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Kapelaan Elferink Email 
 

 
 

De zevende Kapelaan Elferink E-mail nieuwsbrief!  
 
Let op: in deze nieuwsbrief staan enkele gewijzigde data! 
 
De informatieavond voor het Eerste Heilige Communieproject is verschoven naar 
donderdag 10 november om 20.00 uur, omdat de eerder door ons gekozen datum 
in de herfstvakantie viel. 
 
De informatieavond voor het Vormselproject blijft staan op donderdag 17 november 
om 20.00 uur. 
 
Ook de data van de CAFEavonden zijn gewijzigd, er worden dit najaar zes 
CAFEavonden georganiseerd. 
 
Wilt u een eerdere uitgave van de digitale nieuwsbrief opvragen, stuur dan svp een 
mail naar kerk.werk@live.nl. o.v.v. het nummer van de nieuwsbrief. 
 

 

Pastoraal woord van Kapelaan Julius Elferink  
 
In het weekend dat ik dit schrijf viert de kerk juist de feestdagen van de Heilige 
Monica en de Heilige Augustinus. 
Monica was de moeder van Augustinus, die geloofde en bleef bidden voor haar 
zoon, jarenlang. 
Augustinus ging studeren, hij dreigde zijn leven te vergooien aan een wild 
studentenleven. Totdat hij op een dag werkelijk tot inkeer kwam. 
Hij ging het geloof bestuderen wat hij eerst actief verworpen had en leerde 
ontdekken, die waarheid die een persoon is Jezus Christus. 
Vanwege zijn intellectuele capaciteiten werd hij spoedig gekozen tot Bisschop van 
Hippo. 
In deze stad is hij maar liefst 38 jaar herder van de kerk geweest en nu nog steeds 
is hij gids voor zovele theologen, zowel van katholieke als ook protestante huize. 
 
Monica en Augustinus zijn twee mensen die waar hebben gemaakt wat Jezus ons 
voorhoudt in het Evangelie. 
In Matteus hoofdstuk 25 vers 14 tot en met vers 30 staat het verhaal over de 
talenten. U kent het vast wel: drie mannen krijgen ieder talenten. 
De een vijf, de ander twee en de derde een. 
Zij gaan deze talenten inzetten om meer erbij te verdienen. 
De een verdient er vijf bij, de ander twee, maar de derde stopt  
dat ene talent in de grond. 
Nu komt hun Heer terug om afrekening te houden.  
De twee die er iets bij verdiend hebben worden  
geprezen, maar diegene die niets gedaan heeft met  
zijn talent wordt berispt. 
Het is een Bijbels verhaal met een diepe betekenis. 
 

Colofon:  
 
Christine Spelten 
via email:  
kerk.werk@live.nl 
 
Jaargang 2, nummer 3  
oktober  2011 
 
Voor aan- of afmeldingen 
Stuur een email naar: 
kerk.werk@live.nl 
 
Diensten en vieringen:  
 
Zaterdag:  
12:00 uur Jongeren- en 
gezinsviering  
 
Eerste zondag van de maand: 
12.00 uur Gezinsviering 
m.m.v. ons kinderkoor 
 
Zondag:  
10:00 uur H. Hoogmis 
Eucharistieviering met het 
Nicolaaskoor  
 
Kinderkoor: 
Repetitie elke vrijdagavond 
van 18.30-19.15 uur 
 
Contactgegevens  
Kapelaan Julius Elferink  
06 - 28 52 40 91 of via email:  
fatherjulius@live.nl 
 
Het secretariaat van Kapelaan 
Julius  Elferink Is bereikbaar 
via email: kerk.werk@live.nl 
 
Parochiewebsite: 
www.rkparochiepurmerend.nl 
selecteer dan: Nicolaaskerk 
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Ons leven hier op aarde is uniek. Wij hebben allen onze talenten gekregen. Ieder naar ons eigen vermogen. 
En allemaal zijn wij geroepen om te ontdekken wat deze talenten zijn en om ze in te zetten voor Zijn 
koninkrijk. Het talent van de H. Monica was heel duidelijk: geloof en vertrouwen op God, dat haar gebed op 
een dag verhoord zou worden. Het talent van Augustinus was in ieder geval leraar zijn, want hij is het nu nog 
steeds voor zovelen.  
Juist als wij onze talenten ontdekken en in Zijn handen leggen dan gebeurt er iets in ons leven wat  
eeuwigheidswaarde krijgt. 
 
Ik wens u van harte Gods Zegen toe.        
Father Julius 

 
 

Ouderavonden Eerste Communie en Vormsel 
 
Op donderdag 10 november om 20.00 uur organiseren we een ouderavond voor de Eerste Heilige 
Communie in 2012. 
Als uw kind binnenkort 8 jaar wordt, dan kunt u uw kind daarvoor opgeven. 
 
Op donderdag 17 november om 20.00 uur organiseren we een ouderavond voor het Vormselproject in 2012. 
Als uw kind dit jaar 11 wordt, dan kunt u uw kind hiervoor opgeven. 
 
Beide avonden vinden plaats in de gastvrouwenruimte van de Nicolaaskerk, ingang via de deur aan de 
Kaasmarkt. 
Een inschrijfformulier kunt u nu al opvragen via kerk.werk@live.nl 

 
 
Gezinsvieringen in de Nicolaaskerk 
 
Iedere eerste zondag van de maand organiseren we een Gezinsviering (voorheen Kinderclub) in de 
Nicolaaskerk. Ouders en kind(eren) zijn van harte welkom om 12.00 uur in de Mariakapel. 
Ons eigen kinderkoor werkt mee aan alle gezinsvieringen. 
 
Kinderen die na een van de gezinsvieringen besluiten om lid te worden van het kinderkoor, kunnen hieronder 
lezen wanneer het koor repeteert en hoe je je op kunt geven.     
 
  

Een oproep aan alle kinderen in de parochie die het leuk vinden om te 
zingen of om muziek te maken! 
 
Mijn naam is Barbara Dogger, ik ben een alleenstaande moeder met twee heel lieve kindjes en vind het leuk 
om muziek te maken. 
Ik kom uit een parochie waar drie koren zijn. Bij deze drie koren heb ik altijd met veel plezier gezongen en 
tevens ook de begeleiding op piano gedaan. 
Het idee dat een kerk geen kinderkoor heeft kan in mijn ogen niet en dus zijn we gestart met een kinderkoor. 
Hiervoor kunnen we nog wel wat kinderen gebruiken.  
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We repeteren elke vrijdagavond in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt van 18:30 tot 19:15 uur.  
Je mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen, hoe meer kinderen hoe groter het feest!  
Je kan je opgeven via onderstaande contactgegevens. 
Weet je nog niet of je het leuk vind om te zingen? Kom dan gewoon een keertje kijken op vrijdagavond om 
18:30 uur. 
 
Barbara 
barbaradogger@gmail.com 
06-24977422 
 

 

CAFEcursus in de Nicolaaskerk. 
 
Dit najaar zijn we weer gestart met een CAFE cursus in de Nicolaaskerk. CAFE staat voor Catholic Faith 
Exploration. Het zijn avonden waarop we een film kijken.   
Daarna volgt een gezellig bekertje koffie of thee en een ongedwongen nagesprek.  
Het is niet de bedoeling dat je je gedwongen voelt om iets te zeggen, maar wel dat er een sfeer is waarin je 
je vragen kan stellen en eventueel in gesprek kunt raken met andere deelnemers over jouw ervaringen. 
Geloof is altijd een zoektocht en de afgelopen jaren is gebleken dat het heel prettig is om met anderen over 
je geloof te praten.  
 
De cursus is niet alleen geschikt voor mensen die gedoopt willen worden, maar juist ook voor de mensen die 
al een paar jaar meedraaien.  
De avonden beginnen om 20:00 uur en je kunt het beste aanbellen bij de achterdeur van de Nicolaaskerk, de 
bel zit onder het huisnummer 15 bovenaan de trap.  
Data van de nog resterende CAFE-avonden: 27 oktober, 24 november, en 8 december. 
Voor vragen en aanmelden kunt u mij bellen:  0628524091.      
 
Father Julius Elferink  

 
 
Vrijwilligers gevraagd 
 
We zijn op zoek naar heel veel vrijwilligers. 
Als u wat tijd over heeft, en bij het kinderwerk of als gastvrouw zou willen werken, dan kunt u mailen naar 
kerk.werk@live.nl We zoeken ook versterking van de groep vrijwilligers die de kerk schoonhoudt. 
 
Het Nicolaaskoor zoekt nieuwe leden. 
Kunt u zingen, geef u dan op bij dscharn@hetnet.nl  

 
 
 
 

 


