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VAN DE PASTOOR
Beste parochianen.
Kerst.
Dit is het moment om aan het licht te denken, in deze donkere tijd.
Door het licht wordt alles zichtbaar. Wij merken dat licht erg belangrijk is; in de kerk, op
straat maar ook in ons leven en vooral in ons hart. Want zonder het licht kunnen wij de weg
van de liefde tot God en onze naasten niet vinden.
Waar kunnen wij Zijn licht vinden?
De adventtijd is een bijzonder tijd om te proberen Zijn licht te aanschouwen. Hoe vaak zijn
we bezig om iets in het leven te vinden? Ons geluk, inzicht, liefde…
We doen zo ons best en proberen zo hard om dit te kunnen vinden. Maar het lukt ons maar
niet. Daarom zei Jezus: “Komt tot mij en ik zal ik jou geven wat je nodig hebt”; “Zoek en jij
zult het vinden”; Klop en er zal geopend worden” “.
Door Hem te zoeken kunnen wij Zijn licht vinden. Daarom is Hij mens geworden, dichterbij
ons. Hem vinden brengt ons het geluk, het inzicht en liefde!
Maar hoe kunnen wij het licht van God in ons leven toelaten?
Dat kant voor iedereen van ons anders zijn. Het kan door te lezen, door te horen. En
misschien zomaar door een gebeurtenis, door een ontmoeting, door een ervaring in het leven.
Dat is kerst. Een gebeurtenis in het leven van de mensheid, de geboorte van een kind, de
geboorte van Jezus Christus in ons dagelijks leven.
Het licht van Jezus Christus kan ons de weg van het leven wijzen; zoals de ster die de
Driekoningen de weg gewezen heeft naar het kind Jezus. Door het licht van de sterre konden
zij het doel van hun reis bereiken.
Wij kunnen ons afvragen wat ons doel is van onze reis in dit leven? Hoe kunnen wij dit
concreet inhoud geven? Dat kunnen wij ervaren als wij op weg zijn zoals deze drie koningen.
Zij hebben het licht van de ster gevolgd tot dat zij bij Jezus kwamen. Het doel van hun reis,
van hun leven.
Wij kunnen ook hetzelfde doen. Wij kunnen met die weg, die ons naar Jezus Christus brengt,
beginnen.
Een mooi begin van een nieuw jaar, 2019?!
Laten wij Kerst, het feest van het licht, van de liefde, samen met onze families en vrienden
vieren. En proberen ook te denken aan degene die misschien niemand heeft, die alleen zijn.
Die door oorlog, conflicten en problemen dit feest niet kunnen vieren. Dat wij de vreugde
van de geboorte van Jezus Christus ook met hen kunnen delen.
Ik hoop u weer in de verschillende Kerstvieringen te mogen begroeten.
Ik wens u en uw dierbaren een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.
Ivan.
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NIEUWS
UIT DE PAROCHIEZAAL
Keinsmerweg 3, 1756 AE 't Zand
De parochiezaaladministratie is geopend:
1e en 3e en 10.00-11.00 uur
telefoon: 0224-591226
e-mail: rkkerk.tzand@hetnet.nl
website: www.kerktzand.nl
en voor uw misintenties: rkkerk.tzand@hetnet.nl
(Buiten de openingstijden -alleen voor spoed-:
0224-571845 dhr. J.P. Schipper
0224-591401 mevr. E. Schilder-van den Berg
0224-571632 mevr. G. Dignum-Mooy)

****************************************************
Informatie
Wilt U een zieke laten aflezen tijdens de vieringen in de kerk? Meldt
dit even aan de administratie van de Parochiezaal.
Wilt U de communie thuis ontvangen op de eerste vrijdag van de
maand? Meldt U dan even aan bij de Parochiezaal.
Voor communie thuis in Callantsoog: tel. 0224-582006.

Financiën
Opbrengst collectes van de afgelopen weken:
datum
Missio collecte
Wereldmissiedag v kinderen
Sulawesi collecte
Collecte kerk oktober
Collecte kerk november
Collecte Zandstee november
Dank u voor uw bijdrage.

totaal alle collectes
€ 163,90
€ 54,50
€ 63,45
€ 389,85
€ 351,85
€ 31,10
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REDACTIONELE STUKKEN
“SAMEN KERK SAMEN STERK “
Kerst Sint a Long zaterdag 22 december 19.00 uur
Voor velen van ons is de kerk een belangrijke plek waar we
samenkomen om te vieren, te gedenken en te herdenken. Om bij elkaar
te zijn en elkaar te steunen in goede en slechte tijden. Een plek die ons
na aan het hart ligt, maar waar we niet wekelijks komen.
Om toch de verbondenheid met elkaar te benadrukken willen wij, de
VOP-groep (Viering Onder Parochianen), elk 3e weekend van de maand
een themaviering organiseren. We nodigen iedereen met ditzelfde
gevoel voor gemeenschap uit. Deze themavieringen hebben soms een
ander karakter of invulling zoals we die gewend zijn. We gebruiken
teksten, gedichten en liederen die herkenbaar zijn en die iedereen zeker
zullen aanspreken.
De eerste viering in dit kader vindt plaats op zaterdag 22 december.
Om in de stemming voor Kerstmis te komen zal dit in de vorm van een
Kerst Sing a Long zijn. Naast een mooi kerstverhaal zullen we stilstaan
bij wat Kerstmis voor ons betekent. We zingen hierbij veel bekende en
onbekende kerstliederen.
De VOP-groep heet U van harte welkom bij deze viering en hoopt U
warm te maken voor een mooi kerstfeest.
Annemarie, Bea, Breggit, GertJan, Joke, Jos, Loes, Mary, Roos en Theo.

Uit de Parochieraad.
De parochieraad publiceert over het algemeen niet al te veel in ons
parochieblad. Dat komt doordat er over het algemeen geen belangrijke
zaken meegedeeld kunnen worden. Dit keer is dat echter anders. Er is
zoveel te vermelden dat we de mededelingen in verschillende
hoofdstukken moeten onderbrengen.
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De collectes.
We zijn er al jaren aan gewend dat er 3x geld opgehaald wordt tijdens
een viering. Kaarsengeld bij de schuldbelijdenis en collectegeld na de
voorbeden, gevolgd door het ophalen van het kaarsengeld. Hierover zijn
al vaak opmerkingen gemaakt. Tijdens bijzondere vieringen begrijpen
de mensen soms niet waar dit allemaal voor is. Daarom willen we het
ophalen van het kaarsengeld combineren met het “plaatsengeld”. Er
wordt ook geen plaatsengeld opgehaald in de overige Trinitas parochies.
Daar haalt men geld op voor de kaarsen en ter ondersteuning van de
werkgroepen. Ook wij gaan voortaan 2 x per viering geld ophalen: één
keer voor kaarsen en ondersteuning werkgroepen en één keer
collectegeld voor algemeen onderhoud. Hopelijk leidt deze wijziging
niet tot vermindering van uw bijdrage, want onze werkgroepen kunnen
uw steun goed gebruiken.
Deze wijzigingen zullen met Kerstmis ingaan.
Kerkledenadministratie en administratie Schalmei en
Kerkbijdrage.
De kerkledenadministratie wordt gedaan in Navision. Deze
administratie wordt centraal geregeld via Sila en wordt verwerkt met
bovengenoemd pakket. Hierin zit ook de administratie van de Schalmei
en de Kerkbijdrage verwerkt. Deze administratie werd t/m vorig jaar juli
bijgehouden door Annemieke Dekker, maar zij is gestopt met deze
werkzaamheden. Gelukkig heeft Annemieke ons niet in de steek gelaten
en doet zij af en toe nog wat werk bij gebrek aan een opvolger. Navision
is een uitermate moeilijk systeem en daarom heeft het bisdom besloten
over te gaan op een eenvoudiger en gebruiks-vriendelijker programma,
namelijk Exact-online. Naast Exact-online wordt ook DocBase
geïntroduceerd in onze administratie.
We zijn echter nog steeds op zoek naar een vervanger/ster voor
Annemieke.
WIE ZOU ONS HIERBIJ WILLEN HELPEN? Het nieuwe programma
is gebruiksvriendelijk en de ledenadministratie behoeft maar 1x in de
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maand een update. Bovendien kunnen de meeste werkzaamheden thuis
op de computer uitgevoerd worden.
Kerst- en Oudjaarvieringen.
Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met het uitdelen vang warme
chocolademelk met slagroom en glühwein na de viering van 19:00 uur
en na de Kerstnacht om 22:00 uur. Uiteraard willen we deze traditie ook
dit jaar weer plaats laten vinden.
Op Oudejaarsdag is er om 19:00 uur een viering met het Ritmisch Koor
en Cantica Nova. In middels is het traditie om oliebollen uit te delen na
deze viering en dat doen we ook dit jaar weer.
Administratie.
Sjaak Schipper en Gre Dignum verzorgen al jaren de administratie,
onder andere van de misintenties. Sjaak heeft lang geleden aangegeven
om dit te willen doen tot zijn 75 ste verjaardag en dat is nu zo ver. Gre
heeft aangegeven om tegelijkertijd met Sjaak te stoppen.
Op het einde van het jaar zullen we afscheid nemen van Sjaak en Gre.
De parochieraad zijn Sjaak en Gre zeer dankbaar voor alles wat zij in de
afgelopen jaren voor de kerk gedaan hebben. En … daar hoort een klein
presentje bij.
Omdat het al een hele tijd bekend was dat Sjaak en Gre zouden stoppen,
zijn we ook al heel lang op zoek naar een vervanger. Tot eind november
zag het er naar uit dat we de administratie helemaal op zouden moeten
heffen, maar op de valreep heeft iemand zich gemeld.
Theo Kooijman wil het werk van Sjaak en Gre overnemen. Daar zijn we
als parochieraad heeeeel erg blij mee. Hoe de administratie er in de
toekomst uit zal gaan zien is nog niet bekend. Een nieuwe kapitein op
een schip betekent dat er een andere koers zal worden gevaren. Dit geldt
vermoedelijk ook voor onze administratie. Theo zal bepaalde zaken
zeker anders willen doen. Bovendien is het waarschijnlijk dat de
openingstijden veranderd zullen worden, maar hierover zult u begin
2019 worden geïnformeerd.
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De klok en het carillon.
In het afgelopen jaar heeft u vele malen kunnen constateren dat de
torenklok niet gelijk liep en vele keren van slag was. Bovendien was het
carillon van slag, omda ter één van de vijf klokken niet goed
functioneerde. Een vrijwilliger is diverse jaren bezig geweest met
restauratie werkzaamheden van het aandrijfmechanisme. De laatste stap
zou zijn om het opwindmechanisme te automatiseren, zodat de klok niet
elke week opgewonden moet worden. Helaas is deze vrijwilliger ernstig
ziek geworden waardoor hij de werkzaamheden niet meer kon afronden.
Uiteindelijk hebben we de leverancier van het opwindmechanisme
ingeschakeld om de geplande werkzaamheden af te ronden. Op dit
moment werkt de klok en het carillon weer naar behoren.
In het komende jaar zal de klok nog worden voorzien van een systeem
om de klok altijd op de juiste tijd te houden. Dit systeem is dan
gekoppeld aan de atoomklok in Frankfurt.
Kerkbijdrage.
De landelijke actieperiode voor de Kerkbalans 2019 loopt van 19 januari
tot en met 2 februari 2019. Een aantal jaren geleden hebben we onze
actie Kerkbijdrage verschoven naar de landelijke actie, zodat we daar nu
synchroon mee lopen. Dit betekent dat u in januari de “bedelbrieven”
weer in de bus kunt verwachten. We hopen op uw gulle gaven.
Net als vorig jaar willen we weer een “huis-aan-huis” brief verspreiden.
Gebleken is dat de kerk leeft, niet alleen onder de katholieken, maar ook
onder de andere inwoners van ’t Zand en omgeving.
Omdat de rondbrengers van deze brieven niet weten wie er aan de actie
Kerkbijdrage meedoet, kan het zijn dat u van beide brieven een
exemplaar ontvangt. Dus als u al meedoet met de Kerkbijdrage kunt u
de andere brief naar het vierkante archief verhuizen, de prullenbak dus.
Vrijwilligersbijeenkomst.
Vorig jaar hebben we een vrijwilligersbijeenkomst gehouden in De
Jonge Prins. Dat was een gezellige bijeenkomst met muzikale
ondersteuning van Promise. In 2019 willen we dit weer herhalen en wel
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op zondag 20 januari om 10:30 uur, dus na de reguliere zondagsviering.
Alle contactpersonen van de vele werkgroepen zullen een uitnodiging
krijgen. Zij kunnen deze uitnodiging doorgeven aan de overige
groepsleden.
Het is moeilijk om niemand te vergeten en daarom willen wij iedereen
die iets doet voor de kerk uitnodigen om deze bijeenkomst te bezoeken.
Kerk zijn we Samen is het motto, dus kom gerust als u geen
persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen.
Ons parochieblad “De Schalmei”.
Het parochieblad De Schalmei verschijnt 10x per jaar, waarbij dit blad
3x per jaar wordt thuisbezorgd bij de parochianen. Toen Theo Volkers
na 25 jaar stopte met De Schalmei hebben we 3 vervangers kunnen
vinden. Inmiddels zijn er weer 2 personen afgevallen en komt het
samenstellen van De Schalmei weer op één persoon neer, namelijk op
Mirjam Schouten. In de regio Noordkop is men bezig om gezamenlijk
een nieuw parochieblad in te voeren voor de kerken van Den Helder.
Ook wij willen ons hierbij aansluiten. Het kan dus zijn dat De Schalmei
op termijn gaat verdwijnen. We houden u op de hoogte.
-----------------------------------------------------------------------------------Mijn laatste Lourdesreis
Eind september maakte ik mijn 40ste en tevens laatste reis naar Lourdes.
Het was zoals u wel zult begrijpen geen makkelijke reis. Afscheid
nemen van iets wat je zo dierbaar is geworden in al die jaren, is en blijft
moeilijk. Maar ik ben heel dankbaar dat ik dit al die jaren heb mogen
doen, zorgen voor mijn zieke medemens! En dat zijn er in al die jaren
heel veel geweest. De verzorging, een luisterend oor, of als iemand
verdriet heeft een arm om hem of haar heen slaan. Het zijn van die
gewone dingen in een mensenleven, maar in Lourdes is dat heel intens.
Er komen dan emoties los waar mensen al heel lang mee worstelen.
Waarom in Lourdes? Dat kan ik na al die jaren nog steeds niet
verklaren. In mijn laatste reis was onze kleindochter Nikki mee en dat
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was voor mij heel fijn! Ook zij heeft ervaren wat Lourdes met je doet!
Maar ook wat Oma daar voor werk heeft gedaan. De laatste avond
hebben we samen nog laat in de avond afscheid genomen bij de grot!
Dit was een klein verslagje van mijn laatste reis! Heel dubbel en heel
emotioneel!
Maar zo was en is het goed!
Ik blijf wel contactpersoon voor het Lourdeswerk. Mocht u een keer een
reis willen maken dan mag u mij altijd bellen.
Met vriendelijke groeten
Trudy Deutekom.

Vervangen sloten toegangsdeuren kerkgebouw.
Vanaf 2 januari 2019 worden alle toegangsdeuren van het kerkgebouw
vervangen door nieuwe sloten. De reden hiervan is slijtage van de sloten
van de belangrijkste toegangsdeuren. Sommige deuren gaan als gevolg
van de slijtage wat moeizaam open.
Diegene die sleutels hebben van de kerk kunnen vanaf 1 januari bij mij
nieuwe sleutels krijgen. Stuur hiervoor even een mailtje,
fons@pndekker.nl, of bel even 0224-571303, dan kan een sleutel
worden afgehaald. De oude sleutel kan bij mij worden ingeleverd.
Bij voorbaat dank voor de medewerking.
Fons Dekker
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Tarieven 2019.
De tarieven voor 2019 zijn ongewijzigd ten op zichte van 2018.
Dopen
Misintenties

€

Gift
8,50

Jubileumviering tijdens reguliere dienst
Jubileumviering tijdens niet reguliere dienst
Huwelijksviering

€
€

Gift
210,00
270,00

Kerkelijke viering avondwake & uitvaart + nacht opbaring
Kerkelijke viering uitsluitend avondwake
Kerkelijke viering uitsluitend uitvaart
Voorganger Crematorium bij een afscheidsviering aldaar

€
€
€
€

510,00
185,00
310,00
185,00

Huur graf voor maximaal 20 jaar, maximaal 3 personen
Huur urnenplaats voor maximaal 20 jaar, max. 2 asbussen
Huur urnenplaats voor maximaal 20 jaar, max. 3 asbussen

€
€
€

615,00
510,00
610,00

Na 20 jaar kan het graf/urnenplaats maximaal ingehuurd worden
voor een periode van 10 jaar
Aankoop naamplaat urnenm uur (excl. tekst)
Graf/urnrecht (bijplaatsing 2e/3e persoon) per keer
Grafdelven
Onderhoud kerkhof per jaar

€
€
€
€
€

325,00
335,00
180,00
220,00
25,00

Opbaring in kerk per nacht
Maximaal

€
€

115,00
195,00

Kindergraf grafrechten
Kindergraf grafdelven

€
€

105,00
85,00

Huur kerk eeste uur
Huur kerk vervolguren

€
€

135,00
65,00
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REGIONIEUWS
Poppentheatervoorstelling ‘De schat van
de pelgrim’
Een theatervoorstelling door broeder Alex van het
poppentheater De arme pelgrim. Kom en zie!

Beloofd is beloofd! We gaan verder met vieren.
KOM JE OOK?
Op zondag 27 januari 2019 wordt om 12.30 uur (na de
viering van 11.00 uur) een poppenspel voor kinderen
gespeeld.
Het verhaal speelt zich af rond het leven van
Franciscus van Assisi in onze moderne tijd.
In dit poppenspel zijn er kleurrijke ontmoetingen tussen mensen met
uiteenlopende karakters en opvattingen.
Wanneer: zondag 27 januari 2019 van 12.30 / 13.45 uur
Waar: parochiezaal Petrus & Pauluskerk - Den Helder
Na de viering is er een broodje en wat drinken voor de kinderen,
koffie/thee voor de ouders die blijven.
Kinderen kunnen ook gebracht worden en rond 13.45 weer opgehaald
worden.
VOOR DE JEUGD VAN ONZE REGIO –
JE MAG ALTIJD EEN
VRIEND/VRIENDIN MEENEMEN! -fd
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Waar ben jij op 31 maart 2019?
Bij Teens get Together natuurlijk, als je 12-18 jaar bent!
Wij organiseren, samen met de regioparochie Heemskerk, de TGT2019
in Nieuwe Niedorp.
Een dag voor tieners vol gezelligheid, creativiteit en sportiviteit rond
een thema van ons geloof!
Ter voorbereiding zijn we zondag 21 oktober met vier tieners uit
Heemskerk samengekomen in ’t Zand, waar we hebben nagedacht over
TGT2019.
Het was supergezellig en we hebben heel veel goede ideeën.
Houd ons dus in de gaten!
Wil je meer weten of wil je meedenken? Dat kan, laat het weten via
jongerenregionoordkop@gmail.com.
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Kerstmis.
Kerstmis is de tijd van het jaar om angst om te vormen tot liefdevolle
kracht,om een nieuw concept van naastenliefde vorm te geven.
Een liefde die weigert onrecht te aanvaarden als iets normaals.
In Maria en Jozef heeft God duidelijk gemaakt, dat echte
krachten, echte vrijheid erin bestaan de kwetsbaarheid van de zwaksten
met respect en hulpvaardigheid tegemoet te treden.
Uit de kerstboodschap van Paus Franciscus.
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 22 t/m 28 december 2018
WEEKEINDE: 4E ZONDAG VAN DE ADVENT
zaterdag 22 december 2018
't Zand
19.00 Woord en Communieviering
Kerst Sing a long
voorganger: Roos van der Klaauw
muziek: Frank Visser
lector: Theo Kooijman
koster: Gre Beers
misdienaar: Twan

Kerstvieringen
maandag 24 december 2018

Heilige Kerstavond

Kerst familieviering
19.00 viering rond woord en tafel
voorganger: Annemarie Schilder
koor: kinderkoor
lector: Mary de Wit
koster: Gre Beers
misdienaar: Twan
deurcollecte bestemd voor de misdienaars

’t Zand

Callantsoog

19.00

Eucharistieviering
voorganger: pastor Jan van Diepen
koor: Cantica Nova
kaarten bestellen bij:H. Bleijendaal tel. 0224 582006
J. Bellis tel. 0224 581683
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’t Zand

Heilige kerstnachtviering
22.00 Woord en Communieviering
voorganger: Diaken Henk Schrader
koor: Ritmisch Koor
lector: Bea Konijn
koster: Trudy Deutekom
misdienaar: Kian
deurcollecte bestemd voor de adventsactie

dinsdag 25 december 2018
Eerste Kerstdag
’t Zand
09.30 Eucharistieviering
voorganger: pastoor I. Garcia Ferman
koor: Cantica Nova
lector: Joke van Geebergen
koster: John Vink
misdienaar: Nancy
deurcollecte bestemd voor de adventsactie
18.00

Eucharistieviering in de Poolse taal
voorganger: Ks.Andrzej Szczepaniak SChr.

woensdag 26 december 2018
Tweede Kerstdag
Anna Paulowna 10.30 kerstconcert mmv Rhythm Voices

donderdag 27 december 2018
Zandstee
09.45 Woord en gebedsviering
voorganger: Bea Konijn
GEBEDSINTENTIES
zaterdag 22 december 2018
Marion Spil - Duineveld
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maandag 24 december 2018 - Kerst familieviering
Piet Dekker, overleden familie Portegijs-Burger,
Marion Spil-Duineveld (jaargang) .
maandag 24 december 2018 – Heilige Kerstnacht
Cor Bakker en Truus Bakker-Meijer, overleden ouders Volkers-Meng en
overleden ouders Bruinhout-Riteco, Hans Deutekom, Antoon Sinnige en
overleden familie, Ans Ruijter-Karels, overleden ouders StrooperSlijkerman, Nic Smit, Jan en Ans van der Salm-Vroome, Corry vd
Heijden-Seijts, overleden familie Sneekes-Volkers, Arie en Riet
Deutekom-Huijberts, Cees Pancras, Cees Burger, pastor Ben van Sante,
Mark Schoonaard, overleden ouders Apeldoorn-Keijzer, overleden ouders
Groot-Schilder, familie Tol-Komen, overleden ouders DeutekomStrooper, Dirk en Maria Seijts-Bakker, Corry en Kees, overleden familie
Koeleman-Zuurbier, Gerardus en Gerard Zomerdijk en Cornelia Maria
Zomerdijk-Schilder en Hans, overleden ouders Jongejan-Pater en
grootouders Pater-Knijn en Dignum-Jongejan-Koortens, ouders Quirien
en Rie van Trigt-Oud, Quirien en Marian, Cor van den Berg en Corry van
den Berg-Steenvoorden, Anna Meulman-Nijpels, Andre Peeters, Jan
Pieter de Wit en Christina de Wit-Gouwenberg en overleden familie,
ouders Zomerdijk-Boekel, Anton Zomerdijk, Koen en Annie ZomerdijkSlijkmerman, ouders Groot-Stuijt en Thea van Aanholt, fam. de GrootHoutman en Cor de Haan, Albertus Mulder en familie, Marion SpilDuineveld (jaargang).
dinsdag 25 december 2018
Eerste kerstdag
Jan Deutekom, Ben Tiebie en een zegen over zijn gezin, Marion SpilDuineveld(jaargang), overleden ouders Niek en Bets Klaver-Velzeboer,
overleden ouders Koks-Riemerts, Regnerus Johannes Leber en Adriana
Anna Leber Bruin, Louis en Marian van Zaal,overleden familie van Zaal,
overleden familie Kooijman, overleden familie Tap, en Jentien van der
Ploeg, Dennis Boerdijk en overleden familie Boerdijk-Betjes.
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 29 december 2018 t/m 4 januari 2019
maandag 31 december 2018
Oudjaarsavond
't Zand
19.00 Eucharistieviering
voorganger: pastoor I. Garcia Ferman
koor: Ritmisch Koor en Cantica Nova
lector: Loes de Wit
koster: Trudy Deutekom
misdienaar: Twan en Romy

donderdag 3 januari 2019
Zandstee
09.45 Eucharistieviering
voorganger: Pastoor I. Garcia Ferman
Parochiezaal

Zaalcorvee groep 5

GEBEDSINTENTIES
maandag 31 december 2018
Dennis Boerdijk en familie Boerdijk-Betjes, Pastoor Ben van Sante,
Piet Zuurbier en een zegen over zijn gezin, Antoon Sinnige en overleden
famili,e Ans Ruijter-Karels, Dora Wijte, Marion Spil-Duineveld, Corry
vd Heijden-Seijts, Wim van der Klaauw, Theodurus en Maria vd
Klaauw-Duin, Jozef en Duvera Laagland-Deen, Piet Dekker, overleden
ouders Apeldoorn-Keijzer, Arie en Riet Deutekom-Huijberts,
Cees Pancras, overleden ouders Groot-Schilder, overleden familie
Zuurbier-de Groot, Cor van den Berg, Corrie van den Berg
Steenvoorden

19

PAROCHIE-AGENDA
Week van 5 t/m 11 januari 2019
WEEKEINDE:DRIEKONINGEN
zondag 6 januari 2019
‘t Zand
09.30 Eucharistieviering
voorganger: kapelaan P. Banaszak
zang: Joke van Geebergen
muziek: Annelies Koomen
lector: Jos Beers
koster: Gre Beers
misdienaar: Nancy
Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken achter in de kerk
koffieverzorging Sandra de Groot en Annemarie Schilder
18.00

Eucharistieviering in de Poolse taal
voorganger: Ks.Andrzej Szczepaniak SChr.

donderdag 10 januari 2019
Zandstee
09.45 Oecumenische viering
voorganger: ds Arie Jan van de Bom
Kerk
kerkcorvee groep 7

GEBEDSINTENTIES
zondag 6 januari 2019
Overleden ouders Volkers-Meng en overleden ouders Bruinhout-Riteco
Gebroeders Droogh Antoon Sinnige en overleden familie
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 12 t/m 18 januari 2019
WEEKEINDE: DOOP VAN DE HEER

zaterdag 12 januari 2018
’t Zand
09.30 Woord en Communieviering
voorganger: diaken H. Schrader
zang: Esther Raatgers
lector: Theo Kooijman
koster: Gre Beers
misdienaar: Twan

donderdag 17 januari 2019
Zandstee
09.45 Woord en Communieviering
voorganger: Diaken H. Schrader
’t Zand
Parochiezaal
zaalcorvee groep 6

GEBEDSINTENTIES
Guurt Stam-Schouten,Jaap Stam, Ria en Elly, Antoon Sinnige en
overleden familie, Overleden familie Sneekes-Mosch
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 19 t/m 25 januari 2019
WEEKEINDE: 2E ZONDAG DOOR HET JAAR

zondag 20 januari 2019
't Zand
09.30 Woord en communieviering
voorganger: Gert Jan Slijkerman
koor: Ritmisch Koor
lektor: Bea Konijn
koster: John Vink
misdienaar: Romy
18.00

eucharistieviering in de Poolse taal
voorganger: Ks. Andrzej Szczepaniak SChr.

donderdag 24 januari 2019
Zandstee
09.45 Woord en Gebedsdienst
voorganger: Jos Beers

GEBEDSINTENTIES
zondag 20 januari 2019
Antoon Sinnige en overleden familie, overleden familie SneekesVolkers, Ronny Sneekes, overleden ouders Apeldoorn-Keijzer
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 26 januari t/m 1 februari 2019
WEEKEINDE: 3E ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 26 januari 2019
't Zand
19.00 Eucharistieviering
voorganger: kapelaan P. Banaszak
koor: Cantica Nova
lektor: Annemarie Schilder
koster: Trudy Deutekom
misdienaar: Kian

donderdag 31 januari 2019
Zandstee
09.45 Woord en Gebedsviering
voorganger: Breggit Smit
Parochiezaal
kerk

zaalcorvee groep 1
kerkcorvee groep 8/9

GEBEDSINTENTIES
zaterdag 26 januari 2019
Antoon Sinnige en overleden familie
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Vieringen deze maand in de regio:
zaterdag 22 december 2018
16.00 uur
ten Anker
zondag 23 december 2018
09.30 uur
Willibrord
09.30 uur
Breezand
11.00 uur
Petrus en Paulus

kapelaan P. Banaszak
pastoor I. Garcia Ferman
parochianen
pastoor I. Garcia Ferman

maandag 24 december 2018 Kerstmis
16.00 uur
ten Anker
kapelaan P. Banaszak
17.00 uur
Breezand
pastoor I. Garcia Ferman
18.00 uur
Petrus en Paulus
A. Captein
19,00 uur
Willibrord
`
Parochianen
20.00 uur
Breezand
diaken H. Schrader
20.00 uur
Anna Paulowna
pastoor I. Garcia Ferman
23.15 uur
Petrus en Paulus
pastoor I. Garcia Ferman
dinsdag 25 december 2018
10.00 uur
Anna Paulowna
10.30 uur
Breezand
10.30 uur
Petrus en Paulus
11.30 uur
Willibrord

parochianen
diaken H. Schrader
pastor J. van Diepen
parochianen (Kerstspel)

woensdag 26 december 2018
09.30 uur
Willibrord
10.30 uur
Anna Paulowna

kapelaan P. Banaszak
kerstconcert Rhythm Voice

zaterdag 29 december 2018
16.00 uur
ten anker
19.00 uur
Willibrord
19.00 uur
Breezand
zondag 30 december
11.00 uur
Petrus en Paulus
14.00 uur
Willibrord
maandag 31 december 2018
19.00 uur
Johanneskapel
19.00 uur
Willibrord
19.00 uur
Anna Paulowna

diaken H. Schrader
diaken H. Schrader
pastoor I. Garcia Ferman
pastoor I. Garcia Ferman
Kerst-Inn opgeven bij Jan van Velzen

pastor J. v.Diepen en R. de Meij Mecima
Parochianen
Parochianen
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dinsdag 1 januari 2019
11.00 uur
Petrus en Paulus
zaterdag 5 januari 2019
16.00 uur
ten Anker
19.00 uur
Willibrord
19.00 uur
Breezand
zondag 6 januari 2019
09.30 uur
Anna Paulowna
11.00 uur
Petrus en Paulus
zaterdag 12 januari 2019
16.00 uur
ten Anker
19.00 uur
Anna Paulowna
zondag 13 januari 2019
09.30 uur
Willibrord
09.30 uur
Breezand
11.00 uur
Petrus en Paulus
zaterdag 19 januari 2019
16.00 uur
ten Anker
zondag 20 januari 2019
09.30 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Samenvaartkerk
11.00 uur
Petrus en Paulus
woensdag 23 januari 2019
19.00 uur
Petrus en Paulus
zaterdag 26 januari 2019
16.00 uur
ten Anker
19.00 uur
Anna Paulowna
zondag 27 januari 2019
09.30 uur
Willibrordkerk
09.30 uur
Breezand
11.00 uur
Petrus en Paulus

pastoor I. Garcia Ferman en diaken H.
Schrader
kapelaan P. Banaszak
pastoor I. Garcia Ferman
diaken H. Schrader
diaken H. Schrader
kapelaan P. Banaszak

diaken H. Schrader
pastoor I. Garcia Ferman
Parochianen
kapelaan P. Banaszak
kapelaan P. Banaszak

kapelaan P. Banaszak
parochianen/ ds Moens
H. Schrader/L Nagelkerke
kapelaan P. Banaszak

kapelaan P. Banaszak

diaken H. Schrader
diaken H. Schrader
kapelaan P. Banaszak
diaken H. Schrader
kapelaan P. Banaszak
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WIJZIGINGEN IN UW GEZINSSITUATIE?
De parochieadministratie is voor het bijhouden van de juiste
gegevens in haar administratie veelal afhankelijk van het aanleveren van die gegevens door de parochianen zelf.
Mogen wij uw medewerking vragen bij het verstrekken van
gegevens betreffende:
>> geboorte
>> samenwonen
>> huwelijk
>> verhuizing van één of meer gezinsleden
>> overlijden

LAAT EVEN VAN U HOREN!
Stuur even een berichtje (met naam, voornamen, geboortedatum,
adres en bijzonderheid) naar onze administratie:
brievenbus Parochiezaal, Keinsmerweg 3
of via de email: rkkerk.tzand@hetnet.nl.

HARTELIJK DANK
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Parochiebestuur TRINITAS
Voorzitter
Pastoor Ivan Garcia Ferman
Telefoon: 06-17129642
fgi0017@gmail.com

Lid
Hans Pater
Tel.: 0223-532080
hans.pater.ap@gmail.com

Vicevoorzitter
Hans van Tongerlo
Tel.: 0223-522726
jwp.vantongerlo@quicknet.nl

Lid
Frank van Lierop
Tel.: 06-41231225
frank@vanlieropadviesgroep.nl

Secretaris
Gerard Schouten
Tel.: 0224-593230
g.schouten21@kpnplanet.nl

Lid
Alie Tol
Tel.: 0224-591282
jpc.tol@quicknet.nl

Penningmeester
Henk Beelen
Tel.: 0223-521379
henkbeelen@hotmail.com

Parochieraad ‘t Zand
Voorzitter
Gerard Schouten

Zie hierboven

Penningmeester
Margret van Muijen-van der Salm
Tel.: 06-22438344
margretvanmuijen@hotmail.com

Secretaris
Jos Beers
Tel.: 0224-561898
josengre@ziggo.nl
Lid
Alie Tol
Zie hierboven

Lid
Sandra de Groot-Hoebe
Tel.: 0224-298124
f2heriksand@hetnet.nl
Lid
Atie Vink
0224-228642
john.atie@hotmail.com

SOOK
Stichting Onderhoud Orgel en
Kerkgebouw
Voorzitter: Fons Dekker
Tel.: 0224-571303
fons@pndekker.nl
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Pastorale Team

Uitvaartverzorging

Pastoor Ivan Garcia Ferman
Tel.: 06-17129642
fgi0017@gmail.com

Uitvaartverzorging
Breggit Smit
tel 06-51847890 VOOR MELDING
OVERLIJDEN 24 UUR PER DAG
BEREIKBAAR
info@breggitsmituitvaart.nl
www.breggitsmituitvaart.nl

Kapelaan Pawel Banaszak
pawelban@gmail.com
Diaken Henk Schrader
Tel.: 0224-219460 / 06-10306086
henk.schrader@quicknet.nl

Uitvaartvereniging Zijpe
0224 563511 VOOR MELDING
OVERLIJDEN 24 UUR BEREIKBAAR
secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl
www.uitvaartverenigingzijpe.nl

Beheerder begraafplaats
René Bakker
Tel.: 0224-591287
c.a.bakker@quicknet.nl

Diverse gegevens
OLV Visitatie
Administratie tel.: 0224-591226
Email: rkkerktzand@hetnet.nl
Website: www.rkkerk.tzand.nl
www.kerktzand.nl

Betalingsgegevens
RK Parochiebestuur
NL05 RABO 0374 401 632
SOOK
NL22 RABO 0344 958 140
PCI
NL25 RABO 0374 406 413

Koster
Trudy Deutekom
Tel.: 0224-591523

Bloemschikgroep
Anneke Tuin
Tel.: 0224-591961

Parochiële Caritas Instelling
(voor ondersteuning bij financiële en
maatschappelijke problemen)
Theo Volkers
tel. 0224591383/0613875387
theovolkers@quicknet.nl

Redactie Parochieblad Schalmei
Mirjam Schouten-Dekker
Tel.: 0224-593230
schalmeiolv@gmail.com
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Wij wensen U

Een Zalig Kerstfeest, een goede
Jaarwisseling
en en heel gelukkig en gezond
Nieuwjaar

