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VAN DE DIAKEN
Beste parochianen,
we hebben 2018 inmiddels achter ons gelaten; een jaar waarin een ieder
zo het nodige meegemaakt heeft; de mooie, maar ook de minder mooie
momenten. De drukke tijden rond Kerst en Nieuwjaar zijn weer achter
ons. Voor velen zijn dit drukke dagen geweest. Dat gold ook voor mij,
maar ik kan terugkijken op een paar mooie dagen. En de mensen
kwamen weer massaal naar de Kerstvieringen. Het stond ook in de
krant; dat vele mensen met Kerst naar de kerk gaan; ze willen de
bekende liederen horen; de bekende sfeer proeven. Kortom; ze willen er
bij zijn. Het wás ook mooi om dit mooie Kerstgevoel met velen te
mogen delen; de kribbe, de stal heeft weer velen samengebracht.
En nog net voor de Advent was er weer een mooie Taizé-viering op
Texel. En weer hoorde ik de verhalen van mensen aan, die voor het eerst
zo’n viering meegemaakt hadden en er door geraakt waren.
En zo werd ik op mijn beurt weer geraakt tijdens de
Driekoningenviering in Breezand. Na het Evangelie liep ik naar de
kinderen van het koor. Ik vroeg hun of zij misschien wel Koning of
Koningin wilde zijn. Een meisje gaf aan, dat zij dat wel wilde. En op de
vraag wat zij dan zou doen als zij Koningin zou zijn, antwoordde ze, dat
er snel vrede zou moeten komen. In alle rust, maar met zoveel overgave,
sprak zij deze woorden uit. Er viel een stilte in de kerk; hier viel niets
aan toe te voegen. Wijze woorden; woorden ook die we moeten blijven
zeggen, zolang er nog zovele oorlogen en conflicten in onze wereld zijn.
Misschien mooi om dit voor dit nieuwe jaar mee te nemen: vrede. Al is
het iets in het kleins; het kan grote uitwerkingen tot gevolg hebben.
Ik wens U alle goeds, in alle vrede toe.

Henk Schrader, diaken.
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NIEUWS
UIT DE PAROCHIEZAAL
Keinsmerweg 3, 1756 AE 't Zand
De parochiezaaladministratie is geopend:
woensdag1e en 3e woensdag 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-:
0224-591401 mevr. E. Schilder-van den Berg
0224-573032 dhr. Th. Kooijman

****************************************************
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
Adventcollecte
Kerstcollecte
Collectes december
Collecte Zandstee december

Dank u voor uw bijdrage.

totaal alle collectes
€ 439,77
€ 1850,10
€ 810,00
€ 82,70
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REDACTIONELE STUKKEN
Gedragscode Pastoraat geëvalueerd en herzien
Wie pastoraal werkzaam is moet zich te allen tijde bewust zijn van de
verantwoordelijkheden die met dit werk gepaard gaan
Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms- Katholieke Kerk in Nederland
een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De eerste editie van de Gedragscode
Pastoraat werd per 1 juli 2014 door de diocesane bisschoppen van de
Nederlandse R.-K. bisdommen van kracht verklaard. Bij de invoering
was bepaald dat de Gedragscode Pastoraat vooralsnog een tijdelijke
geldingsduur had die bedoeld was om ervaring met de Gedragscode
Pastoraat op te doen.
Sindsdien is in de kerkgemeenschap ervaring opgedaan met de
Gedragscode Pastoraat en is de werking van de Gedragscode Pastoraat
geëvalueerd, met name door de pastorale teams in de bisdommen. De
resultaten van de evaluatie zijn verwerkt in de Gedragscode Pastoraat
die per 13 april 2018 van kracht wordt. Aanpassingen in de
Gedragscode Pastoraat ten opzichte van de vorige editie zijn onder
meer:
 De werkingssfeer van de Gedragscode Pastoraat is uitgebreid. Niet
alleen beroepskrachten die met minderjarigen werken, vallen onder
de werking van de Gedragscode Pastoraat, maar ook vrijwilligers
die met minderjarigen werken. Daarnaast geldt de Gedragscode
Pastoraat nu ook voor beroepskrachten en vrijwilligers die werken
met mensen met een verstandelijke beperking, of anderszins
kwetsbare personen. De uitbreiding naar de doelgroep hangt samen
met het feit dat voor het werken met deze doelgroep ook de VOGverplichting geldt.
 De reeds bestaande bepaling met betrekking tot de verplichting tot
het doen van aangifte bij een verdenking van seksueel misbruik van
een minderjarige is verder aangescherpt. De Gedragscode Pastoraat
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vermeldt nu: “Bij een klacht van seksueel misbruik van een
minderjarige tenminste met een schijn van waarheid, doet de
kerkrechtelijk verantwoordelijke daarvan onverwijld aangifte bij
het openbaar ministerie c.q. de politie.”
 Verduidelijkt is dat de behandeling van klachten over het gedrag
van personen voor wie de Gedragscode Pastoraat geldt, is geregeld
in het Reglement R.K. Meldpunt Grensover-schrijdend Gedrag.
“De Gedragscode Pastoraat is geen vrijblijvend aanbod”, schrijven de
bisschoppen in het voorwoord bij de Gedragscode Pastoraat. “Daarom
stellen wij, ieder voor het eigen bisdom, deze Gedragscode Pastoraat
vast en schrijven die voor! Daarmee willen wij laten zien dat wij de
urgentie inzien en dat allen voor wie de Gedragscode Pastoraat geldt
meewerken aan het handhaven en bevorderen van de sociale veiligheid
in onze Kerk. Ook van onze kant zullen wij ons daarvoor in blijven
zetten.”
De bisschoppen nodigen allen die werkzaam zijn in de pastorale zorg uit
om deze Gedragscode Pastoraat met elkaar te bespreken en om concrete
situaties in de praktijk er aan te toetsen. Voorts is het noodzakelijk dat in
de diverse opleidingen, waarin personen zich voorbereiden op pastoraal
werk en daarmee rechtstreeks verband houdende werkvelden, er
aandacht zal blijven voor deze Gedragscode Pastoraat.
“Het openbare en privé gedrag van degenen die pastoraal werkzaam zijn
kan mensen inspireren en motiveren. Wanneer dat gedrag echter
verwerpelijk of discutabel is, kan het ook aanstoot geven en het geloof
van mensen ondermijnen. Wie pastoraal werkzaam is moet zich daarom
te allen tijde bewust zijn van de verantwoordelijkheden die met dit werk
gepaard gaan”, aldus de bisschoppen.
De Gedragscode Pastoraat staat sinds 13 april 2018 gepubliceerd op de
websites van de Nederlandse R.-K bisdommen, de website van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie, de website van de KNR en de
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website van het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. De
Gedragscode Pastoraat staat voorts gepubliceerd op onze eigen website
www.rkkerktzand.nl
Website van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/

Graag Gedaan Oud Zijpe
Telefoon 06-57 150 110
Bereikbaar op ma, woe, vrijdag tussen 9 en 10.30 uur
Inmiddels is Graag Gedaan een begrip in de dorpen van Oud Zijpe.
Voor vervoer én begeleiding voor de oudere en minder mobiele mens
naar uiteenlopende bestemmingen zoals huisarts, ziekenhuis of een
bezoekje..
Er is veel mogelijk. Informeert u gerust even bij de vrijwilligers op
telefoonnummer 06- 57 150 110 of via graaggedaanoz@gmail.com
De huidige kilometerprijs is 30 ct. Wellicht tot ziens!

EEN WARM LICHTJE IN EEN DONKERE TIJD
De kerstactie van de Caritas van onze kerk is
ook dit jaar weer een succes geworden.
Dankzij de medewerking en het meedenken van
diverse dorpsbewoners hebben wij 7 attenties mogen
bezorgen bij mensen, die wel een warm lichtje konden
gebruiken. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Wij rekenen volgend jaar weer op u.
Namens de Caritas, Loes de Wit, Breggit Smit en Theo Volkers
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Een netwerk van naaiateliers voor jonge
moeders in Congo-Central

De deurcollectes met Kerstmis voor de Adventsactie hebben het mooie
bedrag van € 439,97 opgebracht. Hiermee hebben wij vanuit ’t Zand een
goede bijdrage geleverd voor de jaarlijkse Adventsactie.
Hartelijk dank aan ieder die heeft bijgedragen!
Namens de MOV-werkgroep, Trudy Deutekom en Theo Volkers

Vastenactie 2019: Bouw van een Mother’s place!
Velen van u kennen vast wel de stichting ‘Een Betere Start” van
Mariette Berbée uit Warmenhuizen (vroeger Breezand).
www.beterestart.com
Zij heeft met haar eigen project in Oeganda (district Kasese) een
kraamkliniek laten bouwen door de bevolking met de financiële steun
uit Nederland, o.a. van de RK kerken uit de Noordkop, die in de
Vastentijd in de periode 2014-2016 voor haar hebben gespaard.
De kraamkliniek is klaar sinds 2015 en is prachtig geworden. De
vrouwen uit de wijde omgeving kunnen hier onder deskundige
begeleiding bevallen. De wens van de bevolking is nu dat er eenzelfde
gebouw bij komt voor de hoogzwangere vrouwen die lopend van heel
ver moeten komen voor de bevalling, de zgn.’ Mothers’s place’. In dit
gebouw kunnen zij dan al een paar dagen voor de bevalling verblijven.
Men verwacht dat dan nog meer dames de kliniek boven een
onhygiënische hut verkiezen om te bevallen van hun kind.
De RK kerken uit de Noordkop, te weten Schagen, Langedijk, Texel,
Den Helder, Julianadorp, ’t Zand, Anna Paulowna en Breezand, hebben
wederom toestemming van Vastenactie gekregen om voor ‘Een Betere
Start‘ te gaan sparen van 6 maart tot 21 april, de Vastentijd. Vastenactie
zal het streefbedrag met 30% aanvullen.
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Wat zal het mooi zijn als het gebouw volgend jaar klaar is. Men is al
begonnen met de bouw, de fundering staat al. Helpt u mee om de
‘Mother’s place’ te voltooien?
Meer informatie en prachtige foto’s kunt u vinden op
www.beterestart.com
Uw bijdrage kunt u storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v.
Vastenactie
(onder vermelding van het Projectnummer 401243!)
Tevens staat er tijdens de Vastentijd een bus achterin de kerk voor uw
donatie of Vastenactiezakje.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
De regionale MOV groep(= Missie, Ontwikkeling, Vrede)

Narcissenactie 2019
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart a.s.
komen wij in ’t Zand en de
buitenwijken weer langs de deuren om
potjes narcissen en blauwe druifjes te
verkopen. De opbrengst van deze actie
komt ten goede aan de Stichting
Onderhoud Orgel- en Kerkgebouw
van parochie O.L.V. Visitatie Noord
Zijpe. Het geld is bestemd voor de
aanschaf van een automatisch opwindsysteem zodat we onze kerkklok
gelijk kunnen laten lopen met de atoomklok in Frankfurt.
Op die manier kunnen we in de toekomst goed bij de tijd (en op
tijd) blijven.
Op vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur en zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur
kunt u de kinderen verwachten. De potjes met voorjaarsbloeiers worden
verkocht voor € 1,50 stuk en € 5,-- voor vier potjes.
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Bent u op dit tijdstip niet thuis, maar wilt u de kerk wel steunen door
narcissen te kopen? Neem dan contact op met Fons Dekker, 0224571303 of Tineke Sneekes, 0224-571967.
Zorg dat u thuis bent want: Het voorjaar begint het meest nadat de kerk
bij u langs is geweest.
VORMSELKRACHT!

Het nieuwe vormselproject van dit jaar!

Met 20 kinderen uit ’t Zand, Anna Paulowna, Den Helder en Breezand zijn wij
afgelopen woensdag gestart met dit project.
De catechese wordt gegeven door ons pastorale team, pastoor Ivan, kapelaan
Pawel en diaken Henk.
De ondersteuning van het pastorale team ligt bij Anita Bakker en Diana Klaver.
Wij komen 8 maal bij elkaar, elke bijeenkomst is in de parochiezalen en kerk van
Anna Paulowna.

De eerste bijeenkomst zijn we begonnen met het leren
van twee nieuwe liedjes. “Heer U kent mij” en “U
bent die U bent”, allebei van Marcel en Lydia
Zimmer. Te beluisteren op YouTube. Deze liedjes
gaan we ook bij de vormselviering op 24 mei zingen.
Natuurlijk kennismakingsspel gedaan en daarna de
catechese, chips en limonade.
De namen van de kinderen zijn:
Reik Brommer, Luuk Langelaan, Twan Zoer, Dries van der Lee, Linde
Klaver, Jasmijn Beerse, Jet Alkemade, Jard van Duin, Cas Tiel, Kai
Tamis, Sonne Bakker, Iris Berbee, Vera Bisdonk, Eveline Muurmans,
Jade Bakker, Elise Borgman, Jolijn de Wit, Izebel Klaver, Elise Wessel,
Vlinder van Kuijeren.

Het was een gezellige avond!
Anita Bakker & Diana Klaver

11

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, Piet
Bleijendaal, Annie Bleijendaal-Luijkx en Abel Pijnacker
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 2 t/m 8 februari 2019
WEEKEINDE: 4E ZONDAG DOOR HET JAAR
zondag 3 februari 2019
't Zand
09.30 Eucharistieviering
voorganger: kapelaan P. Banaszak
koor: samenzang
lector: Mary de Wit
koster: John Vink
misdienaars: Nancy
Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken achterin de kerk.
Koffie verzorging: Alie Tol en Annemarie Schilder
18.00

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

woensdag 6 februari 2019
10.00 parochieadministratie geopend

donderdag 7 februari 2019
Zandstee
09.45 Eucharistieviering
voorganger: Pastoor I. Garcia Ferman
’t Zand
Parochiezaal

GEBEDSINTENTIES
zondag 3 februari 2019 Gebroeders Droogh, Antoon Sinnige en
overleden familie,Overleden ouders Verwer Meirmans, en in
dankbaarheid
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 9 t/m 15 februari 2019
WEEKEINDE:5E ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 9 februari 2019
‘t Zand
19.00 Eucharistieviering
voorganger: Kapelaan P. Banaszak
Koor: Ritmisch koor
lector: Roos van der Klaauw
koster: John Vink
misdienaars:

donderdag 14 februari 2018
Zandstee
09.30 Oecumenische viering
voorganger: Ds. Laura Nagelkerke
’t Zand
Parochiezaal
zaalcorvee groep 2

GEBEDSINTENTIES
zaterdag 19 februari 2019
Guurt Stam-Schouten, Jaap Stam,Ria en Elly, Antoon Sinnige en
overleden familie, Overleden ouders Apeldoorn-Keijzer, Piet Dekker
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 16 t/m 22 februari 2019
E

WEEKEINDE: 6 ZONDAG DOOR HET JAAR

zondag 17 februari 2019
't Zand
09.30 Woord en Communieviering
voorganger: Jos Beers
koor: Cantica Nova
lector: Loes de Wit
koster: Gre Beers
misdienaars: Romy
18.00
woensdag 20 februari
10.00

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

donderdag 21 februari 2019
Zandstee
09.45 Woord en Communieviering
voorganger: Diaken H. Schrader
’t Zand
Parochiezaal

GEBEDSINTENTIES
zondag 17 februari 2019 Antoon Sinnige en overleden familie,
Ronny Sneekes, overleden ouders Volkers-Meng en overleden ouders
Bruinhout-Riteco.
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 23 februari t/m 1 maart 2019
WEEKEINDE: 7E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 23 februari 2019
't Zand
19.00 Eucharistieviering
voorganger: pastoor I. Garcia Ferman
zang: Joke van Geebergen
muziek: Annelies Koomen
lektor: Theo Kooijman
koster: Trudy Deutekom
misdienaars: Kian
donderdag 28 februari 2019
Zandstee
09.45 Woord en Gebedsviering
voorganger: Mary de Wit
’t Zand
Parochiezaal

kerkcorvee groep 10
zaalcorvee groep 3

GEBEDSINTENTIES
zaterdag 23 februari 2019
Antoon Sinnige en overleden familie
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Vieringen deze maand in de regio:
zaterdag 26 januari 2019
16.00 uur
ten Anker
19.00 uur
Anna Paulowna

diaken H. Schrader
diaken H. Schrader

zondag 27 januari 2019
09.30 uur
Willibrordkerk
09.30 uur
Breezand
11.00 uur
Petrus en Paulus

kapelaan P. Banaszak
diaken H. Schrader
kapelaan P. Banaszak

zaterdag 2 februari 2019
16.00 uur
ten Anker
19.00 uur
Willibrord
19.00 uur
Breezand

kapelaan P. Banaszak
diaken H. Schrader
kapelaan P. Banaszak

zondag 3 februari 2019
09.30 uur
Anna Paulowna
11.00 uur
Petrus en Paulus

parochianen
kapelaan P. Banaszak

zaterdag 9 februari 2019
16.00 uur
ten Anker
19.00 uur
Anna Paulowna

diaken H. Schrader
diaken H. Schrader

zondag 10 februari 2019
09.30 uur
Willibrord
10.30 uur
Breezand
11.00 uur
Petrus en Paulus

parochianen
diaken H. Schrader
kapelaan P. Banaszak

zaterdag 16 februari 2019
16.00 uur
ten Anker
19.00 uur
Willibrord
19.00 uur
Breezand

kapelaan P. Banaszak
diaken Henk Schrader
kapelaan P. Banaszak
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zondag 17 februari 2019
09.30 uur
Anna Paulowna
11.00 uur
Petrus en Paulus

kapelaan P. Banaszak
kapelaan P. Banaszak

zaterdag 23 februari 2019
16.00 uur
ten Anker
19.00 uur
Anna Paulowna

pastoor I. Garcia Ferman
kapelaan P. Banaszak

zondag 25 februari 2018
09.30 uur
Willibrord
09.30 uur
Breezand
11.00 uur
Petrus en Paulus

parochianen
pastoor I. Garcia Ferman
pastoor I. Garcia Ferman

- - -Passion in de Polder 2019 - - Zoals u mogelijk al heeft vernomen zijn de voorbereidingen voor een
nieuwe uitvoering van Passion in de Polder 2019 al in volle gang. Ook
deze keer doen we dit samen met de kerkgemeenschap van
Schagerbrug en we vinden dat een super mooie ontwikkeling. We
geloven namelijk in hetzelfde verhaal.
De editie van 2017 was een groot succes en ook in 2019 speelt het
Ritmisch Koor vanuit 't Zand weer een belangrijke rol in de productie,
maar is behoorlijk uitgebreid door medewerking van zangers en
zangeressen uit oa Schagerburg. Zij allen willen weer graag meewerken
aan de nieuwe uitvoering. Men is al heel druk aan het oefenen. En dat
geldt ook voor de toneelspelers. Het belooft weer een mooie en
indrukwekkende uitvoering te worden.
DUS noteer in uw agenda: Uitvoering Passion in de Polder op:
Zaterdag 6 april 2017, om 19:00 uur in de kerk te Schagerbrug
of Zondag 7 april 2017, om 15:00 uur in de kerk van ’t Zand.
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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
Doke Rooijakkers-van der Meer
Tel.: 0223-522568
doke.rooijakkers@ziggo.nl

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
Fons Dekker
Tel.: 0224-571303
fons@pndekker.nl

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

20

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: rkkerk.tzand@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

