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Kapelaan Elferink Email 
 

 
 

De tweede Kapelaan Elferink E-mail nieuwsbrief!  
 
We hopen dat u de eerste Elferink E-mail goed ontvangen en met veel plezier 
gelezen heeft. We proberen iedere twee maanden onze eigen nieuwsbrief te 
versturen.  
 

 

Pastoraal woord van Kapelaan Julius Elferink  
 
In deze tijd van het jaar worden eigenlijk de belangrijkste feesten gevierd van het 
hele jaar. Het begint allemaal bij Palmzondag als wij gedenken dat onze verlosser 
eenvoudig op de rug van een ezeltje Jeruzalem binnen komt rijden. 
 
Hij is gekomen om de wil van Zijn Vader te doen, heeft Jezus zelf gezegd. 
Heel veel kunnen wij hierover zeggen, wat mij aanspreekt is de wil van Zijn Vader. 
Het hele leven en sterven van Jezus is al lang geleden voorspeld door de profeten,  
niets is toeval. Alles was al zorgvuldig gepland. Door wie? Door Zijn Vader!  
 
God heeft alle mensen op deze wereld zo lief, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon heeft 
gezonden om ons te verlossen. Zijn weg van Witte Donderdag waar Jezus voor het 
eerst Eucharistie vierde met Zijn leerlingen en sprak: “doe dit tot nagedachtenis 
aan Mij”. De weg naar het kruis op Goede Vrijdag. Het zijn pijnlijke elementen in 
het leven van Jezus: verraden worden door vrienden en gekruisigd worden door de 
mensen die Hij liefhad, die Hij kwam redden.  
 
Zo kunnen wij ook in ons eigen leven pijn hebben en verdriet. Ook wij kunnen 
bidden: “God mijn God waarom hebt Gij mij verlaten”. En dan middenin de 
duisternis, als de leerlingen en Maria het helemaal niet meer zien zitten, staat daar 
ineens een vrouw die zegt: “Het graf is leeg! Kom gauw kijken”. De leerlingen 
ontdekken: Hij is niet dood, Hij is verrezen.  
 
Ook voor ons zal vroeg of laat het Paasfeest aanbreken, ook wij mogen Hem zien 
in ons leven: Hij die verrezen is, Jezus Christus onze Heer. 
 
Maar het mooiste feest van deze tijd vind ik persoonlijk het Pinksterfeest. 
Jezus heeft beloofd om ons niet als wezen achter te laten, maar om ons een 
HELPER te sturen. Wij hebben allemaal hulp nodig. Om te beleven wat Jezus  
heeft gepredikt. En die hulp, die kracht, is de Heilige Geest. 
 
Juist vandaag, juist in deze tijd mogen wij bidden: 
 
Heilige Geest daal op ons neer, Heilige Geest vervul ons. 
 
- Kapelaan Julius Elferink 

 

Colofon:  
 
Isabel M.A. van Diepen 
06 - 22 11 72 43 of via email:  
RedactieElferink@live.nl 
 
Jaargang 1, nummer 2  
April 2010 
 
Voor aan- of afmeldingen 
Stuur een email naar: 
RedactieElferink@live.nl  
 
 
 
Diensten en vieringen:  
 
 
Zaterdag:  
 
12:00 Jongeren- en 
gezinsviering met live muziek 
 
 
Zondag:  
 
10:00 H. Hoogmis 
Eucharistieviering met het 
Nicolaaskoor  
 
Maria kapel is geopend op: 
dinsdag 
09:00-12:00 uur 
woensdag  
09:00-15:00 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: 
Nicolaaskerk@live.nl of via: 
kerk.werk@live.nl 
 
Parochiewebsite: 
www.rkparochiepurmerend.nl 
selecteer dan: Nicolaaskerk 
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Palmzondag 

 
Op 28 maart was het zover: we vierden Palmzondag in de Nicolaaskerk en alle kinderen van het 1e Heilige  
Communieproject stelden zich voor aan de kerkgangers:  
Suzanne, Patrick, Louise, Luc, Gloria, Luuk, Kevin, Erusha, Jos, Lianne, Jeany, Nashira, Maximilian, Thirza, 
Kim, Paula, Quesler, Rinika, Joey en Danny, liepen door de Nicolaaskerk met hun Palmpasenstok, waarbij 
de trotse ouders volop foto’s maakten.  
 

 
 
Toen kapelaan Julius aan de kinderen vroeg waarom ze hun 1e Heilige Communie wilden doen, hoorden we 
mooie antwoorden, zoals: ‘Omdat ik van God houd’, ‘Omdat God van mij houdt’ en ‘Omdat ik veel van God 
wil leren’. De kinderen hadden thuis het lied “Een parel in Gods hand’ geoefend en zongen dit tijdens de 
viering, begeleid door prachtig gitaarspel van Marcel Robért. 
 
Alle kinderen hebben de afgelopen maanden de lessen gevolgd om zich voor te bereiden om hun eerste 
Heilige Communie, er is hard gewerkt en veel gepraat, waarbij we ook regelmatig de trap afliepen naar de 
kerk om uitleg te krijgen van Kapelaan Julius Elferink. 
 
Op zondag 30 mei om 10.00 uur is het eindelijk zover, dan volgt de officiële viering van de  
Eerste Heilige Communie. U bent van harte uitgenodigd om dit samen met de communicanten te vieren. 
 
Ook de viering van het Heilig Vormsel komt eraan: zondag 16 mei 2010 om 10:00 uur.  
 
Wilt u uw kind volgend jaar deel laten nemen aan het Communie- of Vormselproject? Dan kunt u dit al 
kenbaar maken bij de Kapelaan en/of bij de projectbegeleiders:  
 
Voor het 1e H. Communieproject kunt u contact opnemen met Isabel van Diepen via email 
CommunieParochiePurmerend@live.nl 
 
Voor het Heilig Vormselproject kunt u contact opnemen met Christine Spelten via email 
VormselParochiePurmerend@live.nl 
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Dienstrooster april 2010  

 
Donderdag   1 april 2010 
 
19:30 uur   Witte Donderdag   Kapelaan Elferink met het Nicolaaskoor 
 
Vrijdag   2 april 2010 
 
19:30 uur   Goede Vrijdag    Kapelaan Elferink met het Nicolaaskoor 
 
Zaterdag   3 april 2010 

Let op: de Jongeren/gezinsviering vervalt 

 
21:00 uur   Paaswake     Kapelaan Elferink met het Nicolaaskoor  
 
Zondag   4 april 2010 
 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Elferink met het Nicolaaskoor 
 
Zaterdag   10 april 2010 
 

12.00 uur  Jongeren- en gezinsviering  Kapelaan Lars Peetam  
 
Zondag   11 april 2010 
 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Elferink  
 
Zaterdag   17 april 2010 
 

12.00 uur  Jongeren- en gezinsviering  Kapelaan Elferink  
 
Zondag   18 april 2010 

 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Elferink met het Nicolaaskoor 
 
Zaterdag   24 april 2010 
 

12.00 uur  Jongeren- en gezinsviering  Kapelaan Elferink 
 
Zondag   25 april 2010 
 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Elferink met het Nicolaaskoor 
 
Zaterdag   1 mei 2010 

 
12.00 uur  Jongeren- en gezinsviering  Kapelaan Elferink  
 
Zondag   2 mei 2010 

 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Elferink  
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Vrijwilligers gevraagd! 

 
In de Nicolaaskerk is nog plaats voor vrijwilligers. Het gaat vaak om slechts enkele uurtjes per week. 
Bijvoorbeeld als gastvrouw/gastheer, of bij de Kinderwoorddienst.  
Maar ook bij diverse projecten, zoals het Communie- en Vormselproject,  
het kerstspel en de uitstapjes met de kinderen, hebben wij helpende handen nodig.  
 
Heeft u interesse? Neemt u dan svp contact op met Kapelaan Julius Elferink: fatherjulius@live.nl 
 
 


