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Kapelaan Elferink Email 
 

 
 

De negende Kapelaan Elferink E-mail nieuwsbrief!  
 
In deze nieuwsbrief staat belangrijke informatie over de komende CAFE-avonden! 
 
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 
 

Zo zijn we alweer bijna bij het einde van dit kalenderjaar aangekomen. De dagen 
worden korter en de bomen worden kaler. 
Nog even en wij zullen de kerstverlichting weer in de winkelstraat zien. 
Ook in de kerk steken wij in aanloop naar Kerst extra kaarsen aan.  
Ik heb het over de Adventskrans. 
 
Adventstijd is een tijd van verwachting. Wij leven met Maria mee, die door de 
eeuwen heen altijd is geprezen omdat zij de moeder van God is geworden. 
Maria verheven boven engelen en mensen is uitverkoren om de zoon van God ter 
wereld te brengen, wat een wonder! 
En wij mogen zo meteen als het ware met haar op reis gaan. Door het donker, door 
de periode van niet weten, vragen, naar het licht. 
 
Want in de kerstnacht wordt voor ons allemaal een kind geboren. Niet zo maar een 
kind maar de zoon van God. Hij is het licht van de wereld. En wij mogen hem 
begroeten, net als de herders.  
 
Zo aan het einde van het jaar mogen wij stil staan bij wat Jezus voor ons betekent. 
Wat hij voor ons gedaan heeft, waar we dankbaar voor mogen zijn. Misschien net 
als de herders begrepen wij er niet zo veel van waar Jezus was in het afgelopen 
jaar. Misschien lopen wij wel in het donker net als Jozef en Maria op weg naar 
Egypte. 
 
Toch mogen wij in aanloop naar deze adventstijd weer opnieuw ons vertrouwen 
stellen op het licht van de wereld. Net zoals bij de adventskrans elke zondag weer 
een kaars extra aangaat, zo mag ook in ons hart steeds meer Zijn licht gaan 
schijnen in ons bestaan. En of wij een goed of een minder goed jaar achter de rug 
hebben, wij mogen steeds opnieuw ons vertrouwen stellen op hem. 
 
Ik wens u allen een goede voorbereiding op de kerst toe. 
 
Father Julius Elferink 
 
 
 
 
 

Colofon:  
 
Christine Spelten 
via email:  
kerk.werk@live.nl 
 
Jaargang 3, nummer 3  
December  2012 
 
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 
 
Zondag:  
10:00 uur H. Hoogmis 
Eucharistieviering met het 
Nicolaaskoor  
 
Kinderkoor: 
Repetitie elke vrijdagavond 
van 18.45-19.30 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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Gezinsviering Kerstavond 2012 

 
Op 24 december is er speciaal voor alle kinderen en hun ouders een Gezinsviering om 19.00 uur in de  
H. Nicolaaskerk. De kleinere kinderen kunnen aan het begin van de viering met juf Saaniya naar boven om in 
de Catharinazaal naar het kerstverhaal te luisteren en iets moois te maken voor de kerstdagen. 
Ons eigen Jeugdkoor onder leiding van Barbara Dogger zal bij deze Gezinsviering zingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAFE-avonden in 2013 
 
Ook in 2013 organiseren we op donderdagavond om 19.30 uur weer CAFE-avonden in de Nicolaaskerk.  
 
Data voorjaar 2013: 
17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart, 4 april, 18 april. 
Op deze avonden wordt een film van David Payne vertoond. 
 
Data najaar 2013:  
5 september, 19 september, 3 oktober, 24 oktober, 7 november en 21 november. 
Op deze avonden wordt een film vertoond over een onderwerp uit de Bijbel. 
 
CAFE staat voor Catholic Faith Exploration. Het zijn avonden waarop we een film kijken. 
Daarna volgt een 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. Ingang via de achterdeur van de Nicolaaskerk (aanbellen!), de bel zit onder 
huisnummer 15 bovenaan de trap. 
 
Voor vragen en aanmelden kunt u mij bellen: 0628524091. 
Father Julius 
 

Kapeldag voor communicanten 
 

Op zaterdag 9 februari worden de communicanten om 15.30 u verwacht in Bedevaartsoord Heiloo 
voor een kapelmiddag. We horen het wonderlijke verhaal over het Bedevaartsoord; we zien de mooie 
schilderingen en glas-in-loodramen in de Genadekapel en in de Kloosterkapel. We lopen langs de Kruisweg 
en we gaan in het donker een mooie lichtprocessie houden met kaarsen. 
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Een oproep aan alle kinderen in de parochie die het leuk vinden om te 
zingen of om muziek te maken! 

 
De Nicolaaskerk heeft een eigen jeugdkoor onder leiding van dirigente Barbara Dogger. 
Hiervoor kunnen we nog wel wat kinderen gebruiken! 
 
We repeteren elke vrijdagavond in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt van 19:00 tot 19:45 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, vanaf 18:45 uur is de kerk open.  
 
barbaradogger@gmail.com 
06-24977422 
 

Communie- en Vormselproject 2013 
 

Inmiddels zijn het Communie- en Vormselproject in volle gang. Om de twee à drie weken komen de 
communicanten en vormelingen naar de Nicolaaskerk voor de voorbereidende bijeenkomsten.  
 
Communieproject 
Op zondag 28 oktober kwamen de zeventien communicanten voor het eerst in de Catharinazaal van de 
Nicolaaskerk bijeen. De begeleidsters van het project zijn, net als de vorige jaren, Greetje Snoek, Anita 
Pesarini en Daniela Pesarini. Uiteraard is Kapelaan Julius ook betrokken.  
 
In de eerste drie lessen van het Communieproject komen de Schepping, het Onze Vader, het Wees Gegroet 
en het Sacrament van het Doopsel aan bod. Ook worden er twee Bijbelverhalen besproken, het verhaal 
waarin Jezus zegt: “Laat de kinderen bij Mij komen", en het verhaal waarin Jezus wordt gedoopt.  
 
De kinderen blijven natuurlijk niet de hele les in de Catherinazaal, regelmatig gaan ze met zijn allen de kerk 
in, waar Kapelaan Julius uitleg geeft over het waterbakje bij de deur, het doopvont, Maria, het Tabernakel, de 
Godslamp en de Heilige Hostie. De communicanten werken en kleuren in hun projectboek "God's grootste 
Geschenk" van Samuel Advies. 
 

  
Eerste Heilige Communie 2012    Vormselviering 2012 

 
Vormselproject 
De lessen ter voorbereiding op  het Heilig Vormsel zijn op zondag 11 november begonnen. Ook bij het 
Vormselproject krijgt Kapelaan Julius hulp van 2 ervaren begeleidsters: Christine Spelten en Yvonne Bandt. 
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In de eerste drie lessen leren de vormelingen Jezus beter kennen in de Bijbelverhalen: Jezus roept Zijn 
leerlingen, De zaaier (wat doe jij met je talenten?), en De Emmaüsgangers. Ook wordt er uitleg gegeven over 
het land Israël, de betekenis van de Goede Week en de Heilige Mis. De vormelingen werken in hun 
projectboek " Follow Me".  
 
Het is nu niet meer mogelijk om uw kind aan te melden voor de projecten van dit jaar. Volgend jaar wordt er 
weer een Communie- en Vormselproject gehouden. Kinderen die dit jaar acht jaar worden of geworden zijn, 
kunnen meedoen met het Communieproject. Het Vormselproject is bedoeld voor kinderen vanaf elf jaar.  
Aanmelden voor volgend jaar kan door een e-mail te sturen aan: kerk.werk@live.nl. U krijgt dan in het najaar 
een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.  
 
De Eerste Heilige Communieviering vindt plaats op zondag 14 april 2013 en de Vormselviering op zondag 21 
april 2013. Beide vieringen worden in de Nicolaaskerk gehouden.  

 
Radio Maria 
 
Elke dag voor kinderen: Radio Maria, middengolf AM 675, van 18.30 uur tot 19.00 uur.  
Met gebed, een Bijbelverhaal, een gesprek met een kind en vrolijke liedjes. 
 

Kerststallen tentoonstelling in Egmond 

 
In de Kerstvakantie, donderdag 27 december, gaat de groep communicanten naar de internationale 
kerststallententoonstelling en de bijbehorende kaarsenmakerij/boekwinkel met mooie geloofsartikelen, bij het 
klooster in Egmond Binnen. 
Het uitstapje staat onder leiding van Greetje Snoek, leidster van de Communiegroep. 
Yvonne en Christine van de Vormselgroep kunnen helaas niet mee. 
Vormelingen en hun ouders die mee willen, zijn van harte welkom. 
Vervoer wordt verzorgd door de ouders zelf. 
Coördinatie van het vervoer verzorgt Greetje Snoek. 
Vertrek: 10 uur uit Purmerend; thuis: 15 uur, gratis entree 
U kunt natuurlijk ook zelf met uw gezin gaan 
Openingstijd: van 10.30 uur tot 16.30 uur, ook op zondag (gesloten: eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag) 
De tentoonstelling is van eind november 2012 tot en met 6 januari 2013 
Dit is een mooi dagje uit, echt de moeite waard. 

 

Nicolaaskoor 

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

Gezinsvieringen  
 
De Gezinsviering op zondag 6 januari gaat niet door. De eerst volgende Gezinsvieringen wordt op zondag 3 
februari en zondag 3 maart 2013. Het Jeudkoor van de Nicolaaskerk zingt tijdens deze vieringen.  
 

Jongerenviering 
 
Elke zaterdag om 12:00 uur wordt er in de Mariakapel een Jongerenviering gehouden. Deze viering is gericht 
op jongeren, maar iedereen die zich jong voelt, is van harte welkom bij deze Eucharistieviering. Er wordt 
gebruikt gemaakt van een beamer om de misteksten te projecteren en er worden moderne lofprijzings-
liederen gezongen in het Nederlands of Engels. Na de viering is er de mogelijkheid om nog even gezellig met 
elkaar na te praten. Hier wordt volop gebruik van gemaakt en inmiddels is er een hechte groep ontstaan. 
Iedereen is van harte welkom om een keer te komen kijken! 
 

Concert Symfonisch Jeugdorkest in de Nicolaaskerk 
 
Op 25 januari aanstaande om 19.30 uur zal er een bijzonder concert plaatsvinden in de Nicolaaskerk. Hét 
Symfonisch Jeugorkest van de regio; Symfoniëtta Purmerend en omstreken, zal onder leiding van haar 
enthousiaste dirigent Coen Stuit prachtige klassieke werken van onder andere Beethoven en Saint-Saëns 
spelen.  
Het hoogtepunt van het programma is een speciaal voor de gelegenheid geschreven toneelstuk met als titel 
"De wonderbaarlijke avonturen van de Baron van Münchhausen". De in Purmerend geboren en van de 
jeugdserie Spangas bekende acteur Steef Hupkes zal de rol van de Baron vertolken. Symfoniëtta en Hupkes 
zullen het publiek samen kennis laten maken met de door prachtige muziek omlijste komische avonturen van 
de Baron.  
Een prachtige voorstelling voor jong en oud in de Nicolaaskerk!  
Voor meer informatie zie www.Symfonietta.nl. 
 

Dienstrooster Nicolaaskerk 

 
Het rooster van de diensten in de Nicolaaskerk kunt u vinden op onze website: www.rkparochiepurmerend.nl 
selecteer dan: Nicolaaskerk 
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