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DE WIEK  
Redactie: mw. E. Winnubst, Zandvaart 123         0223 522886 
e-mail: wiek@sintjanbreezand.nl 
Verspreiding: dhr. L. Beelen                0223 522478 
 
Parochie St. Jan de Evangelist  Website: www.sintjanbreezand.nl 
Wijdenes Spaansweg 58, 1764 GL Breezand 
Telefoon: 0223 521252     Rabobanknummer: NL07 RABO 0109  0010 60 
 

Voorgangers:  Ivan Garcia Ferman fgi0017@gmail.com      06 17129642 
Eerst aanspreekbare pastor: Diaken Henk Schrader                  06 10306086 
henk.schrader@quicknet.nl            0224 219460 
 

Contactpersonen  
dhr. F. van Lierop  Voorzitter parochieraad       0223 522232 
mw. D. Rooijakkers  Penningmeester       522568 
mw. A. Smiers   Secretaris        521516 
mw. M. Duineveld  Werkgroepen en Martha-gilde       523484 
mw. E. Weijers   Lectoren en bezoekersgroep    521839    
dhr. L. van der Reep  Onderhoud gebouwen, koster    522850 
mw. J. Wijnker   Administratie, begraafplaats   522672 
mw. L. Hoep-v/d Meer Avondwakegroep       522725 
mw. J. Pennings   Communie aan huis      522987 
mw. M. Duineveld  Caritas         523484  
dhr. M. van der Pal  Koster         521267 
mw. C. Groot   Misdienaars               521616 
mw. A. Hertogh      Collectanten         06 36582696 
dhr. T. van Zanten  Bloemengroep       523404 
dhr. C. Looijesteijn  Ophalen attentiebijdrage      521928 
Mereboer    Uitvaartzorg            0227 592087 
Mw. J. de Jong    Uitvaartzorg Het Licht     06 44481133 
 
Voor opgaven misintenties en afspraken huwelijken, jubilea en dopen: 
Caroline Groot en Monique Huiberts: donderdags in de oneven weken van 
14.30 tot 15.30 uur in de pastorie. Wilt u telefonisch contact, belt u dan 
06-52243427 (Monique) of 06-47091122 (Caroline). Of mail naar: 
secretariaat@sintjanbreezand.nl      
Uiteraard kunt u uw wensen ook altijd schriftelijk kenbaar maken via de 
brievenbus van de pastorie (kosten intentie € 8,50). 
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TER OVERWEGING 
 

‘Kom nu eens mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust daar wat 
uit’ (Marcus 6, 30-34) 
 

Beste parochianen, 
 

De komende maanden juli en augustus - de meest warme en 
aangename periode van het jaar - doen ons spontaan denken aan 
vakantie: even rustig aan doen, van onze drukte even een break 
nemen, om anderen te ontmoeten en het gezellig te hebben. Ik 
realiseer me dat dit niet voor iedereen het geval kan zijn. Voor de 
werkzaamheden op het land is dit juist de drukste periode. Toch wil 
iedereen een beetje genieten van deze tijd, ontspannen en het goed 
hebben. En dat is goed. Het goede weer en warme dagen heb je niet 
altijd dus pluk er volop van als je het kan.    

Uitrusten doet ons goed, leegt het hoofd, brengt weer orde en 
nieuwe verse inzichten. Het laat je weer genieten van het leven, de 
kleine dingen te gaan waarderen, dankbaar zijn voor wat je door je 
dag mee kon maken… het laat je weer leven. En het betekent niet 
alleen echt ‘niets doen’ maar ook bijvoorbeeld in je routine 
veranderingen aanbrengen, even van omgeving veranderen, andere 
mensen ontmoeten, eindelijk even gaan doen wat je graag wou maar 
nooit tijd voor had.  

Ook Jezus nodigt zijn leerlingen uit om na hun bezigheden even 
voldoende rust te nemen. In het evangelie van Marcus lezen we dat 
Hij ze naar een eenzame plaats uitnodigt, zoals Hij dit ook zelf 
gewend was. Om daar de tijd van ‘alleen-zijn’ te hebben maar tegelijk 
ook de tijd die ze met Hem doornemen, met Hem meegaan. Hoe 
mooi zou het niet zijn als wij ook misschien een stukje van onze 
vakantie hieraan mochten besteden… eindelijk en heel bewust iets 
met God of voor God gaan doen. Iets meer van Hem leren kennen en 
dan ook zodanig dat dit ons leven kan blijven inspireren. Dat kan… en 
dat werkt.      

Het is net als met een vriendschap of met landbouw of in de 
zakenwereld: wie niet veel zaait, oogst weinig; wie amper investeert 
plukt magere winst. Als we de vruchten willen brengen die God ons 
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belooft, vruchten van zijn geest in ons: van blijdschap, geduld, 
bezonnenheid en zachtheid van het hart… uit welk zaad zullen deze 
planten en hun vruchten bij ons opkomen… zomaar van een of 
andere wilde korrel die de wind aanwaait?  

Natuurlijk niet… het komt van stilte in ons, van over Jezus’ zijn 
gedachten en daden na te lezen en bij ons te overwegen, van het 
gebed waarin de diepe verlangens van het hart vrij tot uiting komen. 
Niet alleen zo van ‘nette gedachten omdat het zo hoort’ maar ook 
echt van hoe we van binnen in elkaar zitten. Dus soms ook met 
verdriet, teleurstelling of twijfel.  Daar luistert God het meest naar. 
Dit gebed heeft bij Hem het meeste prioriteit en de grootste kans om 
verhoord te worden en om bij ons als een bevestiging terug te 
komen: met rust en vrede in het hart, dit als eerste, maar dan ook als 
heel concrete ervaring van Gods nabijheid en dagelijkse steun. 

Dus: op vakantie met Jezus meegaan - voel je al die positieve 
spanning? Een vakantie die je leven voortaan met iets bijzonders gaat 
verrijken. Met iets wat je de dingen van je leven met de ogen van 
God leert zien, dat je de anderen en jezelf beter leert te begrijpen. 
Iets wat graag naar de hemel doet leven ( …naar de belangrijkste 
vakantiepost ooit! : ) 

Ik wens u allemaal dat deze tijd - nu er veel meer weer mag en 
kan - een goede periode kan zijn: van rust, blijdschap en gezelligheid 
maar ook van terugvinden van die soms ergens verloren elementen 
die ons leven weer tot zijn volheid kunnen brengen. Ga met zegen en 
geniet. 

 

Kapelaan Pawel Banaszak 
 
 
 
 

 
 

Stilte is de beste plek om bij God te zijn 
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VAN DE PAROCHIERAAD 
 

Voorkeurparochiaan 
 

Wanneer een parochiaan verhuist naar een andere woonplaats 
worden de parochiegrenzen overschreden en wordt men 
ingeschreven in de parochie die behoort bij de nieuwe woonplaats. 
Men is dan dus géén parochiaan meer in de parochie waar men tot 
de verhuizing heeft gewoond.  
Bij de toekenning van graven op onze begraafplaats wordt onder 
andere bekeken of men parochiaan is in onze parochie. 
Wanneer u de wens heeft om op onze begraafplaats te worden 
begraven is het dus van belang om parochiaan te blijven. 
Indien u aangeeft betrokken te willen blijven bij de parochie St. Jan 
de Evangelist dan kunt u als voorkeurparochiaan ingeschreven 
worden. Heeft u vragen over dit onderwerp, bent u of weet u iemand 
waar bovenstaande voor geldt, dan kunt u op donderdagmiddag op 
oneven weken tussen 14.30 en 15.30 uur contact opnemen met het 
parochiesecretariaat: 0223-521252 
 
De Wiek digitaal 
 

Met ingang van september a.s. gaat er iets veranderen in de 
bezorging van De Wiek. De Wiek zal niet vanzelfsprekend meer in de 
brievenbus belanden. Hiervoor zijn de kosten helaas te hoog 
geworden. Wij willen natuurlijk graag dat de parochianen die De 
Wiek lezen, deze ook blijven ontvangen. Zij kunnen kiezen 
om de Wiek op papier te blijven ontvangen of dat De Wiek per e-mail 
wordt verzonden. Voor de papieren versie zal waarschijnlijk een 
kleine bijdrage gevraagd worden. De digitale versie blijft gratis. Wij 
beschikken echter over tekort e-mailadressen. Wilt u uw emailadres 
doorgeven aan secretariaat@sintjanbreezand.nl en aangeven of u De 
Wiek op papier of digitaal wilt ontvangen. U kunt ook bellen naar het 
secretariaat, zie pag. 2 voor de telefoonnummers. 
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ONS GELOOF HET JAAR DOOR 
 
Je geestelijk huis 
 

Stel, je bent thuis en die dag hoef je niet naar je werk, er zijn geen 
afspraken voor die dag, je kunt doen wat je wilt. Wat ga je doen? Een 
boek lezen of tv kijken? Tuinieren, een wandeling maken of even 
stofzuigen misschien? Je zit op de bank en kijkt mijmerend voor je 
uit. Dan zie je buiten de postbode verschijnen en hij doet wat in de 
bus. Nieuwsgierig ga je direct kijken om te zien wat het is. Je vindt 
een bijzondere enveloppe. Hij geeft zowaar een beetje licht. 
Wanneer je de enveloppe opent, vind je een brief met dit bericht: 
 

 
 

Lief mens, 
 
Bijna is het zover, het Grote Event, waar u al eerder over bent 
ingelicht. In Openbaringen staat reeds vermeld, dat Christus eens 
zal wederkomen. Wel, de mens is in zijn evolutie bijna op dit punt 
in tijd beland en dit is zéér bijzonder! 
 

Ik schrijf u dit persoonlijk, want hoewel de bijzonderheid van dit 
Event niet valt te overtreffen, zult u hierover in de krant geen 
bericht aantreffen. 
 

De vraag aan u nu is, om u voor te bereiden. Bereid u voor op 
Christus’ komst. Voor enig uitstel is geen tijd. De tijd is nu. 
 
Hoogachtend, 
 

Minister van aardse zaken 
Koninkrijk van God 

 
 
 

Je bent thuis, zit op de bank en je kijkt voor je uit. 
Wat ga je doen? 
 



7 

 

Stel dat Christus bij jou persoonlijk langs zal komen. Dan wil je toch 
de boel aan kant hebben. Het huis opgeruimd en schoon, geen 
onkruidje in de tuin. Omdat het om zeer hoogwaardig bezoek gaat, 
haal je eten en drinken van zeer goede kwaliteit in huis om te 
presenteren.  Kortom, je zet je beste beentje voor. 
Anders wordt het wanneer de komst niet op fysiek vlak gebeurt, 
maar het een geestelijk gebeuren is. Dan is het nodig je geest op te 
schonen en het onkruid in je eigen hart te wieden. Want God kijkt in 
je hart en niet naar uiterlijk vertoon. Al zegt dat wat je een ander 
voorschotelt wel het één en ander over je innerlijke leven ... 
 

De volgende tekst sluit hierbij aan. Het is een liedtekst van Elly & 
Rikkert. 

Mijn hart is net een huis, 

Met kamertjes en gangetjes 

Een voordeur met een ruit 

Er hangt een fris behangetje 

Het ziet er keurig uit 

 

Maar dan, als Jezus aanklopt 

Dan kijkt Hij in mijn keukentje 

Dat is nog niet gesopt 

Daar ligt een heel klein leugentje 

Dat ik ergens had verstopt 

 

Hij vindt een lelijk woord 

Een stukje ongehoorzaamheid 

En nog ene rare mop 

En toch is Hij niet boos op mij 

We ruimen alles op 

 

Jouw hart is net een huis 

Met deuren en een raam ervoor 

De Heer kijkt zo naar binnen 

Je hoeft je niet te schamen hoor 

Je mag opnieuw beginnen 
 

 

Van de redactie: Ellen Winnubst 
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VIERINGEN 
 
Zaterdag 3 juli  19.00 uur  
Voorganger: T. Teeuwen 
Lector: F. van Lierop 
Organiste: H. Muntjewerf 
Collectant: C. Bakkum 
Intenties: Everardus Nicolaas Johannes Kerkhof, Lambertus 
Bernardus Hackmann, Hubertus Marcelis Weijers, Petronella 
Wilhelmina Snoek-Vaars, Rie Vaessen-van Maren en Estan 
 
 
Zondag 11 juli  9.30 uur  
Voorganger: Kapelaan M. Grądzki 
Lector: T. Weijers 
Koor/organist: ? 
Collectant: P. Dorrestijn 
Intenties: Everardus Nicolaas Johannes Kerkhof, Lambertus 
Bernardus Hackmann, Hubertus Marcelis Weijers 
 
 
Zaterdag 17 juli  19.00 uur  
Voorganger: Diaken H. Schrader 
Lector: J. Brouwer 
Koor: Encore! 
Collectant: A. Hertogh 
Intenties: Everardus Nicolaas Johannes Kerkhof, Lambertus 
Bernardus Hackmann, Hubertus Marcelis Weijers, 
Johannes Bartholomeus Smakman van wie wij gedenken dat hij een 
jaar geleden is overleden, Joop Roemer, Adrianus Johannes Ruigrok, 
ouders Broersen-Huiberts en zegen over de gezinnen, ouders 
Wijnker-Langelaan en overleden dierbaren, Giel van Hoorn, Leo 
Kapiteijn, Jaap Baltus, Antonius Wormsbecher, Hendrikus Joseph van 
der Park, Cor Houdijk 
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Zondag 25 juli  9.30 uur  
Voorganger: Kapelaan M. Grądzki 
Lector: F. van Lierop 
Organiste: T. Faas  
Collectant: H. Houdijk  
Intenties: Cornelia Maria Smakman-Wouts van wie wij gedenken dat 
zij een jaar geleden is overleden, Anna Maria op ’t Ende-Heijne van 
wie wij gedenken dat zij een jaar geleden is overleden, Jacoba 
Johanna Brouwer-Slats, Jacques Winnubst en zegen over zijn gezin, 
familie Rooijakkers-Kapiteijn en Simon de Wit 
 
Zaterdag 31 juli  19.00 uur  
Voorganger: J. Wijnker 
Koor: Encore! 
Collectant: T. Looijesteijn 
Intenties: Nicolaas van Etten en zegen over zijn gezin, ouders 
Broersen-Huiberts en zegen over de gezinnen, ouders Wijnker-
Langelaan en overleden dierbaren, Giel van Hoorn, Rie Vaessen-van 
Maren en Estan 
 

 
 
 
Zondag 8 augustus  9.30 uur  
Voorganger: Kapelaan P. Banaszak 
Lector: J. Brouwer 
Koor/organist: ? 
Collectant: E. Tummers 
Intenties: Petronella Wilhelmina Snoek-Vaars, Hendrikus Joseph van 
der Park 
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Zaterdag 14 augustus  19.00 uur - Maria ten hemelopneming 
Voorganger: Pastor I. Garcia 
Koor: Encore! 
Collectant: C. Bakkum 
Intenties: Familie Rooijakkers-Kapiteijn en Simon de Wit, Gerard 
Brouwer 
 
Zondag 22 augustus  9.30 uur - Maria van de hemel 
Voorganger: diaken H. Schrader 
Lector T. Weijers 
Koor/organist: ? 
Collectant: P. Dorrestijn 
Intenties: Everardus Nicolaas Johannes Kerkhof, Lambertus 
Bernardus Hackmann, Hubertus Marcelis Weijers, 
Jacques Winnubst en zegen over zijn gezin 
 
Zondag 29 augustus  9.30 uur  
Voorganger: Pastor I. Gracia 
Lector: F. van Lierop 
Organiste: T. Faas 
Collectant: A. Hertogh 
Intenties: Jacoba Johanna Brouwer-Slats 
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UIT DE WERKGROEPEN 
 
Vormelingen juni 2021 
 

 
 
11 kinderen uit onze regio hebben op 26 juni door Mgr. Hendriks het 
vormsel toegediend gekregen. De namen van de kinderen zijn: 
Breezand: Eline van der Lee, Tim Smit, Lynne Vroone 
‘t Zand: Daesha Rego 
Den Helder: Nahalie Ehrencron Diaz 
Anna Paulowna: Melissa Wessel, David Berbee, Lena Borst, Amber 
Danique Sneekes, Jente Pater 
Wieringerwaard: Sil de Graaf. 
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Bloemengroep 
 

Juli: Lia H. en Ans  
Augustus: Gusta en Hetty 
September: Magda en Ria 
 
 
 

Bericht van het secretariaat 
 

In de zomermaanden zijn wij, in plaats van één keer in de 2 weken, 
één keer per maand op donderdagmiddag op de pastorie aanwezig. 
De data zijn: 8 juli 
   5 augustus 
Uiteraard worden post en mail wel elke week behandeld. 
Ook kunt u ons altijd even bellen indien nodig. 
 

Hartelijke groet en fijne zomer, 
Monique en Caroline 
 
 

De Wiek 
 

In het vervolg zal De Wiek minder vaak verschijnen dan u gewend 
bent. We gaan namelijk enkele maanden samenvoegen. Voor de 
komende tijd ziet de planning voor De Wiek er als volgt uit: 
  September/oktober 
  November/half december 
  2de de helft december/januari  
  Februari /maart 
Lever uw kopij dus tijdig in. Dit geldt ook wanneer u de intentie die u 
aanvraagt in De Wiek vermeld wilt hebben. Vraag een intentie dan 
ook tijdig aan. 
 

Meer informatie over parochie RK Sint Jan Breezand en haar 
activiteiten kunt u vinden op onze website: 
https://sintjanbreezand.nl 
  

https://sintjanbreezand.nl/
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IM MEMORIAM 
 

L. B. Hackmann 
14 oktober 1936 † 6 juni 2021 

 

Leven en Geven.  
Pap; u staat bekend als levenskunstenaar. Dit is een heel knap 
resultaat. Hierin waren er twee talenten die u goed beheerste: Leven 
en Geven.   
Ik start met Leven. U zei altijd: “Een kat heeft 9 levens en zoveel heb 
ik er ook.” Met enige trots kwam dit geregeld over uw lippen. U had 
het dan niet over reïncarnatie. Nee… 9 levens in de afgelopen 84 
jaar. Uw leven is als volgt verlopen. 
1. In uw tienerjaren was u met Chiel aan het spelen bij De Brabantse 
Landbouw, de woning in de duinen bij Castricum. Bij het graven 
stortte de tunnel in en kwam u volledig onder het zand terecht, 
u raakte snel buiten bewustzijn. Chiel had de tegenwoordigheid van 
geest om uw hoofd pijlsnel uit te graven en direct hulp te halen. 
Gelukkig kwam alles goed.    
2. Vóór uw vijftigste kreeg u uw eerste hartinfarct met 
bijbehorende bypassoperatie. Gelukkig overleeft u het infarct. De 
bijbehorende operatie was voor die tijd zeer risicovol en alles kwam 
goed.    
3. 17 jaar later weer een hartinfarct met bijbehorende operatie. Het 
lichaam begon wel zwakker te worden maar toch kwam u weer vol 
levenslust terug.   
4. Een kleine 10 jaar geleden. U zat met Maria in de Posthoorn in 
Schagen een kopje koffie te drinken. Uw hart stopte plots met 
kloppen, een hartstilstand. Door het adequate optreden van 
AnneMarie Wit overleefde u dit ook en herstelde u opnieuw heel 
goed.  
5. Twee jaar geleden, uw hart begon toch wat te piepen en kraken. U 
werd begin februari opgenomen in Alkmaar. Totaal heeft u daar 9 
weken gebivakkeerd. Het was ongelofelijk hoeveel middelen er uit de 
kast werden gehaald om u weer thuis te krijgen. Uiteindelijk was u 
toch een beetje opgegeven en u vond het wel prima. U wilde naar 
huis om samen met Riet van het voorjaar en de zomer te 



14 

 

genieten. Zolang het nog kon natuurlijk. Mijnheer pastoor had u voor 
de zekerheid al het laatste sacrament van de zieken toegediend. Ja 
hoor, samen met Riet heeft u er toch weer 2 jaar aan vastgeplakt. 
 

Dan nu het tweede talent het Geven   
De gulheid van u, pap was onbeperkt. Iedereen die u in uw hart sloot 
kon putten uit deze bron.   
Dit begon natuurlijk met uw impulsieve actie door begin jaren 
60 naar Griekenland te gaan en verloofd terug te komen. Dit was wel 
een dingetje... Maar goed, u had natuurlijk wel een juweel 
meegenomen en dat wist u al lang. De familie had wat meer 
tijd nodig om hierachter te komen. Het geven kwam ook centraal te 
staan toen mama qua gezondheid slechter werd. Wat heeft u in die 
tientallen jaren geweldig voor haar gezorgd. Mama was zeker niet de 
makkelijkste en toch stond u zonder enige limiet dag en nacht voor 
mama klaar. Een gulheid die eigenlijk niet te beschrijven valt.  
 

Een kleine 4 jaar geleden leerde u Riet kennen. De verliefde 
tiener kwam op 80+ weer bij u boven als u over Riet sprak. Sandra, 
Paula en ik stonden ernaar te kijken en gunden u deze extra jaren vol 
geluk. In genot gemeten waren het geen 4 jaren, maar was het een 
veelvoud daarvan. U gaf Riet alle warmte, humor en kookkunsten die 
u in zich had. Samen met Riet heeft u nog een heel intensieve tijd 
gehad, waarbij geven en genieten centraal stond. U kreeg van Riet 
ook ongekende gulheid terug en daardoor was het vanzelfsprekend 
dat Riet ook heel snel één van ons is geworden. Riet ontzettend 
bedankt voor de mooie tijd die je onze pap hebt gegeven.  
 

De vele vriendschappen die u sloot en die allen onvoorwaardelijk 
waren, ontstonden doordat geven voor u vanzelfsprekend was. Ik 
noem ze niet bij naam want ik wil niemand tekortdoen, maar er 
zitten hier in de kerk vele vrienden en vriendinnen die zich in deze 
echte vriendschap zullen herkennen. Ook deze groep mooie mensen 
wil ik bedanken voor alles wat ze voor onze pap hebben gedaan.   
 

Wij gaan u natuurlijk missen pap, maar wij gaan vooral veel genieten 
van de mooie herinneringen aan deze levenskunstenaar.  
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H. M. Weijers 
5 juni 1939 † 9 juni 2021 

 
Huib is geboren op 5 juni 1939 als tweede kind maar wel als oudste 
zoon. Na de lagere school ging Huib naar de tuinbouwschool om het 
vak te leren. Daarna ging hij in de bollen werken. Eerst thuis en bij 
een andere kweker en daarna samen met Marcel aan de Schorweg. 
Op zijn 43ste ontmoette hij Tiny en na verloop van tijd kwam ze bij 
hem wonen. Om gezondheidsredenen zijn ze gestopt met het bedrijf 
en is Huib samen met Tiny naar de Zandvaart verhuisd. Ze hebben 
daarna nog van hun vrijheid genoten door te reizen naar Canada en 
Noorwegen. 
Huib was ook vrijwilliger bij de tuinen van de kerk, de poldertuin en 
ook hielp hij bij de keuringen van de bollen in de tuinbouwschool. 
Helaas kwam aan dit geluk een eind doordat Tiny overleed. 
Dit was voor Huib een groot gemis. Het plezier in het leven was weg. 
Nadat hij lichamelijk en geestelijk minder werd, is hij verhuisd naar 
de Polder Residence, waar hij nog zeven mooie maanden heeft 
gehad. Iedereen was lief en goed voor hem, waar we met een goed 
gevoel op terugkijken. 
Zaterdag hebben we samen nog zijn 82ste verjaardag gevierd. Daarna 
vond hij het genoeg en is hij rustig ingeslapen. Het is goed zo. 
Rust zacht Huib. 
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INGEKOMEN BERICHTEN 

God verzachtte zijn hart 
 

Abufazel is een van mijn leerlingen bij de cursus die mijn man en ik 
gemaakt hebben voor nieuwkomers in Nederland, zodat ze inzicht 
krijgen in het waarom van de Nederlandse waarden en denkbeelden. 
Ik leer Abufazel kennen in Leiden. Hij is een rustige, bedachtzame 
Palestijnse moslim die ooit naar Syrië was gevlucht. Omdat Syrië niet 
meer veilig was, vluchtte hij met zijn vrouw en twee zonen door naar 
Nederland, op zoek naar veiligheid en vrijheid. 
 

Al is Abufazel niet heel spraakzaam, ik zie dat hij aandachtig luistert 
naar de lessen. Een van die lessen gaat over vrijheid: over de 
achtergrond en de betekenis van deze waarde voor de Nederlandse 
samenleving. Tijdens die les vertel ik over de Tweede Wereldoorlog 
en over het leed van mensen, met name van het joodse volk. 
Sommige cursisten zijn sceptisch over de Holocaust, anderen hebben 
geen zin meer om over de oorlog te praten. Dan toon ik een stukje 
film waarin de concentratiekampen te zien zijn. Er heerst een diepe 
stilte in de zaal. Die dag zegt Abufazel niets. 
 

Een paar weken later is het zover: ze zijn er klaar voor om hun 
Participatieverklaring in ontvangst te nemen. Tijdens de laatste les 
kijk ik terug op de lessen die we gehad hebben en ik vraag welke les 
ze niet gauw zullen vergeten. Dan zie ik voor het eerst dat Abufazel 
voorzichtig zijn hand opsteekt. Hij is duidelijk zenuwachtig. Met een 
kleine hoest maakt hij zijn stem open en zegt: “De les over de 
Tweede Wereldoorlog en de beelden die je ons liet zien zal ik nooit 
vergeten. Voor de eerste keer in mijn leven als Palestijn voelde ik 
medelijden en medeleven met Joden.” 
Dan wordt hij stil. En na een paar seconden kijkt hij mij aan en zegt: 
“Tijdens die les heeft God mijn hart verzacht.” 
Ik krijg spontaan een brok in mijn keel. Met tranen in onze ogen 
kijken we elkaar aan. En ik denk: “Is dit niet de werkelijke betekenis 
van vrijheid.” 
 

Sara van der Toorn, trainer en spreker 
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Present zoekt vrijwilligers voor hulp aan kwetsbare 
inwoners van Hollands Kroon   
 

Stichting Present Hollands Kroon is op zoek naar vrijwilligers die de 
handen uit de mouwen willen steken voor mensen die door 
armoede, ziekte of eenzaamheid hulp nodig hebben.  
 

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen 
die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! 
Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als 
groep (vrienden, collega's, voetbalteam, etc.) of individu in te zetten 
voor een ander; eenmalig of structureel.  
 

Present organiseert twee typen projecten: praktisch en sociaal. Bij 
praktische projecten steken vrijwilligers de handen uit de mouwen bij 
iemand thuis. Denk aan een tuin opknappen, een woning 
schoonmaken of helpen verhuizen. Sociale projecten zijn gericht op 
ontmoeting en participatie, bijvoorbeeld ontmoetingsdiners voor 
alleenstaanden of digitale hulp voor ouderen.  
 

Present werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties in 
Hollands Kroon, zoals de wijkteams en GGZ. Zij weten precies wie 
hulp nodig heeft, waardoor de inzet van vrijwilligers op de goede plek 
terecht komt. Het aanbod van de vrijwilligers is het vertrekpunt: wat 
heb jij de samenleving te bieden en wanneer? Dat aanbod koppelen 
wij aan hulpvragen die hulpverleners bij ons indienen voor hun 
cliënten.  
 

Ontdek hoeveel plezier en voldoening het geeft om een ander te 
ontmoeten en te helpen. Kijk voor meer informatie 
op www.presenthollandskroon.nl en meld je aan of neem contact 
met ons op voor een presentatie.  
 
We houden tijdens de projecten uiteraard rekening met de 
coronamaatregelen.   
 
 
 

http://www.presenthollandskroon.nl/
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Miva Collecte 2021 
 

Medische zorg voor de meest kwetsbaren 
in Kenia 
 
Op 28 en 29 augustus 2021 vindt de MIVA-collecte plaats in de 
katholieke kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor de 
medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia. 
 

De bestemming van pionier Duncan 
Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in 
Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te 
helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en 
een school. Een auto is onmisbaar voor Duncan. Duncan: “Het is 
belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen 
gebieden. Vervoer is daarbij onmisbaar.” 
 

Hulp gericht op de toekomst 
Duncan: “Er is een volledige kliniek 
voor basiszorg, kraamzorg en oogzorg. 
Daarnaast geven we fysiotherapie en 
maken we protheses en hulpmiddelen 
op de orthopedische afdeling.” Buiten 
de kliniek loopt een sociaal 
programma. Specialisten gaan langs bij ouders, op zoek naar 
kinderen die er baat bij hebben als ze worden opgenomen in het 
centrum. “Wij willen niet alleen het kind helpen, maar ook de ouders. 
Zorgen dat zij een inkomen hebben. Dan heeft het kind een goede 
plek om naar terug te gaan als het geholpen is in ons centrum.” 
 

Auto onmisbaar 
Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante kilometer 
groot is (half Nederland!). Veel wegen zijn slecht. Maar het is te 
belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen 
gebieden. Daarom is een auto onmisbaar voor Duncan. Duncan: “Het 
liefst wil ik nog veel meer mensen helpen. En tijdens de corona-
pandemie kunnen we met de auto ook eten en 
beschermingsmiddelen brengen.” 
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Over MIVA 
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en 
onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er 
lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA 
ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen. 
 

In het weekeinde 28-29 augustus zal er in onze 
kerken gecollecteerd worden voor MIVA, Lees op 
www.miva.nl meer over het project van Duncan. 
Wilt u nu overmaken met uw mobiel scan dan de QR 
code en doneer. 
 

Een donatie overmaken kan ook: NL 42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. 
MIVA te ’s-Hertogenbosch. 
 

Hartelijk dank! 
 

MOV-groep parochies Den Helder, Julianadorp, Breezand, Anna 
Paulowna en ‘t Zand 
 
 

 
 

Bidden 
 
Gebed is een onzichtbaar werktuig in een zichtbare wereld. 
 

Gebed is niet het middel om onze wil te verwezenlijken, maar 
het middel dat God gebruikt om onze wil op orde te brengen 
zodat we met blijdschap zijn wil ontvangen. (Ravi Zacharias) 
 

Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had tot ik 
uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. In die stilte 
hoorde ik de stem van God. (Sören Kierkegaard) 
 

Bidden: je kijkt het verst, met je ogen dicht. 
 

http://www.miva.nl/
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VIERINGEN IN DE REGIO 
 

 

3 - 4 juli 2021 14e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

1 Kerk Voorganger Cantor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus I. Garcia       

za 19.00 Willibrord P. Banaszak       

za 19.00 Breezand Parochianen       

zo 09.30 't Zand I. Garcia       

zo 09.30 Anna Paulowna H. Schrader       

zo 10.00 Den Burg M. Grądzki       

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia       

 

10 - 11 juli 2021 15e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

2 Kerk Voorganger Cantor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus M. Grądzki       

za 19.00 't Zand H. Schrader       

za 19.00 Anna Paulowna M. Grądzki       

zo 09.30 Willibrord Parochianen Eef & Ben     

zo 09.30 Breezand M. Grądzki       

zo 10.00 Den Burg I. Garcia       

zo 11.00 Petrus en Paulus M. Grądzki       

 

 

17 - 18 juli 2021 16e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

3 Kerk Voorganger Cantor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus I. Garcia       

za 19.00 Willibrord I. Garcia       

za 19.00 Breezand H. Schrader  Encore!     

zo 09.30 't Zand Parochianen       

zo 09.30 Anna Paulowna P. Banaszak       

zo 10.00 Den Burg H. Schrader       

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak       
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24 - 25 juli 2021 17e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

4 Kerk Voorganger Cantor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus M. Grądzki       

za 19.00 't Zand M. Grądzki       

za 19.00 Anna Paulowna Parochianen       

zo 09.30 Willibrord H. Schrader       

zo 09.30 Breezand M. Grądzki       

zo 10.00 Den Burg P. Banaszak       

zo 11.00 Petrus en Paulus M. Grądzki       

 
 

31 juli - 1 augustus 2021 18e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

1 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Ten Anker I. Garcia Samenzang     

za 19.00 Willibrord I. Garcia       

za 19.00 Breezand Parochianen Encore!     

zo 09.30 De Cocksdorp P. Banaszak De Cocksdorp     

zo 09.30 't Zand H. Schrader     koffie 

zo 09.30 Anna Paulowna I. Garcia       

zo 11.00 Den Burg P. Banaszak       

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia       

 
Vakantie kapelaan P. Banaszak is van 1 juli tot en met 5 augustus 

 

7 - 8 augustus 2021 19e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

2 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang     

za 19.00 Anna Paulowna H. Schrader       

zo 09.30 Willibrord Parochianen       

zo 09.30 Breezand P. Banaszak       

zo 10.00 Zandstockviering Parochianen     Woord- en gebedsviering 

zo 09.30 Den Burg H. Schrader       

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Caecilia koor R. v.d. Veen kinderkerk/crèche/koffie 

  Extra informatie: 't Zand op zaterdag geen viering 
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Vakantie kapelaan M. Grądzki is van 1 tot en met 31 augustus 

 

14 - 15 augustus 2021 Maria Tenhemelopneming Wit 

3 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Ten Anker I. Garcia Samenzang     

za 19.00 Willibrord H. Schrader       

za 19.00 Breezand I. Garcia Encore!     

zo 09.30 Oudeschild I. Garcia Oudeschild     

zo 09.30 't Zand Parochianen       

zo 09.30 Anna Paulowna P. Banaszak       

zo 10.00 Bethelkerk       Regio oec.dienst 

zo 11.00 Den Burg I. Garcia       

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Caecilia koor R. v.d. Veen   

  Opmerking Oecumenische dienst in de Bethelkerk op de zondag tijdens de Visserijdagen 

 

21 - 22 augustus 2021 21e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

4 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang     

za 19.00 't Zand I. Garcia       

za 19.00 Anna Paulowna Parochianen       

zo 09.30 Willibrord I. Garcia       

zo 09.30 Breezand H. Schrader       

zo 09.30 Den Burg P. Banaszak       

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Caecilia koor R. v.d. Veen Kinderkerk 

 

28 - 29 augustus 2021 
22e ZONDAG DOOR HET JAAR 

Groen 
Deurcollecte: Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA 

5 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Ten Anker I. Garcia Samenzang     

za 19.00 't Zand Parochianen       

za 19.00 Anna Paulowna I. Garcia       

zo 09.30 Willibrord P. Banaszak       

zo 09.30 Breezand I. Garcia       

zo 09.30 Den Burg H. Schrader       

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Samenzang R. Vroom   
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Wilt u De Wiek gratis blijven ontvangen? 
Ga dan voor digitaal! 
Geef hiervoor uw e-mailadres door aan 
ons secretariaat: 
secretariaat@sintjanbreezand.nl 
 
Zo blijft u op de hoogte. 
Ook wanneer er tussentijdse wijzigingen 
zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 september 2021 23e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

1 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus M. Gradzki Samenzang     

za 19.00 Willibrord M. Gradzki       

za 19.00 Breezand H. Schrader       

zo 09.30 't Zand P. Banaszak       

zo 09.30 Anna Paulowna H. Schrader     koffie 

zo 09.30 De Cocksdorp M. Gradzki De Cocksdorp     

zo 11.00 Den Burg M. Gradzki       

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak       

mailto:secretariaat@sintjanbreezand.nl
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Kopij kunt u sturen naar: 

wiek@sintjanbreezand.nl 

 

De uiterste inleverdatum voor 

De Wiek van september én oktober 

is woensdag 25 augustus. 

 

Foto’s in jpg meezenden a.u.b. 


