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PROLOOG
kans voor pastorale bekering in zowel missionaire als
oecumen-sche zin’.
Bisschoppensynode:
‘Naar de synodale Kerk: gemeenschap, participatie en
missie’, 10 oktober 2021 te

‘Men hoeft de Kerk niet te
veranderen,
maar
men
moet wel iets in de Kerk
veranderen’,
aldus Paus

Franciscus. Hij riep onlangs
een synode bijeen. Dat is
een kerkelijke vergadering,
zowel binnen de Rooms Katholieke, de Orthodoxe als
de Protestantse Kerk. Letterlijk betekent synode hetzelfde als concilie. Een vergadering meestal van alle
bisschoppen in Rome. Die
kan wel twee jaar duren, uiteraard met lange tussenpauzes. Tijdens de opening
van de eerste fase van deze
16e Gewone Algemene Vergadering zei de Paus: ‘De
synode biedt ons een grote

Rome. Voor het eerst omvat
die kerkvergadering drie fasen: lokaal, continentaal en
universeel, verspreid over
twee jaar van oktober 2021
tot oktober 2023. De Heilige Vader riep op dat het
geen tijd van steriele discussies moet zijn, maar van
luisteren naar de Heilige
Geest die ons zal leiden
naar waar God wil. ‘Laten
we deze synode beleven in
de geest van het gebed dat
Jezus voor zijn leerlingen
tot de Vader opdroeg: Dat
ze allen één mogen zijn’,
was de wens de paus.
‘Want wij allen zijn geroepen tot eenheid, tot gemeenschap, tot een broederschap die voortkomt uit
het gevoel dat we gehuld
zijn in Gods enige liefde, in
één volk van God’. Franciscus herinnerde aan de drie
sleutelwoorden
van
de
synode: gemeenschap, par-3-

ticipatie (deelname) en missie. Communio (gemeenschap)

en zending definiëren het
mysterie van de Kerk. Op
dezelfde wijze sprak paus
Paulus VI over
de voornaamste richtingen, die het
Tweede Vaticaanse Concilie
(1962-1965) voor de Kerk
wees. Franciscus herinnerde
ook eraan wat de heilige
Johannes Paulus II zei over
het houden van bisschoppensynodes,
d.w.z.
bisschoppenvergaderingen:
‘Het is zeer raadzaam dat
gewone en, indien nodig,
buitengewone synodes in de
Kerk plaatsvinden’, die - om
vrucht te dragen - goed
moeten worden voorbereid.
Die voorbereidingsprocedure vereist dat men daarbij
zoveel mogelijk, de lokale
structuren van de Kerk
betrekt. ‘Ik zou willen zeggen dat het houden van de
synode altijd mooi en belangrijk is, maar dat het pas
echt vruchtbaar is als het
een levende uitdrukking
wordt van Kerk-zijn; een
actie die wordt gekenmerkt
door
echte
deelname’,
merkte de paus op. De actieve deelname zit besloten
in het sacrament van het
doopsel. Uit het doopsel im-4-

mers vloeit de gelijkwaardigheid van Gods kinderen
voort, hoewel er verschillende vormen van dienstbetoon en gaven van God
zijn. Op grond van het
doopsel zijn wij dus allen
geroepen tot deelname aan
het leven en de missie van
de Kerk. Franciscus is ervan
overtuigd dat, als er geen
echte deelname van het
hele volk van God is, kan
het praten over gemeenschap alleen maar een
wensdroom
blijven.
Het
moet ons dus duidelijk zijn
dat het hele synodaal gebeuren geen zaak alleen
van de geestelijkheid is
maar alle lagen van het
Christenvolk betreft. De synode
biedt
ons
zeker
nieuwe kansen op pastorale
bekering, zowel op missionair als oecumenisch gebied, maar zoals altijd
brengt dit bepaalde gevaren
met zich mee. De Paus wijst
op drie ervan. De eerste is
het formalisme, dat de
synode terugbrengt tot een
buitengewone en uiterlijke
gebeurtenis, terwijl het ‘een
pad van ware spirituele onderscheiding is’. Het gaat er
niet om een goed beeld van
onszelf te geven, maar om

beter samen te werken aan
Gods werk in de geschiedenis. Dat is de reden
waarom we niet tevreden
kunnen zijn met de vorm.
Het gaat om de inhoud, instrumenten en structuren
die nodig zijn om dialoog en
interactie binnen Gods volk
te bevorderen, vooral tussen priesters en leken. Dit
vereist verandering van een
aantal centralistische, vervormde en gefragmenteerde visies op de Kerk, priesterlijke dienst, de rol van de
leken, kerkelijke verantwoordelijkheid, de rol van
het
management
enz.,
legde de Heilige Vader uit.
De tweede bedreiging is het
intellectualisme. De synode
wordt dan een plaats van
wetenschappelijke en abstracte uitspraken over de
problemen van de Kerk en
het kwaad in de wereld, die
zich losmaken van de realiteit van het Heilige Volk van
God, van het concrete leven
van gemeenschappen verspreid over de hele wereld.
Het derde gevaar is de ‘bekoring van het niets doen
of passiviteit’. Dat bestaat

uit het feit dat, omdat ’het
altijd zo is gedaan’, het
beter is om niets te veran-

deren. Als gevolg hiervan
‘worden voor nieuwe problemen oude oplossingen
gekozen: een lapje ruwe
stof dat uiteindelijk een nog
ergere scheur veroorzaakt.’
De paus moedigde aan om
de synode te beleven als
een mogelijkheid om te
profiteren van de kansen
die zij ons geeft. We moeten streven, niet sporadisch
maar structureel, naar een
synodale kerk: een open
plek waar iedereen zich
thuis voelt en eraan kan
deelnemen.
De
synode
geeft ons daarom de kans
om de Kerk van het luisteren te worden: onze ritmes te pauzeren, onze
pastorale zorgen te stoppen, om even stil te staan
en te luisteren. Waarnaar
moeten we gaan luisteren?
Men moet gaan luisteren
naar de Geest in aanbidding en gebed. Luisteren
naar onze broeders en
zusters omtrent de hoop en
crisissen van het geloof in
verschillende delen van de
wereld, over de dringende
noodzaak om het pastorale
leven te vernieuwen, over
de signalen die uit de lokale realiteit voortkomen.

De tijd van de synode kan
ons helpen om een Kerk
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van nabijheid te worden,
die niet alleen door woord
maar ook door aanwezigheid, grotere vriendschapsbanden aangaat met de samenleving en de wereld. De
Kerk moet steeds beter leren om zich van het leven
niet af te scheiden maar de
kwetsbaarheid en armoede
van onze tijd op zich te nemen. ‘De Kerk kan wonden
helen van het gewonde hart
van de mens met de balsem
van God’, zei de paus. Hij
riep op dat de synode ‘een
tijd vol van de Heilige
Geest’ moet zijn, die ons
leidt waar God wil dat we
gaan en niet waar onze persoonlijke ideeën en voorkeuren ons toe zouden leiden’. Hij herinnerde de
woorden van kardinaal Yves
Congar,
een
beroemde
Franse theoloog, nauw verbonden met de voorbereiding van het tweede Vaticaanse Concilie: "Men hoeft
de Kerk niet te veranderen,
maar men moet wel iets in
de Kerk veranderen. Wij
moeten open staan voor de
nieuwheid die God ons wil
voorstellen en niet hetgeen
ons de wereld voorstelt.
Hierin bestaat het ‘anders
zijn van de Kerk’. We leven
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in het tijdperk van de
Geest, laten we dus de Heilige Geest krachtiger en vaker aanroepen. Laten we
nederig naar hem luisteren
terwijl we samen wandelen
op de paden van het geloof.
De Paus besloot zijn toespraak met een gebed tot
de Heilige Geest: dat Hij
ons zou bewaren, ‘dat we
geen kerkmuseum zouden
worden, mooi maar stom,
met zo'n groot verleden en
zo weinig toekomst’. Kom
onder ons, opdat we niet
overweldigd worden door
teleurstelling en alles terugbrengen tot steriele discussies. Kom, Geest van liefde,
open onze harten om te
luisteren.
Kom,
Heilige
Geest, vernieuw Gods heilige volk. Kom, SchepperGeest, en vernieuw het
aangezicht van de aarde.’
Aan het begin van de novembermaand vierden we
de feesten van Allerheiligen
en Allerzielen, die onze gerichtheid op diepere dimensies van het mens – zijn
onderstrepen. De hele tijd
van Advent zal ons daarin
helpen om zo’n bijzondere
roeping van de mens tot de
gemeenschap
met
God
steeds voor ogen te hou-

den. De paus sprak in zijn
rede over de noodzaak van
pastorale
bekering,
die
moet niet alleen ons pastoraal werk omvatten maar
ook en vooral ons persoonlijk leven, leven van elke
dag. Het Kerstfeest komt
die noodzaak hiervan tegemoet. Het is de Heer die
ons het voorbeeld geeft,
toen Hij koos om als weerloos kind in de mensengeschiedenis binnen te gaan.
Hij is de hele ’synodale weg’
gegaan door de menselijke
natuur op zich te nemen.
Hij is God met ons gewor-

den, Immanuel, voor wie
niets wat menselijk is
vreemd was, behalve de
zonde. Mogen we in het komende nieuwe jaar die
Christus navolgen en steeds
meer het lichtende gelaat
van Christus in onszelf ontdekken.
Met mij wensen het hele
pastorale team en leden
van het parochiebestuur u
van harte een zalig Kerstfeest en een gelukkig
Nieuw Jaar 2022 toe.
Kapelaan Mariusz Momot
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VANUIT HET PAROCHIETEAM
Beste parochianen,
Even
wat
nieuws
vanuit
het
parochieteam. We weten inmiddels
allemaal dat ons kerkgebouw medio
of eind volgend jaar in de verkoop
komt. Het Bisdom stoot ook ons kerkgebouw af. Vanaf vorig
jaar december zijn we met meerdere partijen, waaronder de
dorpsraad, in gesprek gegaan. Dit werd georganiseerd door
Welzijn Wonen Plus. Daar kwam naar voren dat we na het
sluiten van het café wel behoefte hebben in Schermerhorn om
een soort dorpshuis te hebben waar we samen kunnen komen.
De kerk heeft naar voren gebracht dat het gebouw te koop
komt en misschien een functie van dorpshuis zou kunnen
worden. Meerdere bijeenkomsten zijn daarna gevolgd waarbij
de gemeente ook aanwezig was. Woensdag 27 oktober was de
laatste bijeenkomst en daar is uitgekomen dat de voorkeur
van de dorpsraad en de gemeente uitgaat naar het gebouw
van De Ruiterstok als eventueel dorpshuis, misschien in combinatie met de Mijse Sporthal. Het parochieteam laat de verkoop van ons kerkgebouw nu verder over aan het parochiebestuur en het Bisdom. En dat kan best wat jaren duren.
Voorlopig kunnen we nog gewoon met elkaar blijven vieren in
ons eigen kerkgebouw. Inmiddels gaan we op steeds meer
vlakken samenwerken met de zes geloofsgemeenschappen.
Het wordt meer centraal dan decentraal. En dit is ook nodig
omdat overal het aantal vrijwilligers hard terug loopt en
pastores ook niet meer voor het oprapen zijn. Voor de Kerkbalans gaan we een eenduidige folder en enveloppen
gebruiken die zelf ontworpen zijn. En het parochieblad gaat
ook meer centraal gemaakt worden met een inleg van de
eigen geloofsgemeenschap. Want ook bij de redacties is het
aantal vrijwilligers afgenomen en moeten we meer de handen
ineen slaan. Dat zijn allemaal veranderingen waar we niet aan
ontkomen. Maar we kunnen nog steeds samenkomen en dat is
het belangrijkste.
Het parochieteam
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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 RotterdamZuid. 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
-9-

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 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, 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
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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
waar maken 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, 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 4
5401AS. Denk niet meer dat ik een vaste telefoon neem,
maar u kunt mij altijd bereiken onder het nummer:
0651541909. Nogmaals hartelijk dank voor alles wat ik van
jullie geleerd, geleefd en genoten heb!
Hans Nieuwkamp
College van het
H. Kruis

Hier gaan we nu heen!

nr. 4

Hier begon het in 1948 !
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Al jaren hebben wij hier in de parochie van Schermerhorn op
de tweede dinsdag van de maand onze vertrouwde door de
weekse viering.

Het is een ochtend van ontmoeting, ontspanning en samen
vieren. Helaas ontvallen ons door de jaren heen de oudere
parochianen en we zijn allemaal weer wat jaartjes ouder geworden waardoor de groep wat klein is geworden. Toch hopen
we met z’n allen deze zeker zinvolle ochtenden wat nieuw
leven in te kunnen blazen om er op deze manier voor elkaar
te zijn. Iedereen die kan is trouwens welkom. U hoeft niet heel
oud of ziek te zijn om deel te nemen aan deze viering en
gezellige ochtend. Daarom aan U de vraag: Heeft U
belangstelling om samen eens in de maand deze
ochtend met ons te vieren en daarna onder het genot
van een kopje koffie gezellig met elkaar samen te zijn?
Misschien kunnen we de viering een thema mee geven of wilt
U een andere invulling, geen Eucharistieviering maar een
zinvol samenzijn als parochianen onder elkaar. Zoals gezegd:
iedereen is welkom, dus u ook wie of wat u ook bent!
Wij hopen op een reactie van uw kant!
Op Dinsdagmorgen, 14 December om 9.45 uur zien wij u
graag in onze kerk aan het Hornplein. Traditioneel vieren we
dan bijna op de vooravond van Kerst vast het Kerstfeest met
samen te vieren en daarna bijeen te zijn in een gezellige
kerstsfeer met alles wat daar bij hoort! We hopen dat u als u
even kunt onze uitnodiging accepteert. Dan praten we samen
nog even verder over de toekomst!
Namens de werkgroep ouderen en zieken van de parochie
Tineke 0725022741 en
Ria Bakker 0725021609
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ROOSTER

Weekend 13/14 November, drieëndertigste zondag door het jaar
De Rijp

zo.

14 nov. 10.00 uur

Oosthuizen

za.

13 nov. 19.00 uur

Westbeemster
Schermerhorn

zo.

13/14 nov.
14 nov. 10.00 uur

Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
Eucharistieviering
H. Nieuwkamp
GEEN VIERING
Eucharistieviering
M. Momot
‘Gemengd Koor’

Weekend 20/21 November, CHRISTUS KONING
De Rijp

za.

20 nov. 19.00 uur

Oosthuizen
Westbeemster

.
zo.

20/21 nov.
21 nov. 10.00 uur

Schermerhorn

zo.

21 nov. 10.00 uur

Woord-Comm.-viering
Jack Noë
GEEN VIERING
Eucharistieviering
M. Rocha
Eucharistieviering
L. Weel
‘Gemengd Koor’

Weekend 27/28 November, eerste weekend van de Advent
De Rijp
Oosthuizen

zo..

27/28 nov.
28 nov. 10.00 uur

Westbeemster

zo.

28 nov. 10.00 uur

Schermerhorn

zo.

28 nov. 10.00 uur

GEEN VIERING
Eucharistieviering
M. Rocha
Woord-Comm.-viering
M. Kaaijk
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
‘Samenzang’
- 13 -

Weekend 4/5 December, tweede weekend van de Advent
De Rijp

za.

4 dec.

19.00 uur

Oosthuizen

zo.

5 dec.

10.00 uur

Westbeemster
Schermerhorn

zo.

4/5 dec.
5 dec. 10.00 uur

Eucharistieviering
M. Rocha
Woord-Comm.-viering
J. Noë
GEEN VIERING
Eucharistieviering
M. Momot
‘Samenzang’

Weekend11/12 December,
derde weekend van de Advent
De Rijp

zo.

12 dec. 10.00 uur

Oosthuizen

za.

11 dec. 19.00 uur

Westbeemster

zo.

12 dec. 10.00 uur

Schermerhorn

11/12 dec.

Eucharistieviering
L. Weel
Eucharistieviering
L. Weel
Eucharistieviering
M. Rocha
GEEN VIERING

Weekend18/19 December,
vierde weekend van de Advent
De Rijp

za.

18 dec. 19.00 uur

Oosthuizen

zo.

19 dec. 10.00 uur

Westbeemster

zo.

19 dec. 10.00 uur

Schermerhorn

zo.

19 dec. 10.00 uur
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Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
Eucharistieviering
M. Rocha
Eucharistieviering
H. Nieuwkamp
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
‘Gemengd Koor’

KERSTMIS 2021
Vrijdag, 24 December, VOORAVOND van KERSTMIS
De Rijp

vr.

24 dec. 19.00 uur

vr.

24 dec. 22.30 uur

Oosthuizen

vr.

24 dec. 22.00 uur

Westbeemster

vr.

24 dec. 19.00 uur

vr.

24 dec. 22.00 uur

vr.

24 dec. 19.00 uur

vr.

24 dec. 22.00 uur

Schermerhorn

Kinderviering
‘Werkgroep’
Eucharistieviering
M. Rocha
Eucharistieviering
M. Momot
Kinderviering
‘Werkgroep’ + L. Weel
Eucharistieviering
L. Weel
Kerstspel
‘Werkgroep’ + M. Momot
‘Gelegenheids Kinderkoor’
Eucharistieviering
H. Nieuwkamp
‘Gemengd Koor’

Zaterdag, 25 December, KERSTMORGEN
De Rijp

za.

25 dec. 10.00 uur

Oosthuizen

za.

25 dec. 10.00 uur

Westbeemster

za.

25 dec. 10.00 uur

Schermerhorn

za..

25 dec. 10.00 uur

Eucharistieviering
L. Weel
Woord-Comm.-viering
J. Noë
Eucharistieviering
J. Duin
Eucharistieviering
M. Rocha
‘Samenzang’
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Vrijdag, 31 December OUDJAAR
Schermerhorn

vr. 31 dec.

19.00 uur

Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
‘Gemengd Koor’

Zaterdag, 1 Januari NIEUWJAARSDAG
Één viering voor de regioparochie
Purmerend

za.

1 jan.

11.00 uur

Nicolaaskerk
Kaasmarkt
Eucharistieviering
L. Weel

Zondag, 2 Januari, DRIEKONINGEN
Één viering voor de regioparochie
Purmerend

za.

1 jan.

10.00 uur

Nicolaaskerk
Kaasmarkt
Eucharistieviering
M. Rocha

Het rooster voor de eerste helft van het nieuwe jaar
2020 was bij het uitkomen van deze aflevering nog niet
bekend!
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Voor de vieringen in de twee andere
parochies van Purmerend en Landsmeer in
de regio verwijzen we graag naar de
website van de Regioparochie:
www.parochie-maria-moeder-van-god.nl
Vieringen door de week en OPEN KERK
Schermerhorn: Eens in de maand ‘n doordeweekse viering of zoals
we ook wel zeggen ‘n seniorenviering op de tweede dinsdag van
de maand om 9.45 uur (behalve in de vakantiemaanden juli en
augustus!). Iedereen is welkom!
De DAGKAPEL is overdag altijd open! Elke woensdagmorgen is de
kerk ook open en kunt u binnenlopen voor een kop koffie, gesprek of
om andere zaken te regelen. U mag natuurlijk ook zomaar even
binnen komen lopen! Ook de zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur
tot 11.30 uur is de kerk meestal open en staat de koffie en de
thee. Nu even niet!

ADVENT, op weg naar het Kerstfeest!
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DIENEN
Tijdens de adventsperiode
- 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.

Een gezonde start voor moeder en kind
Dat is het thema dat tijdens de Adventsactie centraal staat. 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! Het project dat wij dit jaar gaan steunen is: Zorg
tijdens de zwangerschap in de Gazastrook. De Gazastrook is een smalle strook land, ingeklemd tussen de Middellandse Zee en Israël. De mensen in de Gazastrook lijden
onder een combinatie van problemen: een slepend politiek
conflict, instabiliteit, hoge werkeloosheid, diepe armoede en
beperkingen in hun gaan en staan. Ze leven veelal van humanitaire hulp die momenteel echter fors afneemt, onder andere
door covid-19 restricties. Zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra kwetsbaar. Bijna 20% van de zwangere vrouwen
is ondervoed en meer dan 30% lijdt aan bloedarmoede en
heeft aanvullende voeding nodig. Ook een groot deel van de
kinderen tot één jaar kampt met bloedarmoede. Covid-19
verergert de situatie: nu de gezondheidszorg zich met name
richt op het bestrijden van het virus, kan dit ten koste gaan
van de zorg aan zwangere vrouwen en jonge kinderen.
Het doel van het project is om zwangere vrouwen in het Wadi
Al Salga-district medische zorg te bieden en om de gezondheid
van moeders en jonge kinderen te verbeteren. In het gebied is
geen medisch centrum en veel zwangere vrouwen moeten
naar een ander district reizen om medische zorg te krijgen. De
meeste gezinnen kunnen zich de reiskosten en de medische
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behandelingen echter niet veroorloven en krijgen dus geen enkele medische ondersteuning tijdens en na hun zwangerschap.
De lokale caritasorganisatie Caritas Jeruzalem voert het project uit met hulp Vastenactie. Het medische team van Caritas
Jeruzalem zal zo’n 200 zwangere vrouwen in het district Wadi
Al Salga uitgebreide prenatale zorg bieden. Daarbij komen de
vrouwen voor ze bevallen ten minste vier keer op consult bij
het medische team. Caritas zal ook veertienhonderd zieke
kinderen tot vijf jaar behandelen. Verder leren zij de ouders
(meestal de moeders) hoe ze thuis hun zieke kinderen het best
kunnen verzorgen.
Zondag 19 december zal de viering in onze kerk in het teken
staan van dit project. Ook zullen we dan proberen om producten en kerstartikelen van de wereldwinkel weer te kunnen presenteren bij de uitgang van de kerk. Bij het inleveren van de
kopij is dat nog niet helemaal zeker. U zult bij de mededelingen ter zijner tijd hierover meer horen. U kunt uw financiële
bijdrage tijdens de collecte geven of uw gift overmaken op het
rekeningnummer van de kerk NL19 RABO 0357914775 t.n.v.
Adventsactie

Vredesweek
Zondag 26 september werd de afsluiting van de vredesweek
gevierd in onze kerk. Er is namens de parochie hier in
Schermerhorn € 200,- overgemaakt naar Pax waarvan € 50,van de MOV groep, extra geld uit de verkoop in de Wereldwinkelkraam. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens M.O.V. Joke Krul
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Afscheid van ons
trouwe koorlid!
Truus Stam
Woensdagavond 13 oktober j.l.
kwamen we als koor bij elkaar
om afscheid te nemen van
Truus Stam als koorlid. 42 Jaar
geleden werd Truus samen met
nog meerdere dames lid van
het dameskoor.
Het orgel
stond toen nog verder naar
voren en daarachter het koor.

‘Trouwtjes en Rouwtjes’
Deze alsmede de ‘Jubilea’ werden toen nog gezongen door het dameskoor. Na afloop werd
er met regelmaat koffie gedronken met gebak erbij in ‘s
Lands Welvaren. Het
bleef vaak niet alleen bij koffie, de
borrel werd ook niet geschuwd, dus de viering werd dan
aanzienlijk langer. Truus was altijd aanwezig als er gezongen
moest worden, weinig keer was er sprake van verzuim. Zo
rond 1982 werd er niet meer alleen door de dames gezongen,
maar samen met het toen ook nog bestaande herenkoor en
onder leiding van Cor Kuijs werd het gemengd koor gevormd.
Helaas overleed onze organist Cor in 2010 en nu? Marcel
Berkhout heeft zich in de strijd geworpen en heeft het tot op
heden met ons uitgehouden, wat niet altijd even gemakkelijk
is. Truus kon tijdens een repetitie wel eens gewoon zeggen:
‘Dit is een stom lied, dit wil ik niet zingen. Doe maar iets anders’, en regelmatig werd er dan ook voor een ander lied
gekozen. Truus haar stem was niet alleen te horen tijdens de
zang. De repetities werden ook vaak opgeluisterd met verhalen en de slappe lach, zingen was dan even niet meer mogelijk. Als ‘oudjes’ kunnen wij best wel vervelend zijn, wat soms
tot wanhoop leidt. Helaas kwam Corona, en het zingen was
ver weg in de Kerk. Ook de stem van Truus had er even geen
zin meer in en achteraf bleek dat het echt niet beter werd.
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Truus heeft dan ook helaas moeten besluiten om ons koor te
verlaten. Dit vinden wij uiteraard heel jammer, we missen niet
alleen je stem maar ook de gezelligheid, die je elke woensdagavond meebracht. Margot, Tiny en Ans als jouw zangmaatjes missen je het meest. Truus het meezingen in de kerk,
lukt je nog wel, blijf dit vooral doen en blijf na afloop van de
viering gezellig koffie drinken. Er valt dan altijd wel wat te
praten. Wij als koor bedanken je voor al je muzikale steun,
hand- en spandiensten. Dat wij jou missen binnen ons koor
staat buiten kijf en wij hopen je nog vele zondagen in de kerk
te zien of daarbuiten. Truus het ga je goed, geniet van alles
om je heen. Je verdwijnt zeker niet uit ons zicht.
De Koorleden van nu: Tiny, Margot, Afra ,Truus, Anja, Ria, Margot,
Ans, Hans Loek, Marian en Marcel zeggen nogmaals.
Dank, Dank je wel !

Namens de Redactie
en het Parochieteam
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OECUMENE

RAAD VAN KERKEN SCHERMER e.o.
NIEUW BEGIN . . .
Dat was het thema, waarmee we als gezamenlijke kerken in
de Schermer e.o. samen kwamen in een oecumenische viering
op Zondag, 12 september j.l. De aanleiding daartoe was
eigenlijk het jaarlijks terugkerende feestweekend in Schermerhorn, dat op den duur kortweg werd genoemd: ‘DE FLOOR’.
Vanwege de corona epidemie was dat feest vorig jaar al niet
doorgegaan en ook dit afgelopen jaar had de organisatie van
dit festijn ervan afgezien, toch nog wel om dezelfde redenen,
ook al waren er al wat versoepelingen inmiddels doorgevoerd.
De gezamenlijke Kerken waren al jaren geleden door het comité van de ‘FLOOR’ uitgenodigd een viering te houden in het
thema uiteraard van de ‘FLOOR’ op de zondag in dat weekend,
het tweede van de maand september. En wat hebben we al
niet mooie en inspirerende vieringen gehad, meestal in de
buitenlucht op het Hornplein, als het weer dat tenminste toeliet. Dit jaar dus nog geen Floorviering, maar de Raad van
Kerken vond het onderhand toch wel weer eens belangrijk een
nieuw begin te maken met de oecumenische vieringen in de
Schermer e.o. Het werd geen buitenviering, maar in onze
mooie warme kerk en het thema was gauw gevonden: Nieuw
Begin . . . De P.K.N., de Protestantse Kerk Nederland in de
Schermer, stond op het punt een nieuwe Dominee te beroepen: Marius Braamse, niet geheel onbekend in hun Gemeente,
omdat hij de laatste jaren nogal eens als ‘invaller’ had gefunctioneerd. Nu was het weer mogelijk om met twee voorgangers
uit de verschillende kerken samen te vieren, uiteraard met
een paar leden van de Raad van Kerken en allen, die gehoor
hadden gegeven aan de uitnodiging en dat waren er voor het
eerst best veel en dat mocht tenminste weer! De liederen
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werden ondersteund door het Gemengd Koor van de parochie
o.l.v. Marcel Berkhout. Het werd een goede viering, waarin het
verhaal van de zonen van Jacob met Jozef in de hoofdrol. Over
dit beroemde verhaal uit het Oude Testament is zoals velen
zich nog wel zullen herinneren de prachtige musical Joseph
and the Amazing Technicolor Dreamcoat (Jozef met de prachtige

van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice met
Freek Bartels in de hoofdrol en voortreffelijk in het Nederlands
vertaald door Martine Bijl†, ‘Op zoek naar Joseph’. Ook in dit
verhaal wordt weer een nieuw begin gemaakt aan de verstoorde relatie tussen de een na de jongste zoon van vader
Jakob en de andere tien zonen in het ‘butenland’. Hongersnood dreef hen weer naar elkaar toe. Geen wraakzucht na wat
er allemaal was gebeurd, maar liefde en vrede was de oplossing. Zo hopen ook wij als kerken elkaar niet uit het oog te
verliezen, niet terugkijken naar het verleden waarin we als
Christenen helaas uit elkaar zijn gegroeid, maar het ‘Verhaal’
(De Bijbel die ook nu weer een nieuwe vertaling heeft gekregen , niet
spectaculair, maar wellicht weer beter verstaanbaar) dat ons allen
nog steeds inspireert en dat altijd maar weer is samen te vatten in twee woorden: Liefde en Vrede! Daar kan geen traditie
of welke regel dan ook tegenop! Alleen dat kan ons weer bij
elkaar brengen met alle respect voor elkaar.
Zoveel dromen, uitgesteld al zo lang
ze spoken al jaren door mijn hoofd
maar ik ben niet langer bang
het is tijd om naar mezelf te luisteren
ik voel een sterk signaal
het is mijn hart dat spreekt diep van binnen
en dat spreekt elke taal
het is afgelopen met piekeren
ik maak mezelf niet langer druk
eindelijk ga ik mijn hart volgen
dat is de eerste stap naar geluk
dit keer ga ik er iets mee doen
ik zorg dat ik win
nu maak ik een plan
het is tijd voor een nieuw begin!
kleurrijke mantel)
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Taizéviering
Ook hiermee is weer een
nieuwe start gemaakt. Juist
toen alles ‘in kannen en kruiken’ was voor een Taizéviering zo’n anderhalf jaar
geleden, gooiden strengere
maatregelen vanwege Corona ‘roet in het eten’ zoals we
dat zeggen en kon het allemaal niet meer doorgaan. Gelukkig geen werk voor
niets, want zondag, 10 oktober j.l. kreeg het een tweede kans en met succes.
DROMEN
Dat was deze keer het thema van de Taizéviering, eveneens
zoals gewoonlijk onder verantwoordelijkheid van de Raad van
Kerken Schermer e.o. Hoewel het aantal aanwezigen wel wat
hoger had mogen zijn, werd het een mooie viering. In het
midden van de kring, zoals de opstelling is in de O.L.Vrouw
Geboortekerk van Schermerhorn was een ‘collage’ neergezet
als aandachtsveld met veel kaarslicht, de Paaskaars en
uiteraard het ‘Verhalenboek’, de Bijbel van waaruit wij als
Christen trachten te leven. Caitlyn Immerzeel op harp zorgde
er soms voor dat de stille momenten een nog meer meditatief
karakter kregen. Ook de liederen, die bij de samenkomsten in
Taizé, een klein dorp in het Franse Bourgondië ook altijd worden gebruikt - nu in het Nederlands - voegen door haar eenvoud en voortdurende herhalingen veel toe. De teksten,
tussendoor uitgesproken, hadden natuurlijk alles te maken
met het thema ‘dromen’, waaronder ook een fragment uit het
Oude Testament en wel het boek Genesis, waarin de droom
van Jakob uit de doeken wordt gedaan met veel beloftes en
‘Die er altijd is en Die wij sinds mensenheugenis God noemen
nogmaals duidelijk maakt dát Hij of Zij er altijd zal zijn en je
zal beschermen en brengen naar het Land waar vrede is. Een
goede viering, die om vervolg vraagt en dat zal in Maart zijn.
Let op de aankondigingen in de bladen etc.
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Liefde voor de aarde
Column van Dirk van de Glind

Tijdens een kampeervakantie in Frankrijk kregen we twee keer te maken met
een donderbui, zoals we die nog nooit
hadden meegemaakt. We hingen met
z’n allen aan het frame van onze tent
om te voorkomen, dat onze tijdelijke
woning naar de gallemiezen geblazen
werd. Toen we ook nog een urenlange
stortbui meemaakten en het water
langs ons kuipzijl gutste, gingen onze gedachten uit naar
mensen die nog niet zo heel lang geleden getroffen werden
door allesverwoestende watermassa’s. Hoe beangstigend
moet het zijn als niet je vakantiegenot in het geding is, maar
je hele hebben en houwen – je leven – op het spel staat?
Lang hebben we ons in het rijke Westen min of meer
onaantastbaar geacht. Natuurrampen vonden elders plaats,
waar ze hun zaakjes nu eenmaal niet zo goed voor elkaar
hebben. De watersnoodramp van 1963 was een uitzondering
En het gevaar voor herhaling is al lang bezworen door de
Deltawerken. Wij zitten goed hier! Tussen beide donderbuien
door hoorden we van het klimaatrapport van de VN dat aan
alle illusies ‘dat het allemaal wel meevalt’ een einde maakt.
Onze aarde is aan het opwarmen en zonder drastische maatregelen zullen de gevolgen voor zowel mens, dier als planeet
dramatisch zijn. Dat vraagt om een volwassen benadering
en om het nemen van verantwoordelijkheid.
Als gelovend mens kan en wil ik niet voorbijgaan aan de rol
die mijn eigen, christelijke geloof in dit alles gespeeld heeft,
spéélt en zou moeten spelen. Dat het vooral de armen van
deze wereld zijn die het gelag betalen. Dat vraagt op zichzelf
al om een gewetensonderzoek, maar de pijn zit dieper. Het
welzijn van onze planeet heeft zelden voorrang gehad in ons
christelijk geloof. Het ging om liefde voor God en liefde voor
de naaste, niet zozeer om liefde voor de aarde. God had de
wereld immers voor ons geschapen als een tijdelijke woonplaats en proeflokaal voordat het werkelijke leven in de he- 25 -

mel zou beginnen. De opdracht de aarde ‘te bewerken en
bewaren’ heeft natuurlijk wel iets van zorg en verantwoordelijkheid, maar in de praktijk kwam het toch vooral neer op
de aarde onderwerpen en overheersen. In de klassieke geloofsbelijdenissen wordt niet gesproken over zorg voor onze
aarde, wel over een nieuwe aarde waar God voor zorgen zal.
En precies dáár zit een merkwaardig soort van gerustheid
waaraan christelijk geloven voorbij moet, wil het zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen. Met ‘wel in de wereld,
maar niet ván de wereld’ zijn we heel lang met wellicht de
beste bedoelingen op een verkeerd spoor gezet. Wij menen
bóven de natuur te staan, maar we zijn zelf natuur. Volwassen geloof negeert deze waarheid niet langer, maar maakt
haar tot basis van actief bijdragen aan een wereld waarop
het leven ook in de toekomst gewaarborgd is. Alles wat we
voor de aarde doen of laten is vanuit deze visie bovendien
niet langer een offer, maar een blijmoedig gegeven geschenk waar we ook zelf beter van worden. Als we b.v. besluiten niet meer de hele wereld over te vliegen, geeft het
als bonus extra rust en tijd. En misschien kunnen we onze
tent voortaan dichter bij huis opzetten.
Dirk van de Glind
Dirk van de GLind was docent Levensbeschouwelijke Vorming. Hij schrijft en geeft lezingen over religie, cultuur,
samenleving en zingeving www.dirkvandeglind.nl. Een
interessant boek van hem is b.v.: ‘HET LEF om in liefde te
leven. Jezus zonder vrome praatjes’, Morgenland Uitgeve
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KINDERPAGINA
Kleur
deze kerststal
maar mooi!
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Parochie O.L.Vrouw Geboorte: info@olvgschermerhorn.nl
Rek. nrs.: parochie: NL19RABO 0357914775 of
bijdrage actie Kerkbalans NL43RABO 0149806760
De Regio: parochiemariamoedervangod@outlook.com

INTENTIES

Het is een goede gewoonte en eigenlijk
vanzelfsprekend dat we in de weekendvieringen ook
onze dierbare overledenen gedenken in de
VOORBEDE. U kunt hiervoor hun namen opgeven én
de datum waarop we haar of hem met name zullen
gedenken in de weekendviering bij:
Margo Jonk-Romein, Groeneweg 8 tel.: 072-5021749

jonkgroeneweg8@online.nl

Voor andere persoonlijke intenties als uit dankbaarheid voor…
’n zieke, ’n verjaardag, t.e.v. Maria, welslagen van operatie
etc. etc. ligt er op de leestafel bij de ingang van de kerk het
‘intentieboek’, waarin u het zelf kunt opschrijven vóór de
viering. U kunt daarvoor wat extra’s in de collectemand doen.
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