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Het is u misschien al opgevallen dat we de nieuwsbrief van april hebben
overgeslagen. Onze excuses hiervoor. Gelukkig is het gelukt om nog net voor de
vakantie een nieuwsbrief uit te sturen.
We hopen dat u de vorige digitale nieuwsbrieven ontvangen en gelezen heeft.
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.

Diensten en vieringen:
Zaterdag:
12:00 Jongeren- en
gezinsviering
Zondag:
10:00 H. Hoogmis
Eucharistieviering met het
Nicolaaskoor
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

Pastoraal woord van Kapelaan Julius Elferink
Wij hebben met elkaar een mooi jaar achter de rug, al zeg ik het zelf. Veel kinderen
hebben hun Eerste Communie ontvangen en een aantal kinderen is gevormd in
Heiloo. Ook de Kinderclub groeit en wel zodanig, dat het in feite een echte
gezinsviering geworden is. Hiervoor kunnen wij alleen maar heel dankbaar zijn.
Het doet mij dan ook denken aan de geschiedenis van het volk Israël. Hoe zij
veertig jaar door de woestijn moesten trekken onder leiding van Mozes. Veel
momenten van Gods wonderlijke nabijheid, maar ook momenten waarop het leek
alsof er niets van Gods belofte werkelijkheid zou worden. God wist dit natuurlijk al
van te voren. Daarom gaf Hij aan zijn volk het wonderlijke Manna. Elke morgen
hing er een mist rond het kamp en elke morgen kon het volk dit wonderlijke brood
van de grond oprapen om in de tenten klaar te maken en op te eten. Ze werden
gevoed door God zelf. Zo is het ook nu nog met ons. Ook wij hebben voedsel nodig
om te leven en geestelijk voedsel om geestelijk te leven.
Paus Pius de tiende schreef:
“We ontvangen Jezus Christus in de Eucharistie om voedsel te ontvangen voor
onze ziel en om genade te ontvangen en eeuwig leven”.
Dat is precies waar het om gaat. Wij gaan naar de Eucharistieviering om gevoed te
worden. Het kostbaar bloed van Jezus is voor onze ziel een medicijn. Een medicijn
dat wij steeds weer mogen innemen. Door ter communie te gaan delen wij volop in
deze heilzame gaven. Zo ontvangen wij op geestelijke wijze als het ware een stukje
van de hemel en zo krijgen wij alvast een voorsmaak van de hemel.
Geloof echter is geen gevoel, misschien ervaren wij niets tijdens of na de Mis, maar
wij mogen geloven dat wij zalig zijn als wij geloven,
ook al zien wij niet.
Ik wens u allen een heel prettige en vredige vakantie toe.
Father Julius
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Eerste Heilige Communie in de H. Nicolaas en Catharinakerk
Op zondag 29 mei ontvingen 13 communicanten in een feestelijke Eucharistieviering in de HH Nicolaas en
Catharinakerk te Purmerend hun eerste heilige Communie.
Celebrant was kapelaan Julius Elferink, misdienaars Quesler, Roberto en Beylula.
Het kinderkoor werd begeleid door Barbara Dogger.
Het Koor Ars Musica werd begeleid door Marcel Settels.
De communicanten waren:
Robine Bitter, Maythe Verhoeven, Marleen de Ruijter, Malaika Paulina, Neville van der Ham, Semah Misconi,
Amber van der Meeren, Laurens Aarts, Dilylah van Empelen, Tamika Haas, Bas Wigchert, Olushola van
Bossé en Jaïr van Bossé.

Zij werden voorbereid door Anita Pesarini, Daniela Pesarini en Greetje Snoek, met behulp van het project "
Gods Grootste Geschenk" van Stichting Samuel. Aan het begin van de Heilige Mis kwamen de
communicanten met hun doopkaarsen in de hand in processie naar het Altaar, begeleid door kapelaan en de
misdienaars. Tijdens het Marialied ' Te Lourdes op de bergen' liepen de communicanten met ieder een witte
bloem naar het Mariabeeld. Het moment waarop de communicanten voor het eerst de Heilige Hostie, het
Lichaam van Christus, mochten ontvangen, was indrukwekkend. Op het eind klonk door de Kerk ' Lang zullen
ze leven', waarna een groepsfoto voor het altaar werd gemaakt.
Als cadeau ontvingen de communicanten het misboekje " Mijn eerste missaaltje'.
Alle communicanten krijgen de kans om als misdienaar de kapelaan te helpen in de heilige Mis.
Greetje Snoek
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Diocesane Vormselviering in Bedevaartsoord Heiloo

Zaterdag 11 juni 2011 ontvingen 101 vormelingen uit bisdom Haarlem-Amsterdam het Sacrament van het
Heilig Vormsel.
Er waren tien Vormelingen van de H. Nicolaas en Catharinakerk uit Purmerend, onder begeleiding van
kapelaan Julius Elferink:
Cheryl Bandt, Kayleigh Heijnemans, Jeffrey Schilder, Laura Schilder, Nienke Verhaart, Florenscia Maroeia,
Vuong Tran, Sergio Paulina, Olivier May, Shairah van Bossé.
De vormelingen zijn voorbereid door onder andere kapelaan Julius Elferink en Christine Spelten, met behulp
van het Vormselproject „In Vuur en Vlam‟.
In Heiloo waren de Vormheren : Bisschop Jozef Punt, hulpbisschop Jan van Burgsteden en rector Gerard
Bruggink van het bedevaartsoord. Het was een prachtige woord- en gebedsviering die een uur en twintig
minuten duurde. De grote bedevaartskapel zat overvol. Na afloop ontvingen de vormelingen een mooie
Vormselkaars.
De volgende dag mochten de tien vormelingen uit Purmerend zich voorstellen, tijdens het Hoogfeest van
Pinksteren. Zij vertelden o.a. waarom zij gevormd wilden worden: 'Ik wil dichtbij God zijn en met Hem leven' ,
' Ik wil meer gelovig zijn, ik geloof in God omdat Hij de aarde heeft geschapen en ik geloof in Jezus omdat Hij
mensen geneest' , 'Ik wil meer heilig worden en ik wil later graag in de Kerk trouwen', ' Ik geloof in God en ik
wil later voor de Kerk trouwen' , ' Ik wil verder gaan in het geloof want ik vind mijn geloof in God belangrijk' , '
Ik wil graag bij de Kerk horen. Ik vind God een heel goed persoon. Hij vergeeft de mensen en Hij kan mensen
genezen. Hij geeft ons steeds weer een tweede kans' , 'Ik ben gedoopt, heb mijn eerste Communie gedaan
en wilde ook graag het Vormsel ontvangen. Ik geef om God, Ik ga vaak naar de Kerk voor meer geluk en
hoop, en hopelijk een goede toekomst' , 'Ik heb al in de Bijbel gelezen en ik heb gehoord hoe goed het is om
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gelovig te zijn. Het lijkt mij beter om te geloven, en het is bijzonder, uniek. Ik heb er nu meer over geleerd. Ik
wilde ook gevormd worden om te weten wat ik wel en wat ik niet moet doen. Dan heb ik een grotere kans om
in de hemel te belanden', 'Ik wil graag de heilige Geest van God ontvangen om beter te leven' .
Greetje Snoek

Bezoek aan Heiloo op 22 januari 2011 met de kinderen van het EHC
project (vier verslagen)

Het is voor ons een bijzondere dag geworden.
Wij hebben de speurtocht in het bos erg leuk gevonden, want het was ook spannend voor kinderen om alle
letters te gaan zoeken.
De Mariakapel heeft veel indruk op ons gemaakt. Wij hebben de beschilderingen op de muren uit de Bijbelse
verhalen prachtig gevonden, maar vooral samen bidden tot Maria bij de kaarslicht gaf ons een veilig
vertrouwd gevoel. Wij vonden de lichtprocessie ook erg mooi.
Wij komen zeker nog eens “door Maria tot Jezus” in Heiloo.
Joanna, Edward en Laurens.
We hadden af gesproken bij AH XL. We gingen met zijn allen naar Onze Lieve vrouw ter Nood .
In Heiloo gingen we eerst naar het klooster waar we gingen eten en drinken.
Buiten kregen we een boekje : hiermee gingen we een speurtocht doen.
We moesten allemaal plaatjes zoeken in de tuin van het bedevaartsoord en daar stonden letters
die we moesten opschrijven.
Het woord was " Door Maria tot Jezus ".
Daarna gingen we naar een soort kerk: de Genadekapel en toen nog naar een grotere kapel.
Terug in het klooster kregen we brood en drinken.
In de Genadekapel kregen we een kaarsje en gingen we liedjes zingen.
Buiten liepen we met de kaarsjes .
Bij het beeld van Maria gingen we weer liedjes zingen.
In het klooster hebben we nog eventjes nagepraat
en we kregen een leeg flesje (zodat wij deze de volgende keer kunnen vullen) en een informatieboekje .
Toen gingen we weer naar huis . Ik vond het een leuke dag ,
groetjes Robine
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Op zaterdag 22 januari ging ik mee met mijn dochter naar de kapeldag bij Onze Lieve vrouw ter Nood,
speciaal voor 1e communicanten uit onze Nicolaas en Catharinaparochie en de Nicolaasparochie uit Edam.
We werden erg leuk ontvangen in het Julianaklooster en er werd verteld over de geschiedenis en hoe het nu
gaat.
Na een speurtocht, gebed in de Genadekapel, samen eten en lichtprocessie werd de dag afgesloten bij het
beeld van Maria.
Het was een fijne dag en om zeker nog eens terug te gaan; kan het een ieder aanraden.
Marco Bitter, vader van Robine.
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in het Julianaklooster
Het was leuk, heel leuk, superdepuper leuk.
We gingen hele leuke dingen doen zals zingen, bidden, eten, speurtocht en in de Genadekapel.
Ik vond het zingen, bidden en de speurtocht het leukst. Bij de koffie werd het verhaal van het Bedevaartsoord
Onze Lieve Vrouw ter Nood verteld: Heel lang geleden, zowat 600 jaar, was er een man die kievitseieren
zocht. En hij struikelde ineens over een Mariabeeldje. Hij ging naar zijn moeder en zijn moeder zei: "Laten we
het beeldje naar de pastoor brengen." De volgende dag struikelde hij weer over hetzelfde beeldje. Hij bracht
het beeldje weer naar de pastoor. De pastoor zei: " Wat raar. Maria heeft hier een bedoeling mee." Toen
bouwden ze een kapel voor Maria en er kwam een klooster. Zo kwamen er heel veel mensen en werd het
een bedevaartsoord.
Met de speurtocht gingen we letters zoeken. We hadden bijna alle letters gevonden, maar voor de laatste
twee hadden we te weinig tijd. De oplossing werd de zin: " Door Maria tot Jezus." We hebben het Onze
Vader en het Wees Gegroet gebeden. Ik had deze gebeden al geoefend met mijn vader. Ik kende ze
gelukkig al helemaal van buiten. Als laatste gingen we naar het klooster voor een paar cadeautjes. Daarna
gingen we allemaal naar huis.
Amber
Meer informatie over een bezoek aan Heiloo kun je vinden via: www.onzelievevrouwternood.nl

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.
We repeteren elke vrijdagavond in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt van 18:30 tot 19:15.
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
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CAFEcursus in de Nicolaaskerk.
Dit najaar starten we weer met een CAFE cursus in de Nicolaaskerk. CAFE staat voor Catholic Faith
Exploration. Het zijn 7 avonden waarop we een film kijken of waarop we samen de Grote Catechismus lezen
en bespreken. 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: 15 september (start 1e Caféavond), 29 september, 13 oktober, 20 oktober, 10 november, 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
Het Nicolaaskoor zoekt nieuwe leden.
Kunt u zingen, geef u dan op bij dscharn@hetnet.nl

Ouderavonden Eerste Communie en Vormsel
Op donderdag 27 oktober 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.
Een inschrijfformulier kunt u nu al opvragen via kerk.werk@live.nl

H. Nicolaas- en Catharinakerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG PURMEREND

Dienstrooster Nicolaaskerk juli en augustus 2011
In verband met de vakantie van kapelaan Julius, is er op zaterdag 16 juli en zaterdag 23 juli geen
Jongerenviering.
Op zaterdag 30 juli om 12.00 uur is kapelaan Julius terug van vakantie en zijn alle jongeren weer
van harte welkom in de Mariakapel.
Op zondag 17 juli is er om 10.00 uur een Eucharistieviering, voorganger is pastor Marcel Taverne.
Op zondag 24 juli is er om 10.00 uur een Eucharistieviering, voorganger is pater Lars Frendel.
De Kinderclub en Gezinsviering gaan gewoon door tijdens de zomervakantie.
Kinderen en hun ouders zijn van harte welkom op de eerste zondag van de maand om 12.00 uur.
Data Kinderclub in de zomervakantie zijn dus zondag 7 augustus en zondag 4 september.
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