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VAN DE KAPELAAN
Beste parochianen,
Wij zitten nog steeds in de winter, maar de gedachten gaan graag naar
de toekomst, naar de bezigheden en evenementen die dit jaar plaats
zullen gaan vinden. Deze nieuwe tijd en zeker dit jaar komt in het
bijzonder in het teken te staan van een sterkere onderlinge integratie. De
integratie onder ons als mensen, groepen en kerken van dezelfde regio,
van dezelfde kerk. Wij willen dus elkaar beter leren kennen, door de
krachten van de diensten te bundelen, voor elkaar en voor de mensen om
ons heen te leren kennen om wie ze zijn en daarin niet beperkt worden
tot de grenzen van mijn-plaatselijke-kerkgemeenschap maar ook breder,
als regiokerk. Zodoende werken wij aan een aanwezigheid van de kerk
hier ter plaatse die des te sterker en overtuigender uitstraling geeft naar
de mensen om ons heen en naar ons zelf. Daar hebben wij de mensen
voor nodig met een groot hart en een brede visie, zo breed als het
predicaat van onze kerk: ‘katholiek’ dat aanduidt. En die mensen hoef je
niet om je heen te zoeken, dat zijn wijzelf.
Wij zijn alleen nog niet zover misschien. Niet in ons denken, niet in ons
bewustzijn van wat er langzaam zeker gaande is. Maar dat komt.
Voordat wij echter ieder onze handen daaronder gaan zetten moeten wij
duidelijk hebben van ‘waar wij mee bezig zijn’, op zoek gaan naar wat
ons bindt en samenbrengt, naar inzicht over de kansen die dit ‘samen
voor elkaar te zijn’ ons bindt.
Daarom is het zo belangrijk om, voordat we hier aan beginnen, ons eerst
persoonlijk de vraag te gaan stellen naar de ‘kerk’: wat betekent het
voor mij, voor mijn leven? Hoe stel ik me het beste voor? Hoe is de kerk
waarnaar ik graag ga en waar ik voor ga?
Dit is een eerste en misschien ook het belangrijkste element van het
gehele proces, waar het ultieme succes sterk van afhangt. Het is immers
in onze handen, in de visie die ons samenbindt. Laat het dan ook tot
thema worden in onze onderlinge gesprekken, waarom niet?
En ik zou geen priester zijn, als ik u op dit punt niet nog iets anders wil
influisteren - als inspiratie, als bron – waaruit, bij de antwoorden op
onze vragen, nog steeds zoveel te putten valt:
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denk ook aan Jezus Christus, die van twee duizend jaar geleden en die
van vandaag, levend aan de rechterhand van de Vader in de hemel en
tegelijkertijd met ons hier dagelijks bezig. Is Hij niet de eerste ‘dromer’
van ‘hoe en wat van de kerk’ geweest? De Ene door wie dit alles
ontstaan en tot dusver uitgegroeid is?
Daar groeit ons kerkbewustzijn en zorg voor elkaar het beste van. Laten
wij dit dus vaak, en zeker tijdens onze kerkdiensten, telkens weer
blijven beoefenen. Daar groeien wij samen van, in onderlinge eenheid
en liefde - de bijzondere die Hij naar de wereld heeft gebracht.
Er gebeurt al veel op het regionale niveau, bijvoorbeeld de catechese ter
voorbereiding van de sacramenten. U zult in deze tijd van verschillende
initiatieven horen die de regiovorming nog verder bevorderen. Komt en
doe hier aan mee. Misschien komen wij samen tot nieuwe ideeën van
hoe wij het samen het beste aan kunnen pakken. Ik wens u veel
inspiratie, veel goeds toe.
Kapelaan Pawel
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NIEUWS
UIT DE PAROCHIEZAAL
Keinsmerweg 3, 1756 AE 't Zand
De parochiezaaladministratie is geopend:
1e 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
Collecte Zandstee december

Dank u voor uw bijdrage.

totaal alle collectes
€ 39,30
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REDACTIONELE STUKKEN

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!

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.
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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.
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.

- - -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 19:30 uur in de kerk te Schagerbrug
Zondag 7 april 2017, om 15:00 uur en 19:30 uur in ’t Zand.
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Bezoek “Onze Lieve Heer op Solder” Amsterdam.
De werkgroep regio Breed organiseert op donderdag 14 maart 2019 een
prachtige dag naar Amsterdam.
We brengen een bezoek aan het museum “Onze Lieve Heer op Solder”
en aan het daar naaast gelegen museum van het Leger des Heils.
We gaan met zijn allen met de trein, de kosten voor deze dag bedragen
€ 25,00 en u neemt uw eigen lunchpakketje mee.
Wij wijzen u op de poster achterin de kerk voor nadere informatie!
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Vrijwilligersbijeenkomst 2019

Op zondag 20 januari jl. hebben we de vrijwilligersbijeenkomst
gehouden in De Jonge Prins.
Na de mis van 09.30 uur kwam een grote groep vrijwilligers naar het
café om daar gezellig met z’n allen een kop koffie/thee met wat lekker
te nuttigen.
Tijdens de viering had diaken George Martens al zeer nadrukkelijk de
aandacht gevestigd op de grote waarde van vrijwilligers voor onze
kerkgemeenschap. Daardoor bleef er voor de voorzitter van de
parochieraad in zijn welkomstwoord niet veel meer over dan te zeggen:
“Dank u wel voor al uw inzet in het afgelopen jaar. Zonder inzet van de
vrijwilligers is onze kerkgemeenschap is het onmogelijk om onze
parochie levensvatbaar te houden.”
Na de koffie kwam er een borreltje op tafel en werden we getrakteerd op
een optreden van popkoor ELAN uit Schagen, onder leiding van André
Jansen. Dit koor was ons, eerlijk gezegd, onbekend, terwijl er onder de
zangers en zangeressen toch een aantal lokale bekenden werden
gesignaleerd. Het koor zong een aantal bekende liederen en het waren
zeker niet de gemakkelijkste liederen om te zingen. ‘Chapeau’ voor het
niveau waarop men zich manifesteerde. Rond de klok van 13.00 uur
ging een ieder weer richting huis en konden we spreken over een goede
en gezellige bijeenkomst. Mocht u dit jaar niet geweest zijn… volgend
jaar bent u wederom van harte welkom.
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Actie Kerkbalans 2019
In de maand januari zijn bij alle
parochianen weer de bekende
enveloppen gebracht ten bate van de
actie Kerkbalans in hoop dat u onze
kerk met een financiële bijdrage wilt
ondersteunen. Daar naast is er via een
huis-aan-huis brief ook aandacht
gevraagd voor ons kerkgebouw. Het onderhoud van het gebouw kost
veel geld en vooral het uurwerk in de toren was nodig aan revisie toe.
Dat is in de afgelopen jaren gebeurd. Een vrijwilliger, genaamd Klaas
Kok, heeft vele onderdelen van roestvrij staal nagemaakt en de het
uurwerk kan daardoor weer jaren mee. Maar deze maand is door een
gespecialiseerd bedrijf de laatste hand gelegd aan de elektronica die nu
aan het uurwerk is gekoppeld. Hierdoor wordt de klok nu automatisch
opgewonden en staat hij gekoppeld aan de atoomklok, zodat de klok
vanaf nu eigenlijk altijd de juiste tijd moet weergeven. Helaas is in de
afgelopen week gebleken dat de elektronica niet onfeilbaar is, want de
klok stond stil. Ook zit er nog een storing in het carillon. Hopelijk
krijgen de deskundigen ook deze problemen weer opgelost.
Tot op heden is de opbrengst van de actie Kerkbalans circa € 20.000,--.
Nog niet alle enveloppen zijn geteld en ook de giften die via de huisaan-huis brief zijn binnengekomen zijn hierbij nog niet opgeteld. Heel
veel dank voor uw bijdragen.!!
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Vastenactie 2019: Bouw van een Mother’s place!

Zoals u in de Schalmei van februari hebt kunnen lezen gaan wij in de
vasten van dit jaar geld inzamelen voor de Stichting ‘Een Betere Start”
van Mariëtte Berbée uit Warmenhuizen.
De kraamkliniek is geopend en goed in gebruik, een ambulance is
aangeschaft en doet dienst, een personeelsgebouw is gerealiseerd. Nu
wil ze graag een huis bouwen, waar de a.s. moeders kunnen logeren tot
de bevalling, een zgn. Mothers place.
Doet u mee? U kunt de hele Vastentijd sparen, want pas na de vieringen
op Paaszaterdag en Eerste Paasdag is er een deurcollecte voor dit doel.
Maar u kunt ook nu al 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!
De regionale MOV groep(= Missie, Ontwikkeling, Vrede)
Meer informatie en prachtige foto’s kunt u vinden op
www.beterestart.com
Oogstdankdagviering
Dit jaar zal de Oogstdankdagviering in de kerk van Anna Paulowna
worden gevierd. Dit in het kader van het 150 jarig bestaan van de
parochie Onze Lieve Vrouw Praesentatie.
De viering zal zijn op zondag 28 april, aanvang 10:00 uur
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Nieuw parochieblad

Het is al eens eerder in De Schalmei vermeld, maar binnen de regio
Noordkop wordt al een paar jaar gesproken over het samen uitbrengen
van een parochieblad. Helaas staan nog niet alle neuzen dezelfde kant
op, maar onze parochie en die van Den Helder hebben gemeend om de
stoute schoenen aan te trekken en samen te starten met een nieuw
parochieblad. Het streven is om de Paaseditie (april) in een nieuwe
uitvoering bij in de bus te laten belanden. Het zal een nieuwe, moderne
uitvoering zijn en volledig in kleur. Nog niet alle details zijn bekend,
zoals bijvoorbeeld: hoe om te gaan met het vermelden van de
misintenties?
In een gezamenlijk blad zou dat een lange lijst van namen kunnen
worden. Dat is op zich niet gewenst, dus we bekijken nog de
mogelijkheid om dat lokaal middels een losse nieuwsbrief of inlegvel
kenbaar te maken.
Wat wel wezenlijk gaat veranderen is het aantal uitgaven van het
parochieblad. De Schalmei wordt nu 10x per jaar uitgebracht. Het
nieuwe parochieblad zal voorlopig 1x per 2 maanden uitkomen. U zult
dus ruim van tevoren uw kopy aan moeten leveren.
We zijn zeer benieuwd naar hoe de nieuwe uitgave er uit gaat zien en
hopelijk sluiten de overige parochieraden ook snel aan.
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 2 t/m 8 maart 2019
WEEKEINDE: 8E ZONDAG DOOR HET JAAR
zondag 3 maart 2019
‘t Zand
09.30

Woord en Communieviering
voorganger: diaken H. Schrader
koor: Ritmisch Koor
lektor: Loes de Wit
koster: Gre Beers
misdienaar: Nancy
Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken achterin de kerk.
Koffie verzorging: Bea Konijn en Loes de Wit
18.00

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

woensdag 6 maart 2019
10.00 Parochiezaal geopend
woensdag 6 maart 2019 Aswoensdagviering
19.00 voorganger: Diaken H. Schrader
koor: Cantica Nova
lector: Jos Beers
koster: Gre Beers
misdienaar: Nancy
donderdag 7 maart 2019
Zandstee
09.45 Eucharistieviering
voorganger: pastoor I. Garcia Ferman
GEBEDSINTENTIES
zondag 3 maart 2019 Antoon Sinnige en overleden familie, overleden
ouders Apeldoorn-Keijzer
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 9 t/m 15 maart 2019
WEEKEINDE: 1E ZONDAG VAN DE 40-DAGENTIJD
zaterdag 9 maart 2019
't Zand
19.00 Eucharistieviering
voorganger: kapelaan P. Banaszak
muziek: Joke van Geebergen en
Annelies Koomen
lector: Mary de Wit
koster: Gre Beers
misdienaars: Twan

donderdag 14 maart 2019
Zandstee
09.30 Oecumenische viering
voorganger: Erik Jan Tillema
’t Zand
Parochiezaal

Zaalcorvee groep 4

GEBEDSINTENTIES
zaterdag 9 maart 2019 Piet Dekker, Gebroeders Droogh, Guurt StamSchouten, Jaap Stam, Ria en Elly, Antoon Sinnige en overleden familie,
overleden familie Sneekes-Mosch, Jan Piet Kooijman en een zegen over
zijn gezin
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 16 t/m 22 maart 2019
WEEKEINDE:2E ZONDAG VAN DE 40-DAGENTIJD
zondag 17 maart 2019
‘t Zand
09.30 Woord en Communieviering
voorganger: Gert Jan Slijkerman
zang: Esther Raatgers
lector: Roos van der Klaauw
koster: John Vink
misdienaars: Kian
18.00

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

woensdag 20 maart 2019
10.00 Parochieadministratie geopend
donderdag 21 maart 2019
Zandstee
09.45 Woord en communieviering
voorganger: diaken H. Schrader
’t Zand

kerkcorvee groep 2

GEBEDSINTENTIES
zondag 17 maart 2019 Piet, Anne,Tiny, Lia en Rob Kooijman, Louis,
Marian en August van Zaal, Wil Tap, Merci Santiago, Wil van Putten en
Jentien van der Ploeg, Antoon Sinnige en overleden familie, Ronny
Sneekes, Piet Klaver (van wie wij gedenken dat hij 1 jaar geleden is
overleden), Henk Veldman, Alida Cornelia Kneppers-Zoet
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 23 t/m 29 maart 2019
WEEKEINDE: 3E ZONDAG VAN DE 40-DAGENTIJD

zaterdag 23 maart 2019
't Zand
19.00 Eucharistieviering
voorganger: pastoor I. Garcia Ferman
koor: Cantica Nova
lector: Theo Kooijman
koster: Trudy Deutekom
misdienaars: Romy
.
donderdag 28 maart 2019
Zandstee
09.45 Woord en gebedsviering
voorganger: Breggit Smit
’t Zand
Parochiezaal
zaalcorvee groep 5

GEBEDSINTENTIES
zaterdag 23 maart 2019 Overleden ouders Verwer-Meirmans in
dankbaarheid, overleden ouders Simon Broersen en Petronella BroersenDoedens
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PAROCHIE-AGENDA
Week van 30 maart t/m 5 april 2019
WEEKEINDE: 4E ZONDAG VAN DE 40-DAGENTIJD

zaterdag 30 maart 2019
't Zand
19.00 woord en gebedsviering
voorganger: Jos Beers
zang: Robert en Sigrid
lektor: Joke van Geebergen
koster: Trudy Deutekom
misdienaars: Twan
donderdag 4 april 2019
Zandstee
09.45 Eucharistieviering
voorganger: pastoor I. Garcia Ferman
’t Zand
Parochiezaal

GEBEDSINTENTIES
zaterdag 30 maart 2019

kerkcorvee groep 10
zaalcorvee groep 3

18

Vieringen deze maand in de regio:
zaterdag 2 maart 2019
16.00 uur
ten Anker
19.00 uur
Willibrord
19.00 uur
Breezand
zondag 3 maart 2019
09.30 uur
Anna Paulowna
11.00 uur
Petrus en Paulus

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

woensdag 6 maart 2019 Aswoensdag
16.00 uur
ten Anker
pastoor I. Garcia Ferman
18.00 uur
Petrus en Paulus
pastoor I. Garcia Ferman
20.00 uur
Willibrord
pastoor I. Garcia Ferman
zaterdag 9 maart 2019
16.00 uur
ten Anker
19.00 uur
Anna Paulowna
zondag 10 maart 2019
09.30 uur
Willibrord
09.30 uur
Breezand
11.00 uur
Petrus en Paulus
zaterdag 16 maart 2019
16.00 uur
ten Anker
19.00 uur
Willibrord
19.00 uur
Breezand
zondag 17 maart 2019
09.30 uur
Anna Paulowna
11.00 uur
Petrus en Paulus
zaterdag 23 maart 2019
16.00 uur
ten Anker
19.00 uur
Anna Paulowna

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

diaken H. Schrader
diaken H. Schrader
pastoor I. Garcia Ferman
pastoor I. Garcia Ferman
pastoor I. Garcia Ferman

pastoor I. Garcia Ferman
diaken H. Schrader
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zondag 24 maart 2019
09.30 uur
Willibrord
09.30 uur
Breezand
11.00 uur
Petrus en Paulus

parochianen
pastoor I. Garcia Ferman
pastoor I. Garcia Ferman

zaterdag 30 maart 2019
16.00 uur
ten Anker
19.00 uur
Anna Paulowna

kapelaan P. Banaszak
parochianen

09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur

parochianen
kapelaan P. Banaszak
kapelaan P. Banaszak

Willibord
Breezand
Petrus en Paulus
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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
Lid
Atie Vink
0224-228642
john.atie@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
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: 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
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