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Wij wensen u allen een Zalig Kerstmis toe
en Gods Zegen over het nieuwe jaar 2022.
Pastoraal team en kerkbestuur
geloofsgemeenschap
H.H. Nicolaas en Catharina Purmerend

Het eerstvolgende Spuigat kunt u verwachten op 1 februari 2022
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Gebed voor Kerstnacht
Soms maakt het geen verschil of we
onze ogen open of gesloten houden
zo donker is het in de wereld.
Heer, wilt U ons laten zien hoe groot
het verschil is tussen de nacht waarin
wij wakker liggen van angst en verdriet
en deze nacht waarin U verschijnt.
Wij bidden U: wordt geboren onder ons
en maak onszelf tot lichtbrengers in
uw naam in de nachten die komen gaan,
in de dagen van duisternis waarin wij bestaan.
(Maria de Groot)

Zalig
Kerstmis
De redactie en alle
medewerkers Spuigat.
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Pastoraal voorwoord
Gezegend zij de Heer, God die is,
die was en die komt.
Deze eerste woorden bevatten een
diepe christelijke Godsleer. God is
God die is. Ik ben die is (JHWH,
Jahwe), dat was de naam die God
aan Moses openbaarde. De God
van de Bijbel is een God van de
geschiedenis. Omdat het feit dat
God is, zich uitdrukt in zijn
werking. De God van het Oude en het Nieuwe Testament is geen passieve God. In de zogenaamde deïstische theorie van god, stelt men
God als een schepper voor. Maar die, na de wereld te hebben geschapen, haar aan haar lot heeft overgelaten en voor haar geen interesse
meer heeft. Dit idee staat heel ver af van de natuur van Gods
openbaring.
Wij verwachten het begin van het nieuwe liturgische jaar. We
beginnen het traditioneel met de Adventstijd. Hierin verschijnt nog
iets nieuws, een typisch kenmerk van de God van het christendom. De
God die is, die handelt in de geschiedenis, die interesse toont voor zijn
schepsels: die God komt naar de wereld toe. Hij zal komen aan het
einde van de tijden om de wereld te oordelen. Dat feit kan ons
misschien angst aanjagen. Maar het tweede deel van Advent doet al
die zorgen verwaaien. God komt de wereld in als een menselijke
persoon, als iemand zoals jij en ik. Meer nog Hij komt niet als een
hooggeplaatste in de maatschappij. Hij neemt de gestalte aan van een
arme, eenvoudige mens. Hij wordt uit een eenvoudige vrouw geboren
en stelt zich helemaal weerloos op tegenover de machten van deze
wereld. Sinds die tijd heeft God een naam, die niet meer zo
geheimzinnig, zo onuitspreekbaar is als die van Jahwe. Wij kennen
hem onder de naam Jeshua, of Jezus uit Nazareth. In Jezus wordt
God, Immanuel, God met ons. Zijn komst in het vlees vieren we met
Kerstmis. De Geboorte van de Heer brengt een bijzondere sfeer met
zich mee. De mensen komen bij elkaar, geven elkaar geschenken,
want Gods Geboorte brengt blijdschap aan alle mensen.
Deze vreugde wordt de laatste twee jaar best veel verstoord door de
pandemie van het coronavirus. Wij hebben moeten leren leven met
onzekerheid en min of meer ingrijpende sanitaire en maatschappelijke
maatregelen. Sommigen hadden daar wat meer, anderen wat minder
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moeite mee. Maar ik denk dat het geloof in het algemeen ons die nare
tijd beter hielp beleven.
De Geboorte van Christus is echter alleen een preludium, een
inleiding, in de ware betekenis van de menswording van Gods Zoon.
De komst van Jezus in het vlees legt het fundament voor het nog
groter geheim van onze redding. Het sfeervol feest van Kerstmis,
verbleekt bij het geheim van Pasen. Het Paasmysterie van lijden, dood
en verrijzenis van Jezus openbaren het oordeel van God over de
mensheid. “God heeft de wereld zozeer liefgehad, dat Hij zijn enige
Zoon heeft gegeven opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren zou
gaan maar eeuwig leven zou hebben”. Dit oordeel hebben we voor
ogen wanneer we de Adventstijd beginnen.
Natuurlijk heeft Pasen nooit zo’n grote commerciële betekenis
gekregen. Daarom denken veel mensen tot nu toe, dat het grootste
feest van de christenen, Kerstmis is en niet Pasen.
Zeven weken voor het Paasfeest begint het carnaval. Die traditie van
heidense oorsprong, werd door de Katholieke Kerk gekerstend. In
onze streken wordt het niet uitbundig gevierd maar in de provincies
met sterke katholieke achtergrond, zoals Brabant en Limburg kan men
echt ‘uit zijn dak gaan’. Het carnaval gaat direct aan de
Veertigdagentijd vooraf, als tijd van bezinning, eenvoud en
gematigdheid. Men kan echter een duidelijke tendens vaststellen:
men vast nauwelijks maar viert wel steeds uitbundiger het carnaval.
Wij hopen dat wij dit jaar wat meer zullen mogen dan vorig jaar,
ondanks hoge coronacijfers. Mogen we in onze gezinnen, families, en
parochie die warme sfeer van kerstvreugde en blijdschap ervaren.
Mogen we in die dagen en in ons dagelijks leven voor elkaar zijn zoals
God in Jezus, God met ons is geworden. Zalig Kerstmis en gelukkig en
voorspoedig Nieuwjaar 2022.
Kapelaan Mariusz

Ieder jaar mogen we in de
verwarring van de wereld stilstaan
bij het wonder van Kerstmis.
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Liturgische kalender 2021-2022 C-jaar
Zondag 5 december
Tweede zondag van de advent
Bekering als voorbereiding

1e lezing: Bar. 5,1-9
2e lezing: FiI. 1,3-6.8-11
Evangelie: Luc 3,1-6

Tot inzicht komen is de stap naar bekering, symbolisch
uitgedrukt in de doop in de Jordaan. Deze bekering
baant de weg naar bevrijding. Dit is in lijn met de beeldspraak van de
weg, waarbij mensen voor de keuze staan welke richting ze uitgaan:
de weg naar het leven, volgens de richtlijnen van God, of de weg naar
de dood. Waar werk gemaakt wordt van de komst van een God die er
is voor zijn volk, schept het beeld de mogelijkheid dat er ruim baan is
voor de God van bevrijding, dat ballingen terug thuiskomen, dat al wat
leeft zal zien hoe God redding brengt.
Zondag 12 december
Derde zondag van de advent

1e lezing: Sef. 3, 14-18a
2e lezing: Fil. 4,4-7
Evangelie: Luc. 3, 10-18

Verheug u

Veel van de woorden van Sefanja gaan over de toorn van God en het
komende oordeel. Vandaag heeft hij een veeloptimistischere toon. Een
menselijke koning valt weg in oorlogstijd, maar Gods koningschap
blijft, zegt hij. De toon is die van de vreugde. God heeft het volk zijn
zonden vergeven. Dat beeld verandert in een God die als een redder
en ware held het volk van zijn vijanden bevrijdt. Het volk mag zich om
deze goddelijke aanwezigheid verheugen. Ook Johannes heeft goed
nieuws. Het vreugdevolle zit erin dat hij zijn toehoorders de kans biedt
het komende oordeel te ontlopen. Eenmaal gedoopt blijken ze goed
onthouden te hebben dat het gaat om hun daden.
Zondag 19 december
Vierde zondag van de advent

1e lezing: Mich 5, 1-4a
2e lezing: Heb 10,5-10
Evangelie: Luc 1, 39-45

Blijde verwachting

Nog voor er één kind geboren is, wordt hier de goede boodschap
verkondigd. Maria en Elisabet zijn twee vrouwen die aan het begin van
deze verkondiging staan. Wordt het dan toch waar waarover de
profeet Micha droomde: dat de geboorte van een kind een einde
maakt aan onderdrukking en dreiging? Beide vrouwen zijn vol
verlangen naar de vervulling van die belofte van redding, en in hun
lichaam wordt de vervulling van deze belofte tastbaar. Allebei
verwachten ze een kind, waarvan de komst aan God zelf wordt
toegeschreven. De geboorteverhalen van hun zonen zijn aan elkaar
verwant, zoals ook hun moeders.
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Zaterdag 25 december
Kerstmis (nachtviering)

1e lezing: Jes 9, 1-3.5-6
2e lezing: Tit 2, 11-14
Evangelie: Luc 2, 1-20

Vreugde voor het hele volk

In het evangelie zien we een schildering van de heersers van de
wereld. Het woord oikoumene, een aanduiding voor heel de bewoonde
wereld, wordt gebruikt. Binnen dit wereldgebeuren zien we de fijnere
details: Jozef trekt op uit Nazaret, in Galilea, waar dit kind werd
aangekondigd, naar de geboortestad van koning David. Daar baart
Maria een zoon, haar eerste kind. Ze wikkelt Hem in doeken en legt
Hem in een kribbe. Achter deze praktische beschrijving gaan oude
betekenissen schuil. We horen er de ontferming van de Heer over de
profeet Ezechiël in doorklinken, over wie wordt verteld dat hij niet in
doeken werd gewikkeld. Verder is er sprake van een voederbak,
die ons naar de plaats van de dieren voert (Jesaja 1,3). Engelen
brengen de grote vreugde aan de herders over. Vanuit het
wereldgebeuren tot in de beslotenheid van de voederbak is dan ook
geen eindpunt bereikt, maar verbreedt het verhaal zich opnieuw, nu
tot vervulling van de belofte van de komst van de Redder, de Messias,
de Heer, die zijn volk als een Herder zal leiden.
Zaterdag 25 december
Kerstmis (dagviering)

1e lezing: Jes 52,7-10
2e lezing: Heb 1,1-6
Evangelie: Joh 1, 1-18

Een nieuw begin

Met zijn proloog geeft de evangelist Johannes in een notendop weer
wat zijn doel is met het evangelie: Jezus' ware identiteit openbaren en
de aard van zijn zending. Voor hem is Jezus het licht. Hij valt samen
met het scheppingslicht: 'Ik ben het licht van de wereld.' Johannes wil
bereiken - en daar begint hij in zijn proloog al mee - dat we gaan
geloven in de godheid van Jezus als Gods enige en geliefde Zoon.
Jezus bezit als het ware de genen van God en is waarlijk God. Voor de
schepping was Hij al bij God. God spreekt en werkt door Hem omdat
Hij permanent rust aan Gods hart. Voor de evangelist zijn Jezus'
afkomst en toekomst glashelder, maar de mens heeft vaak nog zijn
vragen.
Zondag 26 december
Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef
Geen breuk met zijn familie

1e lezing: 1 Sam 1, 20-22.24-28
2e lezing: 1 Joh 3, 1-2.21-24
Evangelie: Luc 2, 41-52

Al bij het aanbreken van zijn godsdienstige volwassenheid blijkt dat
Jezus thuishoort bij 'de dingen' (zoals de Griekse tekst zegt) en in 'het
huis' van de Vader. Zoals de jeugdige Samuël opgroeit in de tempel,
zo zoekt ook Jezus zijn oorsprong bij de Thora en de rabbijnen in
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Jeruzalem, maar Hij ervaart dit niet als een breuk met zijn wortels in
zijn gezin in Nazaret. Daarom volgt Hij dan ook getrouw zijn ouders.
Het verhaal sluit af met de opmerking dat het kind verder opgroeit
en dat zijn wijsheid toeneemt. Menselijke afkomst en goddelijke
oorsprong gaan harmonisch samen: 'Het kind groeide op, werd sterk
en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op Hem.'
Zaterdag 1 januari
Heilige Maria, Moeder van God
Naam ons tot zegen

1e lezing: Num. 6, 22-27
2e lezing: Gal. 4, 4-7
Evangelie: Luc. 2, 16-21
Dag van de vrede

Op de achtste dag komt een kind van het verbond tot zijn bestemming
door het openlijk en openbaar roepen van zijn naam. Dit is de dag van
de naamgeving van Jezus, waarin de besnijdenis haar voltooiing vindt.
Dit mensenkind, uit een vrouw geboren, onder de Wet, richt zich
volledig naar de Wet, om die te vervullen, in levenden lijve, zodat het
in eigen lijf snijdt. De Naam van de Heilige van Israël is ermee
gemoeid. Met deze Naam zal het volk gezegend worden, opgetild tot
in het licht. Dit jaar is een jaar des Heren!
Zondag 2 januari
Openbaring van de Heer

1e lezing: Jes. 60, 1-6
2e lezing: Ef. 3, 2-3a.5-6
Evangelie: Mat 2, 1-12

Licht voor de volken

Het toekomstperspectief van Jesaja zegt nadrukkelijk dat de
vreemdelingen, de heidenen welkom zijn. Hij schildert het licht
waarmee deze redding verbeeld wordt. Dat de redding zich verder
uitstrekt dan tot Gods volk Israël is duidelijk: kamelen, dromedarissen
van Midjan, Efa en Seba, met goud en wierook overladen, verkondigen
de lof van de Heer. Het beeld van dit schitterend herstel van Gods volk
en de glorie over de volkeren komt ook tot uiting in het evangelie. Ook
daar gaat het over macht en rijkdom, over koningen en Jeruzalem.
Ook daar straalt licht in de duisternis in de vorm van een ster die is
opgegaan en die magiërs uit het Oosten naar het kind Jezus in
8etlehem brengt. En er is sprake van een multiculturele setting, met
een teken van de hemel, gezien door vreemde magiërs, een ster als
teken van Koninklijke macht.
1e lezing: Jes 40, 1-5.9-11
2e lezing: Tit 2, 11-14; 3,4-7
Evangelie: Luc 3, 15-16.21-22

Zondag 9 januari
Doop van de Heer
Jezus en Johannes

Als vanzelfsprekend nemen we aan dat Jezus gedoopt wordt door
Johannes de Doper, maar Lucas vermeldt dat niet. Voordat Jezus gedoopt wordt, is de Doper immers door Herodes gevangengezet. Johannes de Doper heeft het volk voorgehouden dat hij met water doopt,
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maar dat er 'iemand' zal komen 'die meer vermag' dan hij en 'met de
heilige Geest en met vuur zal dopen'. Daarin zit het sterkere van Jezus
ten opzichte van Johannes. Is de doop met water al een reiniging, die
met de heilige Geest en vuur is een grondige reiniging. Daardoor is
Gods vernieuwingswerk in Jezus nog radicaler dan in de doop van Johannes. Door het vuur wordt aan de vuilheid van het kwaad een einde
gemaakt en de Geest inspireert, vernieuwt en spoort aan.
Zondag 16 januari
Tweede zondag door het jaar
(vandaag begint de Week van gebed
voor de eenheid van de christenen)

1e lezing: Jes 62, 1-5
2e lezing: 1 Kor 12, 4-11
Evangelie: Joh 2, 1-12

Wijn, een messiaanse gave

Wijn staat voor vreugde, overvloed en volheid. Wijn is ook een
bruiloftsdrank. Dat er geen wijn (meer) was op de bruiloft in Kana,
betekent dus dat het feest geen doorgang kon vinden. De wijn was
niet alleen nodig ter verhoging van de feestvreugde, wijn was de
feestvreugde zelf en Jezus zorgde daarvoor. De omvorming van water
naar wijn duidt op het bij de leerlingen ontluikende en allengs
groeiende besef van de betekenis van Jezus. Jezus is niet de
bruidegom in dit verhaal. Hij is de wijn, de messiaanse gave van
vreugde en volheid. 'Van zijn overvloed hebben wij allen ontvangen,
genade op genade' (Johannes 1,16).
Zondag 23 januari
Derde zondag door het jaar
(vandaag eindigt de Week van gebed
voor de eenheid van de christenen)

Zondag van het Woord van God

1e lezing: Neh 8, 2-4a.5-6.8-10
2e lezing: 1 Kor 12,12-30
Evangelie: Luc 1,1-4; 4,14-21

Woord van de Heer De Schrift lezen is de Schrift leren, de Schrift leren
is de Schrift lezen. Lucas verzekert Theofilus ervan dat zijn verhaal
getrouw zal zijn aan wat hem door de 'dienaren van het Woord'
overgeleverd is. Lucas 4,16-21 speelt zich af in het begin van Jezus'
openbare optreden in Galilea als leraar in de synagogen. De synagoge
is de plaats waar de gemeenschap op sabbat samenkomt om te lezen
en te leren uit de Schrift. Wat leert de Schrift? Daar willen Jezus'
plaatsgenoten in de synagoge graag meer over horen. Jezus leert hun
dat zij de woorden van Jesaja op deze dag in hun midden in vervulling
hebben zien gaan. Wat hiermee precies wordt bedoeld, dat zal in de
loop van het evangelie ontvouwd worden.
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Zondag 30 januari
Vierde zondag door het jaar

1e lezing: Jer 1, 4-5.17-19
2e lezing: 1 Kor 12,31 -13, 13
Evangelie: Luc 4, 21-30

Een moeilijke opdracht

Jeremia wordt door God tot profeet geroepen. Hij krijgt geen
gemakkelijke opdracht. Hij moet oorlog en verwoesting aankondigen.
Conflicten zijn dan ook onvermijdelijk. Jeremia krijgt de opdracht niet
bang te zijn en te blijven bij zijn boodschap. God zelf zal hem bijstaan
en redden, belooft Hij. Zo gebeurt het ook: verderop in het boek
wordt Jeremia herhaaldelijk bedreigd, vervolgd en opgesloten, maar
door zijn eigen antwoorden of door het ingrijpen van anderen wordt
hij steeds uit zijn benarde situatie bevrijd. Totdat hij uiteindelijk, tot
zijn verdriet, gelijk krijgt wanneer Jeruzalem wordt ingenomen en
verwoest. Zo is Jeremia een voorbeeld van een mens die vasthoudt
aan zijn boodschap en aan zijn Godsvertrouwen, ondanks alle
tegenstand.

Kerstkind
De vreugde van de wereld
is zo groot als de vreugde
van dit ene kind
dat vrolijk lacht en speelt en vandaag de Zon in Zijn ogen
met mij heeft gedeeld.
Oeke Kruythof
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Bericht van de penningmeesters begroting 2022
Beste parochianen,
Bij het opstellen van de begroting voor
het jaar 2022 ben ik er van uitgegaan
dat de coronapandemie niet nog een
jaar beperkingen zal brengen.
De collectegelden zijn dus volledig
begroot.
Onze ervaring over het jaar 2020 en
2021 is, dat veel parochianen het verlies aan collectegelden goed maken
door extra giften per bank over te maken.
Daarvoor wil ik u hartelijk danken!
Verwacht wordt dat de kerk van Landsmeer in 2022 wordt verkocht.
De kosten van het onroerend goed blijven een groot deel uitmaken
van de totale kosten. De begrote kosten zijn noodzakelijk.
Als parochie moeten we wel voor onderhoud zorgdragen.
Hetzelfde is van toepassing voor de persoonskosten, pastorale kosten
en kosten van de eredienst. Dit zijn als het ware kosten van het
onderhoud van ons geloof.
Het nadelige saldo over het jaar 2022 is begroot op 43.135 Euro.
In het overzicht kunt u de kostenberekening zien t.o.v. de begroting
van 2021 en de werkelijke kosten van 2020.
Bij de opbrengsten is de bijdrage van de parochianen iets hoger
begroot over 2022 t.o.v. 2021. Dit baseer ik op de positieve signalen
van de Actie Kerkbalans 2021, waarbij de penningmeesters van de
geloofsgemeenschappen een lichte verhoging van de Actie Kerkbalans
signaleren.
In 2020 waren deze inkomsten lager, maar toen waren door de
lockdown de collectegelden, stipendia en kaarsengeld ongeveer
gehalveerd.
Graag doe ik op u een beroep om uw parochie financieel te blijven
ondersteunen.
Hartelijk dank!
Namens de penningmeesters van de geloofsgemeenschappen,
Hans Karels.
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overzicht kostenberekening.
Begroting

Begroting

Resultaat

2022

2021

2020

Persoonskosten

173.600

191.125

172.287

Kosten kerkelijke gebouwen

128.000

135.290

106.076

42.100

34.600

46.913

LASTEN

Kosten overig onroerend goed
Kosten beleggingen

335

Rente van schulden

3.000

3.000

2.150

Kosten eredienst

20.200

20.000

11.910

Kosten pastoraal

17.500

12.500

6.114

Verplichte en vrijwillige bijdragen

57.435

71.435

62.535

Beheerskosten

37.800

37.400

44.506

479.635

505.350

452.826

Bijdragen parochianen

301.500

290.500

273.728

Opbrengst uit bezittingen/beleggingen

135.000

125.500

121.047

Totaal lasten
BATEN

Incidentele baten

6.939

Totaal baten

436.500

416.000

401.714

Nadelig saldo

43.135

89.350

51.112

Vervoerdienst
Voor iedereen die graag naar de kerk wil maar
niet meer zo zeker in het hoofd of op de benen
staat.
Door de samenwerking met de andere
geloofsgemeenschappen is deze behoefte
genoemd en gestalte gegeven.
Wie er gebruik van wil maken, belt met
Frank de Wit telf.: 06 - 55 34 66 11
13

Coronaregels:
10 november 2021 is er een nieuw protocol
voor de RK kerk verschenen naar aanleiding
van de laatste verscherpingen van de overheid
betreffend het coronavirus.
De Nederlandse bisschoppen vragen om een
aantal corona maatregelen die eerder al
golden opnieuw toe te passen in de R.K. Kerk.
En deze zijn:
- De anderhalve meter afstand maatregel en
het mondkapje wordt opnieuw ingevoerd.
- Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke
bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een
mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de
ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
- Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne,
ventilatie en thuisblijven bij klachten.
Zingen:
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan.
Overige regels:
De meldingsplicht is vervallen.
Collecte: na de viering.
Alvorens de communie te ontvangen de handen weer ontsmetten.
De communie wordt uitgedeeld zonder de pincet achter het
spatscherm.
- Geen koffie na de viering.
- Geen fysieke vredeswens.
-

De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere
aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.
Verder wil ik iedereen danken voor zijn/haar medewerking en de
goede verstandhouding die er heerst in al onze
geloofsgemeenschappen.
Pastoor Marcelo.

Vierde advent
Waar zoveel hoop brandt,
zal God aanwezig zijn.
En het donker wordt licht.
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Vanuit het overleg
Nicolaasteam (NT)
(AB) Collectes
Onder leiding van het Bisdom Haarlem-Amsterdam kennen wij een
tweetal soorten collectes.
Dat betreft enerzijds het soort
A-Collectes, die als hoofdcollectes (tijdens de vieringen) en anderzijds
het soort
B-Collectes die in onze Geloofsgemeenschappen als ‘Deur’collectes
(dus ‘extra’) worden georganiseerd.
Dat resulteert dan ‘soms’ in twee collectes op dezelfde dag.
Vooral het ‘soms’ is van kracht op aandringen van onze Pastoor
Marcelo Salão Rocha.
Zodoende kennen wij tegenwoordig ook een tweetal Deurcollectes.
De ene betreft een B-colllecte in de 40-dagentijd en de andere een
Deurcollecte in de Adventstijd.
Maar
Het tweetal genoemde Deurcollectes is gebaseerd op in deze twee
periodes bisdombreed uitgekozen speciale doelstellingen.
Echter; financiële belangen voor de Parochie kunnen het incidenteel
noodzakelijk maken dat een enkele A-collecte in de toekomst het
karakter kan krijgen als Deurcollecte aan te kondigen, zodat de
basisdoelstelling van het collecteren voor de eigen
Geloofsgemeenschap voldoende aandacht kan krijgen zodoende ook
behouden.
Irene Rutte en Henk Dinkgreve (secretaris)
(0299) 46 12 57 / 06 20 86 32 12

De mensheid is één grote enorme familie.
Dit wordt bewezen door wat we met
Kerstmis voelen in ons hart.
Paus Johannes XXΙΙΙ
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HOERA, het is feest
Sint Nicolaas komt naar de Nicolaaskerk van Purmerend
Sint Nicolaas heeft ons via whatsApp het volgende laten weten:
Beste kinderen, vaders en moeders, opa’s
en oma’s en anderen. Het heeft lang
geduurd, maar nu is het zover. Zoals jullie
allemaal weten, moesten we in de
afgelopen periode zoveel mogelijk thuis
blijven of met een mondkapje de
boodschappen doen; ook Sint Nicolaas !!
Het viel niet mee om op mijn baard zo’n
mondkapje te dragen. En wat erger was:
ik mocht geen mensen meer bezoeken.
Gelukkig is dat in Nederland nu voorbij en
staat voor mij nu het sein op groen om al
die kinderen op te zoeken die mij in al die
tijd hebben moeten missen. Daarom gaan
we er een feest van maken.
Speciaal op de dag van het Sinterklaasfeest kom ik, Sint Nicolaas,
naar jullie kerk toe. Ja, de kerk in Purmerend die naar mij vernoemd
is. En die moeten we in ere houden.
Wat mij ook ter ore is gekomen is het live-streamen. Een team van
technici zend elke week de kerkdienst uit vanuit de Nicolaaskerk.
Geweldig toch om in beeld te komen met Sint Nicolaas.
Dus nodig ik alle kinderen uit om naar de Nicolaaskerk toe te komen:
eerst om mee te doen met de kinderwoorddienst en om daarna
Sint Nicolaas te ontmoeten. Laat je vader of moeder even weten of je
komt en schrijf iets over jezelf.
Waar:
Nicolaaskerk – Kaasmarkt 15
Wanneer: zondag 5 december 2021 om 10 uur
Opgave: Diaken Marcel Kaaijk
Mail: m.kaaijk@chello.nl of bel: 06-20973992
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
want we zitten allemaal even recht
Misschien heeft U nog even tijd
voordat U weer naar Spanje rijdt
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DE CIRKEL IS ROND . . .
Het is al weer zo’n drieënzeventig jaar
geleden, dat ik naar Uden trok of misschien
wel door mijn moeder werd gebracht na
toelatingsexamen te hebben gedaan voor
het college (Gymnasium) van de
Kruisheren. Vraag me niet wat mijn
motivatie was. Het was een geheel andere
tijd, maar de keuze die ik toen maakte
kreeg later pas in de praktijk van het
pastoraat echt inhoud. De keuze voor Uden
was ingegeven door een van de paters van
de Jezuitenparochie met de kerk aan het
Keizer Karelplein in Nijmegen waartoe wij
als gezin behoorden. Het was een vrij
college zoals het toen werd genoemd en je
kon na het beëindigen van de studie vrij
gaan en staan waar je wilde. Bovendien was het voor ons gezin
financieel op te brengen. Mijn vader was machinist bij het spoortje,
maar helaas in 1944 getroffen door een granaatscherf. Mijn beide
oudere zussen waren na de Mulo al aan het werk.
Drieënzeventig jaar later
Zoals inmiddels wel begrepen zal zijn ben ik toch bij de Kruisheren
gebleven. Het gaf me naast de beschouwende kant van het
gemeenschapsleven ook de kans de actieve kant in mij te ontplooien.
Na mijn wijding in 1961 volgde ik nog het vierde jaar theologie. Mijn
voorkeur ging uit naar het parochiepastoraat hier in Nederland of
elders in de missiegebieden van de Kruisheren.
Na een vijfde jaar theologiestudie in Nijmegen en tegelijk stage in een
Nijmeegse parochie, werd mij gevraagd te gaan werken in een van de
parochies in Nederland, die de Kuisheren hadden ‘geadopteerd’ omdat
de bisdommen te weinig eigen priesters (Wereldheren werden ze
genoemd en wij de religieuzen) hadden voor hun parochies. Het werd
Rotterdam-Zuid.
Verder in vogelvlucht: Na zo’n elf jaar Rotterdam werd het
Amsterdam-Geuzenveld. Het tekort aan pastores (priesters en
pastoraal werk(st)ers) diende zich toen al aan. De Kruisheren hadden
inmiddels alle parochies weer teruggegeven aan de Bisdommen ook
bij gebrek aan mensen om dezelfde redenen: Er was nauwelijks
aanwas. Ik solliciteerde bij het toen nog Bisdom Haarlem (nu dus
Haarlem-Amsterdam) en kwam terecht in Purmerend, een levendige
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parochie met twee kerken: De Nicolaaskerk en de Taborkerk. Deze
laatste bood al onderdak aan zowel de Gereformeerde en Hervormde
als de Katholieke kerk, wat natuurlijk al heel sterk uitnodigde tot
oecumene.
Inmiddels was in de Purmer-Noord al gestart met één Oecumenische
Gemeenschap en één eigen onderkomen voor alle gezindten. Eerst
nog in een gemeenschapshuis, later in een oecumenische school en
uiteindelijk een eigen kerkruimte DE DOORTOCHT. Samen met de
Dominee heb ik wel zo’n tien jaar de kar daar mogen trekken, gingen
we samen op huisbezoek, Oecumenische Raad, gespreksgroepen,
voorbereiding op de Eerste maal deelnemen aan de ‘Viering van
Woord en Tafel’ en het Vormsel, de jeugd etc. etc. Een prachtige tijd.
Het werd door de Katholieke Kerk aanvankelijk jaren toegestaan zoals
vele oecumenische gemeenschappen van die tijd, maar helaas bijna
allemaal om verschillende redenen, die ik hier maar niet allemaal uit
de doeken zal doen, helaas beëindigd.
De laatste ‘statie’ werd de Schermer en omgeving, waaronder Ursem,
Schermerhorn en Zuidschermer. Het werden de zogenaamde Z.U.S.parochies en samen met Henny De Lannée ook weer een mooie tijd
gehad. Na zo’n tiental jaren, ik was toen bijna zeventig, heb ik officieel
bij het Bisdom aangegeven dat het zo langzamerhand welletjes was,
maar vrijwillig nog wel wat door wilde gaan. Ik verliet de pastorie in
Schermerhorn waar nu de ‘Pinksterblom’ staat en met het geld ervan
kon onze kerk mooi aangepast worden aan de eisen van de tijd. Zelf
verhuisde ik naar de Noordervaart 30 en heb daar nog zestien jaar
van genoten en ook weer een prachtige tijd gehad. Maar de jaartjes
gaan tellen en er werd mij een appartementje (studio) aangeboden,
jawel, u raadt het al, in Uden. Naast het college stond de kapel en
daarnaast het klooster van de Kruisheren, inmiddels verkocht aan
‘Brabant Wonen’. Die verbouwde het tot een stuk of zestien studio’s.
Gezien mijn leeftijd (ruim 86) en het feit dat ik reeds verschillende
malen werd ‘geplaagd’ met tumoren in darm en long – het gaat op dit
moment verder best wel goed en de doktoren zijn zeer tevreden en ik
dus ook – beschouw ik het toch wel als waarschuwing en heb ik dit
aanbod na zesentwintig jaar met pijn in het hart naar de Schermer
e.o. en onze parochies geaccepteerd, daarmee ook wat meer
verzekerd van zorg als dat nodig zou zijn. Hoewel ik me nog best in
staat voel het een en ander te doen, krijg ik misschien wel de tijd om
dat in dit geval in Uden te kunnen waarmaken en is het cirkeltje rond.
Langs deze weg wil ik allen bedanken, die er voor mij waren. Mijn
collega’s en allen die zich samen met het pastoresteam,
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parochiebesturen en heel veel vrijwilligers hebben ingezet voor onze
parochies. Ook hier heb ik weer een fantastische tijd gehad en veel
vriendschap en liefde mogen ondervinden. En al vertrek ik in januari
naar het Brabantse land, ik neem jullie allemaal mee in mijn
herinnering en zal er nog menigmaal aan terugdenken. Bovendien ook
altijd welkom in Uden, Lieve Vrouwenplein 5401 AS.
Denk niet meer dat ik een vaste telefoon neem, maar u kunt mij altijd
bereiken onder het nummer: 06 51 54 19 09.
Nogmaals hartelijk dank voor alles wat ik van jullie geleerd, geleefd en
genoten heb!

Hier begon het in 1948

Hier ga ik nu heen!
College van het H. Kruis Nr. 4 Uden
Hans Nieuwkamp

Namens de redactie Spuigat wensen wij Hans nog vele mooie
gezonde jaren toe in het Brabandse land.

Hoe mooi kan de winter zijn…

Ik heb de bladeren opgeveegd
de straat is schoon
de boom helemaal kaal

voor mijn oog ontvouwt zich
nu het naakte takkennet
een fascinerend spel van
een oneindig aantal twijgjes
over door en langs elkaar heen
zij krijgen nu de kans
dit is hun seizoen
hoe mooi kan de winter zijn…
Oeke Kruythof
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VANUIT HET BESTUUR MMVG

Wij overleggen elke tweede dinsdag van de maand. Dan spreken we
over een groot aantal onderwerpen, zoals onze gebouwen, financiële
aspecten, maar ook over pastorale en diaconale zaken. Kerstmis staat
voor de deur en dat is een periode van hoop en nieuw leven. Maar ook
van gezelligheid en samenzijn. Ieder jaar staan we weer stil bij de
geboorte van Jezus en de hoop die Hij ons geeft. Laten we dat ook dit
jaar doen en proberen samen te bouwen aan onze parochie.
Verder:
In alle dorpen van onze parochie is er eens per maand géén viering. U
weet, dit is in verband met de schaarse aan voorgangers. We krijgen
het rooster niet meer rond. Maar.. u mag altijd doorgeven als u
vervoer nodig heeft naar de Nicolaaskerk in Purmerend waar elke
zondag om 10 uur een eucharistieviering is. Er ligt achter in uw kerk
een intekenlijst voor vervoer, zo niet dan kunt u een van de
bestuursleden aanspreken. Dan wordt vervoer voor u geregeld.
De verkoop van het kerkgebouw “de Schaapskooi” in Landsmeer is al
in een gevorderd stadium. Biedingen zijn gedaan via de notaris en aan
de hand van de biedingen heeft de geloofsgemeenschap Landsmeer
een keuze gemaakt voor een koper. Er wordt nog steeds
onder-handeld maar het ziet er naar uit dat het kerkgebouw medio
2022 niet meer in gebruik zal zijn voor de eredienst.
In De Rijp heeft het kerkgebouw een grote onderhoudsbeurt
ondergaan. E.e.a. was dringend nodig. De werkzaamheden zijn
voorspoedig verlopen en afgerond.
Alle koren van onze parochie zijn met elkaar in gesprek. Het is de
bedoeling dat er een soort projectkoor wordt samengesteld voor de
gehele parochie.
Eerste Heilige Communie en Vormsel.
Donderdag 18 november was de eerste bijeenkomst voor de ouders
van de communicantjes. Het was een kennismakingsavond. Voor het
Vormselproject is het nog steeds mogelijk uw kind aan te melden.
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Ook daarmee hopen we binnenkort van start te kunnen gaan.
Voor meer informatie en/of aanmelden, kunt u mailen naar:
parochiemariamoedervangod@outlook.com
Geloofsapp
Er is een groepsapp aangemaakt waar regelmatig een boodschap
vanuit onze parochie op verschijnt. Wie aan deze app toegevoegd wil
worden kan zich aanmelden via mmgmobiel.nl

‘Blijf hun namen noemen’

Geen kind is zo aanwezig

Op 12 december 2021,
Wereldlichtjesdag, staan we stil
bij onze overleden kinderen die we
meedragen in ons hart en in
verbondenheid in het licht zetten.
Jaarlijks, op elke tweede zondag
in december, wordt
Wereldlichtjesdag’ gehouden.

als een kind dat wordt gemist.

Op deze dag, om 19.00 uur ‘s avonds, steken mensen over de hele aarde kaarsjes aan ter nagedachtenis aan, op welke wijze dan ook, overleden kinderen.
De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind
verloren hebben, en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent
met je verdriet.
Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag
ieder uur ergens op de wereld kaarsen worden aangestoken voor een
overleden kind.
Meer informatie vindt u op:

https://wereldlichtjesdag-purmerend.nl/

Kerstavond
Een Kind ons gegeven als geen ander een Kind als teken van
Verzoening tussen God en mensen een Kind als geen ander
een Kind waarin God de wereld omarmt en kust.
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO
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19 december Kerkdienst Kwadijk, aanvang 10.30 uur
4de zondag van de advent
Wij hopen dit jaar in het kerkje van
Kwadijk weer een Eucharistieviering te
houden.
Dit is al jaren een goede traditie,
welke nog stamt uit de tijd dat de
wijkraden nog heel actief waren.
De Katholieke geloofsgemeenschap
wordt kleiner. Een deel van de oudere
parochianen binnen Kwadijk zijn ons
ontvallen. Toch zijn er nog veel
mensen die het heel fijn vinden om zo
vlak voor de kerstdagen, in de advent,
een Eucharistie viering in onze mooie
kerk bij te wonen.
Kerkje Kwadijk

Het was heel jammer dat de viering,
wegens Corona, vorig jaar niet door
kon gaan. Ook dit jaar is het nog niet zeker. Als de maatregelen
vanuit de overheid nog meer verscherpt worden is het helaas niet
mogelijk een Eucharistieviering in Kwadijk te houden.
Laten we er met zijn allen voor bidden dat de komende weken het
aantal besmette mensen en ziekenhuis opnamen in een rap tempo
afnemen.
Dan zien wij U graag op 19 december om 10.30 uur in Kwadijk.
Indien U problemen heeft met vervoer kunt U bellen naar;
06-31790441 (Trudy Milatz)
Deken Ambro Bakker SMR, zal voorgaan in deze Eucharistie viering.
Hans en Ina Mijnen zijn bereid gevonden om de dienst een extra
dimensie te geven met hun mooie zangstemmen, onder de bezielende
leiding van organist Dick Scharn.

In een

geboren ...
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Wat betekent de advent voor ons?

Bruin

Paars

Rood

De advent is een periode van 'verwachten’
en niet louter van wachten.
Wachten doe je op de bus, aan de kassa.
Een kind 'verwacht' je! Het nieuwe leven is in aantocht.
Het vergt een ganse periode van intense voorbereiding
om dit nieuwe leven kansen te geven in onze wereld.
Je maakt tijd vrij, je maakt de kamer klaar.
je droomt over een mooie toekomst.
Kortom. in die voorbereidingsperiode staat alles in het licht
van dit nieuwe leven
Advent. ..
= dromen van een mooie toekomst voor God in deze wereld,
= al het mogelijke doen
om God in ons leven te laten geboren worden,
om Hem in onze wereld levenskansen te geven.
Advent = TIJD VRIJMAKEN VOOR GOD
BIDDEN BIJ DE ADVENTSKRANS
Groene takken die niet vergaan in de wintertijd.
Een Christen blijft hopen dat alle kwaad rondom ons
niet het laatste woord heeft in deze wereld,
maar wel onze God van Liefde.
Gebed: Heer onze God, wij mogen geloven
dat Gij ons niet in de steek laat.
Zelfs als wij bij onszelf en rondom ons
zoveel zwakheid en ontrouw zien,
dan nog, God, zijt Gij aanwezig
met Uw vergevend gebaar,
met Uw reddende hand,
met Uw hoopvol woord.
Geef dat wij het nooit opgeven,
en blijven geloven dat Gij daar zijt
waar mensen elkaar steunen en vooruit helpen.
Amen.
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Wit

Vier kaarsen vier kleuren: Elke week één vlam meer, door hoopvolle
mensen ontstoken.
De bruine kleur (kaars 1) heeft de kleur van de aarde.
De aarde is ons door God gegeven om erop te leven.
Maken wij onze aarde bewoonbaar voor elkaar?
Delen wij de aardse goederen met alle mensen?
Gebed: Heer God,
Gij hebt ons de aarde in handen gegeven
om ze bewoonbaar te maken voor iedereen.
Geef ons een liefhebbend hart en vrijgevige handen,
om zo het brood te delen met alle mensen,
zodat niemand van honger sterft.
Leer ons aandacht en zorg te hebben
voor de armsten het eerst.
Leer ons de aarde zo beheren dat zij ook morgen,
voor hen die na ons komen,
nog bewoonbaar is.
Amen.
De paarse kaars (kaars 2) heeft de kleur van de boete.
Waar mensen samenleven, daar worden er fouten gemaakt.
Zijn wij ons bewust van ons kwaad?
Durven wij om vergeving vragen?
Kunnen wij vergeving schenken?
Gebed: Heer God,
het kwaad dat ik bedreef
blijft mij achtervolgen.
Hoe ik het ook wil goedpraten,
een drukkend gevoel van schuld
blijft op mij wegen.
Eerst als ik mijn onmacht
aan U uit handen heb gegeven,
vind ik troost bij U.
God, kom mijn onmacht te hulp.
Amen.
De rode kaars (kaars 3) heeft de kleur van de liefde.
Zonder liefde kan een mens niet leven.
Is onze liefde 'echt' en 'gevend' genoeg?
Is onze liefde 'wereldwijd' voelbaar?
Laten wij ons inspireren door de liefde van Jezus,
die zin geeft aan ons leven ?
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Gebed: Heer God,
Gij hebt de mensen zo gemaakt
dat zij uit liefde geboren worden.
Zonder liefde kan een mens niet leven.
Gij zijt de bron van alle liefde.
Kom onze liefdeloosheid te hulp.
God, als wij liefde ervaren
maakt dit ons leven veel mooier.
Maak ons liefdesbekwaam
om samen met anderen
de weg te gaan
die Jezus ons is voorgegaan.
Amen.
De witte kaars (kaars 4) heeft de kleur van het licht.
De witte kaars brengt wit licht in de donkere wintertijd.
Ze brengt ook warm licht in onze soms ingewikkelde wereld.
Geloven wij dat Jezus licht brengt in de duisternis?
Kunnen wij licht uitstralen voor ontmoedigde mensen?
Kunnen anderen aan ons zien dat wij Kerstmis beleven
als het feest van 'God-In-ons-mldden’ ?
Gebed: Heer God, wat is een mens voor wie de vriendschap
verduisterd wordt door eenzaamheid?
Wat is een huis, waar de een voor de ander
geen zorg, geen hart meer heeft ?
Wat is een mens nog waard als eigenliefde voorop
staat, en de zorg voor mekaar ontbreekt ?
Wat is een land waar ik zucht en hebzucht
vanzelfsprekender zijn dan zorg voor medemensen ?
Onbewoonbaar is zo'n wereld!
Maar ... God, zo kan het niet bedoeld zijn,
en zo zal het niet blijven.
Help ons te leven naar het voorbeeld van Jezus
die voor ons het licht is in de duisternis.
Amen.
Advent = TIJD VRIJMAKEN VOOR MENSEN
AANDACHT VOOR WELZIJNSZORG
= aandacht krijgen voor die mensen
= die niet meekunnen in onze maatschappij.
= die zich in onze welvaartsmaatschappij niet goed voelen.
= die geen wel-zijn kennen.
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Ook in ons land leven mensen onder de armoedegrens en kunnen niet
menswaardig leven. Ze moeten elke dag vechten om te over-leven.
Denk maar aan analfabeten, daklozen, bestaanonzekeren,
vreemdelingen ...

Overgenomen van: SJKI Pastorale dienst

Iedere twee minuten overlijdt een moeder
Tijdens de adventsperiode – de
periode van vier weken
voorafgaand aan Kerstmis vragen we via de Adventsactie
aandacht voor de hoop. Hoop op
de komst van het Licht. Hoop op
een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat
op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is
nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die
met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge
kinderen
In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij
moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten
opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare
groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie
steunt dit jaar vier projecten:
1. Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbawe
2. Zorg tijdens de zwangerschgap in de Gazastrook
3. Extra zorg voor kinderen in El salvador
4. Verbetering van de geboortegolf in Somalië
die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind
rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.
Wilt u een van deze projecten steunen?
Uw bijdrage is enorm welkom.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
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Beste mensen
De inzamelingsactie voor de
verwarmingsketel in de boardingschool
St. Joseph verloopt hartverwarmend.
Mede dankzij uw steun en onze
toezegging om de ontbrekende € 1500
over te kunnen maken heeft de Caritas
ter plekke de ketel reeds laten plaatsen.
Voor hen dus geen koud gebouw en een warme Kerst. In het volgende
Spuigat zal de totale opbrengst worden vermeld.
Ook dit jaar is het weer mogelijk een kerststuk bij onze Stichting te
bestellen. De opbrengst daarvan komt geheel ten goede aan de
kinderen in Bosnië.
Vanwege het Coronavirus ziet de wereld er geheel anders uit.
Eenieder van ons heeft er mee te maken. In Nederland is het al lastig
en soms zelfs zwaar. Ook voor de mensen in Bosnië valt het niet mee.
Graag willen wij aan deze Kerstactie iets extra´s toevoegen. U kunt een
Kerststuk tegen gereduceerd tarief cadeau doen aan iemand.
Wij kunnen dat dan bezorgen bij degene die u wilt verrassen in deze
donkere coronadagen.
Natuurlijk kunt u het ook zelf bezorgen als u dat liever wilt.
Prijzen:
Groot luxe stuk € 20,- (u kunt voorkeurskleur aangeven)
Standaard formaat € 15,Stuk wat u cadeau wilt geven € 13,Bezorgen doen wij in de regio Purmerend, Beemster,
Edam en Volendam
Betaling kan via het rekeningnummer van de
Stichting.
Bij voorkeur opgeven via de mail met vermelding van
uw naam, adres en telefoonnummer.
U wordt dan benaderd over het tijdstip van bezorging.
Uiteraard houden wij bij het bezorgen rekening met de Coronaregels.
Stichting Bouwen aan Banja Luka inamijnen@gmail.com voor bestelling
of vragen. Bestellen kan tot het weekend van 12 december.
0299 437662
Bankrekeningnummer Stichting: NL52 INGB 0005 3792 86
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Woordelijk
24 december
Ieder van ons wordt geroepen
door Uw stem van binnenuit
tot juist déze unieke mens.
Geef mij de innerlijke stilte
om te luisteren naar die stem.
Geef mij het inzicht mijn
roeping te verstaan en de
moed en het vertrouwen om
te zeggen:
"Hier ben ik".

25 december

26 december
Heer,
vandaag gedenken wij Stefanus,
de eerste martelaar.
Hij was door Uw leerlingen als
helper uitgekozen voor de
ondersteuning aan de armen.
Toen hij gestenigd werd
zag hij Uw hemel open.
Laat ons naar Uw woord onze
naasten niet vergeten die
het met veel minder
moeten stellen dan wij.
Moge door onze daden dat
Koninkrijk der Hemelen nu al
een beetje meer zichtbaar worden.

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO
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Vrede op aarde...
de wens van een kind
dat ge uw naasten bemind
In bijna 2000 jaar
werd het niet waar.
Waarom mensen van goede wil
houden we ons stil.
Wordt alleen maar verteld
over oorlog en geweld
Vrede op aarde...
beginnen we privé
dan kan ik er ook wat mee.
In mijn huis en mijn straat
op mijn werk met mijn maat
of ik blank ben of zwart
Vrede op aarde...
begint in mijn hart.

KBO-Kerstmiddagviering
Dinsdag 21 december 2021
ONDER VOORBEHOUD !!!
Onze Kerstviering wordt dit jaar gehouden op dinsdag 21 december
a.s. in de Taborkerk Maasstraat 2 – Purmerend.
Zaal Open 12.00 u. Aanvang 12.30 u.
Eigen Bijdrage €.10.— te betalen bij de entree. Graag Gepast!!!
Na de opening krijgen wij een Kerstlunch
aangeboden, welk ons zeer zeker te goed
zal doen en komen, dan alvast in
Kerstsfeer, met medewerking van het
St. Celiakoor, die deze middag voor de
musicale omlijsting zorgt met mooie Kerstliederen.
U kunt alles volgen via het
St. Ceciliakoor
programmaboekje, dat u wordt
o.l.v. Mirjam Boers
aangeboden.
Wij hopen, dat u zult meezingen met de bekende Kerstliedjes.
Als u van plan bent om deze mooie Kerstmiddagviering mee wilt
maken, zijn er een paar regels aan verbonden.
 U moet zich aanmelden vòòr 10 december a.s. bij:
Tiny Glandorf-Ruiter tel.0299 - 42.16.15 of bij
Lina Nijkamp-Jonk
tel.0299-42.77.74 en lid zijn van onze
KBO-afdeling.
 Een mondkapje is verplicht en mag u afdoen, als u op uw plaats zit.
 U moet gevaccineerd zijn en in het bezit zijn van de QR code of
geldig vaccinatietestbewijs.
Heeft u nog gèèn QR-code, dan kunt u deze afhalen bij het
Gemeentehuis.
Wij hopen, dat u zich aan de regels houdt, omdat wij ook door de
overheid gecontroleerd kunnen worden op basis van steekproeven.
Ondanks alle voorzorgregels en opdrachten hopen wij op een gezellige
en sfeervolle Kerstmiddagviering. U als lid bent van harte uitgenodigd.
Vanaf deze plaats wensen wij u een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig
en Gezond Nieuwjaar toe en hopen en vertrouwen u weer te mogen
begroeten in 2022 op onze KBO- Ledenbijeenkomsten.
Wil van Groeningen PR.
Wij zijn nog steeds op zoek naar bezorgers voor ons KBO-Magazine.
U kunt zich opgeven bij Wil van Groeningen telfoon 06 - 30 46 89 72.
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Heilige van de maand 28 december
De Onnozele kinderen
‘Onnozel’ betekent in deze context ‘onschuldig’, of
‘nog niet tot de jaren van het verstand gekomen’.
Van de wijzen uit het oosten hoorde koning
Herodes dat er een koningskind geboren zou zijn in
zijn land. Uit angst voor zijn positie liet hij alle
jongetjes van onder de twee jaar in Bethlehem en
omgeving vermoorden, aldus Matteüs 2. Historisch
gesproken zijn er geen aanwijzingen dat een
dergelijke slachtpartij ooit heeft plaatsgevonden.
Wel is het zeker dat Herodes heel wat mensenlevens
op zijn geweten heeft; zo liet hij velen van zijn
naaste familieleden ombrengen uit angst dat zij zich
van zijn troon zouden meester maken.
Sinds de 5e eeuw hebben de christenen de omgebrachte jongetjes van
Bethlehem als de eerste martelaren beschouwd; zij werden immers
gedood omwille van Christus. Volgens de Griekse traditie waren het er
wel veertienduizend, volgens de Syrische ging het om
vierenzestigduizend kinderen. Middeleeuwse bronnen spreken - op
basis van Openbaring 14 - van honderdvierenveertigduizend.
De onnozele kinderen worden vereerd als beschermheiligen van kinderen en meer in het bijzonder van kinderen in gevaar, en daarom ook
van vondelingen, maar ook van misdienaars en koorknapen, van scholieren en kerkbesturen. Hun voorspraak wordt ingeroepen tegen eerzucht en jaloezie. In het volksgebruik mag de jongste van het gezin op
deze dag bepalen wat er gegeten wordt. In de middeleeuwen waren er
in de steden op deze dag kinderbisschoppen, die een dag de baas
mochten zijn.
Afbeelding: Ze worden afgebeeld als kleine kinderen die op
gewelddadige wijze om het leven worden gebracht en
vaak de martelaarspalm dragen.
Patroon:
van de vondelingen.
Bron: Red@ctieService

Vluchten,
opdat het kind uit de kribbe
onder ons leven kan ...
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KLEURPLAAT
Stel je eens voor, je bent op bezoek in de
kerststal.
Wat voor cadeautje zou jij meenemen?
Het is nog wel een beetje een saai bezoekje.
Geef jij het feestje een beetje kleur?

Kinderpagina

Gebedje

Schoolplaten.com
Lieve God,
U houdt van ons allemaal.
Wie en hoe we ook zijn.
Doen we de dingen niet goed,
dan wilt u ons vergeven.
Doen we goede dingen,
dan bent u blij met ons.
Dank u wel,
dat Jezus voor alle mensen
op aarde is gekomen.
Dat we er allemaal bij mogen horen.
Amen.
31

Aanvraag Misintentie

De heer/mevrouw: _________________________________________
Straat: ______________________________________ Nr. ________
Postcode: __________ Woonplaats: __________________________
Telefoonnummer: __________________________________________
Vraagt een misintentie aan voor: (Graag in blokletters)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Om gelezen te worden op:

Datum:

Tijden

Dinsdagmorgen in de kapel:

____________________

09.00 uur

In de weekendviering van:

____________________

10.00 uur

De richtprijs per intentie is € 7,50 over te maken op
IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.
Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie
o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.
Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (achterzijde kerk)
in een envelop met de vermelding "misintentie".
En graag 7 dagen vóór de aangevraagde datum.
Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar:
Dhr. J.D.ter Mull
Schalmeistraat 16
1443 XD Purmerend
Telefoon: 0299 – 42 00 34
Email: misintenties@gmail.com
Spuigat dec/jan ‘22
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MISINTENTIES

MAANDEN: dec. - jan.

5 dec. Just Kroon, Tiny van der Knaap-Bakker, Nico Karels
12 dec. Piet de Heer en Francine, Piet Begheijn
Lou van Bavel en zegen over gezinnen
Jan Groot en zijn gezin, Joop Vlaar
19 dec. Henk en To Dinkgreve, Familie Nota Scheepers
24 dec. Jetze Pieter Tolsma, Jan van der Elst
25 dec. Cees Bart, Wim van Leeuwen, Han Heijenbrock
Overleden familie Komen-Smal, Ruud Bloemkolk
Nico Karels, Nick Glandorf, Tiny Hauwert
Piet en Jacqueline Alves, Max en Maria Weijer
26 dec. Ton Mahieu
01 jan. Nico Karels,
02 jan. Overleden familie Komen-Smal
09 jan. Lou van Bavel en overleden familie Bosma
16 jan. Familie Nota Scheepers , Corrie van Groeningen en
Jeanne van der Voort
23 jan. Nico Karels en Pastor Peter Bosma
Overleden:
17 okt. Anna Maria Kenter-Ruitenberg is 88 jaar geworden en
woonde in Purmerend.
26 okt. Annie de Witte-Borger is 92 jaar geworden en woonde op
de Melkweg in de Weidevenne.
Dacht je dat al het grootse leven
dat hier op aarde heeft geleefd
ineens totaal is afgeschreven
ineens geen nut meer heeft?
Dat alle liefde die zij gaven
hun wijsheid of hun droefenis
onder de aarde ligt begraven
en dat daar niets van over is?
Ze leven verder en ze slapen
niet één moment, geen enk'le stond.
Hij heeft de mens niet geschapen
om op te bergen in de grond.
Toon Hermans

Doop:
18 dec. Cassie Davina Meerman
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Liturgisch weekendrooster dec.’21 – Jan.‘22
4 - 5 dec.

2e Zondag van de advent

Tijd

Voorganger

12:00 Purmerend

Marcelo S. Rocha

19:00 De Rijp

Marcelo S. Rocha

10:00 Purmerend

Marcelo S. Rocha

10:00 Landsmeer

Luis Weel

--:--

Koor

Paars
Bijzonderheden
Jongerenviering

Dameskoor
Kleinkoor

Westbeemster

Geen viering

10:00 Schermerhorn

Mariusz Momot

10:00 Oosthuizen

Jack Noë

11 - 12 dec.

3e Zondag van de advent

Paars

Tijd

Voorganger

Bijzonderheden

Kerk

Franciscuskoor

Koor

Woord en Communieviering

12:00 Purmerend

Mariusz Momot

Jongerenviering

19:00 Oosthuizen

Luis Weel

Franciscuskoor

10:00 Purmerend

Jan Duin

Pauluskoor

10:00 De Rijp

Luis Weel

St Ceciliakoor

10:00 Landsmeer

Mariusz Momot

10:00 Westbeemster

Marcelo S. Rocha

--:--

Schermerhorn

Geen viering

18 - 19 Dec.

4e Zondag van de advent

Paars

Tijd

Voorganger

Bijzonderheden

Kerk

Koor

12:00 Purmerend

Marcelo S. Rocha

Jongerenviering

19:00 De Rijp

Amos

Dameskoor

10:00 Purmerend

Mariusz Momot

10:00 Oosthuizen

Marcelo S. Rocha

--:--

Landsmeer

Geen viering
Hans Nieuwkamp

10:00 Schermerhorn

Dop

Woord en Communieviering

4e Advent

3e Advent

10:00 Westbeemster

2e Advent

Franciscuskoor

De advent is in het christendom de
benaming voor de aanloopperiode
naar kerst. De naam advent komt
van het Latijnse woord adventus,
dat komst betekent.
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De vieringen in het grijs weergegeven zijn op zaterdag.

Kerk

Vervolg liturgisch weekendrooster
Vrijdag 24 Dec.
Tijd Kerk
18:00 Purmerend
20:00 Purmerend
22:00 Purmerend
19:00 De Rijp
22:30 De Rijp
22:00 Oosthuizen
20:00 Landsmeer
19:00 Westbeemster
22:00 Westbeemster
19:00 Schermerhorn
22:00 Schermerhorn

Kerstavond
Voorganger
Marcelo S. Rocha
Marcelo S. Rocha
Jan Duin
Amos
Marcelo S. Rocha
Mariusz Momot
Jack Noë
Luis Weel
Luis Weel
Mariusz Momot
Hans Nieuwkamp

25 Dec.
Tijd Kerk
10:00 Purmerend
10:00 De Rijp
10:00 Oosthuizen
--:-- Landsmeer
10:00 Westbeemster
10:00 Schermerhorn

1e Kerstdag
Voorganger
Mariusz Momot
Luis Weel
Jack Noë

26 Dec.
Tijd Kerk
10:00 Purmerend

Heilige familie
Voorganger
Mariusz Momot

Koor
Samenzang
Pauluskoor
Ars Musica

Wit
Bijzonderheden
Kerstgezinsviering

Kinderkerstviering
St. Ceciliakoor
Franciscuskoor
Woord en Communieviering
Kinderkerstviering
Kinderkerstviering

Koor

Wit
Bijzonderheden
Pauluskoor
Woord en Communieviering
Geen viering

Jan Duin
Marcelo S. Rocha

Vrijdag 31 Dec
Oudjaarsdag
Tijd Kerk
Voorganger
19:00 Schermerhorn Dop

Koor
Kleinkoor
Koor

Wit
Bijzonderheden
Regioviering
Wit
Bijzonderheden
Oudjaarviering

1 Jan. 2022
Tijd
Kerk
11:00 Purmerend

Heilige Maria Moeder van God
Voorganger
Koor
Luis Weel
Samenzang

Wit
Bijzonderheden

2 Jan.
Tijd
Kerk
10:00 Purmerend

Openbaring des Heren
Voorganger
Koor
Marcelo S. Rocha
Gezamenlijke koren

Wit
Bijzonderheden
Regioviering
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Vervolg liturgisch weekendrooster
8 - 9 Jan.
Tijd Kerk
12:00 Purmerend
19:00 Oosthuizen
10:00 Purmerend
--:-- De Rijp
10:00 Landsmeer
10:00 Westbeemster
10:00 Schermerhorn

Doop van de Heer
Voorganger
Koor
Marcelo S. Rocha
Marcelo S. Rocha
Mariusz Momot

15 - 16 Jan.
Tijd
Kerk
12:00 Purmerend
19:00 De Rijp
10:00 Purmerend
--:-- Oosthuizen
10:00 Landsmeer
10:00 Westbeemster
10:00 Schermerhorn

2e Zondag door het jaar
Voorganger
Koor
Mariusz Momot
Amos
Dameskoor
Luis Weel
Pauluskoor

22 - 23 Jan.
Tijd Kerk
12:00 Purmerend
10:00 Purmerend
10:00 De Rijp
10:00 Oosthuizen
10:00 Landsmeer
--:-- Westbeemster
10:00 Schermerhorn

3e Zondag door het jaar
Voorganger
Koor
Marcelo S. Rocha
Marcelo S. Rocha
Kleinkoor
Luis Weel
St. Ceciliakoor
Mariusz Momot
Franciscuskoor
Lit. Werkgroep

29 - 30 Jan.
Tijd Kerk
12:00 Purmerend
19:00 De Rijp
10:00 Purmerend
10:00 Oosthuizen
10:00 Landsmeer
10:00 Westbeemster
--:-- Schermerhorn

4e Zondag door het jaar
Voorganger
Koor
Mariusz Momot
Marcelo R. Rocha
Dameskoor
Jan Duin
Pauluskoor
Mariusz Momot
Franciscuskoor
Luis Weel
Marcelo S. Rocha

Wit
Bijzonderheden
Jongerenviering
Franciscuskoor
Kleinkoor
Geen viering

Marcelo S. Rocha
Luis Weel
Dop
Groen
Bijzonderheden
Jongerenviering
Woord en communieviering
Geen viering
Oecumenische viering
Woord en communieviering

Jack Noë
Mariusz Momot

Marcel Kaaijk

Groen
Bijzonderheden
Jongerenviering
Oecumenische viering
Woord en communieviering
Geen viering
Woord en communieviering
Groen
Bijzonderheden
Jongerenviering

Geen viering
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Jongerenviering
Kom jij ook naar de Jongerenviering
Op de zaterdagen 4, 11 en 18 december en op
8, 15, 22 en 29 januari 2022 om 12:00 uur vindt
de Jongerenviering plaats in de Nicolaaskerk (voor alle leeftijden).
Tijdens deze vieringen prijzen we de Heer door het zingen van
moderne lofliedjes, vinden er lezingen plaats en beleven we samen
de Eucharistie. Er is geen basiskennis vereist, want alle teksten
worden geprojecteerd.
Er zijn inmiddels veel vaste bezoekers en we zien graag ‘nieuwe’
gezichten. Dus wees welkom !!!

*********

Dagkapel/Nicolaaskerk
Dinsdag 09:00 uur Eucharistie of Communieviering.
Zaterdag 12:00 uur Jongerenviering (zie rooster).
Zondag

10:00 uur Eucharistieviering.

*********

Eucharistie op de televisie en
computer

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn
vanuit onze eigen Nicolaaskerk tijdens deze
Corona-Pandemie rechtstreeks te volgen
via:
You Tube: Parochie Maria Moeder van God,
aanvang 10:00 uur.
of op RTV Purmerend: Ziggo kanaal 36
KPN kanaal 1390
Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken
op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2.
Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de Basiliek Sint Bavo
in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube.

*********
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“Geef voor uw eigen parochiegemeenschap”
Omdat in deze coronapandemie,
Eucharistievieringen bezoeken erg moeilijk
gaat en er dus ook minder gecollecteerd kan
worden doen wij een beroep op u.
De onkosten gaan namelijk gewoon door en
de inkomsten worden als maar minder.
Scan daarom deze QR-code om de
contactgegevens direct te openen op uw
mobiele telefoon of I-pad en doneer uw gaven.
Ook kunt u een bijdrage overmaken naar:
IBAN: NL22 RABO 0157 4995 29
t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God
Wij als parochie zijn u zeer dankbaar.

*********
Actuele berichten en vieringen
uit onze parochie treft u aan op de website:
www.mariamoedervangod.nl

Kindernevendienst
Elke eerste zondag van de maand in de
Nicolaaskerk in Purmerend,
tijdens de viering van 10:00 uur.
Na het welkomstwoord gaan de kinderen,
die dat willen, mee naar de Catharinazaal.
De invulling zal per keer verschillen; we
lezen bijvoorbeeld voor uit de kinderbijbel en de kinderen kunnen tekenen en/of knutselen.
Na de voorbeden komen de kinderen weer terug in de kerk.
Kinderen van alle leeftijden, uit alle geloofsgemeenschappen, zijn
welkom! Bij jonge kinderen is het wel fijn als er iemand met ze mee
gaat naar de Catharinazaal.
Op vrijdag 24 december kerstavond om 18:00 uur
Kerstgezinsviering !!!
De datum waarop de Kindernevendienst weer gehouden wordt is:
5 december en dan in 2022 op 6 februari en 6 maart.
38

R.K. Geloofsgemeenschap Purmerend

De Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap H.H. Nicolaas en Catharina.
Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend

Nicolaasteam:

Voorzitter:
Kapelaan
Secretaris:
Penningmeester:
Lid Banja Luka:
Kerkbeheer:
Link met Par.Bestuur

Marcelo Salão Rocha
Mariusz Momot
Henk Dinkgreve
Erik Bruin
Irene Rutte
Frans Vlaar
Hans Karels

06 – 46 84 70 43
06 - 27 40 23 68
0299 – 46 12 57
0299 – 46 27 83
06 – 53 46 20 50
0299 – 43 15 14
0299 – 43 47 29

Financiën:
Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas- en
NL60 INGB 0001 7568 71 of
Paulusparochie o.v.v. Kerkbalans en/of Spuigat.
NL50 RABO 0142 7842 22
Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds) NL52 INGB 0005 3792 86
Pastorale en diaconale aandacht: Zie informatie binnenzijde kaft pagina 2.
Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze parochie
(rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618)
RSIN Nr. 824.112.088
Websites: www.parochie-maria-moeder-van-god.nl
www.rkparochiepurmerend.nl
E-mail: nicolaaskerk.purmerend@live.nl
E-mail parochiemariamoedervangod@outlook.com
(inclusief contact verhuur kerkgebouw)
Misintenties: Zie speciale pagina in dit Spuigat.
Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster
IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11
E-mail: pcipolderland@gmail.com
Raad van Advies: (RvA) voor aanmeldingen:
Elke dinsdagochtend is er een inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur
in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend.
E-mail: caritaspurmerend@gmail.com
(rechtstreeks contact met RvA omtrent aanvragen)
Wees welkom
Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10.00 tot 12.00 uur
in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend.
Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Hebt u vragen, opmerkingen, wilt u wat
melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact met ons op.
Pastoraal bezoekgroep:
Contactpersoon: Mevr. Wil Buskermolen
Telefoon: 0299 – 42 45 47
E-mail: purmerwil@hetnet.nl
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R.K. PAROCHIE
MARIA MOEDER
VAN GOD

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
DE GOEDE HERDER
LANDSMEER

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
SINT FRANCISCUS
VAN ASSISI
OOSTHUIZEN

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ONZE LIEVE VROUWE
GEBOORTE
SCHERMERHORN

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
HH. NICOLAAS EN CATHARINA
PURMEREND

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
JOANNES DE DOPER
WESTBEEMSTER

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
SINT-BONIFATIUS
DE RIJP

www.parochiemariamoedervangod.nl
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