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Misintenties 
Wilt u een aankondiging in het parochieblad  
KONTAKT voor de maand september 2022?  

 
 
 
 
 
 

Geef dit dan uiterlijk door voor  
donderdag 18 augustus as. 

aan het parochiesecretariaat  
bureau@xaverius.nl 

Parochieagenda 
 
Donderdag 25 augustus 
19.00 uur:   Zonnebloem 



3 

 

Vieringen in de maanden 
juli & augustus 2022 

 
Week 26  
Weekend 02 & 03 juli   
Zondag 03 juli  
  
10.00 uur:  Eucharistieviering   
Voorganger:  Kapelaan J. Acuna 
Koor:   Muziek 
Lector/trice:  Mevrouw J. Weijens 
  
Intenties: Ria Brinkkemper 

  Guus Köster 
  Antonius Gerardus Lesscher     

Week 27  
Weekend 09 & 10 juli  
Zondag 10 juli  
 
10.00 uur:  Woord en Communieviering     
Voorganger: Diaken J. Post 
Koor:   Reaching Hand     
Lector/trice: Eigen 
   
Intenties: Perpétua Martha Maria Botman-Verheijen 

  Antonius Gerardus Lesscher 

Week 28  
Weekend 16 & 17 juli  
Zondag 17 juli  
 
10.00 uur:  Woord en Communieviering     
Voorganger: Gérard Urselmann  
Koor:   Geen koor 
Lector/trice: Mevrouw Sonja van Dansik 
  
Intenties: Genoveva de Vries-Ovando Monroij 
  Overleden ouders Mol-Bakker 
  Antonius Gerardus Lesscher 
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Week 29  
Weekend 23 & 24 juli  
Zondag 24 juli 
 
10.00 uur:  Eucharistieviering    
Voorganger:  Kapelaan P. Piets 
Koor:   Geen koor 
Lector/trice: Mevrouw J. Weijens 
  
Intenties: Antonia Stavenuiter-de Vries 

  Helene Juliana Dekker-Slaswik b.g.v . haar geboorte dag 
  Antonius Gerardus Lesscher 

Week 30  
Weekend 30 & 31 juli  
Zondag 31 juli 
 
10.00 uur:  D.O.P. (Dienst Onder leiding van Parochianen)   
Voorganger: Groep Grootebroek 
Koor:   Geen koor 
Lector/trice: Eigen 
    
Intenties: Willem Köster 

  Gerrit Dijk t.g.v. zijn sterfdag 
  Antonius Gerardus Lesscher 

Week 31  
Weekend 06 & 07 augustus  
Zaterdag 06 augustus 
 
19.00 uur:  D.O.P. (Dienst Onder leiding van Parochianen)   
Voorganger: Groep Enkhuizen 
Koor:   Geen koor 
Lector/trice: Eigen 
    
Intenties: Ria Brinkkemper 

  Antonius Gerardus Lesscher 
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Week 32  
Weekend 13 & 14 augustus  
Zaterdag 13 augustus  Hoogfeest Maria te Hemelvaart 
 
19.00 uur:  Eucharistieviering    
Voorganger:  Kapelaan J. Acuna 
Koor:   Geen koor 
Lector/trice: Mevrouw S. Pluister 
  
Intenties:  
Perpétua Martha Maria Botman-Verheijen 
Antonius Gerardus Lesscher 

Week 33  
Weekend 20 & 21 augustus  
Zaterdag 20 augustus 
 
19.00 uur:  Eucharistieviering    
Voorganger:  Kapelaan P. Piets 
Koor:   St Caecilia 
Lector/trice: Mevrouw Sonja van Dansik 
  
Intenties: Perpétua Martha Maria Botman-Verheijen 

  Antonius Gerardus Lesscher 

Week 34  
Weekend 27 & 28 augustus  
Zaterdag 27 augustus  
 
10.00 uur:  Woord en Communieviering     
Voorganger: Diaken W. Zürlohe 
Koor:   Geen koor 
Lector/trice: Mevrouw S. Pluister 
  

Intenties: Antonius Gerardus Lesscher 
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Sacramentsdag 

Aanwezig zijn kun je doen op 
verschillende manieren: je bent 
slechts lichamelijk aanwezig of 
slechts geestelijk of beide. 
Dat laatste is uiteraard het 
belangrijkste, zeker voor christenen. 
Lichamelijk kun je aanwezig zijn 
zonder er te zijn met hart en ziel. Je 
kunt in gedachten zijn bij iemand als 
vriend/vriendin en toch lichamelijk op 
grote afstand zijn. 
Echte aanwezigheid is altijd 
wederkerig en je dient haar altijd met 
anderen te delen. Wijzelf mogen 
haar aanbieden, maar anderen 
moeten haar wel aanvaarden willen. 
U weet van Witte Donderdag dat 
Jezus toen de Eucharistie instelde 
en tijdens dit Laatste Avondmaal zei: 
“Doe dit tot mijn gedachtenis.” Als wij 
ter communie gaan delen wij ook in 
Christus’ leven, Zijn dood en 
Verrijzenis. Of denk aan de Joden 
dolende in de woestijn, zich voedend 
met het hemels manna. Het manna 
was hun voedsel voor onderweg, 
zoals Christus ons voedsel is voor op 
onze levensweg richting het 
Beloofde Land.  
Christus’ hele leven was een 
zelfgave; een weggeven van zichzelf 
in de verkondiging, Hij gaf zijn leven 
voor ons mensen op het kruis en zijn 
lichaam gaf en geeft Hij in  
de Eucharistie. Juist daarom is het 
sacrament van de Eucharistie 
misschien wel het belangrijkste van 
de zeven die we er hebben. 
Sacramenten zijn zo bijzonder voor 
ons gelovige mensen,  

omdat hemel en aarde elkaar raken 
op die momenten dat we ze mogen 
vieren/ontvangen. De genade en 
liefde van God komen dan heel 
bijzonder tot ons. Vandaar ook dat 
het openen van je hart en ziel zo 
veel bepalend zijn.  
Slechts lichamelijk in de Mis 
aanwezig zijn, is het dus niet volledig 
deelnemen aan het sacrament 
ontvangen en daardoor jezelf de 
genade en liefde Gods ontzeggen. 
Dat zou je toch eigenlijk niet willen 
als christenmens? Laten we ons 
derhalve altijd openen voor ons 
geloof en ons ontvankelijk laten zijn 
voor het goede.  

Amen! 
 
Kapelaan Peter Piets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

In Memoriam Vera Bleeker-Laan, 
Divera zoals haar mooie voornaam was  overleed op 24 mei 2022, 
een paar weken na haar 89e verjaardag.  
Ze ging al snel Piet achterna die haar 18 maart was voor gegaan 
op weg naar het hiernamaals.  
Haar man Piet Bleeker ons zeer geliefde koorlid.  
Zo gaat dat vaak bij oudere mensen die een leven lang bij elkaar 
zijn geweest. Niet dat ze er geen zin meer in had want ze genoot 
van haar verblijf in Sint Nic. De verhuizing daarnaar toe, nog niet 
eens een jaar geleden, ging veel makkelijker dan gevreesd. Oude 
bomen niet verplaatsen ging voor haar niet op. Vanaf dag één  
vond ze het daar wel goed voor mekaar en wilde niet meer terug. 
Overigens tot grote opluchting van Piet want die had een flinke 
strijd verwacht. Hoewel, Piet had dan wel een veel minder zware 
last op zijn schouders in hun huis aan de Zuider- Boerenvaart  
en geen slapeloze nachten meer maar hij miste zijn Vera toch wel.  
En Vera haar Piet die nu die niet meer op bezoek kwam. 
Eenvoud sierde haar leven zoals haar kinderen René, Ella  
en Carina vertelden in de viering ter hare nagedachtenis.  
Volgens hen had moeder Vera, opgegroeid in Venhuizen,  
zelf ook hele lieve ouders. Niet voor niets werd de kist met het 
lichaam van Vera de kerk aan het Kwakerspad binnen gedragen 
onder de muziek van BZN Mon Amour. En helemaal in de geest 
van deze twee lieve mensen zongen wij haar en de aanwezigen  
toe met het Avé Maria, vanaf de plek waar Piet dat prachtige lied  
zo vaak had gezongen. Niets dan liefde dus.  
Wij voegden daar een liefdeslied aan toe: ”Veni Jesu, Amor mi”. 
Met liefde hebben wij met het koor Sint Caecilia haar uitvaart 
begeleid op 24 mei. 
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HET ROER GAAT OM. 
Met mijn ouders ging ik trouw elke 
zondag naar de kerk in Amsterdam. 
De Bonifaciusparochie, de Gerardus 
Majella en ook wel eens naar de 
St.Nicolaas in de stad. 

Ik ben al jong met kerkenwerk begonnen. In Diemen kreeg ik van mijn 
buren een harmonium en zo leerde ik orgel spelen. Ik had met mijn 
broer een kinderkoor. En ik speelde tijdens de kerkdiensten op het 
orgel. In het begin nog met 1 vinger, later kwamen de akkoorden erbij. 
Ik genoot van de lessen en ook van de harmonie leer.  
Zo ontstond de liefde voor de muziek. 
 
In Almere zat ik op een interkerkelijk jongerenkoor van 60 man.  
We maakten onze eigen vieringen. Geef Els een evangelie lezing  
en ze maakt een hele viering. Ieder zijn hobby. Ik werd coördinator  
van Almere-Haven en was secretaresse van de oecumenische diaconie. 
Ook was ik verwoed aanhanger van de 8 mei beweging.  
De progressieve kant van de Rooms Katholieke kerk. 
 
Toen ik in Enkhuizen kwam wonen lag er een brief op de mat dat er  
een middenkoor ging starten. Toeval bestaat niet, dit kwam op het juiste 
moment voor mij. Door God geleid. Met een tussenpauze van een paar 
jaar, omdat ik op een ander koor ging, (Iers koor) heb ik daar veel 
plezier aan beleefd. De leden van het middenkoor zijn heel trouw  
en zingen er allemaal al heel lang. Ook werd ik actief in de DOP groep, 
dienst onder leiding van parochianen. Dus, geef mij een evangelielezing 
en ik maak een viering. Met dank aan Gerard, Tineke, Roberta en Gré. 
 
De kracht van deze vieringen, aan de reacties te horen, waren  
de verhalen die ik zocht als eerste lezing. Een schaduwverhaal naast 
het evangelie. Het zoeken daarna kostte veel tijd en geld, want ik koop 
altijd veel boeken. Geholpen door mijn broer die priester is en tips gaf. 
Een benedictijner zuster uit Oosterhout, waar ik vroeger veel kwam,  
zei altijd, geld uitgeven aan boeken is niet erg, dat is rijkdom. 
 
Mensen onthouden die verhalen. Kwamen er op terug tijdens de koffie. 
Maar tegenwoordig willen de pastores dat er 3 Bijbellezingen per viering 
gelezen worden en ja dan wordt zo een extra verhaal wel heel veel.  
Het lijkt of we wat terug in de tijd gaan en dat is niet wat ik wil. Ik strijd  
al jaren voor mooie vieringen die mensen aanspreken en ik geef het op. 
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Ook komen de traditionele gebeden terug: “door mijn schuld, door mijn 
schuld, door mijn grote schuld”. Ik denk niet dat de kinderen en jongeren 
hier blij van worden. 
 
Zoals u ziet heb ik het stuk genoemd, het roer gaat om. 
 
Ik stop, na 50 jaar, met al het kerkenwerk en ga leuke dingen doen.  
Ik ben lid geworden van het NUT en van een ander koor.  
Con Brio in Lutjebroek. 
In mijn overweging zei ik vaak: “je moet dingen doen waar je blij  
van wordt” en ik hoop dat dat gaat lukken met deze nieuwe weg. 
Ik realiseer me dat ik mensen verdriet doe, maar je moet je eigen koers 
varen. Ik heb respect voor de mensen die wel door gaan. 
 
Wie weet ga ik alles heel erg missen, maar de voorzitter van het 
middenkoor heeft gezegd dat de deur altijd open blijft.   
Ik wens u alle goeds en we zien elkaar zeker nog wel in de kerk.  
Want stoppen met kerkenwerk wil niet zeggen dat ik de kerk zal mijden. 
 
Vriendelijke groet,  
Els van Breemen 

                                                      Dinsdag 23  augustus 
                                            is diaken Wim Zürlohe 
                                                         jarig. 
                                        Van harte gefeliciteerd Wim 
                                               namens de parochie Enkhuizen! 
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Op 7 Juni jl heeft Henk Weijens 
de voorzittershamer van het PCI 
overgedragen aan Angelina 
Sinnige. Henk stopt met voorzitter 
zijn, maar blijft PCI lid. 
We willen Henk eventjes in het 
zonnetje zetten. Wie is Henk?  
Henk is een rasechte 
Amsterdammer die 40 jaar bij  
de Telegraaf heeft gewerkt. 
In 1972 kwam hij met zijn gezin 
naar Enkhuizen en woont hier 
nog steeds met zin. Samen met 
Dolf Schwegler en de heer Spoek 
zijn ze het kosterschap 
aangegaan onder pastoor 
Appelman. Henk is ongeveer 30 
jaar koster geweest en zover ik 
kon achterhalen was Henk begin 
1980 al lid van de PCI en heeft in 
die tijd Enkhuizen helpt Polen 
opgezet. In 1994 is Henk 
voorzitter geworden van het PCI 
en is dat nu dus bijna 28 jaar 
geweest. Samen met de Diaconie 
en Lutherse gemeente verzorgen 
we kerstpakketten voor mensen 
die het minder breed hebben, 
waarbij Henk al jaren een van de 
drijvende krachten achter de 
organisatie hiervan is. Het 
inpakken met elkaar was altijd 
een feestje en de hele 
kerstpakketten actie heeft Henk 

altijd met veel plezier gedaan! 
Ook bracht Henk samen met 
andere vrijwilligers bloemetjes  
voor Kerst bij bewoners in de 
verzorgingshuizen. Daarnaast 
woonde hij diverse vergaderingen 
bij namens de PCI. Doordat Henk 
zoveel contacten op sociaal vlak 
had, zowel binnen de kerk, als 
binnen de gemeente, als bij 
andere Parochies en protestante 
Gemeentes en bijvoorbeeld  
de Woningbouwvereniging is hij 
een zeer waardevol PCI 
bestuurslid. Het is dan ook 
jammer dat hij stopt met het 
voorzitterschap, maar we zijn 
heel blij dat hij in het bestuur 
actief blijft!!  
Henk, heel hartelijk dank voor je 
jarenlange voorzitterschap en we 
hopen nog een tijd van je kennis  
en bevlogenheid te mogen 
profiteren binnen het PCI bestuur! 
 
Corrie Reijnders, Trudy 
Hilligers, Rene Sikkens, Hessel 
Plukkel en Angelina Sinnige. 
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Koffie na iedere viering 
In de Samen Kerk groep hebben we besproken hoe gezellig het zou zijn 
voortaan na iedere viering met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. 
Dus zowel na de zaterdag- als na de zondagvieringen in onze kerk. 

De koren pakken dit op en we zijn blij dat zij bereid zijn dit ook op de 
zaterdagavond te willen verzorgen. 

We starten hiermee ná de zomervakantie, dus vanaf de maand 
september. In die maand zijn de vieringen op zondag, maar in oktober 
worden de eerste kopjes geschonken op de zaterdagavond. 

We hopen u te mogen begroeten! 

Gré Gobes-Dekker  

Omzien naar elkaar. 
Iedereen die bovenstaand kopje 
ziet en regelmatig KONTAKT 
leest, zal het vast herkennen. 
Inderdaad, op de laatste pagina, 
met mijn naam en telefoonnr.  
erbij. Maar wat betekent dit nu 
eigenlijk? Als parochie proberen 
we er te zijn hebben. Dat kan zijn 
bij ziekte, het verlies van een 
dierbare of misschien alleen maar 
het missen van een luisterend 
oor. Helaas ken ik niet alle 
parochianen en weet ik ook niet 
altijd iets over hun privé situatie. 

En toch zou ik er voor bepaalde 
mensen willen zijn om naar ze om 
te zien. Daarom een vraag:  
Ken je of weten jullie iemand, die 
het even niet zo gemakkelijk 
heeft? Laat het mij weten. 
Het kan echter ook zijn, dat 
iemand genoeg vrienden of 
familie heeft, waardoor hij/zij niet 
vergeten wordt. In dat geval gaat 
deze oproep niet op. 
Hoe dan ook, zie de achterpagina 
van KONTAKT. 
 

Irene van Halteren 
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 Hoi allemaal! 

Op 14 juni zijn we weer samen gekomen met de SamenKerk groep.  
Irene van Halteren kwam een keer mee vergaderen namens het 
secretariaat en “omzien naar elkaar” en namens Joyful Spirit was Carla  
de nieuwe afgevaardigde. Elke groep vertelt tijdens de vergadering wat  
er speelt in de groep en ook geeft één groep per vergadering een soort 
presentatie over de groep, wat het inhoudt en wat de vertegenwoordiger 
van de groep drijft om in de groep te zitten.  
Simon mocht namens de kosters een presentatie geven en nam ons mee  
in de geschiedenis en het ontstaan van de koster. Het was zeer vermakelijk 
om naar te luisteren en mooi om te zien hoe gepassioneerd Simon is over 
zijn “vak”!  
Ellen sloot weer aan namens de doopgroep en benoemde dat het aantal 
dopen enorm verminderd is. Aangezien zij nog het enige lid is van  
de Doopgroep gaat zij de samenwerking meer opzoeken met de leden  
van de andere parochies. Vanuit de parochieraad is bekend gemaakt dat  
de nieuwe vrijwilligersmiddag op 2 oktober zal plaatsvinden, dus zet die 
datum alvast in uw agenda! Het regiobestuur organiseert op 2 juli een 
bijeenkomst waarbij een aantal van ons aanwezig zal zijn, om te praten  
met elkaar over de toekomstvisie van de regio (aan de hand van de eerder 
benoemde “groeidocumenten”).  
We hebben ook weer gepraat over activiteiten binnen de parochie,  
om meer mensen te trekken naar ons gebouw. Het is immers een prachtig 
gebouw, wat voor vele doeleinden gebruikt kan worden, dus laten we daar 
dankbaar gebruik van maken! Uiteraard is dit een punt wat vooral bij  
de parochieraad de aandacht heeft, maar ook wij denken hier graag over 
mee. Mocht u leuke ideeën hebben (denk aan: een lezing of een klein 
optreden o.i.d.), schroom dan niet en stuur een mailtje of bel (tel.nr. staat  
op blz. 19) naar mij of Jacintha. Ook willen we u eraan herinneren dat als u 
iemand kent die het moeilijk heeft, u dat kunt doorgeven aan Irene van 
Halteren. Zij zal dan zorgen voor een kaartje, een bloemetje  
of een bezoekje.  
Geniet van de zomer allemaal! 

Liefs Jacintha en Eva. 
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Gemengd koor Sint Caecilia 
We zijn even vrij voor wat betreft het zingen in de 
vieringen. Mooi de tijd dus om wat nieuwe stukken in te 
studeren. Om te beginnen één van mijn favorieten: ”Jesus 
bleibet meine Freude” van Bach. Een beroemd stuk met 
voor veel mensen waarschijnlijk een bekende melodie. 
Bach schreef de meeste van zijn werken in opdracht en in 
dienst van de kerk en adel. Hij moest zorgen dat er op 
zondagen en kerkelijke feestdagen een passend stuk op 
de lessenaar stond. Dit was dan vaak een cantate. 
Misschien minder bekend is dat Bach dit stuk 
componeerde voor Maria-Visitatie, als onderdeel van de 
cantate ‘Herz und Mund und Tat und Leben’. Maria, die op 
dat moment zwanger is van Jezus, bezoekt haar nicht 
Elisabeth. Elisabeth voelt het ongeboren kindje in haar 
eigen buik een vreugdesprongetje maken bij de 
begroeting. “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en 
gezegend is de vrucht van uw schoot” , zijn haar 
belangrijke woorden. Tot 1969 werd Maria-Visitatie gevierd 
op 2 juli. Precies in deze week dus. De muziek bij de 
woorden in deze cantate is dan ook vreugdevol.  Attentie 
voor mijn bascollega’s Gerárd en Jan: ”De haast 
dansachtige baspartij geeft het koraal een licht karakter en 
de wervelende instrumentale melodie zou wel eindeloos 
door kunnen gaan, alsof Bach de eeuwigheid van Jezus 
als bron van blijdschap verklankt”. Door de stijgende en 
dalende beweging klinkt de koraalmelodie, gezongen door 
het koor, als uitroepen van vreugde. Ik hoop dat Ria die 
sfeer er bij ons in kan krijgen en vooral dat u dat dan ook 
kunt horen als we dat gaan zingen in een viering. Jesus 
bleibet meine Freude, Meines Herzens Trost und Saft”. “ 
Prachtige tekst. Jezus zal mijn vreugde blijven, balsem 
voor mijn hart en troost”, enzovoort. Dan blijf ik maar 
hopen dat de kerk eens vol zal stromen als we dit soort 
liederen zingen. Wat is dat toch in de kerk momenteel? Is 
het eng, of heeft de kerk momenteel gewoon een minder 
goeie naam? Aan de religieuze teksten kan het niet liggen. 
Onlangs zong ik in een ander koor voor een behoorlijk 
gevulde Westerkerk werken van Mozart. Minstens zo 
beroemd als Bach. En ook allemaal teksten gebaseerd op 
de bijbel.      (Lees verder op blz: 14) 
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In de Krönungsmesse zongen we toch ook het Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Agnus Dei en zelfs het Credo. De muziek 
is het probleem dus niet. Maar wat dan wel? Misschien 
moeten we naar wat meer zingeving toe. Iets waar de 
jeugd behoefte aan lijkt te hebben gezien de vele 
stromingen die er gaande zijn. Spiritueel, mindfulness, 
meditatie, et cetera. We zijn dan ook momenteel in 
groepjes aan het nadenken over de toekomst van onze 
kerk en vooral wat we kunnen aanbieden in het gebouw. 
Onlangs stond er een verhaal in de Volkskrant (vroeger 
een roomse krant) van de Theoloog des Vaderlands die 
zich afvroeg waarom de kerk niet zou kunnen adverteren, 
zoals in de sportschool. “Behalve je lijf is er ook een geest, 
een ziel, waarvoor je moet zorgen”. Ook daar is behoefte 
aan. Daarin voorziet de kerk. Zie je de reclame al voor je: 
‘Niet alleen je lijf, ook je ziel op adem laten komen. Kom 
naar de kerk!”. Eerst moet je zelf in balans komen en pas 
dan ben je klaar om de ander te helpen. Het christelijke 
geloof leert nou juist dat alles begint met dienstbaar zijn 
aan de ander. Dát maakt van jou een beter mens. Stijn 
Fens stelde laatst voor om met een kraam op de markt te 
gaan staan, ik heb ze nog niet gezien op de lappendag 
vorige week. Hij noemde Rituals als voorbeeld.  
Ze zitten op de beste plekken in de stad, net als veel 
kerkgebouwen. Hij zag het al voor zich bij de 
mededelingen aan het einde van de viering. “Deze mis 
werd mede mogelijk gemaakt door The Ritual of Jesus. 
Het Heilig Hart van Jezus boost je humeur, geeft je 
hernieuwde energie en zorgt ervoor dat je in balans blijft.” 

  

Ari Dekker 
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U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de 
 

BYZANTIJNSE VIERING 
OP ZONDAG 4 SEPTEMBER OM 10.00 UUR 

 

Pater Peter Peelen sj geeft onderstaand een stukje uitleg over deze 
bijzondere viering. Na afloop kunnen we onder het genot van een 
kopje of thee even napraten. 

Door emigratie van Grieks-katholieken naar ons land na de Tweede 
Wereldoorlog zijn er in de Katholieke kerk van Nederland kapellen 
opgericht voor de zogenaamde byzantijnse liturgie. Dit is een van  
de negen riten binnen de Rooms Katholieke Kerk. Het bestaan van  
de Byzantijnse liturgie binnen de grote katholieke kerk maakt duidelijk 
dat deze kerk werkelijk “katholiek” is, dus Algemeen. Namelijk rijk aan 
verschillen van geloofsbeleving en spiritualiteit binnen het ene 
apostolische geloof. 
 

Onze gemeenschappen en koren zijn voor velen van diverse herkomst 
een geestelijk thuis. De Byzantijnse liturgie is voor hen de beste manier 
om de persoonlijke verbondenheid met het Mysterie van God te 
beleven. 
 

* In de ritus ligt een grote nadruk op het Goddelijke Mysterie. In het 
hoofdgebed bidt de priester: Gij zijt onze God, niet in woorden te 
vangen, in onze gedachten niet te vatten, met onze ogen kunnen wij  
U niet zien, ons verstand kan U niet peilen… 
* De liturgie van Johannes Chrysostomos, die de gemeenschappen bij 
de meeste vieringen volgen, is tot in detail voorgeschreven. Er is relatief 
weinig ruimte voor een priester om er zijn persoonlijke stempel op te 
drukken. Daardoor ligt de nadruk op het heilige, dat uitstijgt boven het 
individuele en het alledaagse. 
* De priester spreekt de gelovigen niet toe, maar richt zich samen met 
ons tot het Heilige. Zo is hij letterlijk een voorganger. 
* De hele viering wordt gezongen en gereciteerd. De zang heeft geen 
illustratieve functie, maar is een manier om te bidden. 
 Eigenlijk is de viering een voortdurende dialoog tussen alle 
aanwezigen. We zijn geen toeschouwer maar deelnemer. 
* In elke viering zijn Iconen te zien. Met die iconen geven we aan dat  
we met onze aardse viering deelnemen aan de Hemelse viering. 
Ieder mens is een icoon; geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. 
                 (Lees verder op blz: 16) 
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* Byzantijnse vieringen spreken de mens in al zijn zintuigen aan: door  
de kleurrijke iconen, de geurende wierook en het melodieuze gezang. 
 

(En ja, de vieringen duren een half uur langer dan gebruikelijk. De tijd 
valt eigenlijk een beetje weg. Voor mijzelf (Pater Peter) duurt de dienst 
gevoelsmatig tien minuten!)  
 

Vader/Pater Peter Peelen sj en het Hoorns Byzantijns Koor.   

Dag Allen, 
Het product van de maand juli is anders dan normaal.  
Bij de voedselbank staan 11 baby's ingeschreven die wekelijks een 
babypakket krijgen uitgereikt. Hiervoor zijn aparte artikelen 
noodzakelijk die wij niet allemaal in voorraad hebben Het gaat o.a. om; 
 

Babypotjes eten diverse smaken 
Babypotjes appelmoes. 

Luiers 
Billendoekjes 

Slabbetjes 
en alles waar een baby gelukkig van kan worden.  

 
   Hoop op uw begrip om de maand juli af te wijken. 
  
   Vast vriendelijk dank.  

   Han 

UITNODIGING 
De parochieraad nodigt alle vrijwilligers van de parochie uit  

voor een gezellige middag op zondag 2 oktober 2022.  
Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom in het parochiecentrum  

voor een hapje en een drankje.  

De middag zal muzikaal omlijst worden.  

Rond 17.30 uur bieden wij u een warm en koud buffet aan. 

Meer informatie volgt in een van de komende nummers van Kontakt. 

Noteert u alvast de datum in uw agenda. 

Met vriendelijke groet, uw Parochieraad 
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Bedevaart naar Banneux. 

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in 

de Belgische Ardennen. 

Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen 

aan de toen 12 jarige Mariette Beco, en 

noemde zich ‘De maagd der armen’.   

En zei “Ik kom het lijden verlichten”.  

Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert 

jaarlijks 2 bedevaarten, in het voor en 

najaar. Tijdens het 5 daagse verblijf zijn er 

priesters, een arts en verpleegkundigen en 

vele vrijwilligers aanwezig. Die 24 uur per 

dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt.  

De kosten voor deze reis bedraagt €295.- hierbij is alles inbegrepen. 

We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte 

voldaan kan worden. 

Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg aanwezig. 

Ook de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden. 

De reis wordt dit jaar georganiseerd van 26 tot 30 augustus 2022 

(uiterste aanmeld datum vóór 1 juli) 

De bisschop, mgr. Jan Hendriks, zal in Banneux aanwezig zijn voor een 

ontmoeting met de pelgrims en de internationale pontificale mis op 

zondag.  

Wilt u deze bijzondere reis met ons mee beleven, en kracht halen uit de 

saamhorigheid van onze “Banneux familie”. Neem dan contact op met: 

Ellen van der Laan: 06-30918592    

banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 

Eva Onderwater: 0297-222208 

about:blank
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Ja en dan is het vakantie! 
Ook ik ga daar van genieten. 

Over twee maanden komt er weer  
een nieuw Kontakt uit. 

Vanaf deze plaats wens ik 
een ieder een hele fijne  

vakantie toe. Geniet ervan! 
 

Zonnige  groet, 
Sonja van Dansik 
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Inleveren kopij Kontakt nr. 9:  vóór dinsdag 23 augustus 2022 om 12.00 uur 
naar het e-mailadres van de redactie: kontakt@xaverius.nl 
 
 Nr. 9 geldt voor de periode van 02 tot 30 september 2022 (= 1 maand) 
 
Voor het jaarrooster 2022:  zie  www.xaverius.nl   
(‘kontakt’ >‘inleveren kopij’) 

Naam Telefoon Email 

Parochie St. Franciscus Xaverius 
Parochiecentrum/secretatriaat 
Kwakerspad 3, 1601 AS Enkhuizen 

 
 
0228-312952 

 
 
bureau@xaverius.nl 

Kapelaan: Peter Piets 06-57918746 Lambertusz95@ 
gmail.com 

Diaken: Wim Zürlohe 0228-543287 w.zurlohe@quicknet.nl 

Secretaris: Dhr. Hans Molenaar 
Meeuwenlaan 6, 1602 NC Enkhuizen 

 
0228-317161 

 
bestuur@xaverius.nl 

Penningmeester: Dhr. Cees Molenaar 
Havenweg 25, 1601 GA Enkhuizen 

 
0228-313280 

penningmeester@ 
xaverius.nl 

Aktie Kerkbalans:  kerkbalans@xaverius.nl 

Ledenadministratie: 
Dhr. Ton Endhoven 
Mevr. Lydia Zijlstra 

 
06-22918712 
0228-314801 

ledenadmin@xaverius.nl 

Voorzitters Samen Kerkgroep 
Eva Smit 
Jacintha Floris 

 
06-42778240 
06-14536303 

 
eva_smit@hotmail.com 
hlm.floris@quicknet.nl 

Adreswijziging voor blad “Kontakt” 
via het secretariaat of ledenadministratie 

  

Website parochie: www.xaverius.nl 
Webmaster: Mevr. Ineke van Galen 
(Digital-Dreams) 

 
 
06-24472404 

 
ineke.vangalen@ 
quicknet.nl 

Redactie parochieblad “Kontakt” 
Mevr. Sonja van Dansik 

  
kontakt@xaverius.nl 

Rekeningnummers R.K. Parochiebestuur: 
RABO       NL68 RABO 0317 3251 16 
ING           NL92 INGB  0000 2758 81 

  

mailto:eva_smit@hotmail.com
mailto:hlm.floris@quicknet.nl
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Katholieke basisschool ‘Pancratius’ 
Doelenstraat 17, 1601 GL  Enkhuizen, tel. 0228-312846    
E-mail: directie.pancratius@skowf.nl 
Website: www.pancratius-enkhuizen.nl 

 

Pastorale bezoeken 
Mensen die graag eens bezocht willen worden door iemand namens de kerk,  
kunnen bellen naar:             Parochiesecretariaat tel: 0228-312952 
 

‘Omzien naar elkaar’ 
Voor ‘Omzien naar elkaar’ kunt u bellen naar: Mevr. Irene v. Halteren, tel.: 314989 
 

Doopgroep 
Voor doopvoorbereiding en doopvieringen kunt u bellen naar: 
            Mevr. Ellen Berghouwer tel.: 0228-317461 
De parochie op internet 
Voor nagekomen nieuwsberichten, voor alle informatie over de parochie en voor 
‘links’ naar de homepages van de koren: Sunshine, Reaching Hand, Juyful Spirit,  
St. Caecilia en de Katholieke Basisscholen:             www.xaverius.nl 
 
Samenwerkende rk parochies in de regio:     www.parochieswestfrieslandzo.nl 
 
Parochiesecretariaat 
Alle donderdagen van 13.30 – 15.30 uur in het Parochiecentrum, Kwakerspad 3. 
Voor bespreking van zalen Parochiecentrum / misintenties / huwelijksvieringen / 
doopvieringen / verhuizing ect.         tel.: 312952; e-mail: bureau@xaverius.nl 
 
Geen KONTAKT ontvangen?     Meld het bij het Parochiesecretariaat. 
 
Naar de kerk gebracht worden: Neemt u dan contact op met Simon en Ria Zoods-
ma. tel. 315597 of zoodsma@ziggo.nl 
                
 

Crisis?                      Is het even crisis… in je financiën?                                                                           

in je relatie? in je koelkast? 
 
Bel! Stichting Hulpverlening vanuit 
de Westfriese Kerken 0229-271684  
of stuur een e-mail naar: 
hwk.hulpverlening@live.nl 
                                                          

Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.  

Katholieke basisschool ‘de Hoeksteen’ 
Roerdompplein 9, 1602 RW Enkhuizen, tel. 0228-313662 
E-mail: directie.dehoeksteen@skowf.nl 
Website: www.dehoeksteen-enkhuizen.nl 

mailto:zoodsma@ziggo.nl
mailto:hwk.hulpverlening@live.nl

