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PASTORAAL WOORD 
 
´…Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan´… 
(Lk. 24, 6) 
Beste mensen, we hebben de vastentijd en de 
Paasdagen achter de rug, waarin wij probeerden 
ons toe te leggen op gebed en goede werken ter 
voorbereiding van Pasen, het hart van ons chris-
telijk geloof. We hebben in diverse vieringen en 
kruisweggebeden stilgestaan bij het lijden, de 
dood en de opstanding van Jezus Christus. Maar 
nog gedurende de paastijd, tot met Pinksteren, 
vieren wij de vreugde van de verrijzenis van onze 
Heer. We ervaren en getuigen dat Christus waar-
lijk opgestaan is. 
 
Gedurende deze periode hebben de parochies:  
H. Franciscus: Edam, Monnickendam, Ilpendam; 
St. Bonifatius te Zaandam, H. Laurentius  
en H. Maria te Heemskerk; De Goede Herder te 
Castricum; Onze Lieve Vrouwe Geboorte  
te Uitgeest, zich gezamenlijk ingezet en hebben 
heel veel activiteiten uitgevoerd om geld  
te verzamelen voor de Lideta-Mariam School in 
Ethiopië, in het dorp Alitena, waar ik vandaan 
kom. De opbrengsten zijn nog niet helemaal be-
kend maar, de opbrengst onze geloofsgemeen-
schap in Edam is al wel bekend. Mede namens de 
schoolkinderen wil ik mijn vreugde uitspreken en 
de MOV werkgroep  en de parochiegemeenschap 
van harte bedanken voor deze prachtige samen-
werking, inzet en fantastische  bijdrage om deze 
arme kinderen hoop te geven voor opbouw van 
hun toekomst. Hartelijk dank hiervoor. 
Na de paastijd trekken wij nu de meimaand bin-
nen die ook de Mariamaand genoemd wordt.  
In deze meimaand gaat onze aandacht steeds 
weer naar Maria. Naast belangrijke dagen als Pa-
sen, Hemelvaart en Pinksteren staat Maria cen-
traal in de kerk. Parochies besteden in de mei-
maand extra aandacht aan de devotie tot Maria. 
In alle kerken worden de rozenkrans gebeden. 

Maria is voor velen van ons een voorbeeld van 
Godsvertrouwen in moeilijke tijden. We kunnen 
ons de woorden van Maria op het bruiloftsfeest 
van Kana: “Ze hebben geen wijn meer”, eigen 
maken en tot Jezus zeggen ‘Er is weinig geloof 
meer!’.  Maria is ook nu ons voorbeeld, hoe wij in 
gebed God moeten naderen. In alle bescheiden-
heid maakte Maria de nood bij de Heer bekend 
en wij mogen op dezelfde wijze onze zorg over de 
toekomst van zijn Kerk bij God neerleggen. 
Laat ons daarom met vertrouwen, in de mei-
maand de rozenkrans bidden en daarbij  
de voorspraak van Maria vragen.  
Ten slot wil ik graag, mede namens de locatie-
raad, alle vrijwilligers van harte bedanken voor 
hun inzet en prachtig samenwerking die maakte 
dat we een geslaagd Paasfeest hadden. Alles was 
bijzonder netjes geregeld.  Hartelijk bedankt hier-
voor. 
 
Moge Maria, de Moeder van Jezus Christus, ons 
voorbeeld zijn in geloof en vertrouwen. 
 
Kapelaan Tesfay  
 
MISINTENTIES: 
 
4 - 5 mei  
Uit dankbaarheid bij een 80e verjaardag 
 
En voor onze overleden parochianen, 
Catharina Divera Nibbering-Klijn 
Henny Guijt Jorritsma en overleden familie  
Annamaria van Roijen-Andreazzolli 
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en 
hun vrienden 
Adriana Therisia Huipen-van den Heuvel 
overleden familie de Vries-de Vries 
Anton, Theo en Joop Stevens en overleden 
familie Stevens de Jong 
familie Conijn-Sengers 
Joop Snoek 
Overleden familie de Vries - de Vries 
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Gert Grootendorst en overleden familie Huisink-
Sombroek 
 
11 - 12 mei  
Catharina Divera Nibbering-Klijn 
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer 
Rogier van Leeuwen 
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en 
hun vrienden 
Overleden ouders Ruitenberg-Komen 
Leo Breed 
 
18 - 19 mei  
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper 
Paula Breed-Leideritz 
Rie Breed-Gunther 
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en 
hun vrienden 
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer 
 
25 - 26 mei  
familie van der Waart-Beuvens 
Els Knook-van de Nes 
Nel de Lange Runderkamp, Ria en overleden 
ouders de Lange-van der Pal 
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en 
hun vrienden 
Piet Taam 
Henk Keijzer 
Jan Schilder 
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer 
Henk en Gre Greuter-Woestenburg 
Rogier van Leeuwen 
 
30 – mei, Hemelvaartsdag 
Els Knook-van de Nes 
Bert Bouma 
Leontine Taam van Poorten 
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en 
hun vrienden 
Jan Schilder 
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer 
Trees Tol-Oudejans 
 
1-2 jun  
Johanna Maria Lagrand overleden ouders en 
broer Leo 
Catharina Divera Nibbering-Klijn 
Henny Guijt Jorritsma en overleden familie  
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en 
hun vrienden 
Rie Breed-Gunther 
Willem Beintema 

Peter Kraakman en overleden familie Kraakman-
Bleeker 
Gerrit Paulus Gerth en Neeltje Werner 
overleden familie de Vries-de Vries 
Anton, Theo en Joop Stevens en overleden 
familie Stevens de Jong 
Wim van Beers 
familie Conijn-Sengers  
Joop Snoek 
Overleden familie de Vries - de Vries  
Gert Grootendorst en overleden familie Huisink-
Sombroek 
Joost Greuter en overleden familie Greuter 
 
Staat de door u opgegeven misintentie er niet 
bij? Neem dan contact op met het 
parochiesecretariaat, tel. 06-83225048.  
 
 
COLLECTEOPBRENGSTEN:  
 
Datum opbrengst    
7 april €      243,05 
14 april  €     328,95 
18 april-Witte donderdag  €       66,35 
20 april-Paaswake  €     235,45 
20 april-Vastenactie  €     162.24 
21 april-Hoogmis  €     402,75 
21 april-Vastenactie €      410,45 
22 april-2e Paasdag € 88,30 
22 april-Bingo €     665.00 
28 april € 248,15 
MOV-bus Vastenactie € 386,20 
Meermin € 78,10 
 
Wij danken u voor uw steun! 
 
EXTRA COLLECTES: 
Er is op 11 en 12 mei een extra collecte vanwege 
Roepingenzondag. 
 
KOFFIE NA DE PREEK! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 5 mei 
Zondag 19 mei (1e Heilige Communie) 
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WOORD VOOR DE KINDEREN 
Samen met Jezus mogen wij leven in zijn Licht en 
zijn Liefde. Leven met Jezus is vertrouwen op 
Hem. Op een dag gingen leerlingen van Jezus 's 
nachts vissen. Zij vingen niets. 's Morgens stond 
Jezus aan het strand. Zij herkenden Hem niet.  
Jezus zei dat ze nog eens moesten vissen.  

 
Opeens vingen zij heel veel vis. Toen zagen ze dat 
het Jezus was. Hij ging vis met hen eten. Dit was 
de derde keer dat Jezus Zich liet zien aan zijn leer-
lingen, nadat Hij was opgestaan uit de dood. Na 
het ontbijt vroeg Jezus aan Simon Petrus drie 
keer of hij van Jezus hield. Simon Petrus ant-
woordde: "Heer, U weet alles; U weet toch dat ik 
van U houd." Toen zei Jezus: "Weid mijn schapen 
(zorg goed voor de mensen die in Mij gelo-
ven)................Volg Mij."   
 
We bidden deze week speciaal  voor Paus Francis-
cus. Hij is als een herder die zorgt voor zijn scha-
pen.  Gebed: "Goede God, wij bidden voor onze 
Paus, bisschoppen en priesters; dat zij met liefde 
voor U, ieder mens helpen om dichterbij Uw Zoon 
Jezus te komen. Dank U. Amen." 
 
Greetje Snoek 
 
 
EGMOND - KOM EN ZIE - WEEKEND:  
Ben jij degene die onze broederschap wil komen 
verrijken? De monniken van de abdij van Eg-
mond nodigen je uit om dit pad te verkennen. 
Van 8 tot 10 juni 2019 geven we jou de kans om 
een weekend lang met ons mee te leven in onze 
abdij te Egmond.  
 
Je treft bij ons een gemeenschap van monniken 
die leeft in vriendschap met Jezus, die samen bidt 
en werkt. Wij leven in eenvoud en dragen het lief 
en leed van de wereld in gebed met ons mee. Wij 
hebben hart voor onze aarde en voor allen die 
haar bewonen. Deze dagen willen wij samen met 

jou op zoek gaan of we in de toekomst samen het 
evangelie vorm kunnen geven. We leiden je graag 
rond om alle aspecten van ons leven van binnen-
uit te leren kennen. Uiteraard zijn wij ook be-
nieuwd naar jouw inbreng en vragen. 
 Jij bent onze gast, dus je hoeft alleen maar jouw 
tandenborstel en je ziel mee te nemen. De ont-
vangst is vrijdag 7 juni tussen 15.00 en 16.30. Het 
vertrek is zondag 9 juni om 15.00 uur. Je verblijft 
in een van de gastenkamers van de abdij, maar je 
deelt het monnikenleven van meer nabij.  
Meld je aan via telefoon 072 5061415 0f mail 
naar: gastenpater@xs4all.nl Sint-Adelbertabdij 
Abdijlaan 26 1935 BH Egmond-Binnen 
https://www.abdijvanegmond.nl 

 
 

https://www.debijbel.nl/kennis-achtergronden/natuur-landschap/1278/meer-van-galilea

