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Actueel

Voorwoord pastoor
Wees waakzaam, pas goed op, wees alert !
Beste Parochianen,
In deze dagen van de Advent zien wij uit naar de komst van Christus, de
historische komst in onze wereld door zijn geboorte als mens, die reeds
achter ons ligt, alsook vooral naar zijn (weder)komst, die nog voor ons ligt.
Waakzaamheid is daarvoor het wachtwoord. Verschillende keren hoorden
wij dat woord klinken in de liturgie, soms zelfs met een dreigende ondertoon,
zoals onlangs in de woorden van Jezus zelf: ‘Wees waakzaam, want gij
weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijp dit wel: als de eigenaar van
het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven
waken en in zijn huis niet laten inbreken’. (Matteus 24, 43) De apostel
Petrus doet daar in zijn eerste brief nog een schepje bovenop: ‘Wees
nuchter en waakzaam, want uw tegenstander de duivel gaat rond als een
brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem,
sterk als u bent door het geloof’. (1 Petrus 5, 8-9)
Het zijn aansporingen waar je toch een beetje bang van wordt, het beeld van
die dief in de nacht en die duivel die als een brullende leeuw rondwaart.
Maar ja, het zijn niet mijn woorden, maar zoals u ziet, woorden uit de Bijbel
en nog wel van Jezus zelf en van Petrus, de eerste van de apostelen. En
natuurlijk zijn ze niet bedoeld om ons bang te maken.
Waakzaam, alert zijn op de komst van de Heer. De volgende woorden las ik
uit een preek van kardinaal Newman (tweede helft 19de eeuw), afgedrukt als
geestelijke lezing in het Getijdengebed (zeg maar: brevier).
Wakend uitzien, waarnaar? Naar die grote gebeurtenis, de komst van
Christus. Wat is dan dat wakend uitzien?
Ik meen dat het als volgt verduidelijkt kan worden. Kent u in het gewone
leven het gevoel dat u op een vriend zit te wachten, dat u verwacht dat hij
komt en dat hij op zich laat wachten? Weet u wat het betekent zich in
minder prettig gezelschap te bevinden en alleen maar te wensen dat de tijd
snel voorbijgaat en het uur slaat dat men weer zijn eigen weg kan gaan?
Weet u wat het betekent in spanning te zitten om een of andere belangrijke
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gebeurtenis die u hartkloppingen bezorgt als u eraan herinnerd wordt en
waaraan u ’s morgens het eerst denkt? Weet u wat het betekent een vriend
te hebben in een ver land, nieuws van hem te verwachten en u dagelijks af
te vragen wat hij op dat moment doet en of het hem goed gaat?
Weet u wat het betekent zo vol te zijn van iemand die dicht bij u is dat uw
ogen de zijne volgen, dat u zijn diepste innerlijk doorziet, dat u alle
veranderingen die erin plaatsvinden, opmerkt, dat u zijn wensen voorkomt,
dat u lacht als hij lacht en bedroefd bent als hij bedroefd is, dat u
neerslachtig bent als u hem ziet tobben en blij als het hem goed gaat?
Waakzaam uitzien naar Christus is een gevoel zoals al deze gevoelens,
voor zover gevoelens van deze wereld een beeld kunnen geven van die van
een andere wereld. Wie waakzaam uitziet naar Christus, is fijngevoelig,
vurig en bezorgd van geest; hij is wakker, alert, opmerkzaam, vol ijver om
Hem te zoeken en te eren. In alles probeert hij Hem te ontdekken, wat er
ook gebeurt, en hij zou niet verrast of al te opgewonden zijn of van zijn stuk
gebracht zijn, als hij merkte dat Christus onmiddellijk kwam.
En wie met Christus waakt, ziet vooruit naar de toekomst, maar ook terug op
het verleden. Wie met Christus waakt, herdenkt en vernieuwt in zijn eigen
persoon het kruis en de doodsstrijd van Christus en neemt gaarne de mantel
van smarten op zich die Christus hier droeg en achterliet toen Hij ten hemel
opsteeg. Vandaar dat de gewijde schrijvers, telkens als zij in hun brieven
hun verlangen naar zijn tweede komst tot uitdrukking brengen, ook aan zijn
eerste komst herinneren en in zijn verrijzenis nooit zijn kruisiging uit het oog
verliezen. Wanneer bijvoorbeeld de heilige Paulus de Romeinen eraan
herinnert dat zij ‘wachten op de verlossing van het lichaam’ op de laatste
dag, dan zegt hij toch ook: ‘Wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn
verheerlijking’ (Rom. 8, 17).
Als de Apostel tot de Korintiërs spreekt over ‘vol verwachting uitzien naar de
komst van onze Heer Jezus Christus’, spreekt hij ook over het ‘altijd
meedragen van het sterven van Jezus in ons lichaam, want ook het leven
van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden’ (2 Kor. 4, 10 )
Dit is dus ‘waakzaam uitzien’: ongehecht zijn aan wat nu aanwezig is en
leven in het ongeziene; leven met de gedachte aan Christus zoals Hij eens
gekomen is en zoals Hij zal weerkomen; vanuit onze tedere en dankbare
herinnering aan zijn eerste komst, verlangen naar zijn tweede komst.
Deze bovenstaande gedachten van de heilige John Henry Newman wilde ik
graag met u delen.
Ik wens u een zegenrijke Advent en Zalig Kerstmis.
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Agenda vieringen
Zo 18 december

Geen viering

 4de zondag Advent,
 Wervershoof 10.00 uur

19.00 E.V.  Gezinsviering Kerstnacht, Kinderkoor
Kerstavond 24 dec 21.30 E.V.  H. Kerstnacht, Unciaal
1e Kerstdag 25 dec. 10.00 E.V.  Hoogfeest van Kerstmis, Martinuskoor
Za. 24 december

13-14.00u.  Kindje Wiegen voor jong en oud
2e Kerstdag 26 dec 10.00 E.V.  H. Stefanus
Zaterdag 31 dec. 09.30 E.V.  Oudejaarsviering
Zondag

1 jan.

Vrijdag

6 jan.

10.00 E.V.  Nieuwjaar, Volkszang
19.00 E.V.  H. Driekoningen

Zondag

8 jan.

Geen viering

 Viering Kerk Onderdijk 10.00 u

Zondag

15 jan.

Geen viering

 Viering Kerk Wervershoof 10.00 u

Zondag

22 jan.

Geen viering

 Viering Kerk Andijk 10.00 u

Zondag

29 jan.

Geen viering

 Viering Kerk Onderdijk 10.00 u

Elke Zaterdag kapelviering om 09.30 uur E.V.
EV = Eucharistieviering.
Vieringen door de week: Dinsdag, woensdag en vrijdag om 09.00 uur.
Donderdag om 19.00u. en 1e vrijdag van de maand 19.00 u. (09.00u. vervalt)
Even bijpraten
Wist u dat:
 een eerste parochie bijeenkomst voor vrijwilligers is geweest op
12 december: Hoe op weg te gaan om een gezamenlijke regio te worden…
 zaterdag 24 december 19.00 uur gezinsviering met kinderkoor is …
 Unciaal zingt in de kerstnachtviering om 21.30 uur...
 eerste Kerstdag om 10.00 uur, Kerstmis met Martinuskoor …
 van 13-14.00 uur Kindje Wiegen voor jong en oud…
 zondag 1 januari welkom voor koffie en een borrel….
 zondag 15 januari ‘Week van de Eenheid’ met oecumene …
 2 februari, Maria Lichtmis - Opdracht van de Heer in de Tempel…
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Beste parochianen,

van Kapelaan Juan Andrés Correa

In zijn vaderlijke voorzienigheid, te midden van conflicten, onzekerheden en
angsten voor de toekomst, schenkt God ons zeer binnenkort de grote
vreugde van het Feest van de Geboorte van de Heer. Het is altijd een feest
dat ons op de een of andere manier een nieuw begin biedt voor een nieuw
jaar vol uitdagingen en vragen die komen. Hoe belangrijk is het dat we dit
Kerstfeest dit jaar in de diepte kunnen beleven en bemediteren. We kunnen
veel geestelijk voedsel vinden in het Kerstverhaal. De houding van Josef en
Maria ten opzichte van zoveel onvoorziene gebeurtenissen, soms verdrietig
en onaangenaam, wil ons helpen ons eigen leven te leiden met een houding
van openheid voor Gods handelen. Wat kost het ons allemaal om ons te
laten leiden in ons leven als onze plannen niet uitkomen zoals we dachten of
verwachtten? Ik geloof dat niemand kan zeggen immuun te zijn voor de
onverwachte veranderingen die het leven ons biedt. Het Kerstverhaal is
niets anders dan een voortdurende verandering van plannen en een
aanvaarding van de plannen van de Voorzienigheid.
Ieder van ons is ervan overtuigd dat het ware geluk ligt in de realisatie van
onze plannen en dromen. Bethlehem vertelt ons iets heel anders. Daar, in
het broodhuis (de betekenis van Bethlehem), te midden van de meest
onverwachte omstandigheden, wordt God zelf als mens geboren uit liefde
voor ieder van ons. God verschijnt precies daar waar je Hem niet verwacht.
Een radicaal nieuws. Een God die midden in een koude winternacht in een
dierenverblijf wordt geboren. Hij die het heelal met zijn kracht steunt, Hij
moet nu worden vastgehouden. Hij, die de zon heeft gemaakt, moet nu
verwarmd worden. De schepper van de wereld is nu dakloos. Alles staat op
zijn kop: God komt klein ter wereld. Kleinheid is de manier die Hij heeft
gekozen om ons te bereiken, ons hart te raken, ons te redden en ons terug
te brengen naar wat belangrijk is.
Hoe mooi zou het zijn als we God de ruimte zouden geven om zich in ons
leven te manifesteren. Het is waar, het is niet gemakkelijk om onze plannen
opzij te zetten, om zich te laten verrassen buiten het gebied waar we alles
onder controle hebben. Het mooie is dat als je dat doet, je een nieuwe
wereld ontdekt, een liefde die alle verwachtingen overtreft, een tederheid die
het hart ontroert, een nabije God, een God met mensen, de Emmanüel.
Degenen die tot de stal aangetrokken waren, waren degenen die hun
plannen even opzij legden. Degenen die zich lieten verrassen door iets dat
groter was dan hun eigen intelligentie en bekwaamheid. Of juist de laatsten,
de armen zonder enige hoop. Wijzen en herders hebben aanschouwd wat
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niemand zich ooit had kunnen voorstellen: Een hulpeloze pasgeborene is
God zelf onder de mensen. In ons geloof houden verrassingen nooit op. Er
is altijd hoop op een nieuw begin. Het nieuws over de aanstaande sluiting
van kerken in onze regio dreigt onze hoop en vreugde voor de toekomst weg
te nemen. Het idee van alles wat komen gaat, vervult ons met verdriet en
teleurstelling. Dit zou echter Gods plan voor ons kunnen zijn, die nieuwe
deuren opent te midden van beproevingen en moeilijkheden. In de stal van
Bethlehem, daar waar niets kon gebeuren, daar verscheen God op aarde.
Jezus, de Zoon van Maria en Josef.
In deze laatste weken voor kerst komen kinderen van scholen in
Wervershoof om kerstmis te vieren in de Kerk met kerstvoorstellingen. Laten
we bidden dat ze de kern van dit prachtige Feest niet verliezen. Mogen alle
gezinnen in West-Friesland de warmte en tederheid van Kerstmis ervaren.
Ik wens jullie allemaal een Zalig Kerstmis!
Kapelaan Juan Andrés Correa
Nieuws met namen
Overleden
† Gré Kerckhaert-Breet
† Marcel Sinkeldam
† Wil Bos-Konig
† Reina Drent-van Schie
Mogen zij rusten in Vrede. Alle sterkte aan de nabestaanden toegewenst.
Verdieping
Vrienden van de Kerstgroep
De vrienden zaten in een kring n.a.v. de presentatie van het gebedenboekje
‘Van donker naar Licht’ van en met Leo Fijen en zij deelden elkaars
ervaringen: Een mevrouw vertelt over het prachtige lied: ‘Wist Maria wel
waar ze ja tegen zei?’. Wist Maria wel dat ze God kuste toen ze haar baby
kuste, wist Maria wel dat haar zoon zo snel van haar weg zou gaan, wist
Maria wel dat ze haar kind zo vaak moest delen met zovelen? Een ander
valt in over de betekenis van engelen in zijn leven: Die engelen hadden zijn
leven gered toen hij de weg wilde oversteken en trokken hem gewoon naar
achteren toen hij met zijn fiets stond te wachten om over te steken.
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Als hij niet naar achteren was getrokken, zou hij overreden zijn, wist hij toen
zeker. Daarom had en heeft hij een zwak voor engelen in de kerststal, zoals
hij van huis uit had meegekregen dat een kerststal mensen weer opnieuw
samenbrengt. In gemeenschap, om het goed te maken, verbonden in de
stilte, luisterend naar elkaar, aandacht voor de ander, tijd maken voor je
naaste. Dat roept de kerststal allemaal op. Toen nam een vrouw het woord:
Haar man wist dat hij ziek was en dat hij onzeker was over de tijd die hem
nog gegund was. Toen zijn vrouw naar de kerk was, had hij de huiskamer
omgetoverd tot een zee van kaarsen bij de Kerststal. Zo had hij haar
verwelkomd na de nachtmis en waren ze stil geworden in het licht van de
wereld. Dat was en is nog steeds één van de mooiste momenten van de
liefde: in de warmte van de kaarsen en in de verstilling van het licht waren
ze dichter bij elkaar dan ooit.
Daarom blijft de Kerststal altijd verbonden met zijn dood en
met hun liefde. Zo is de Kerststal een spiegel van ieder
mensenleven. Soms is er de redding door engelen, dan
weer de overgave van een moeder als Maria, maar ook de
genade van de liefde op de laatste Kerstmis samen.
Gebedenboek voor Advent en Kerstmis - Leo Feijen
Bekende katholieken uit kerk en samenleving gaan met Maria en Jozef op
weg naar de Advent en kiezen in de weken naar het Licht van Kerstmis hun
favoriete figuur of voorstelling uit de Kerststal. Bestellen via www.adveniat.nl
Artikelnummer: 79292 of bij de Abdij van Egmond:
Tussen licht en donker
nu het kouder wordt
en het licht verzwakt,
bidden wij dat wij
warmte geven en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken
het licht van vriendschap
en liefde waarin we elkaar herkennen.
Nu de avonden langer worden,
bidden wij dat wij de tijd gebruiken
om tot onszelf te komen,
anderen te ontmoeten
en te naderen tot God.
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Nu het jaar naar de winter keert,
bidden wij om dankbaarheid
voor alle vruchten van onze herfst
en dat wij afscheid leren nemen.
God, tussen licht en donker
verloopt ons leven.
Neem ons op in uw stilte
en verblijd ons met uw vriendelijk licht.
Jezus, onze Heer.
Frans Cromphout SJ

Orgels in de Abdij van Egmond
In de meeste kerken in Nederland staat nog steeds het orgel centraal als de
begeleider van de kerkzang. Maar zo vanzelfsprekend als dat lijkt is het niet.
Waar komt het orgel eigenlijk vandaan?
Het orgel is een, vaak, kolossaal toetsinstrument waarin geluid ontstaat als
lucht door metalen pijpen wordt geperst. Met de toetsen bespeelt de organist
een grote verzameling pijpen van verschillende grootte, waar lucht doorheen
wordt geperst. De pijpen zijn verdeeld over verschillende ‘registers’, op basis
van klankkleur. Deze registers kunnen apart in- of uitgeschakeld worden,
waardoor er veel verschillende geluiden mogelijk zijn. Het pijporgel, het
bekendste lid van de orgelfamilie, is vaak in kerken te vinden.
De oudste vorm van een orgel, ongeveer 250 jaar voor Christus in
Alexandrië, is de hydraulos. Vertaald betekent dit Griekse woord een
waterpijp of een waterfluit. Een soort
luchtorgel wat terug is te vinden in het hiervan
afgeleide woord hydraulica: vloeistofdynamica.
In de wetenschap wordt dit vertaald als de
beweging (stroming) van vloeistoffen en
gassen.
Romeins Waterorgel uit 228 voor Christus

De hydraulis is een muziekinstrument dat geluid produceerde als er water
door de pijpen werd gepompt. Via het Romeinse Rijk kwamen orgels terecht
in de Arabische wereld en Byzantium, waar de techniek verder ontwikkeld
werd. In het westen verdween de belangstelling voor het orgel nagenoeg.
De Venetiaanse priester Georgius bouwde in het jaar 826 een orgel in
opdracht van de Frankische koning Lodewijk de Vrome. Georgius bracht
deze techniek, geleerd in Constantinopel (waar Venetië toen onder viel),
8
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onze kant op. Pas in de 10de eeuw werd het orgel in Engelse kerken
geïntroduceerd en pas in de 13de eeuw raakte het orgel in NoordwestEuropa in zwang in de katholieke kerk. Voordien werden er amper
instrumenten gebruikt tijdens de diensten, hooguit een harp, fluit en bellen,
naar het gebruik afkomstig uit de Joodse liturgie. Bellen hadden overigens
geen muzikale maar een waarschuwende functie. Het orgel bleek door zijn
volume heel handig om het zingen in de kerk te begeleiden. Verschillende
kloosters namen het instrument in gebruik en legden zo het fundament van
een eeuwenlange voorkeurspositie in het katholieke christendom.
Van oorsprong werden de ambrosiaanse en gregoriaanse gezangen
à capella uitgevoerd. Door de eeuwen heen heeft het gregoriaans voor veel
inspiratie gezorgd bij componisten van orgelmuziek. De oorsprong is terug te
vinden in het feit dat de eerste zelfstandige orgelstukken ter afwisseling met
het koor gespeeld werden. De organist omspeelde (alternatim) de
gregoriaanse melodieën, terwijl een zanger de bijbehorende tekst hardop
uitsprak of zong.
Radio Maria DAB+
Via de website www.radiomaria.nl, b.v het programma 100 kerstnummers.
Ook kunt u LIVE meevieren en luisteren. Heeft u een (kerst)programma
gemist, dan klikt u op Audiotheek.
Het programma thuis ontvangen kan, dan belt u tussen 10.00-12.00 uur,
tel. 073 - 687 2000.
Kidzzz...
Kinderkoor en Kerstspel

Gezinsviering op Kerstavond het kinderkerstkoor.
Elke donderdagavond is er vanaf 18.30 uur geoefend
in het Sint Pieter. Annemieke Lakeman heeft spontaan
dit gebeuren weer opgepakt. En de kinderen zijn
spontaan gekomen. De muzikale begeleiding is in handen van
Bart Lakeman.
Op Kerstavond zingen ze de sterren van de Hemel. Hierbij
hoort natuurlijk ook het kerstverhaal en een kerstgedicht en
wordt het H. Evangelie voor gelezen in de Eucharistie. En ja,
vertelden ze pastoor: ‘met Kerstmis wordt Jezus geboren’.
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Een groep vrijwilligers helpt bij het kopiëren en stencillen, bouwen de stal
op, kleding wordt uitgezocht en zorgen voor het licht en geluid.
Komt u ook met de kinderen meevieren?
Het is voor jong en oud. Een heel sfeervol, echt feest van Kerstmis!
Gezinsviering ‘Kerstnacht’ Zaterdag 24 december om 19:00 uur
de kerk is een half uur van te voren open
en kunt u al genieten van mooie kerstliederen
Even er tussenuit op Eerste Kerstdag?
Kindje Wiegen in de Sint Martinuskerk
Het is een traditie dat op Eerste Kerstdag de deuren van de Sint
Martinuskerk open staan voor het Kindje Wiegen. Na twee jaar willen wij
deze traditie weer oppakken. Want in de jaren voorheen zijn jong en oud
gekomen om dit prachtige tafereel te bekijken en mee te beleven.
Verwondering bij de ‘levende’ Kerststal. Een pas
geboren baby ligt net als Jezus ook in een kribbe in
de stal, Jozef en Maria waken en de herders en
koningen komen op bezoek. In de kerk is er nog
veel meer te zien, te horen en te doen, voor alle
kinderen, ouders, grootouders of voor u die net een
wandeling maakt. Welkom!
Kom en verwonder u hier, mensen: kerstknutselen,
verkleden als engel of herder, je laten schminken tot b.v. engel of koning
met kerstglitters.
De 100 jaar oude Kerststal van de parochie, de verzameling kerststallen in
de vitrines: Te veel om op te noemen, voor jong en oud.
Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Kom dus gerust!
De kerk is open:
Eerste Kerstdag van 13.00 tot 14.00 uur.
De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.
Tot ziens op Eerste Kerstdag!
Werkgroep Kindje Wiegen, Elly en Carine.
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Eerste Heilige Communie
Wil je ook je eerste communie doen? Op vrijdag 3 februari start
het project met een mooi communieboek, en twee uitstapjes
staan gepland.
Het grote feest van de eerste heilige communie is op zondag 11 juni in de
aangewezen Hoofdkerk. De kinderen stellen zich voor op zondag 19 maart
in de kerk van Wervershoof.
Samen met de regiokerken starten we dit project. Op vrijdagmiddag is het
knutselen en het bijbelverhaal in De Inzet, de pastorie in Wervershoof.
Kinderen die in groep 4 zitten, of in hogere groepen, die graag hun eerste
communie willen doen, zijn van harte welkom.
U kunt uw kind nu al aanmelden. U ontvangt dan de
uitnodigingsbrief met tijdschema van de bijeenkomsten. De
bijdrage voor alle onkosten is €25. Aanmelden en info:
ehcregiowervershoof@gmail.com.
Parochie
Financieel nieuws
Medemblikker Missionaris: Een gift voor het werk in de gevangenissen
rekeningnummer NL 92 RABO 3442.131.669, t.n.v. J. W. Schoutsen,
o.v.v. (kerst)gift Kenia. Info: Louis Schoutsen, Keern 3.

Adventsactie 2022
Ieder kind een goede start
Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, maar de kansen
hierop zijn nogal ongelijk verdeeld in de wereld. Adventsactie wil bijdragen
aan het verminderen van deze ongelijkheid en steunt in 2022 vier
verschillende projecten rond het thema ‘kinderen en gezondheid’.
Sierra Leone: verminderen van onnodige kindersterfte
Het project is gericht op het verminderen van onnodige kindersterfte door
ondervoeding en infectieziekten. Ouders uit 15 dorpen krijgen voorlichting
over gezonde voeding en hygiënische leefgewoonten. Ook ontvangen ze
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zaden voor voedingrijke planten. Ondervoede kinderen krijgen versterkende
voedingsmiddelen en gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig
infectieziekten kunnen signaleren en behandelen.
Somalië: betere toegang tot basiszorg
Ook dit land lijdt onder de gevolgen van een burgeroorlog. De
gezondheidszorg heeft gebrek aan alles. In het Garbaharey
districtsziekenhuis is de stroomvoorziening zo onbetrouwbaar,
dat bijvoorbeeld beademingsapparatuur vaak uitvalt. Dankzij dit project
kunnen zonnepanelen worden geplaatst. Ook krijgt het ziekenhuis medische
apparatuur, een bloedbank en chemicaliën om diagnostische tests uit te
voeren, bijvoorbeeld om infectieziekten bij kinderen vast te stellen.
El Salvador: stimuleren van vroege ontwikkeling
In de plattelandsregio Guarjila is hard gewerkt aan het verbeteren van de
lichamelijke gezondheid van baby’s en jonge kinderen, maar voor hun
verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling was nauwelijks aandacht.
Kennis hierover ontbreekt. Dit project biedt medewerkers van de lokale
gezondheidskliniek een training op het gebied van vroege ontwikkeling.
Vervolgens leren zij ouders hoe ze hun jonge kinderen kunnen stimuleren.
Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen speciale therapie.
DR Congo: opvang en begeleiding van straatkinderen
De langdurige burgeroorlog veroorzaakte een massale trek van het
platteland naar de hoofdstad Kinshasa. Families raakten ontworteld en ruim
30.000 kinderen leven op straat. De medewerkers van dit project halen
kinderen van straat, bieden ze een veilige plek, kleding, eten,
gezondheidszorg en onderwijs. De kinderen krijgen psychische hulp om hun
traumatische ervaringen te verwerken. Daarna worden ze zoveel mogelijk
herenigd met hun familie, die ook begeleiding krijgt.
De opbrengst van de Adventsactie 2022 zal deze 4 projecten ten goede
komen.
Gedurende de adventstijd, 27 november t/m 24 december, staat de bekende
houten kist achter in de kerk, waarin u uw bijdrage kunt deponeren.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 065 310 00 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.
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De Parochiële Caritas Instelling (PCI)
De PCI van onze parochie heeft naar aanleiding van haar actie
‘Een wens voor je medemens’ waarbij parochianen d.m.v. een
formulier konden aangeven wie in de kersttijd verrast zou moeten worden
vanwege de hoge kosten voor energie en boodschappen, kerstpakketten
samengesteld.
De maatschappelijk werkers van het Wijkteam van de gemeente Medemblik
hebben de lijst met mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken
uitgebreid.
De PCI is verder bedoeld om mensen die in geldelijke problemen zijn
gekomen te helpen met een eenmalige financiële bijdrage. Zonder
onderscheid te maken in geloof, huidskleur en nationaliteit.
De PCI geeft ook financiële ondersteuning aan organisaties als Hospice
Dignitas, Het Inloophuis, Stichting Leergeld en Straatpastoraat.
U kunt ons ook attent maken op mensen die in nood zijn. U kunt ook zelf
hulp vragen. Telefoon van het secretariaat van de parochie: 0227 541301
…….

Oproep ophalen voor de kerk

Een enkele maal krijgen we de vraag van een parochiaan: Kan iemand mij
ophalen, ik wil graag naar de kerk? Wie is bereid om zo nodig daarvoor klaar
te staan? Het is geen regelmaat van elke zondag of elke maand, maar toch,
we hebben u/jou hard nodig. Geef je telefoonnummer of emailadres, zodat we
een gastvrije (regio)kerk kunnen zijn. Bericht graag
via tel.nr. 0227-541301.

Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans 2023 gaat wederom digitaal.
Vanaf 21 januari t/m 28 januari gaat de actie
kerkbalans van start. De kerkbalans-vrijwilligers gaan dan weer de actieenveloppen rondbrengen en ophalen. Doordat we van een aantal
parochianen een e-mailadres hebben, kunnen wij hen via de mail benaderen
en dat scheelt ons in de kosten voor het aanschaffen van materiaal, maar ook
in het rondbrengen. Dit jaar zijn dat er al meer dan twee honderd adressen.
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Wilt u ook een mail van ons ontvangen, dan kunt u uw E-mail adres opgeven
aan het secretariaat: secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl.
U ontvangt dan van ons de folder kerkbalans digitaal. Heeft u vorig jaar ook
een e-mail voor de kerkbalans gehad, dan krijgt u hem dit jaar ook weer
digitaal.
Met vriendelijke groet, De werkgroep Kerkbalans.
Obligatie-uitloting
Begin 2023 zal de notaris weer de trekking verrichten van de uitgegeven
obligaties t.b.v het energiebeleid zonnepanelen Sint Pieter.
U krijgt bericht aan huis!

De Zonnebloem - Uitzien naar Kerst
Een muzikale overdenking in het Sint Pieter
U kunt zich nog opgeven voor dit gezellige samen zijn. Wees er snel bij!
Nu in december bent u van Harte Welkom om in de kerstsfeer te komen:
Een muzikaal omlijst verhaal, veel gezelligheid en lekkers voor de mens.
Wilt u gehaald worden geeft u dit dan aan.
Zondag 18 december om 13.00 uur
de zaal is open om 12.30 uur; Entree € 5.00. Graag z.s.m. opgeven bij :
Marga Bergmans 06-10687449 of
Margreet Vroegop 06-40793240
In regioverband Wervershoof-Onderdijk-Medemblik, organiseert
De Zonnebloem regelmatig bijeenkomsten of uitstapjes.

Koffie en nieuwjaarsborrel in de pastorie
Na de eucharistieviering van zondag 1 januari is er gelegenheid
elkaar een gelukkig en gezegend nieuwjaar toe te wensen, bij koffie, thee,
en een borrel en lekkere hapjes. Met een glas in de hand elkaar van harte
een gezond en voorspoedig Nieuwjaar wensen: U bent van harte welkom.

Bericht over en van frater Linus
Drie dagen voor zijn verjaardag kreeg Linus een herseninfarct. Hij was in
Kenia op z’n kamer, en werd in het ziekenhuis op de intensive-care
opgenomen. Een confrater (medebroeder) waakte dag en nacht bij hem.
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Een maand later ging Linus revalideren, maar het was beter dat Linus naar
Holland zou gaan. In Tilburg in het moederhuis kan men hem beter helpen
bij zijn revalidatie. Lopen gaat moeilijk, dus verder in een rolstoel. Voor een
actieve frater is dat een moeilijke opgave. En zo is Linus op 30 maart naar
Tilburg gegaan. Zijn linker kant is helemaal verlamd en hij blijft zich
verplaatsen met een rolstoel. We wachten af hoe het verder met hem zal
gaan
Groet van Louis Schoutsen.
De frater schrijft u persoonlijk:
Beste parochianen van Medemblik,
Op de allereerste plaats wil ik jullie heel, heel hartelijk groeten vanuit Tilburg
waar ik sinds april van dit jaar als gevolg van gezondheidsproblemen
woonachtig ben. Het gevangenisproject in Kenya, ‘People are prisoners too’,
wat nog steeds bestaat en wat ik nog steeds een warm hart toedraag, heb ik
overgedragen aan mijn Kenyaanse medebroeders. Gedurende zovele jaren
hebben jullie dit werk altijd gesteund en dat vind ik geweldig!
Ook al ben ik dan om gezondheidsredenen voorgoed terug naar Nederland
gegaan, het project gaat dóór en zo ook de hulp aan de gevangenen. Net
zoals ik zijn mijn medebroeders in Kenya afhankelijk van giften en donaties,
Namens hen neem ik de vrijheid te zeggen dat ook zij op uw steun hopen.
Misschien vervul ik nu, vanuit mijn rolstoel, wel een beetje de rol van
ambassadeur.
De situatie van de gevangenen in Kenya is nog steeds ronduit slecht te
noemen. Afgezien van het feit dat er vele gevangenen onschuldig vastzitten,
is het leven in de gevangenissen geestdodend en beneden het
bestaansminimum. Nu behoeven gevangenen ook geen luxe leven te leiden,
maar als zelfs de meest elementaire levensbehoeften ontbreken, begrijpt u
wel dat ondersteuning hard nodig blijft.
Ik wens u allen het beste toe. Wie weet ontmoeten wij elkaar nog eens. En ik
wil de geloofsgemeenschap van Medemblik uitdrukkelijk Gods zegen
toewensen. In gebed denk ik aan jullie en zijn we met elkaar verbonden.
Wees ervan overtuigd dat iedere donatie goed terechtkomt en rechtstreeks
via de missieprocureur van de fraters naar Nairobi, Kenya gaat.
Alvast een gezegend Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.
Wilt u een kaartje sturen: fr. Linus (Co) Schoutsen, Communiteit fraters
CMM, WZC ‘Joannes Zwijsen’, Burgermeester Brockxlaan 1407,
1541 RR Tilburg.
www.frgrolstrust.org
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Helpt u de gevangen van frater Linus uitzicht geven in het nieuwe Jaar?

www.cmmbrothers.org/fraters-wereldwijd/nederland_belgie/

Huiszegen 2023
De Driekoningenzegen - 20C + M + B23 - van Caspar, Melchior en Balthasar,
Of Cana Magi Baptisma: de bruiloft van Kana, de drie Wijzen uit het Oosten en
de Doop in de Jordaan. ‘Moge Christus dit huis zegenen’ is de vertaling en van
‘Christus Mansionem Benedicat’. Mooi om in de huiskamer of boven de deur te
hangen. Vanaf 7 januari ligt deze Huiszegen achter in de kerk.

Oecumene RvK - Doe goed, zoek recht
Week van gebed voor de Eenheid van 15 t/m 22 januari 2023.
In het Bijbelboek Jesaja 1 vers 17 lezen we: ‘Leer goed te doen; zoek het
recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. De
eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde
eenheid van de hele schepping. De verdeeldheid onder christenen verzwakt
dit teken en versterkt de gebrokenheid.
De ‘Week van Gebed voor Eenheid’ is het ideale moment voor christenen
om te erkennen dat de verdeeldheid in onze kerken niet los kan worden
gezien van de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie. Samen
bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over wat
ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid
tussen mensen aan te pakken.
Zondag 15 januari 10.00 uur
Oecumenische dienst in de Vermaning, Tuinstraat.
Ook is er een speciale collecte. www.weekvangebed.nl/doegoedzoekrecht.
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Stichting Leergeld West-Friesland
Beste vrienden van Leergeld, Ook voor 2023 willen we onze
stichting in uw aandacht aanbevelen. Als gevolg van groeiende
armoede door de enorme stijging van kosten voor levensonderhoud en
energie zien wij een grote toename van het aantal aanvragen. Het is
aanvullend aan regelingen die elke gemeente heeft op het gebied van
armoedebestrijding.
We willen er alles aan doen om onze slogan waar te maken: ‘Alle kinderen
moeten meedoen, want nu meedoen is later meetellen’. Het gaat om
activiteiten binnen en buiten de school. Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot
18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen kan een aanvraag van
Leergeld worden. Een intermediair gaat bij de gezinnen langs om de situatie
in beeld te brengen. Wilt u ons daarbij helpen? Bij voorbaat hartelijk
dank! www.leergeldwestfriesland.nl

Jongeren Bisdom Haarlem-Amsterdam
De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het
grootste jongeren-event ter wereld en één van de grootste
internationale evenementen van de Katholieke kerk. Om de twee à drie jaar
komen honderdduizenden – soms wel miljoenen! – jongeren vanuit alle
continenten bijeen, om het katholieke geloof te vieren. Een prachtige folder
over de Wereldjongerendagen 2023 ligt voor je klaar achter in de kerk of
vraag die aan bij www.wjd.nl/category/nieuwsartikel/
Deel de vreugde met ons! Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft als
reisthema ‘Share the Joy!’, Maria ging met spoed naar haar
nicht en barstte uit in een jubelzang. Die vreugde van
het geloof willen we met elkaar ervaren en uitdelen.
Van 26 juli t/m 8 augustus kun je mee met onze 14daagse busreis langs Parijs, Burgos, Fatima, Lissabon en
Lourdes. Twee Maria bedevaartsplaatsen en een bezoek
aan de gezinnen van de neocatechemunale weg in Noord-Spanje. Een reis
met diverse hoogtepunten, een groot groepsgevoel en een levens
veranderende ervaring. Durf jij het aan?!
Wil je weten hoe de reis eruit kan zien, neem vast een
voorproefje op:
www.youtube.com/watch?v=c3HHPLxEhZ4&t=3s
www.wjd.nl/de-reisopties/bisdom-haarlem-amsterdam
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Digitale adventsretraite 2022 van de Jezuïeten
Een innerlijke reis om de tijd van Advent intenser te beleven. Groeien in
hoop, verwachting, licht en uitzien naar de vredevorst. De retraite is gestart
met de eerste adventszondag en eindigt met Kerstmis.
De titel is ‘Het woord is vlees geworden’ en digitaal bent u in verbondenheid
met zo’n 20.000 deelnemers.
U ontvangt dagelijks gebedsmail met Bijbelteksten
door de Jezuïeten geschreven met daarnaast
meditatieve vragen, citaten en gebedstips.
Op zaterdagochtend kun je meedoen aan een
geleide meditatie via Zoom. Inschrijven en
informatie via www.adventsretraite.org of
www.ignatiaansbidden.org.

Kerststallen en kerstmarkt in Egmond
Vader-abt Thijs Ketelaars heeft de grote expositie van kerststallen geopend.
De Kerststallen tentoonstelling wordt t/m zaterdag 6 januari gehouden in de
Benedictushof. Die ruimte is omgetoverd tot één grote expositie rond
kerststallen en is er de jaarlijkse Kerstmarkt. Het is het jaar dat we vieren dat
Franciscus 800 jaar geleden de eerste levende kerststal bouwde, in Greccio.
De Benedictushof is de gastvrije ruimte in Egmond-Binnen
waar de monniken de deuren openen voor mensen in de
abdijwinkel, de horeca of de boekhandel, waar ook de
kloosterkalender te koop is
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag van 11:00 uur tot 17:00 uur.
(1e en 2e Kerstdag en nieuwjaarsdag is de winkel gesloten.)

Op weg naar Kerstmis in Heiloo
De kruiswegstaties in het park worden voorzien van prachtige afbeeldingen
uit het kerstverhaal. Van Nazareth naar Bethlehem, zoals Jozef en Maria
meer dan 2000 jaar geleden. Toen was het een barre tocht, met koude
nachten en roofdieren, door de woestijn van Israël. Toen zij in Bethlehem
18

Martinus Mantel
kwamen was er geen plaats in de herberg. Via een sfeervol verlichte route
voorzien van QR-codes of met een verhalenboekje. Voor kinderen is er een
speciale kindervertelling en puzzeltocht. De tocht eindigt in de
Bedevaartkapel bij de grote kerststal. Na afloop bent u van harte welkom in
het theehuis en religieuze winkel ‘Het Oesdom’: warme chocolademelk,
glühwein, koffie of thee.
Bedevaartkapel t/m 6 januari, Kapellaan 146, 1851 PE Heiloo.
Jongeren van het bisdom en seminaristen
van het Grootseminarie ‘Sint Willibrord’
gaan op 7 januari om 14.30 uur
de voorstelling ‘de Levende Kerststal’ opvoeren
in de Kloosterkapel van het gastenhuis.
Gratis parkeren aan de Kapellaan.

Misintenties
24 december 19.00 uur: Gré Kerckhaert-Breet, Wil Bos-Konig,
Overleden familie Wiebering-Kraayvanger,Johannes Adrianus Lakeman en
Anna Lakeman-Bosman, Theodorus Dekker en Antonia Dekker-Sijm en
overleden familie.
24 december 21.30 uur: Gré Kerckhaert-Breet, Wil Bos-Konig, Paul Kuin,
Toon Meester, Overleden ouders Bruinsma-Weel, Jelle, Ad, Jan, Geert en
Jaap, Petrus Heestermans en Anna Maria Heestermans-van Nijnatten,
Petrus Pronk en Anthonia Pronk-Rustenburg, Afra en Bert Dudink,
Ria Pronk-Hart, Petrus Manshanden en Catharina Botman, Dirk Wagenaar,
Adrianus Raven en Maria Agatha Raven-de Boer, Imelde Bot- Pronk en
overleden familie, Antoon Winnubst en Vronie Winnubst-Tensen, Annie
Meyer-Admiraal, Ties Manshanden, Verie Bonnema.
25 december: Gré Kerckhaert-Breet, Wil Bos-Konig, Pé Botman en
Lies Botman-Zijlstra, Gerard, Jan en Sjaak Kroezen, Zr. Alphonsa en
Zr. Cathrien, Klaas Prins, Dirk Wagenaar, Overleden ouders WeelDoodeman en Marleen, Siem en Riet Raat-Borst, Toon Meester,
Clara Elisabeth Haring-van Diggelen, Overleden ouders Rustenburg-Hoek
en Lisette, Overleden ouders Haakman-Ruiter, Coby Schoutsen-Entius,
Jozef, Leo en André Goedhart en overleden ouders,
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Petrus Manshanden en Catharina Botman, Dora de Bont,
Henk Vermeulen en Theo en Greet Loggen.
26 december: Gré Kerckhaert-Breet, Wil Bos-Konig.
1 januari: Gré Kerckhaert-Breet, overleden ouders Bruinsma-Weel, Jelle, Ad,
Jan, Geert en Jaap, Jacobus Glim en Divera Glim-Kuin, overleden ouders
Rustenburg en Lisette, overleden familie Kroezen, overleden ouders
Haakman-Ruiter.

Postadressen zorg-, verpleeg- en ziekenhuizen
Martinus
Dijklander ziekenhuis,
Nicolaas Verpleeghuis,
Lindendael,
AMC,
VU Medisch Centrum,
MCA,
GGZ-Hoorn,
Watermolen Abbekerk,
Woonzorgcentrum Waterpark,
Huize Almere,
Hospice Dignitas

Ridderstr. 10 tm 90, 1671 CS
Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.
Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.
Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
Postbus 7057, 1007MB Amsterdam.
Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.
Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.
Burg. Pierhagenln 2, 1674 PB Opperdoes.
Wilhelminalaan 4, 1623 MA Hoorn.

In gedachten …

Dank , heel veel dank aan alle vrijwilligers,
die zich afgelopen jaar hebben ingezet voor de vele taken:
kerkwerksters, bloemendames, kerkhofwerkers,
gouden klussenploeg, kosters, kerstboomgroep,
kerststalgroep, koperpoetsters, collectanten,
lectoren en lectrices, kapelgroep,
zij die individueel een klus klaren,
groep voor de woord- en communiediensten,
misdienaars en acolieten, PCI, team van De Eendracht...,
vele kleine en grote taken.
Samen klaar staan, samen ervoor gaan maken de parochie levendig!
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Mijn Gedicht
Het is maar om het even
Hoe je omgaat met het leven
Je kunt geen oordeel vellen
Je hebt er niets over te vertellen
Het is goed elkaar te verstaan
Om zo door het leven te gaan
Vrede en Gezondheid voor alle mensen
Dat zijn mijn meest geliefde wensen. Reina Keizer

Gebed met de kerstengel om
vertrouwen en vrede;
De Engel sprak:
“Vreest niet,
Want zie, ik verkondig U
een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor heel het volk:
Heden is U een Redder geboren…
Opeens voegde zich bij de Engel
een hemelse heerschare;
zij verheerlijkten God met de woorden:
Eer aan God in den hoge
en op aarde vrede…”
(Lucas2,10-11.13)
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12 december 2022 - 31 januari 2023

Colofon en Contact
Website: www.martinuskerkmedemblik.nl;
secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl. Regio Wervershoof:
www.whregio.nl
Andijk, Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk-Oost, Medemblik.
Parochie:
H. Martinuskerk, Ridderstraat 7, 1671 CS, Medemblik. 0227-541301.
Pastoor: Jan van Dril osa, tel. 06-24763059, jvandril@zonnet.nl
Kapelaan, regio Wervershoof: Juan Andrés Correa del Rio, Dorpsstraat
516, 1723 HG Noord-Scharwoude.
Deken: pastoor dr. Samuel Marcantognini, Dr. Nuijenstr.3A, 1689 GM
Zwaag.
Parochieraad:
Secretaris: Erna van der Lee
Penningmeester: Jack Hoogendijk
Leden: Arnold Entius, Roel Beekman
Rekeningnummers:
R.K. Parochie St. Martinuskerk, NL32 RABO 013.24.98.472
Restauratiefonds St. Martinuskerk, NL72 RABO 033.30.13.824
Secretariaat:
Geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur, tel. 54 13 01.
Parochieblad De Mantel:
Emiel Bodewes
email: secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl
Uitgave: 31 jan. 28 mrt 2023, Kopij inleveren: 31 jan. en 21 mrt 2023.
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging De Eendracht: tel. 06 - 535 63 535
Informatie via www.eendrachtmedemblik.nl
Uitvaartleidsters: Ellen Groot en Gerda Bekema-Brattinga.
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Zingen in de kerk met Kerstmis
met ons kinderkerstkoor!

De kinderen zijn te horen en te zien in de eucharistieviering
op Kerstavond 24 december 19:00 uur! Welkom !
o.l.v. Bart Lakeman en Annemiek Wiersma.

tot en met eind december 2022
kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.

Of het envelopje
in de bekende
houten kist
achter in de kerk
deponeren.
gaven

Dank
voor uw
en giften
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