop.
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Nieuwe voorzitter dorpsveiling Westwoud

✁

Na de veiling van 2016 is Ans Entius als nieuwe voorzitter aangesteld
voor de dorpsveiling in Westwoud.
In 2009 zijn zij en haar man Leo in Westwoud komen wonen. Zij voelAgenda
den zich er meteen thuis. Ze wonen midden in het centrum op een
13 mei 10.00 * Boekenmarkt stichting Koepelkerk Hoorn prachtige locatie. Door zich aan te melden bij diverse verenigingen
leerden zij snel veel Westwouders kennen.
13 mei 20.15 * Concert Hooglied H.H. Cyriacus- en
Het dorpsveilingcomité was op zoek naar een nieuwe voorzitter, en
		
Franciscuskerk, Hoorn
aangezien hun dochter al twee jaar daarin meedraaide werd Ans door
16 mei		
* Aanvang Ziekentriduüm, Zwaag
17 mei 20.00 * Parochievergadering, Michaëlkerk Blokker haar enthousiast gemaakt. Ze zei: ’Mam, dat is wel wat voor jou’.
26 mei 19.00 * Pinksterpelgrimage Dorpskerk Blokker
Het bestaande comité heeft al veel ervaring,
maar ieder jaar zijn er toch nog wel weer wat
27 mei 19.00 * Pinksterpelgrimage Michaëlkerk, Blokker
puntjes om te proberen de veiling succesvoller
28 mei 19.00 * Pinksterpelgrimage Dorspkerk Zwaag
28 mei 19.00 * Taizéviering H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk te maken.
29 mei 19.00 * Pinksterpelgrimage Lourdeskapel Zwaag
Er is dit jaar meer aan de PR gedaan: reclame
30 mei 19.00 * Pinksterpelgrimage E. Lutherse kerk, Hoorn in ons dorpsblad de Schakel, in De Streker,
de Zondagskrant en op facebook. Het jaar30 mei 10.00 * Mariatentoonstelling Utrecht
31 mei 19.00 * Pinksterpelgrimage Foreestenhuis Hoorn
lijks terugkerend evenement is mede daardoor
enthousiast ontvangen in het dorp. Een rijk
1 juni 19.00 * Pinksterpelgrimage Het Octaaf, Hoorn
gevulde catalogus zorgde voor een prach2 juni 19.00 * Pinksterpelgrimage Stiltecentrum
tig resultaat. De opbrengst van de veiling
		
H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk, Hoorn
was € 31.546,00 en dit was een groot suc3 juni 19.00 * Vesperviering, H.H. Cyriacus- en
ces, namelijk 25% meer dan vorig jaar. Een
		
Franciscuskerk, Hoorn
groot deel, nl 75% komt ten goede aan de
4 juni		
* Afscheid pastoor Jongerden
5 juni 15.30 * Concert orgel en viool; H.H. Cyriacus- en Stichting Dorpsveiling Westwoud. Dit geld
wordt gebruikt voor groot onderhoud van de
		
Franciscuskerk, Hoorn
17 juni 10.00 * Boekenmarkt stichting Koepelkerk Hoorn Martinuskerk. Het is een prachtig doel, wat
ooit ontstaan is uit de kerkeveiling.
18 juni
9.30 * Gemeenschapsberaad Westwoud
Niet iedereen in Westwoud voelt zich betrok18 juni 10.30 * Roode Steenviering, Hoorn
ken bij deze kerk. Dat maakt het voor het comité en vrijwilligers best
3 juli		
* Bedevaart Kevelaer
lastig om gevers en kopers over de streep te halen om mee te doen.
27 sept		
* Westfriese Lourdes vliegreis 2017
De resterende 25% van de opbrengst wordt nu verdeeld onder 10 deel4 nov		
* Dorspveiling Oosterblokker
nemende verenigingen. De 10 muntenkokers worden naar rato van het
* Meer informatie vindt u elders in deze Bronwater
aantal muntjes verdeeld.
Als de verdeelsleutel zou veranderen, zullen
Aanmelding vrijwilliger / Bronwater digitaal
er zeker meer mensen naar de dorpsveiling
komen, verwacht Ans.
Vul de bon in en stuur deze naar
Haar eerste jaar als voorzitter zit er op. Samen
met het comité is zij heel trots en blij met het
Parochiesecretariaat Matteüs Huys, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag
eindresultaat van deze 55e veiling.
■ Ik wil graag vrijwilliger worden. Mijn voorkeur gaat uit naar bijvoorbeeld: werkgroep
Lies van der Lubbe
kosters, avondwake, misdienaars, onderhoud gebouwen, koffiezetten, kerkwerken, etc.

Roode Steenviering
■ 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)

Tijdens de Hoornse stadsfeesten is op zondag
18 juni de traditionele oecumenische openluchtviering op de Roode Steen. Aanvang
10.30 uur. Bij slecht weer is de viering in de
Koepelkerk. Tevens is er een kinder-nevendienst. Informatie over de voorgangers, de
muzikale medewerking en het thema
volgt nog via de
Raad van kerken. Van
harte welkom bij deze
openluchtviering.
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Familieberichten
In memoriam

Vieringen in woon- en zorgcentra
Avondlicht
22 mei 15.30 uur Eucharistieviering met kapelaan Marco Cavagnaro
3 juni 15.00 uur Eucharistieviering met pastor Gerard Weel en het Middenkoor
19 juni 15.30 uur Eucharistieviering (afscheidsviering) met pastoor Jongerden
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.
Westerhaven Elke vrijdagmorgen om 9.45 uur viering door parochianen of een dominee.
Eerste vrijdag van de maand om 9.45 uur eucharistieviering door pastoor Eugène Jongerden.
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.

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 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 en voorbereiding:
Doopmaand
Voorbereiding
Doopheer
11 en 25 juni
9 en 16 mei
René Visser
16 juli
13 en 20 juni

Door de dood hebben we afscheid moeten nemen
van onze dierbare parochianen:
Martha Out-Koeman
† 23-02-2017 89 jaar
Divera (Vera) Balm-Dol
† 03-03-2017 77 jaar
Cor Takken
† 07-03-2017 84 jaar
Annie de Wildt
† 08-03-2017 85 jaar
Jacobus Cornelis (Koos) Jabroer
† 14-03-2017 88 jaar
Ton Cornet
† 17-03-2017 78 jaar
Maria Theresia Lucia de Rijk-Kompier
† 18-03-2017 77 jaar
Wilhelmus Adelbertus Jozef (Wim) Buis
† 19-03-2017 75 jaar
Gerard van Wichen
† 19-03-2017 87 jaar
Paulus Florentius Maria (Paul) Oud † 20-03-2017 89 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:
Robin Hendrika Ligthart
12-03-2017 in Hoorn
Delsin Gorter
19-03-2017 in Zwaag
Merlyne Feyona Plukkel
19-03-2017 in Zwaag
Mika Lewis Plukkel
19-03-2017 in Zwaag
Ruben Gerardus Jozef Clobus
02-04-2017 in Zwaag
Teresa Augustino Jaylie Gia Mi Truong
02-04-2017 in Zwaag
Moge hun naam geschreven staan in de palm van
Gods hand.

Het heeft Zijne Majesteit
de Koning behaagd...

...de heer en mevrouw
van Bockxmeer-Vink
hun beiden te benoemen tot lid in de orde
van Oranje-Nassau.
Op woensdag 17 mei a.s. wordt de Algemene Parochievergadering
Niets vermoedend
gehouden in de Michaëlkerk, Plantage 31 in Blokker.
werden zij woensdag
Aanvang 20.00 uur. Het parochiebestuur nodigt alle parochianen uit
26 april door hun kinom aan deze vergadering deel te nemen.
deren meegenomen
De volgende punten staan op de agenda:
voor een fotosessie
bij de haven vanwege
1. Opening
hun komend 50-jarig
2. Terugblik 2016
huwelijksfeest.
3. Verslag APV 14 juni 2016
Maar… zij belandden
4. Financiën
in de Oosterkerk. U kunt begrijpen hoe hun
5. Kerksluitingen
verbaasde reactie was.
6. Aanpassingen Martinuskerk Zwaag en Matteüs Huys
Mede door de belangeloze grote inzet van bei7. Herbestemming De Drie Tulpen
den voor kerk en maatschappij, is deze onder8. Rondvraag
scheiding hun beide van harte gegund en zijn
9. Sluiting
ze vereeuwigd met veel foto’s.
De kerk is open vanaf 19.30 uur. Koffie en thee staan klaar.
Koos en Kniltje, daarom namens de
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Matteusparochie: hartelijk gefeliciteerd!
Het parochiebestuur
Joke Lakeman

Algemene parochievergadering
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Vieringen
E = Eucharistieviering

Wijzigingen voorbehouden
Actuele informatie: www.rkmatteus.nl

Hoorn Centrum

20 mei

Elke zondag:
9.30 Getijdengebed (behalve op feestdagen)
14 mei
21 mei
25 mei

28 mei
3 juni
4 juni

5 juni
11 juni

18 juni
25 juni

2 juli
9 juli

Moederdag
11.00 E past. Jongerden met Clara Voce
11.00 E kap. Cavagnaro met cantor
Hemelvaartsdag
11.00 E past. Jongerden met Schola
Cantorum en cantor
11.00 E kap. Cavagnaro en Middenkoor
19.30 Taizéviering
19.00 Vesperviering met past. Jongerden
Eerste pinksterdag
Afscheidsviering past. Jongerden
11.00 E past. Jongerden met Voces
Cyriaci. Tevens kindernevendienst
Tweede pinksterdag - geen viering
11.00 E past. Jongerden met Schola
Cantorum en cantor. Kruisjesviering
met koffie na afloop.
Roode Steenviering
10.30 ds Huizinga en ds. Kooiman
Terugkomdag eerste communicanten
en vormelingen
11.00 E kap. Cavagnaro, Sterren & Stars
11.00 E kap. Cavagnaro met Voces
Cyriaci met koffie na afloop
11.00 E kap. Cavagnaro met Middenkoor

Hoorn Risdam
14 mei

21 mei
28 mei
4 juni

5 juni
11 juni
18 juni
25 juni
2 juli
9 juli

Moederdag
9.30 woord- en communieviering met
diak. Visser en Zingenderwijs
9.30 E kap. Cavagnaro met organist Jan
Louter
9.30 groep Venster met gem. koor
Grote Waal
Eerste pinksterdag
Parochiële afscheidsviering past.
Jongerden in Hoorn Centrum
Tweede pinksterdag - geen viering
9.30 viering door parochianen met
Muziek Ensemble
9.30 E pastor Koning met organist Jan
Louter
9.30 woord- en communieviering met
diak. Visser en gelegenheidskoor
9.30 viering
9.30 viering

Zwaag
Doordeweek: E woensdag en donderdag
9.00 in Lourdeskapel
WoCo eerste vrijdag van de even maand
19.00 in Lourdeskapel
14 mei
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Moederdag
9.30 E past. Jongerden

Vormsel
19.00 E gehele pastoresteam met
Sterren & Stars
21 mei 9.30 E past. Jongerden
25 mei Hemelvaartsdag
9.30 E kap. Cavagnaro met Marcanto
28 mei 9.30 E kap. Cavagnaro
4 juni Eerste pinksterdag
Parochiële afscheidsviering past.
Jongerden in Hoorn Centrum
5 juni Tweede pinksterdag - geen viering
In de overige vieringen van de maand juni
bent u welkom in de weekendvieringen van
de H. Michaëlkerk in Westerblokker
2 juli 9.30 E kap. Cavagnaro
9 juli 9.30 E kap. Cavagnaro

Westerblokker

Vesperviering in
Hoorn Centrum
Op 3 juni, aan de vooravond van
het vertrek van pastoor Eugène
Jongerden, is er om 19.00 uur in de
H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk
een vesperviering i.s.m. het koor The
People’s Chorus.
Een vesperviering is een avondgebedsdienst uit de gebedgetijden van
kloosters. In deze vesperviering gaan
wij, op de vooravond van Pinksteren,
bidden om de komst van de Heilige
Geest. Het koor heeft speciaal liederen
uitgekozen die van toepassing zijn op
de Heilige Geest.

Doordeweek: 9.00 E dinsdag en vrijdag
In de maanden mei en juli bent u welkom in
de weekendvieringen van de H. Martinuskerk
in Zwaag
4 juni Eerste pinksterdag
Parochiële afscheidsviering past.
Jongerden in Hoorn Centrum
5 juni Tweede pinksterdag - geen viering
11 juni 9.30 E past. Jongerden met samenzang
18 juni 9.30 E kap. Cavagnaro met samenzang
25 juni 9.30 E kap. Cavagnaro met Marcanto

Oosterblokker
13 mei
20 mei
27 mei
3 juni
4 juni

5 juni
10 juni
17 juni
24 juni
1 juli
8 juli

19.00 E past. Jongerden met St. Caecilia
19.00 E past. Granneman met
St. Caecilia
19.00 E kap. Cavagnaro en samenzang
geen viering i.v.m. afscheid past. Jongerden
Eerste pinksterdag
Parochiële afscheidsviering past.
Jongerden in Hoorn Centrum
Tweede pinksterdag - geen viering
19.00 E past. Jongerden met samenzang
19.00 E kap. Cavagnaro met Zingenderwijs
19.00 E kap. Cavagnaro met St. Caecilia
19.00 E kap. Cavagnaro met samenzang
19.00 E kap. Cavagnaro met samenzang

Westwoud
21 mei

9.30 groep Venster met gem. koor
Grote Waal
24 mei 14.00 Oec. huwelijksviering door past.
Jongerden en ds. Slot; bruidspaar
Thomas Sijm en Suzet Schaap
4 juni Eerste pinksterdag
Parochiële afscheidsviering past.
Jongerden in Hoorn Centrum
5 juni Tweede pinksterdag - geen viering
18 juni 9.30 viering met koor Westwoud
2 juli 9.30 viering

The People’s Chorus is een koor
uit de koker van de Masterclass
Vocal Academy. De Masterclass
Vocal Academy is een initiatief van
de Berget Lewis en Shirma Rouse
Foundation die zich tot doel heeft
gesteld muziekbeleving, muziekontwikkeling, creatieve ontplooiing en
persoonlijke ontwikkeling daar waar
mogelijk te stimuleren en toegankelijk
te maken voor eenieder met muzikaal
talent ongeacht afkomst, sekse of
sociaal maatschappelijke status.
Het koor, onder leiding van zangleraar Brandon Delagraentiss, zal enkele
gospelliederen ten gehore brengen.
Monique Veenstra-de Meza zingt
ook in dit koor. Haar kennen we van
haar zang o.a. bij het Kindje Wiegen
en de Herberg. Hiermee komt een
lang gekoesterde droom van pastoor
Jongerden uit. Hij gaat zelf voor in
de vesperviering en deze begint om
19.00 uur.
U bent allen van harte uitgenodigd om de avond voor Pinksteren
te komen zingen en vieren in de
H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk!

