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Actueel 

 

Voorwoord van Pastoor 
 
Waarde Parochianen, 
Het artikel van kapelaan Juan Andrés verderop in deze Mantel liet mij 
nadenken hoe wij vroeger als kind en opgroeiende tiener kerk en geloof 
beleefden. 
Als kleuter leerde ik het kruisteken maken, ik brabbelde de woorden van het 
Onze Vader en het Weesgegroet mee en verhaspelde de woorden, want je 
wist nog niet wat ze betekenden.  Van de lagere school herinner ik me dat 
we elke dag begonnen met een kwartier godsdienstles aan de hand van de 
vragen van de katechismus. Vanaf de derde klas. De vragen waren 
gemarkeerd met een 3, 4 of 5, opklimmend in moeilijkheidsgraad. Vanaf de 
vijfde klas leerde je zo de hele katechismus. Verder was er het vak Bijbelse 
Geschiedenis, dat we wat aantrekkelijker vonden vanwege de mooie 
verhalen, vooral uit het Oude Testament. Het Nieuwe Testament kwam 
vanzelf ter sprake in de loop van het liturgische jaar tijdens de heilige Mis. 
Die Mis was ook een vanzelfsprekendheid. Zeker op zondag, want dan niet 
naar de kerk betekende een doodzonde. Dus je keek wel uit!  Als je zou 
sterven met een doodzonde op je ziel,  je zou regelrecht naar de hel gaan. 
Toch leerden we ook dat God ‘oneindig goed en oneindig beminnelijk’ is. We 
hielden er geen complexen aan over, maar geloof en kerk bleven toch wel 
afstandelijk.  
Voor mensen van mijn generatie klinkt dit alles waarschijnlijk wel heel 
herkenbaar. 
Er is in de 60 en 70-er jaren na het 2de Vaticaanse Concilie sprake van veel 
kerkelijke vernieuwingen, voor velen een afbraak, voor anderen 
vernieuwingen niet radicaal genoeg. Een feitelijk gevolg was dat met de loop 
der jaren steeds meer mensen afhaakten. 
 
Ik zag het in ons eigen gezin van thuis. Mijn oudste broer was lid van een 
jongerengroep, geleid door een enthousiaste, inspirerende kapelaan. Het 
geloof ging veel voor hem betekenen. Later, getrouwd, werd hij zelfs tot 
diaken gewijd. 
Zelf werd ik in de hogere klassen op de middelbare school geraakt door een 
van de paters die de blijdschap van het geloof wist over te dragen. Die 
paters met een groep lekenleraren vormden trouwens een hecht team die 
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ons jongeren opvoedden tot betrokken en kritische mensen in de 
maatschappij. Wij mochten voelen dat we als school - leerlingen en leraren – 
een gemeenschap waren. Je was er niet voor jezelf alleen, je voelde je er 
thuis en betrokken op elkaar. De paters speelden daar een heel belangrijke 
rol in. Die deden dat ook niet voor zichzelf.  In feite lieten zij zien wie Jezus 
Christus voor ons was. 
De andere zes uit ons gezin – ik was nummertje zeven van acht kinderen – 
hadden niet het geluk dat zij een inspirator voor hun geloof vonden. Zij 
raakten min of meer los van de kerk. Zij kregen er geen persoonlijke 
boodschap van mee. Een van hen heeft zich zelfs uit laten schrijven uit de 
katholieke kerk. Ook allemaal heel herkenbaar voor ons. 
 
Kerk en maatschappij waarin geloof een vanzelfsprekendheid is, is dus 
voorbij. 
Kerk kan alleen maar blijven bestaan als mensen elkaar vasthouden, elkaar 
zien staan, in de ogen durven kijken.  De sociale cohesie die wij nog in veel 
dorpen vinden, is al een mooi begin, maar is nog niet genoeg.  In je 
medemens zul je Jezus Christus moeten leren ontmoeten. Want Hij houdt 
ons uiteindelijk bij elkaar. Er zijn voor de ander; zorg voor hem of haar 
dragen. Het is ook de inspiratie voor de koningen van deze aarde, naar het 
voorbeeld van Koning Christus, die niet gekomen was om gediend te 
worden, maar om te dienen .We hebben het pas nog mogen horen en zien 
in het kroningsritueel van koning Charles III in Londen.  
 
Alle regeren is ten diepste dienen.  Bestaansrecht van de overheid is de 
dienst aan de bevolking. En dat geldt ook voor de kerk. De kerk, dat zijn wij, 
volk van God onderweg. Wij, die geen grote borst naar elkaar moeten 
opzetten of elkaar de oren wassen, maar elkaar leren ontmoeten, in de ogen 
mogen kijken, elkaar dienen en de voeten wassen. . . .  om Christus’ wil. 
Over enkele dagen vieren wij de voltooiing van Pasen: de verrezen Christus 
vertrouwt zijn Kerk aan ons toe door de uitstorting van zijn heilige Geest. Zijn 
werk mogen wij afmaken, maar hoeven dat – kunnen dat  
zelfs niet – alleen te doen. Want Hij beloofde ons: ‘En houd dit  
voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing  
van deze wereld.’  (Matteüs 28,20 vertaling NBV21) 
 
Ik wens u Zalig Pasen en Pinksteren.  
pastoor J. van Dril  
 
Kijk voor het Parochieblad in kleur op www.martinuskerkmedemblik.nl 
 

http://www.martinuskerkmedemblik.nl/
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Agenda vieringen 
 

Datum Viering Bijzonderheden 

Donderdag 18 mei 10.00 E.V.  Hemelvaartsdag; Martinuskoor 

Zondag       21 mei 10.00 E.V.   

Donderdag 25 mei 19.00 E.V. 
 18.40u. rozenkrans 

 Mariaviering 

Zaterdag  27 mei 10.00 E.V. 
 Kapelmis, Doopsel/Vormsel Marco 

 Huwelijk Marco Sijtsma & Aneta Grzyb 

Zondag    28 mei 10.00 E.V. 

 Hoogfeest van Pinksteren 

 Unciaal; collecte WNM 

 WJD-produkten 

Maandag 29 mei 10.00 E.V.  Volkszang 

Vrijdag     2 juni 19.00 E.V. 
 1e Vrijdag H. Hart van Jezus  

 Aanbidding tot 20u. 

Zondag   4 juni 10.00 E.V.  Middenkoor 

Zondag 11 juni   10u. in Wervershoof EHC 

Zondag 18 juni 10.00 E.V.  Dameskoor 

Zondag 25 juni 10.00 E.V.  Unciaal 

Zondag 2 juli 10.00 E.V.  Vriendenkring 

Vrijdag  7 juli 19.00 E.V.  1e Vrijdag; Aanbidding tot 20u. 

Zondag 9 juli 10.00 E.V.  Martinuskoor; jubilaris 60 jaar 
 

Legenda: 
E.V. = Eucharistieviering 
Doordeweeks zijn de vieringen: 

dinsdag, woensdag, vrijdag 09.00 u., 
donderdag en 1ste vrijdag 19.00 uur. 
Zaterdag 09.30u. zondagsliturgie 

 

www.rkregiowh.nl : 
zaterdag 27 mei 19u. in Wervershoof: Herenkoor/samenzang 
zaterdag 10 juni 19u. in Andijk: AOW-jongerenkoor/samenzang  
zaterdag 24 juni 19u. in Onderdijk : Martinuskoor/samenzang 
 

Huize St. Jozef in Wervershoof:  
Vrijdag 26 mei en 23 juni 19u. Eucharistie, Vriendenkring en Middenkoor;  
Vrijdag 9 juni en 7 juli 19u. Woord-communie, Herenkoor.  

http://www.rkregiowh.nl/
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Nieuws van de bestuurstafel 
 
Beste parochianen, 
We hebben een roerige tijd achter de rug, en ook de komende periode zal 
hectisch blijven. Met de keuze van de Martinuskerk als liturgisch centrum, 
hebben we de eerste stap gezet naar de opbouw van de nieuwe parochie.  
 
Allereerst willen we u allen bedanken voor de betrokkenheid en het 
meedenken die blijken uit reacties die we hebben mogen ontvangen. Aan de 
ene kant bemoedigende reacties waarin begrip wordt geuit, maar aan de 
andere kant ook reacties waaruit frustratie en boosheid blijken. Hoe dan ook, 
uit alle reacties blijkt een enorme betrokkenheid. Inmiddels staat er op de 
website een verantwoordingsdocument waarom er voor de Martinuskerk 
gekozen is. Nogmaals: het is geen makkelijke keuze geweest, maar wij als 
bestuur hebben zo rationeel mogelijk de keuze gemaakt. 
 
Uiteraard horen we om ons heen ook de reacties op dit besluit. Zo hebben 
de parochieraden van Andijk, Onderdijk en Wervershoof namens de 
parochianen een brief naar het bestuur gestuurd met vele vragen en 
opmerkingen. Het leek ons goed om de terugkoppeling niet alleen aan de 
parochieraden te geven, maar ook andere parochianen de gelegenheid te 
geven om hierbij aanwezig te kunnen zijn. Zo hadden we de vragen ook in 
breder verband kunnen behandelen en direct met iedereen dezelfde 
informatie kunnen delen. Daarnaast hadden we dan ook een update van de 
huidige stand van zaken kunnen geven met betrekking tot verschillende 
werkgebieden en hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan.  
Hiervoor hadden wij een bijeenkomst gepland op 5 mei. Echter, gezien de 
beperkte animo voor deze bijeenkomst, hebben wij moeten besluiten om 
deze bijeenkomst te cancelen.  
 
Daarnaast horen we ook dat veel vrijwilligers juist dit moment aangrijpen om 
te stoppen met hun vrijwilligerswerk. Uiteraard is in eerste instantie 
dankbaarheid op zijn plaats voor alle jaren waarin ze dit vrijwilligerswerk 
hebben gedaan. Maar daarnaast ook een pleidooi: Juist nu hebben we 
vrijwilligers nodig om ONZE parochie opnieuw vorm te geven, zowel lokaal 
als centraal.  
 
Dus: Alle koorleden, tuinmannen, lectoren, kosters, organisatie en lopers 
voor actie kerkbalans, kerkwerkers, bloemschikkers, leden van de PCI, 
raadsleden, ziekenbezoekers, collectanten, schrijvers, beheerders van 
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gebouwen en begraafplaatsen, en iedereen die ander werk doet: Jullie 
verdienen een dikke pluim en blijven ook in de toekomst hard nodig!  

En we willen alle vrijwilligers dan ook vragen om alvast zaterdag 1 juli vrij  
te houden. We organiseren dan een feestmiddag/ -avond  

voor alle vrijwilligers (uitnodiging volgt). 
Met vriendelijke groet, Het parochiebestuur 
 
Wist u dat… 
 
 27 mei is de 2de zaterdagavond bijeenkomst regio met zingeving en 
samenzang;  na de viering op zondag bent u welkom voor ontmoeting 
achter in de kerk;  zondag 28 mei WJD-produkten aangeboden worden;   
 zondag 11 juni is de viering in Wervershoof; dit is tevens de eerste heilige 
communie van 11 kinderen;  zaterdag 1 juli een feest voor alle vrijwilligers 
georganiseerd wordt;  zondag 2 juli herdenking slavernijverleden;  
 
Nieuws met namen  
  
H. Doopsel 
7 mei Zofia Barbara; 14 mei Maja Amelia;  
21 mei Sandra+Jagoda Szarafanska;  
21 mei Milan en broer Jason 
27 mei Marco 
10 juni Tim; 11 juni Milan 
 
Overleden 
† Nico de Jong; † Maria Verlaat-Haakman; † Tinie Aker-Sijm; 
† Margaretha Steltenpool-Groothuizen; † Henk Schuts; 

† Trudy Huls-Sjerps. Mogen zij rusten in vrede. 
 
In Memoriam  
Elsbeth Fokke, * 24 oktober 1928 Wassenaar, + 23 januari 2023 Medemblik. 
Zelf ken ik Elsbeth zo’n twaalf jaar, nog net toen zij medewerker was op het 
secretariaat van de parochie, maar beter heb ik haar leren kennen toen ik 
haar maandelijks de heilige communie kwam brengen, toen de afstand naar 
de kerk voor haar te ver was geworden. Toen ervoer ik wat een bijzondere 
vrouw zij was en hoe groot haar geloof. Nooit sprak zij over het verleden, 
behalve over haar kindertijd.  Als kind moet zij zich al heel gauw verwonderd 
hebben over het leven; in haar verbeelding zag zij als vierjarige engeltjes. 
Dat moet haar geïntrigeerd hebben. Daar vertelde zij van. Als een mantra 
kon zij dan steeds herhalen: ‘Alle dodelingen gaan ook dood; o, wat zal het 
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fijn zijn bij uw dood’…(2 x). Meteen dacht ik toen al :  Als ik het meemaak, 
dat ik haar uitvaart mag doen, mag deze mantra niet onvermeld blijven. 
Een sterke vrouw zou zij worden die in de turbulenties van haar leven steeds 
weer overeind kon komen, dank zij haar dichtkunst en haar geloof. De 
onverteerbare zaken kon zij als het ware parkeren in haar gedichten. Haar 
geloof heeft mij persoonlijk ook geïnspireerd. Zij kon er woorden aan geven 
die diep menselijk en tegelijk goddelijk bleken. 
Nooit sprak zij over haar verleden; zij richtte haar gelovige blik op de 
toekomst. Daarom hebben we ook als eerste lezing tijdens haar uitvaart 
gekozen dat stukje uit Openbaring over de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde, waar geen dood meer is, waar het oude voorbij is, waar geen rouw, 
geen smart meer zal zijn… O,  wat zal het fijn zijn na uw dood.  Haar 
voorbije leven kon zij ‘parkeren’ in het volgende gedicht :  

De grote God, 
die toch in vroeger jaren 

mijn steun was en mijn toeverlaat, 
die sterke God met al zijn eng’lenscharen, 

Hij is verkleind, verwassen en verworden tot 
een wazig beeld, zo zonder kracht, 

dat steeds nog kleiner wordt dan ik al dacht. 
 

De grote God, 
gekrompen in mijn jaren; 

ik vond geen hulp meer en geen baat, 
die sterke God, zijn schim zie ik soms waren, steeds vager, kleiner 

en slechts sprekend tot iets in mijn ziel 
dat hunk’rend wacht 

en steeds maar groter wordt dan ik al dacht. 
 

De kleine God, 
die toch in al die jaren, 

mijn kou en pijn begrepen heeft, 
die wijze God, die ik wilde verklaren, 

ik ben Zijn deel, Hij fluistert tot mijn eigen stem 
het woord, waarop ik heb gewacht; 
ik voel en weet: ik houd van Hem 

meer dan ik heb gedacht. 
 
Ik houd van Hem, meer dan ik heb gedacht. Haar liefde tot God, Gods liefde 
voor haar,  daar leefde zij uit. Haar onverteerbare ervaringen mocht zij zo bij 
haar God, de grote God, haar kleine God, neerleggen.  
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 Als zij de communie had ontvangen, kon het zomaar enige tijd helemaal stil 
zijn.  Als uit een trans ontwaakte zij en kon zij verzuchten: o, wat is dit toch 
mooi. Daarna genoten wij samen van de koffie, de ene keer spraken we 
over de gewone dingen van alle dag, die zomaar over konden gaan in de 
diepe dankbaarheid die zij uitsprak.  In de gewone dingen wist zij de diepe 
dimensie te ontdekken, die haar vleugels gaf. Als ik dan zei: ‘Wat knap, 
Elsbeth, dat u dit allemaal weet te verwoorden!’  dan kon zij zeggen:  ik hoor 
de woorden gewoon, en dan moet ik ze opschrijven. Dat is geen verdienste, 
ik krijg ze gewoon aangereikt; ze komen vanzelf  en ik schrijf ze op. 
In dat opzicht leek zij op een profeet of een evangelist die ook de woorden 
moeten opschrijven die hun door de heilige Geest worden aangereikt.  
Ik ben erg blij met de boekjes en dichtbundels die ze mij heeft gegeven en 
ook met het verslag van een Romereis, helemaal in dichtvorm.   
Ik ging altijd weer met een blij en goed gevoel naar huis als ik bij Elsbeth 
was geweest. Dat bleef ook zo de laatste paar jaar dat zij op Sint Martinus 
woonde, al kon zij niet meer tot uitdrukking brengen wat er in haar omging. 
Maar haar blijdschap en dankbaarheid bleven.  
Een wijze, grote mens heeft onder ons geleefd. We mogen God dank 
brengen om haar leven. Wij gunnen haar dat zij de Vader in de hemel mag 
aanschouwen, omstuwd door de engelen die Hem lof en dank toezingen.  
En wie weet, zingt Elsbeth wel in dit engelenkoor mee. 
 

   Verdieping 
 

   Fietsen naar Santiago de Compostella 
 
Vanuit Medemblik is Reina Wolters op zondag 30 april weg gefietst. 
Jawel, voor een pelgrimage naar Santiago de Compostella. Lang 
voorbereid, op zoek naar haar eerste stempel kwam zij bij de H. Martinuskerk 
terecht en zei pastoor: “Ik heb ook nog wel een zegen in de aanbieding!”. Zo 
gezegd, zo gedaan: na de viering is Reina op zondagochtend gekomen om 
uitgezwaaid te worden door haar familie en een groep parochianen mèt haar 
eerste stempel en de pelgrimszegen. Zij hoopt de pelgrimstocht per fiets in 
zo’n zes weken tijd af te leggen. Om ook het laatste deel van zo’n 80 km, van 
Compostella naar Finisterre aan de Atlantische oceaan, af te leggen. De 
zegen sprak van een einddoel om daarna veilig terug te keren in het gezin, 
familie en vrienden. Finisterre wat letterlijk het einde van de wereld in het 
Latijn betekent, was de plaats waar de apostel Jacobus voor het eerst voet 
aan land zou hebben gezet op het Iberische schiereiland. 
In het middeleeuwse Roncesvalles, aan de voet van de Pyreneeën begint 
Europa's oudste en meest bekende langeafstandspad; de Camino de 
Santiago de Compostela. Deze route wordt ook wel de Camino Frances 
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genoemd, naar Frankrijk, het land van oorsprong, waar van oudsher het 
merendeel van de pelgrims op deze route vandaan kwamen. Vandaag treft u 
hier wandelaars en fietsers uit de zeven windstreken die zich klaarmaken 
voor de lange tocht naar Santiago.  
Al fietsend daalt u af naar de groene, met wijngaarden bedekte heuvels van 
de Navarra en de Rioja. Tijdens uw tocht passeert u verschillende oude 
vestingstadjes, die steeds strategisch gelegen zijn bovenop een heuvel. In 
middeleeuwse steden als Estella en Santo Domingo de la Calzada, met hun 
prachtige pleinen en kathedralen. U fietst steeds verder naar het westen, 
langs glooiende akkers, over een netwerk van zandpaden en oude 
weggetjes. Met Burgos in zicht worden de velden langzaam geler en de 
paden roder. Burgos is, met zijn prachtig bewaarde oude centrum, statige 
monumenten en schitterende gotische kathedraal, terecht een van de parels 
aan de kroon van Spanje. Als we het  imposante  Burgos achter ons laten, 
betreden we het land van de Meseta, de droge hoogvlakte, die het hart van 
Castilië vormt. Hier reiken de graanvelden en paden eindeloos tot de 
horizon.  
De Camino trekt westwaarts verder, in de schaduw van het Cantabrisch 
gebergte, waarvan de pieken in de verte zichtbaar zijn. In deze dun bevolkte 
streek duikt hier een daar een klein dorpje als een fatamorgana op uit het 
eindeloze landschap. We weten dat we het eind van de meseta bereikt 
hebben als de vegetatie lanzaam terug groener wordt en de koninklijke stad 
Leon inzicht komt. Na Leon begint de Camino Frances aan een klim door de 
groene uitlopers van het Cantabrisch gebergte  naar de historische stad 
Astorgas, ooit de romeinse hoofdstad van de gelijknamige provincie. 
Uw pelgrimsroute gaat verder en naarmate u steeds hoger komt in de met 
heide en struikgewas begroeide heuvels, worden de uitzichten op dit stuk 
van de St. Jacobsroute steeds weider. Op een van de hoogste punten van 
de Camino Frances komt u langs het Cruz de Fer, het ijzeren kruis waar 
pelgrims al sinds mensenheugenis een steen(tje) achterlaten die ze van 
thuis tot hier hebben meegedragen. Het is een oeroud symbool voor het 
achterlaten van hun zorgen. U daalt nu langzaam af naar Ponferrada waar 
de machtige kruisvaarders’ burcht getuigt van de strategische positie van 
deze stad als toegangspoort naar Galicië. Hierna strekken de groene met 
kastanje bossen bedekte heuvels van Galicië zich voor u uit. Een wirwar van 
schaduwrijke bospaden en een aantal stevige  klimmetjes  brengen u naar 
het oeroude Keltische dorpje O' Cebreiro gelegen op de top van een berg 
met prachtige uitzichten over het Galicisch landschap. Via diepe beboste 
valleien en pittoreske natuurstenen dorpjes bereikt u uiteindelijk de top van 
de Monte Gozo en onwaardt u voor het eerst de torens van Santiago de 
Compostela in de verte, uw eindbestemming.  
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Een tocht met veel stilte, weinig contact of soms mooie ontmoetingen. Diepe 
gedachten en levensvragen borrelen naar boven. Weg uit het leven van alle 
dag met al z’n beslommeringen. Een op weg gaan niet zonder kruizen, 
letterlijk door diepe dalen en hoge toppen. Je gaat er allemaal doorheen. 
Een uitdaging die diep in je ziel zich vastzet, je uitzicht geeft op je verdere 
levensweg. www.pelgrimsroutes.nl 
 
Zondag 2 juli lied ‘Amazing grace’  

 
‘Keti Koti’ betekent letterlijk ‘verbroken ketenen’ en is de 
herdenkings- en feestdag van de afschaffing van de 
slavernij.  
Dit jaar is het 160 jaar geleden dat op 1 juli 1863 de 

slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden, toenmalige koloniën van 
het Nederlands Koninkrijk, bij wet werd afgeschaft. Toch moest een groot 
deel van de tot slaaf gemaakten hierna 
onder staatstoezicht nog tien jaar lang op de 
plantages blijven werken om de “schade van 
deze maatregel” te beperken voor de 
plantagehouders. Om die reden is voor 
velen in het toenmalige koninkrijk de 
slavernij pas daadwerkelijk ten einde 
gekomen in 1873, dit jaar 150 jaar geleden.  
 
Het lied ‘Amazing Grace’ werd 250 jaar 
geleden door John Newton gecomponeerd. Hij was een slavenhandelaar en 
voer op de slavenboot ‘The Greyhound’. Door een bijna fatale ervaring op 
zee, bekeerde Newton zich. Hij werd later zelfs anglicaans dominee. In die 
rol schreef hij dit lied. Hij had die storm overleefd, maar besefte dat hij 
hulpeloos was en dat alleen God hem kon redden. Hij was de ‘wretch’, de 
ellendeling, die verloren was en gevonden, en die genade had ervaren vanaf 
het moment dat hij ging geloven. Gods genade maakte van atheïst Newton 
een gelovige, van een slavenhandelaar een abolitionist (voor afschaffing van 
de slavernij).  
‘Amazing grace’ werd in 1779 voor het eerst gepubliceerd en pas in 1835 
getoonzet op de huidige, bekende melodie ‘New Britain’. Het lied is door 
vele bekende artiesten gezongen, als Elvis Presley, Johnny Cash en Aretha 
Franklin. In het meinummer van ons bisdomblad SamenKerk op 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl leest u meer over dit lied en dit initiatief 
en de achtergronden ervan, als ook over het slavernijverleden van de 
katholieke Kerk. 

http://www.pelgrimsroutes.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen 
uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en 
milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en 
koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een 
menswaardig bestaan opbouwen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij. 
 

Kidzzz… 
 

Eerste Heilige Communie EHC 
 
De kinderen van de eerste-communiegroep zijn druk bezig 
zich voor te bereiden. Een spannende speurtocht in het 
bos van Heiloo bij O.L.V. ter Nood. En de ‘Blauwe zuster’ 
vertelde het spannende verhaal van de stoere zeeman en 
het beeldje van Maria en Jezus, dat elke keer terug kwam.  

Zondag 11 juni om 10.00 uur in de H. Werenfridus kerk in Wervershoof 
Feest van de eerste heilige Communie met de zelf versierde sterren van: 
Adam, Mirte, Dex, Zosia, Levy, Koen, Lieke, Marcel, Tijmen, Sandra en Theo  
 

Parochie 
 

Financieel nieuws 
 
De collectes: t/m eerste zondag van april € 279,20. De Vastenaktie voor de 
vluchtelingen in Zuid-Soedan is totaal €190,00 bijeen gebracht. 
 
O, die gulle gevers !  Ongeveer 3 weken geleden werden we opgefrist en 
verblijd met een gulle gift voor onze gerestaureerde Kerkdeuren.  
Penningmeester Jack  kreeg een enveloppe  (KERKDEUR) met inhoud in 
zijn handen gedrukt. En ook meerdere enveloppen waren reeds verspreid.  
Daar worden wij  héél blij van. Onze kerkmeester Gerard heeft veel 
inspanningen (samen met anderen) gedaan om beide kerkdeuren weer 
piekfijn te laten stralen. 
Heel veel dank aan de gulle gevers voor deze prachtige gestes namens de 
hele Parochie. 
 
Parochiële Caritas Instelling (PCI)  
 
Het Wijkteam van de gemeente Medemblik kan u ondersteunen 
met allerlei vragen en problemen rondom zorg en welzijn. Het 
richt zich op volwassenen en jeugdigen. Het Wijkteam is te bereiken op 
0229 856000 optie 1, zorg en welzijn of e-mail naar info@medemblik.nl 

mailto:info@medemblik.nl
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Soms is acute eenmalige hulp nodig.  
Bijvoorbeeld een zzp’er met een gezin met jonge kinderen raakt zijn werk 
kwijt, heeft recht op een uitkering maar het duurt nog twee weken voordat er 
geld op de rekening komt. Als het gezin kleine kinderen heeft moeten er wel 
boodschappen gedaan worden. Daar kan je niet twee weken mee wachten.  
Het Wijkteam kan in dergelijke gevallen een beroep doen op de PCI van 
onze kerk.  
 
De PCI zorgt dat er bijvoorbeeld AH-bonnen op het juiste adres gebracht 
worden waarmee boodschappen gedaan kunnen worden. 
Kunt u niet langer uw rekeningen betalen? Of kunt u uw schulden niet 
(meer) aflossen? De gemeente Medemblik biedt u hulp bij schulden of 
geldzorgen en hulp bij het op orde brengen van uw financiële situatie. Bij 
financiële problemen is het belangrijk om niet te lang te wachten met het 
inschakelen van hulp. Ook als u twijfelt. U kunt beter te vroeg dan te laat aan 
de bel trekken. 
 
Pinksteractie – Week Nederlandse Missionaris WNM 
 
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en 
missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en 
overal ter wereld. Zo werkt missionaris Sander Kesseler als 
priester in Uganda, waar hij vluchtelingen begeleidt. In het 
vluchtelingenkamp Palabek maakte hij mee hoe vluchtelingen bepaalde 
trauma’s beter kunnen verwerken met spirituele begeleiding vanuit de kerk. 
“Dat geeft mij voldoening ook al kan het soms heel heftig zijn” laat hij weten.  
 
Missionair werker Jacinta van Luijk zet zich in voor alcohol- en 
drugsverslaafden en voor mensen met hiv/aids. Zij werkt inmiddels veertig 
jaar in Kenia waarvan ondertussen al vele jaren bij Kitale Community 
Advancement Programme (KAP).  
 
Sander en Jacinta en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn 
er altijd voor de ander. Zij zijn het gezicht van onze Pinksteractie van 2023. 
En samen met u zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie! Wilt u ook de 
missionarissen steunen? www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/ 
www.youtube.com/watch?v=5zOEJaLJSDw&t=1s 
 

Zie de folder in deze Mantel en de binnenzijde van de kaft : 
Collecte op zondag 28 mei Pinksteren 

 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/
http://www.youtube.com/watch?v=5zOEJaLJSDw&t=1s
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Beste parochianen 
 
We zitten in de Paastijd. De verrezen Heer houdt niet op te verschijnen en 
te bewijzen dat hij leeft en van ons houdt. Zijn leerlingen, bang en twijfelend, 
geven zich niet helemaal over aan het geloof in de verrezen Jezus. Daarom 
zal het hoogtepunt van deze Paastijd komen, namelijk Pinksteren. Alle 
barrières, angsten, onzekerheden zullen worden overwonnen door de kracht 
van de Heilige Geest die in het diepst van hun hart zal bevestigen dat God 
van hen houdt, dat Hij hen niet in de steek laat, dat er niets te vrezen is. 
 

De Heilige Geest is de auteur en de motor van de Kerk. Zonder Hem 
weten we niet waar we heen moeten, wat we moeten doen. Zonder Hem 
voelen we ons zonder kracht, ongemotiveerd, zonder de wijsheid om de 
juiste beslissingen te nemen. Zonder Hem is de Kerk niet langer van Jezus 
maar alleen van ons en als gevolg zouden we haar moeten redden van het 
verstrijken van de tijd met onze eigen methodes. 

 
Pinksteren is niet zomaar een feest op de liturgische kalender, het is de 

bron van water midden in de woestijn, het is het levensonderhoud voor de 
rest van het jaar, het is de kracht die wij niet hebben om de Kerk nieuw 
leven in te blazen in onze tijd. Ik bid vurig en ik hoop dat velen zich bij dit 
gebed voegen, zodat de Heilige Geest, dezelfde Geest van Jezus, ons doet 
ontvlammen met Zijn liefde, Zijn energie en enthousiasme om ons geloof 
met trots en vreugde te beleven in deze moeilijke tijden. 

 
De afgelopen maanden zijn we onderworpen aan zware beproevingen. 

Het besluit voor een centrale parochie en daarmee het logische gevolg dat 
de andere kerken zullen sluiten, heeft voor veel gevoelens van frustratie, 
verdriet, wanhoop en zelfs woede gezorgd. Niemand van ons zou ooit zo'n 
beslissing hebben willen nemen. Aan het begin van mijn priesterleven had ik 
nooit gedacht dat ik dit proces zou moeten doormaken. In deze maanden 
heb ik de pijn en teleurstelling in de ogen van velen van jullie gezien. Dit laat 
mij niet onverschillig; het doet mij ook pijn. Helaas kan ik de realiteit niet 
veranderen.                                                                                                                               
De realiteit is niet om het te veranderen, maar om het te accepteren in de 
zekerheid dat God bij ons is en ons nooit in de steek zal laten. Toch, wie mij 
kent, weet wat mij beweegt en wat mij altijd heeft geïnspireerd. Ons geloof 
heeft zo'n diepe en solide basis dat het ons in staat stelt om ELK soort 
beproeving te overwinnen. Wie gelooft, weet dat God deze moeilijke en 
donkere momenten altijd gebruikt om nieuwe hoop te laten ontstaan. En de 
hoop wordt niet teleurgesteld, zegt Paulus, want de Liefde van God is in ons 
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hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken (vgl. Rm 5,5). 
Deze situatie waarin we ons bevinden is zeker een beproeving, en niet een 
kleine, maar een zware. Des te meer laten we ons geloof boven water 
brengen en uitstralen. Het geloof is juist voor deze momenten nodig, niet 
wanneer alles goed gaat!!  Voor wie niet wil geloven, de zaak is natuurlijk 
afgelopen, maar voor wie wil blijven volharden, een nieuw begin  
staat op ons te wachten.  

 
Laten we ons bewapenen met hernieuwde kracht om een beetje extra 

moeite te doen om naar een parochie te gaan die wat verder weg ligt dan we 
gewend zijn. Wij zijn het volk dat de zee al meer dan 800 jaar heeft 
veroverd.  We hebben het land drooggelegd om het te bewerken en erop te 
leven. Wij zijn het volk van het poldermodel. Deze beproeving van nu is niets 
vergeleken met wat we in het verleden hebben meegemaakt. Denk aan de 
moeilijke jaren van de tweede wereldoorlog en wat onze landgenoten 
hebben doorstaan. Het geloof geeft ons kracht. Laten wij niet ontmoedigd 
raken. Laten we ons niet meeslepen door pessimisme en frustratie. Dit is 
nog steeds UW Kerk, waar plaats is voor velen. Ik hoop velen van u te zien 
op de komende feesten. Het zal zeker de moeite waard zijn. 

 
Ik wens u een prachtig Pinksteren en een overvloedige uitstorting 

van de Heilige Geest voor uw leven, uw families en vrienden. 
Kapelaan Juan Andrés Correa 

 
   Noord-Holland - Medemblik 

 
De bijeenkomst over het levenstestament heeft inmiddels plaats gevonden. 
Ook andere afdelingen in Noord-Holland willen dit in hun agenda opnemen. 
Heeft u nog vragen neem gerust contact op met notaris Raad en Reinders,   
tel. 0227 541 328. Voor een orgeltocht kijkt u onder nieuws op: 
www.kbonoordholland.nl 
 
Nieuws van de koren  
 
Op donderdag 16 maart j.l. was een bijeenkomst gepland in  
Wervershoof met besturen en dirigenten van de 9! koren uit de regio.  
Er was een prima opkomst, van ieder koor waren meerdere personen 
aanwezig. Het was deze avond de bedoeling om de zondagsvieringen 
 in de Martinuskerk in te vullen met de diverse koren. Ook de vieringen  
in het verzorgingshuis St. Jozef en de woord/gebedsvieringen en 
woord/communievieringen in de regio zijn ingevuld.  

https://www.google.com/search?q=notaris+raad+en+reinders&rlz=1C1VDKB_nlNL1026NL1026&oq=notaris+raad+en+reinders&aqs=chrome..69i57j0i22i30.5191j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.kbonoordholland.nl/
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Onder leiding van Ben Droog uit Wervershoof en pastor André Dekker 
werden de vieringen, die vanaf Pasen plaatsvinden in de Martinuskerk, 
ingevuld. Er is een rooster gemaakt dat loopt van Pasen t/m 7 januari 2024. 
Het invullen verliep heel vlot. Hulde aan de koren voor hun inzet deze avond 
 
Marijke Hoogendijk, Martinuskoor  
 
Wandel mee voor het goeie doel 
 
De Stichting 40MM ondersteunt van oudsher missieprojecten.   
Vanuit West-Friesland wordt nu een brede waaier van projecten onder-
steund in landen wereldwijd. Veel werkgroepen uit de regio West-Friesland 
ondersteunen de missionair werkenden, vaak vrijwilligers. Bijna alle 
projecten hebben hun oorsprong in West-Friesland.  
Via stichting 40MM worden zij ondersteund. 50stex 40MM springlevend  

Sponsorwandeltochten zijn uitgezet voor zaterdag 20 mei 2023. 
Wandelt u ook met deze reuze gezellige tocht mee?! U kunt kiezen 
uit vijf verschillende wandelafstanden: 40/24/12/9 KM en een 

kinderroute 4 KM. Startpunt: Dorpshuis ’t Centrum, Twijver 66, Venhuizen.  
Zie de uitgebreide informatie op www.40mm.nl. 
  

Sponsoractie Wereldjongerendagen WJD 
 
Niet voor alle jongeren is het even gemakkelijk om de 
reissom van de wereldjongerendagen bij elkaar te krijgen.  
Zeker voor jongeren, die al weinig te besteden hebben. We 
willen graag de mogelijkheid bieden om hen een financieel steuntje in de rug 
te geven. Wilt u deze jongeren ook op weg helpen? www.jongekerk.nl 
 
Zondag 28 mei Pinksteren staan Juliana en Lilian achter in de kerk met 

promotieprodukten. Een fles wijn à €10  en een noveenkaars      
à €7,50. U begrijpt:  bijna 50% draagt bij aan de reiskosten van 
de WJD-jongeren. Betalen kan contant of met de QR-code. 
www.wjd.nl  ( pastoor vond het ‘een mooi italiaans wijntje’ ! ) 

 
Cursus vloggen voor de Kerk 
 
In de multimediale samenleving kan een parochie niet zonder social media. 
Alles gebeurt digitaal en vooral visueel. Een tweedaagse cursus: Story-
telling, doelgroepbepaling en monteren, het komt allemaal aan bod. Als 
deelnemer ga je actief aan de slag met het maken van een promo van je 
(parochie)gemeenschap.  Iets voor jou?  

http://www.40mm.nl/
http://www.jongekerk.nl/
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Cursus-training: Zaterdag 3 juni en zaterdag 1 juli van 10.00 tot 12.00 uur; 
De Nieuwe Augustinus, Kamperfoelieweg 209, Amsterdam. Informatie en 
aanmelding: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
 
Film The Chosen 
 
In Onderdijk in ’t Trefpunt van 20-21.00 uur op donderdag 25 mei, 1 en 8 juni. 
 
Ontmoetingsdagen voor jonge mensen  
 
Ben je tussen de 30 en 50 jaar dan is dit misschien iets voor jou.  
Elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten voor gesprek, gebed en 
wandelingen in de mooie natuur van Zuid-Limburg. Jezus vraagt aan ons om 
de kracht van het geloof sterk en zuiver in ons te bewaren en zo de vrede in 
deze wereld te brengen (Mc 9,50). Hemelvaartsdag 18 mei t/m 21 mei. 
Bezinningshuis “Regina Carmeli”, Sittard. Kosten volpension €180/195. 
Opgave en betaling bij pastoor M. Otto, e-mail: m.a.j.otto@hetnet.nl 
tel. 046  451 55 95. 
 
Open Dag insituut Bonifatius  
 
Wil je sterker staan in jouw geloof, krachtiger om anderen te  
helpen hun weg te vinden in het geloof? Kom naar de Open Dag!  
Op zaterdag 10 juni Open Dag van de theologische opleiding voor belang-
stellenden op de leslocatie De Tiltenberg in Vogelenzang. De dag begint om 
9.00 uur met een Eucharistieviering; het programma begint om 10.30 uur. 
Van harte welkom! www.bonifatiusinstituut.nl 
 
Uitnodiging voor alle vormelingen 
 
Heb je in één van de jaren 2020 t/m 2023 het sacrament van 
het H. Vormsel ontvangen? Je wordt uitgenodigd om dit samen 
met alle vormelingen van het Bisdom te vieren in de kathedraal 
van Haarlem: zaterdag 17 juni van 10.30 tot 16.30 uur 
                               www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=info&ids=bavodag 
Misintenties  
 
Donderdag 18 mei: Trudy Huls-Sjerps, Siem en Riet Raat-Borst,  
Uit dankbaarheid, voor Maja Amelia die het doopsel heeft ontvangen. 
Zondag 21 mei: Trudy Huls-Sjerps, Petrus Pronk en Antonia Pronk-
Ruitenberg en Bert Dudink en Ria Pronk-Hart; voor Sandra die het Doopsel 

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
mailto:m.a.j.otto@hetnet.nl
http://www.bonifatiusinstituut.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=info&ids=bavodag
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gaat ontvangen; voor Marco Sijtsma en Agneta Grzyb die het sacrament van 
het huwelijk gaan ontvangen. 
Zondag 28 mei: Trudy Huls-Sjerps, Toon Meester, Overleden ouders Raven-
de Boer en Joseph Goedhart, Ad van der Lee en overleden familie, Kuun 
van Hulsen-Spaan en overleden familie, Piet Nieuweboer.  
 
Zondag 4 juni: Trudy Huls-Sjerps; voor de kinderen die hun eerste heilige 
communie gaan ontvangen. 
Zondag 18 juni: Trudy Huls-Sjerps, Toon Meester. 
Zondag 25 juni: Petrus Pronk en Antonia Pronk-Ruitenberg en Bert Dudink, 
Ria Pronk-Hart. 
Zondag 1 juli: voor allen die het slavernijverleden met zich meedragen. 
Zondag 9 juli: Uit dankbaarheid. 
 

Misintentie opgeven kan via de e-mail of per telefoon. Het adviesbedrag 
per misintentie is € 9,50, dit kunt u contant of per bankrekening voldoen. 
Van de contactpunten in de regio wordten op donderdag de opgegeven 
misintenties doorgegeven. 
 
Postadressen verpleeg-, zorg- en ziekenhuizen  
 

Martinus,                  Ridderstraat 10 t/m 90,1671 CS Medemblik. 
Dijklander Ziekenhuis  Postbus 600,   1620 AR Hoorn. 
Nicolaas Verpleeghuis,  Azalealaan 18,            1614 SN Lutjebroek. 
Lindendael,                     Koepoortsweg 35,       1624 AB Hoorn. 
GGZ-Hoorn,                   Maelsonstraat 1,  1624 NP Hoorn. 
Watermolen,                 Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk. 
Waterpark,     Uiverstraat 1,       1671 EL Medemblik. 
Hospice Dignitas,          Wilhelminalaan 4,  1623 MA Hoorn. 
AMC,     Postbus 22660,            1100 DD Amsterdam. 
VU Medisch Centrum,   Postbus 7057,              1007MB Amsterdam. 
MCA,     Postbus 501,                1800 AM Alkmaar. 
 

In gedachten … 

 
Met Hemelvaart begint de Pinksternoveen  
tot de Heilige Geest:  
“Kom, o heilige Geest, vervul ons hart met liefde”. 
www.vier.nu 
 
 
 

              

                                       www.radiomaria.nl                
                                                                                                     Radio Maria DAB+ 

http://www.vier.nu/
http://www.radiomaria.nl/
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Pinksteractie WNM  
 20 mei  t/m  28 mei  2023 

 

 

De missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan 
de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen 

zij rekenen op financiële steun, zodat zij zich kunnen 
blijven inzetten voor de meest kwetsbaren.  
Gesterkt door deze uiting van solidariteit,  

zetten zij zich met overgave in voor anderen. 
 

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij 
het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en 

andere belangstellenden. Zo kunnen we samen het 
belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en 

missionair werkers (WNM) mede mogelijk maken. 
 

Uw donatie: 
NL30 RABO 0171 2111 11  

t.n.v. WNM, Den Haag. 
 

óf rechtstreeks via de website 
     www.weeknederlandsemissionaris.nl 

 
     

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
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           Uitgave nr. 6 Jaargang 51      -     16 mei t/m 10 juli 2023 
 
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. 
 
Pastoraal werker regio: André Dekker. 
 
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: 16 mei 2023.   Kopij inleveren: 9 mei 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. 

Colofon en Contact 

mailto:jvandril@zonnet.nl
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