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Parochieblad St. Jan de Evangelist 
Breezand 
 

Adres: Wijdenes Spaansweg 58, 
1764 GL Breezand 
Telefoon: 0223 521252 
E-mail: 
secretariaat@sintjanbreezand.nl      
Het secretariaat is bereikbaar op 
donderdags in de oneven weken 
van 14.30 tot 15.30 uur 
Rabobanknr.: 
NL07RABO109001060 
 
 
 

 
 

De uiterste inleverdatum voor De 
Wiek 15 december 2021 / januari 
2022 is woensdag 1 december. 
U kunt uw kopij sturen naar: 
wiek@sintjanbreezand.nl 
 

Redactie De Wiek: 
mw. E. Winnubst 
0223 522886 

DE WIEK 1 november - 18 december 2021 

Pastoraal team: 
Eerst aanspreekbare pastor: 
Diaken Henk Schrader 
06 10306086 / 0224 219460 
henk.schrader@quicknet.nl 
 

Pastoor Ivan Garcia Ferman 
06 17129642 
fgi0017@gmail.com 
 

Kapelaan Pawel Banaszak 
0223 612550 
rk.denhelder@wolmail.nl 
 

Kapelaan Maciej Gradzki 
0223 612550 
Maciej.pnl@gmail.com 

 

  

 Voor meer informatie kijk op 
 onze website: 
 www.sintjanbreezand.nl 
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Contactpersonen  
Voorzitter parochieraad: dhr. F. van Lierop  0223 522232 
Penningmeester: mw. D. Rooijakkers   0223 522568 
Secretaris: mw. A. Smiers      0223 521516 
Werkgroepen, Martha-gilde en Caritas: 
mw. M. Duineveld          0223 523484 
Onderhoud gebouwen, koster: 

  dhr. L. van der Reep       0223 522850 
Lectoren en bezoekersgroep: mw. E. Weijers 0223 521839    
Administratie, begraafplaats: mw. J. Wijnker  0223 522672 
Avondwakegroep: mw. L. Hoep-v/d Meer  0223 522725 
Communie aan huis: mw. J. Pennings   0223 522987 
Koster: dhr. M. van der Pal      0223 521267 
Misdienaars: mw. C. Groot      0223 521616 
Collectanten: mw. A. Hertogh            06 36582696 
Bloemengroep: dhr. T. van Zanten    0223 523404 
Ophalen attentiebijdrage: dhr. C. Looijesteijn 0223 521928 
Uitvaartzorg Mereboer      0227 592087 
Uitvaartzorg Het Licht, Mw. J. de Jong     06 44481133 
 

 

Voor opgaven misintenties en afspraken huwelijken, jubilea en 
dopen: Het secretariaat is bereikbaar op donderdags in de oneven 
weken van 14.30 tot 15.30 uur. Telefoon: 0223 521252 
Of mail naar secretariaat@sintjanbreezand.nl      
Ons secretariaat wordt bemand door Caroline Groot (06 47091122) 
en Monique Huiberts (06 52243427). U kunt uw wensen ook 
schriftelijk kenbaar maken via de brievenbus van de pastorie: 
Wijdenes Spaansweg 58, 1764 GL Breezand (kosten intentie € 8,50) 

 

Wanneer u De Wiek digitaal wilt ontvangen, kunt u dit aanvragen bij het 
secretariaat via de mail: secretariaat@sintjanbreezand.nl 
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TER OVERWEGING 
 

 
Beste parochianen, 
 

Het is fijn, dat de coronaregels inmiddels weer wat 
versoepeld zijn, zodat we (bijna) weer op de gebruikelijke 
manier samen kunnen vieren. De startvieringen zijn weer 
achter de rug, waarmee we met een frisse wind aan het 
nieuwe kerkelijk jaar begonnen zijn. Ook de vieringen in onze 
verzorgingshuizen (Keijzershoff en De Carrousel) zijn weer 
begonnen, of gaan weer beginnen. 
Inmiddels hebben we de zomer achter ons gelaten en mogen 
we ons weer verwonderen over de prachtige herfstkleuren 
die nu in de natuur te zien zijn. De dagen worden korter en 
we steken onze (kaars)lichtjes aan om onze huiskamers te 
verlichten. En zo gaan we de Adventstijd tegemoet. De 
Adventskransen hangen in de kerken en wekelijks zal er meer 
licht worden ontstoken. Advent; de voorbereidingstijd op de 
komst van het kindje Jezus; de Vredebrenger. Vrede, dat we 
nog steeds zo hard nodig hebben in onze wereld.  
Vrede vertaalt zich op vele manieren; in het groot en in het 
klein. Gelukkig wordt er in de wereld van alles aan gedaan om 
de vrede te bewaren of te herstellen. Maar ook in onze eigen 
omgeving kunnen we het nodige doen om het allemaal weer 
mooier te maken. 
Het besef wordt steeds groter, om te kijken wat er bij de 
jongeren speelt die tot geweld over zijn gegaan. Steeds meer 
jongeren lijken met een mes over straat te gaan! ‘Heb uw 
naaste lief als uzelf’ (Marcus 12, 31). Een korte zin, maar met 
zoveel betekenis en hoe actueel. Vaak ontbreekt de liefde, 
wat we terugzien in de steeds harder wordende samenleving; 
agressie in het verkeer, enzovoorts.   
De Advent is natuurlijk een prima moment om tot bezinning 
te komen. Dat we misschien eens na mogen denken wat we 
zélf aan een vrediger wereld kunnen bijdragen. 
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Vaak zijn het de kleinste dingen, die zoveel kunnen 
betekenen; een kaartje of belletje naar iemand die 
ziek is. Een boodschap voor iemand doen; het zijn 
allemaal lichtpuntjes! 
Ik wens ons allen toe, dat we ons in deze tijd op een 
mooie wijze mogen bezinnen en ons alvast 
voorbereiden op Zijn komst! 
 
Ik wens u een gezegende Advent toe. 
 
Henk Schrader, diaken. 
  

 

 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 ingeschreven worden als 
voorkeurparochiaan. 
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 
 

 
 

 
 

VAN DE PAROCHIERAAD 



6 

 

Toespraak van Frank van Lierop tijdens de Startviering 
2 oktober 2021 
 

Beste medeparochianen, 
 

Vanavond praat ik u graag weer bij over het reilen en zeilen binnen de 
parochie. Maar niet voordat ik een compliment maak aan iedereen die 
betrokken is geweest bij de totstandkoming van deze viering. Het is weer 
een prachtige viering geworden waar heel veel werk voor is verzet.  
Speciaal door Jolanda Wijnker, onze voorganger. Hartelijk dank 
daarvoor. 
“We zullen doorgaan”. Een toepasselijk thema na een periode die we 
nog niet eerder hebben meegemaakt. Anderhalf jaar improviseren en op 
een andere manier bij elkaar komen dan we gewend waren. Maar gaan 
we ook allemaal door? Hebben we nog zin om naar de kerk te gaan na 
zo’n lange coronatijd. Een vast aantal kerkgangers mochten we al die tijd 
ontvangen. Komen de anderen ook weer terug? 
In ieder geval werden we wederom niet teleurgesteld als er extra 
werkzaamheden moesten worden verricht. Dank aan iedereen die zijn 
steentje heeft bijgedragen als we een beroep op hen deden, met name 
de kosters en de gastvrouwen, Encore en het Dameskoor, die in kleine 
groepjes toch weer telkens de diensten muzikaal opluisterden. En niet te 
vergeten hun dirigenten en organisten. 
Ondertussen gingen de normale werkzaamheden gewoon door. De 
samenwerking met andere parochies in de regio is nog intenser 
geworden. De communie en vormselwerkgroepen werken goed samen. 
Mede ingegeven door ziek en zeer, waarbij je bijna gedwongen wordt 
om elkaar op te vangen.  De kerkwerkers die hun taak nauwgezet 
vervullen. Onlangs de grote schoonmaak weer opgepakt, waarbij de 
tuingroep even assisteerde met het ragen op de hoge ladders. 
De website is lekker opgefrist en ziet er weer modern uit. Daaraan 
vastgekoppeld ons digitale parochieblad “De Wiek”. Een grote operatie 
die tot nu toe is geslaagd. De Wiek komt nu bij parochianen die hem ook 
echt willen ontvangen en hem lezen. Dit levert financieel een grote 
besparing op en de Wiek belandt niet zomaar bij het oud papier. Als u 
zich nog niet heeft opgegeven om een Wiek per mail te ontvangen dan 
kan dat nog steeds. Meldt u zich even bij het bestuur of het secretariaat. 
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De dames van het secretariaat ook heel hartelijk dank voor de extra 
werkzaamheden die hiervoor moeten worden verricht. 
Het bestuur is bezig met het opknappen van de entree van de 
begraafplaats. De broeikas is al gesloopt en er zal een nieuw schuurtje 
worden geplaatst. De komende maanden zult u de veranderingen zien. 
Ook hier werden we weer verrast door de spontane medewerking van 
een groep mannen. Hun leeftijd staat niet op hun voorhoofd, maar u zult 
begrijpen dat ze geen 18 meer zijn. 
Dan het financiële gedeelte: Het boekenonderzoek is afgesloten. We 
hebben een paar opmerkingen gekregen voor een andere werkwijze. 
Maar het belangrijkste is dat de boekhouding er verder gewoon prima 
uitziet. En verder sluiten we dit boek. 
Dat betekent dat we vanaf dat moment weer normaal machtigingen 
mochten aanvragen bij het Bisdom. Dat houdt in dat we de woning aan 
de Burg. Lovinkstraat 70 weer mogen verhuren, nadat die vrijkwam; we 
mogen nu ook het appartement verhuren boven de pastorie. Maar wat 
misschien voor ons allemaal het belangrijkste is: we mogen wat met het 
Aapgebouw gaan doen. Dat betekent niet dat het morgen gesloopt 
wordt, want zo simpel is dat niet. Maar het komende jaar hopen we 
stappen te maken voor een verdere ontwikkeling van het terrein en het 
plantsoen met bosschage. 
De kerkbijdrage van het afgelopen jaar heeft € 12.725,- opgebracht. Een 
hoger bedrag dan andere jaren. Een prachtig resultaat. 
Dat waren tot zover de zakelijke mededelingen. Nu de feestelijkheden. 
We mogen ons nog steeds verheugen op twee prachtige koren die hier 
ook vanavond weer hebben gezongen. Mensen nemen afscheid en 
vieren een jubileum. Als eerste de jubilaris: Ria Huiberts-Berbee zingt 50 
jaar op het grootkoor en het dameskoor. Ria bedankt voor al die jaren 
dat je je hebt ingezet voor de koren van onze parochie. Dat zijn bloemen 
waard!  Gefeliciteerd en applaus.   
De mensen die afscheid nemen: van het dameskoor zijn dat: Aggie 
Kortekaas en Corrie de Ridder en van Encore zijn dat: Vera van Dam, 
Ciska Houdijk, Aly Alders, Gré Weijers, Kees Kaptein, Leo Looijesteijn 
en Nel Tiel. De bloemen hebben jullie al op een ander moment gehad. 
Hartelijk dank namens de hele gemeenschap voor jullie jarenlange inzet 
voor de koren. 
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Waar mensen afscheid nemen komen ook weer nieuwe mensen terug: 
voor Encore mogen we verwelkomen: Selina Kooij en Ruud Langedijk! 
Dan neemt Piet Dorrestijn afscheid als coördinator van De Wiek. 
Hartelijk dank voor je inzet gedurende 12 jaar. Dat is een boeket 
bloemen waard! En applaus.  Ondanks de digitale Wiek zijn er nog steeds 
brieven of mededelingen te verspreiden. Als er nog iets te verspreiden 
valt dan neemt Leo Beelen deze taak op zich. 
Van de werkgroep Carrouselvieringen neemt Trudy Rooijakkers 
afscheid. Zij heeft vanaf 2001 dus bijna 20 jaar mede de organisatie 
gehad van de vieringen in de Carrousel. Dat is ook een boeket waard en 
applaus. Trudy wordt opgevolgd door Lia Hoep. 
Zo zijn alle posities weer ingevuld! 
Dan ben ik aan het einde gekomen van mijn verhaal. Bedankt voor uw 
aandacht. Laten we ons aansluiten bij het thema: We zullen doorgaan! 
 

 

 
F. van Lierop overhandigd Piet Dorresteijn en Ria Huiberts een boeket 
als dank voor hun inzet. 
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 Bewust kiezen voor liefde 
 

 ‘Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het, om als broers en zussen 
 eensgezind samen te leven. Om liefde te ontvangen en te 
geven. Het is als kostelijke olie ...’ (Psalm 133:1-2). 

 
 

Een ideale wereld 
Liefde ontvangen en geven. Hoe mooi zou de wereld er uitzien, wanneer 
we allemaal zo zouden leven, altijd en overal. Dan zouden we een leven 
leiden zonder oorlogen en kleinere conflicten. Geen geharrewar over hoe 
we bepaalde dingen moeten doen. In plaats daarvan leven we in eenheid 
en harmonie. Een vredige wereld, waar ieder mens met liefde zijn 
talenten inzet voor het algemeen belang. Hoort dit tot de mogelijkheden 
of is het een utopie? 
 

De uitdaging 
Liefde ontvangen en geven. Het klinkt gemakkelijker dan het in de praktijk 
soms is. Zo kan er verschil van mening in de weg zitten. De één vindt dit, 
een ander dat. Voor we het weten is er verdeeldheid. Er zijn zoveel 
meningen, voorkeuren en gewoonten. Zonder begrip wordt er al snel 
geoordeeld. Zweren bij je eigen gelijk, oordelen of afgunst, het leidt tot 
disfunctionaliteit. Liefde kan er niet stromen, omdat het geblokkeerd 
wordt door gedachten die belangrijker worden gevonden dan liefde. 
De uitdaging waar ieder mens voor staat, is liefde de leiding te geven. 
Door bewust te kiezen voor liefde. Bij elk woord dat je zegt, bij iedere 
keuze die je maakt, bij iedere daad. Door jezelf telkens te bevragen: “Doe 
ik dit uit liefde voor mezelf en de mensen om mij heen? Of spelen er 
andere belangen?” 
Soms doen we dingen op de automatische piloot, uit gewoonte zonder 
erbij na te denken. Of we gedragen ons zoals anderen het doen of zoals 
het ons wordt opgedragen. Wanneer je de keuze maakt om in liefde te 
leven, betekent dat verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid 
voor je eigen doen en laten. Overal en altijd. 
 
 

ONS GELOOF   het jaar door 
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‘Ja’ tegen liefde 
In deze tijd van grote veranderingen, zijn er steeds meer mensen die 
bewust kiezen voor liefde. Ze hebben genoeg conflicten gezien en 
verlangen naar eenheid en harmonie. Voor liefde kiezen heeft wel 
consequenties. Voor liefde kiezen houdt in dat je tegen bepaalde dingen 
‘nee’ zegt. Aan liefdeloze dingen doe je niet mee. Je laat je niet in met 
negativiteit en met wat onrechtvaardig is. Je roddelt niet mee met 
roddelaars. Je laat je niet meeslepen in geruzie. Als je verbaal 
aangevallen wordt, glimlach je. Of je zegt iets als: “Ach, dat is ook maar 
een mening.” 
Dat mensen bewust voor liefde kiezen en daarnaar handelen, heeft ook 
op grote schaal gevolgen. Steeds meer mensen gaan in hun eigen kracht 
staan en komen op voor hun normen en waarden. Ze pikken ongelijkheid 
niet meer en hoe machthebbers hun macht misbruiken. Machthebbers 
die onethische dingen doen. De rijken die zichzelf steeds meer verrijken. 
Doordat in deze tijd steeds meer liefdeloze praktijken aan het licht 
komen, worden we ook bijna gedwongen ons af te vragen: “Door wie 
lieten en laten we ons eigenlijk leiden?” 
 

Liefde als leiding 
Zowel op persoonlijk vlak als maatschappelijk, gaan we loslaten wat niet 
uit liefde voortkomt. Dit hele proces zouden we kunnen zien als een 
grote schoonmaakactie inclusief verbouwing. Zowel van binnen, als van 
buiten. Binnen: Liefdeloze gedachten over jezelf en anderen gaan de 
container in en worden vervangen door gedachten vol compassie. 
Buiten: Systemen en instituten die vanuit ego-denken zijn opgebouwd, 
zullen gaandeweg verdwijnen. Schrik niet van wat we tijdens de grote 
schoonmaak gaan tegenkomen. Er is al veel te lang niet goed schoon 
gemaakt, maar als alle kamers en de kelder zijn uitgemest en opgefrist, 
zal alles weer helder blinken. 
Iedereen kan de keuze maken aan het proces mee te werken. Door bij 
zichzelf te rade te gaan waar nog eer valt te behalen. Op welk terrein 
blink jij niet uit in liefdevolle gedachten en/of daden?  
 

Komst van Christus 
Het is Advent, de tijd dat we ons bezinnen op de wederkomst van 
Christus. Door de Bijbel weten we dat Christus zal komen en er zal een 
nieuwe liefdevolle tijd aanbreken. 



11 

 

Wat als de Geest van Christus naar de Aarde komt om daar ieders hart 
te bewonen? Dat Christus eerst binnen verschijnt. Als een Licht van 
Liefde om je te helpen jouw licht meer helder te laten schijnen. Hoe mooi 
zou je binnenwereld er dan uitzien ...? Geloof jij dat dit tot de 
mogelijkheden behoort? Zorg dan dat je binnenkamer schoon en 
opgeruimd is en wacht op Christus’ komst. 
 

In mij schijnt een heel klein lichtje 
Als een waakvlam in de nacht 
Het lichtje wil graag groeien 

Daar had ik nooit aan gedacht. 
 

In mij schijnt een klein lichtje 
dat nu elke dag een beetje groeit. 

Ik heb besloten het te helpen 
Naar hoe het is bedoeld. 

 

Ik voed het met compassie 
Dagelijks en met geduld 
Wat donker is vervaagde 

Raak steeds meer met licht gevuld. 
 

In mij brandt een vlam 
Dat begon als heel klein 

Nu voelt het veel warmer 
dat is echt ontzettend fijn 

 

In mij brandt een vuur 
Waardoor ik dans en zing 

Mijn moeilijke tijd vol angsten 
Is een vage herinnering. 

 

Wanneer ik me eenzaam of niet sterk voel 
Op de dagen dat het even niet gaat  
Keer ik terug naar het innerlijk Licht 
Dat mij nooit en te nimmer verlaat. 

 
 
Van de redactie: Ellen Winnubst  
 



12 

 

 

 

Allerheiligen - 1 november 

De herdenking van alle christelijke heiligen 
 

Is er iemand die jij bewondert? Iemand waarvan jij denkt: zo wil ik 

ook zijn, zo wil ik ook leven? Voor zulke mensen bestaan speciale 

feestdagen. Christenen die in heiligen geloven, vieren bijvoorbeeld 

Allerheiligen. 
 

Het goede voorbeeld 

Heiligen zijn mensen die zich sterk hebben ingezet voor het 

christelijk geloof. Vaak hebben ze hun leven er zelfs voor opgeofferd. 

Dan worden ze martelaren genoemd. In ieder geval gaven ze het 

goede voorbeeld en hebben ze dikwijls wonderen verricht. Na hun 

dood worden deze mensen al snel vereerd. Want katholieke mensen 

geloven dat heiligen bemiddelen bij een vraag of een verzoek aan 

God. Veel heiligen hebben een speciale feestdag. Denk maar aan 

Sint-Franciscus, Sint-Nicolaas en Sint-Maarten. Allerheiligen is voor 

álle heiligen, de naam zegt het al. Maar speciaal voor de heiligen die 

geen eigen herdenkingsdag hebben. 
 

Relieken  

Gelovigen gaan heel eerbiedig om met overblijfselen van heiligen, 

zoals tanden, botten, haren en kleding. Die “relieken” worden 

zorgvuldig bewaard in kostbare omhulsels. 
 

Herdenken 

Christenen vinden het belangrijk de doden te herdenken. Want wie 

sterft is niet helemaal weg. Allerzielen is nog zo’n feest dat daarover 

gaat.  

                                                                    
Meer lezen? Kijk op 

https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/allerheiligen 

 
 

 

 

 

 

https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/allerheiligen
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Bloemengroep 
 

November: Ans en Gusta 
December: Piet en Ton 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bernard-Jan Brom jr. 
* Nijmegen 31-10-1967 
† Breezand 17-08-2021 

 
Bernard-Jan was Bernard-Jan. Altijd zichzelf. Geboren in Nijmegen, 
getogen in Breezand. Daar is hij blijven wonen. Geworteld en 
gewaardeerd in de dorpsgemeenschap waar hij zich thuis voelde. 
Bernard-Jan was Ben Brom junior. Een familieman tot op het bot. Hij 
leefde altijd met de familie mee. Op moeilijke momenten, maar ook als 
er wat te vieren was. Jarenlang zorgde hij voor zijn dementerende 
moeder Annie. Dat deed hij altijd met liefde, en met een scheut humor 
op z’n tijd. 
Bernard-Jan was Broeder BJ. Ziekenverzorgende vanaf zijn 17de jaar. Een 
steunpilaar voor patiënten, familie en collega’s. Zorgend, maar niet 
bemoeiend. Hij had respect voor ieders eigen keuzes. Zijn werk was zijn 
leven. Zijn collega’s waren zijn vrienden en vriendinnen. Bernard-Jan 
heeft ook voor anderen veel betekend. Soms zelfs alleen bekend bij de 
betrokkene en BJ zelf. 
  

UIT DE WERKGROEPEN 

IN MEMORIAM 
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Allerzielen 2021 

St. Jan de Evangelist te Breezand 
Dinsdag 2 november 2021 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Onze overledenen van het afgelopen jaar: 

 
Cornelis Leonardus Ruigrok 
*30-08-1930  †26-10-2020 

 
Johanna Alida Ruigrok – Rijken 

*04-04-1929  †06-11-2020 
 

Joop Roemer 
*20-03-1934  †16-12-2020 

 
Adrianus Johannes Ruigrok 
*03-11-1935  †20-01-2021 
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Jacoba Johanna Brouwer-Slats 
*22-06-1941  †04-02-2021 

 
Petronella Wilhelmina Snoek-Vaars 

*26-06-1929  †15-02-2021 
 

Anthonius Wormsbecher 
*22-07-1941   †09-03-2021 

 
Hendrikus Joseph van der Park 

*09-02-1935   †13-03-2021 
 

Everardus Nicolaas Johannes Kerkhof 
*04-07-1959  †02-06-2021 

 
Lambertus Bernardus Hackmann 

*14-10-1936  †06-06-2021 
 

Hubertus Marcelis Weijers 
*05-06-1939  †09-06-2021 

 
Catharina Margaretha Vonderbank-Smit 

*23-11-1936  †07-07-2021 
 

Bernardus Johannes Anthonius Marie Brom 
*31-10-1967  †17-08-2021 
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VIERINGEN 

 

Dinsdag 2 november 19.00 uur - Allerzielen 
Voorganger: Avondwakegroep 
Organiste: H. Muntjewerf 
Collectant: C. Bakkum 
Intenties: Frans en Janny Duineveld-Dalenberg en zegen over hun gezin, 
Nicolaas van Etten en familie, Gerard Brouwer en overleden familie 
Brouwer-Zeinstra, overleden ouders Nic en Truus Berbee-van der 
Meer, in liefdevolle herinnering Stefan Kaak, Jan en Christina de Wit-
Gouwenberg en zegen over hun gezin, tante Uut, Han van Lierop en 
zegen over zijn gezin, Cock Smiers, Henriëtte Duineveld-Brouwer, Ravi 
Ravindran die ons door een noodlottig ongeval ontvallen is 
 
 

Vrijdag 5 november 10.00 uur 
Viering in de Carrousel 
Voorganger: Diaken H. Schrader 
 

 
Zaterdag 6 november  19.00 uur - Willibrordzondag 
Voorganger: J. Wijnker 
Koor: Encore! 
Collectanten: P. Tigchelaar 
Intenties: Johanna Alida Ruigrok-Rijken van wie wij gedenken dat zij een 
jaar geleden is overleden, Jacques Winnubst en zegen over zijn gezin, 
Gerard Brouwer en overleden familie Brouwer-Zeinstra, Rie Vaessen-
van Maren en Estan, Ouders Broersen-Huiberts en zegen over de 
gezinnen, ouders Wijnker-Langelaan en overleden dierbaren, Giel van 
Hoorn, familie Rooijakkers-Kapiteijn en Simon de Wit, Cor Houdijk, 
Marcel Weijers en Cor Kortekaas en zegen over de gezinnen, Bernard-
Jan Brom 
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Zondag 14 november  9.30 uur - Diakonaal weekend 
Voorganger: Diaken H. Schrader 
Lector: T. Weijers 
Koor: geen 
Collectanten: P. Dorrestijn 
Intenties: geen 
 
Zaterdag 20 november 19.00 uur - Christus Koning 
Voorganger: Kapelaan P. Banaszak 
Koor: Dameskoor 
Collectant: A. Hertogh 
Intenties: Thea en Corry van der Meer, Catharina Margaretha 
Vonderbank-Smit, Leo Kapiteijn, Marcel Weijers en Cor Kortekaas en 
zegen over de gezinnen 
 
Zondag 28 november 9.30 uur - 1ste Advent 
Voorganger: Pastor I. Garcia 
Lector: F. van Lierop 
Koor: Encore! 
Collectant: H. Houdijk  
Intenties: Everardus Nicolaas Johannes Kerkhof, Lambertus Bernardus 
Hackmann, Hubertus Marcelis Weijers 
 
Vrijdag 3 december 10.00 uur 
Viering in de Carrousel 
 
Zaterdag 4 december 19.00 uur - 2de Advent 
Voorganger: Kapelaan M. Gradzki 
Lector: J. Brouwer 
Koor: geen 
Collectant: T. Looijesteijn 
Intenties: Rie Vaessen-van Maren en Estan 
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Zondag 12 december 9.30 uur - 3de Advent 
Voorganger: Pastor I. Garcia 
Lector: T. Weijers 
Koor: geen 
Collectant: E. Tummers 
Intenties: Bernard-Jan Brom, familie Rooijakkers-Kapiteijn en Simon  
de Wit 
 
Zaterdag 18 december 19.00 uur - 4de Advent 
Voorganger: Diaken H. Schrader 
Lector: F. van Lierop 
Koor: Dameskoor 
Collectant: C. Bakkum 
Intenties: Johannes Joseph Roemer van wie wij gedenken dat hij 
een jaar geleden is overleden, Catharina Margaretha Vonderbank-Smit 
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Get Inspired - Alpha Youth 
Alle tieners opgelet! De zomervakantie is voorbij en 
wij gaan weer van start met de Get Inspired avonden! 
Avonden vol gezelligheid en diepgang op ons mooie 
geloof. Dit wil je niet missen! 
 

Ben je 17+? 
Meld je dan aan via: jongerenregionoordkop@gmail.com 
  
BINNENKORT 

 
 

 

UIT DE REGIO 

 

Een nieuw project in de maak... 
Ben je tussen 15 en 17 jaar? 
Houd dit kerkblad en onze instagram  
@thetigersofgod goed in de gaten. 

 

Something great is coming your way! 

Achter de schermen is de Get 
Inspired groep druk bezig 
met een nieuw project. 
Binnenkort zullen wij hier 
meer over laten weten op 
onze socials. Maar om alvast 
een tipje van de sluier te 
geven, het gaat om een 
PRAYER WALL. 
 



20 

 

 
Werkgroep regio Breed heeft twee enthousiaste dames 
erbij! Agnes Borst uit Anna Paulowna en Iris Hernandez 
uit Julianadorp versterken sinds september de 
werkgroep, welkom dames! 
 
 

Agenda werkgroep regio Breed: 
 

Donderdag 4 november - algemene informatieavond EHC/Vormsel 
19.00 uur - Petrus en Pauluskerk 
 

Zondag 21 november - bijeenkomst omtrent Advent - Tiger Kids - 
aansluitend aan de viering in de Petrus en Paulus kerk 
 

Woensdag 24 november - #RedWednesday  
 

Zondag 12 december - Teens get Together (bisdombreed) - Tigers of 
God (Datum onder voorbehoud) 
 

Zondag 19 december - KerstINN - volwassenen - Willibrordkerk 
 
 

 
 
De wekelijkse catechese van kapelaan Pawel zijn (na een zomerstop) 
weer begonnen. U kunt via het YouTube kanaal: R.-K. Regiobreed 
deze online ‘kruimels’ beluisteren. 
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Pater Kraakman op bezoek bij Kansrijk 
 

Hij was er weer hoor, bij ons in de polder! 80 Jaar en op bezoek bij het 
Kansrijkbestuur om te vertellen hoe het er in Nyanga aan toe gaat en hoe 
het geld dat we jaarlijks sturen gebruikt wordt. Dit is vaste prik als hij 
naar Nederland komt, zo eens per 2 à 3 jaar. 
Naast zijn priesterschap heeft hij de taak op zich genomen om kinderen 
uit arme gezinnen met schoolgeld te ondersteunen. Jaar op jaar krijgen 
we een stipte financiële verantwoording. Sommigen kinderen krijgen 
één semester schoolgeld, anderen jaren achter elkaar. Hij kent de 
mensen en hun situaties en weet precies hoe hoog de nood ergens is. Hij 
heeft zijn 50-jarig priesterfeest in 2018 gevierd en zit al die jaren in al 
Nyanga in het westen van Kenia, tegen het Victoriameer aan.  
Volgens zijn broer, die hem naar ons vergezelde, verwachtte de familie 
twee weken terug een doodzieke man aan te treffen op Schiphol. Ze 
waren gebeld dat hij ernstig ziek was door Corona en zelf niet vond dat 
hij in Kenia opgenomen moest worden. Door bemiddeling van zijn familie 
is dit toch gebeurd en heeft hij het op het nippertje gehaald. In de 
aankomsthal zagen ze een wat vermagerde, doch krasse man aan komen 
lopen. Volgens de pater zelf viel het allemaal wel mee, alleen weet hij er 
niets meer van, omdat hij in coma lag ... Stoïcijns hoort hij nu onze vragen 
aan en probeert ze zo goed mogelijk te beantwoorden. 
Ja, Corona heeft de ontwikkelingen vertraagd, maar de scholen zijn nu 
weer begonnen. Het vaccinatieprogramma begint nog maar net, bij de 
ouderen en de zorgverleners. Er is een groot tekort aan vaccins en 
daardoor is de vaccinatiegraad ook laag, nog onder de 5%. Het officiële 
aantal Coronadoden is ook laag, 5181. Dit kan komen doordat de 
bevolking jong is en misschien ook doordat deze overlijdens niet als 
zodanig worden geregistreerd. 
De landbouwgronden in de buurt en zijn eigen tuin komen in het 
regenseizoen gedeeltelijk onder water te staan. De Oegandeze buren 
hebben een tweede dam gebouwd bij Jinja om meer elektriciteit op te 

INGEKOMEN BERICHTEN 
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wekken, waardoor het waterpeil in het meer stijgt. Met desastreuze 
gevolgen voor het land aan de rand van het Victoriameer, ook in Kenia. 
Hier lijkt nog geen politieke oplossing voor te komen. Dit treft de mensen 
in deze tijd zonder andere inkomsten hard. 
Toen pater Kraakman in 1964 aankwam in Kenia, waren er 9 miljoen 
inwoners. Nu zijn dat er 54 miljoen. Waar Nederland en Europa aan het 
vergrijzen zijn, heeft Kenia een bevolking waarvan bijna 75% jonger is 
dan 30 jaar. Dit is de grootste uitdaging voor het land; de bevolking 
voeden, onderwijzen en een bestaan laten opbouwen.  
De pater vindt het belangrijk om de mensen in zijn parochie een gevoel 
van trots en eigenwaarde te geven. Hieruit voortvloeiend is hij begonnen 
met het ontwerpen en maken van glas in lood voor de ramen in de 
kerken. Hoewel de keuze in gekleurd glas beperkt is, weet hij zijn 
religieuze ontwerpen toch sprekend en herkenbaar te maken. Een 
staaltje vakmanschap dat hij nu overdraagt aan twee jongeren. Hiernaast 
helpt hij ook nog steeds met de architectuur en bouw van kerken. 
Hij is echt nog een van de laatste der Mohikanen, in dit geval een van de 
laatste der blanke Mill Hill Missionarissen. De parochies worden 
voortgezet door priesters van overal uit de wereld, behalve Europa. Het 
zaadje is gezaaid en het werk gaat door. Het was prachtig om deze man 
heel bescheiden te horen vertellen over zijn geloof, zijn roeping en zijn 
werk. Hij is tevreden en wil graag weer gauw naar huis, naar Nyanga.  
 
 
 

Lees onze website: 
www.stichtingkansrijk.nl 
Donaties zijn welkom op 
NL63RABO 0303 1718 39.  
Gebruikte schoolboeken spekken 
nog steeds onze kas, 
dus lever ze in bij Gerke 
tel.0223-522808. 
Als je ideeën of vragen hebt, 
bel secretaris Anja Doedens: 
06-33368936. 
 

http://www.stichtingkansrijk.nl/
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Advent: aftellen tot kerstmis 
 

 
 

De advent is in het christendom de benaming van de 

aanloopperiode naar kerst. Met de eerste zondag van de advent 

begint het liturgisch (kerkelijk) jaar. De advent begint traditioneel 

met de zondag die het dichtst bij het feest van de heilige Andreas 

(30 november). Daarom begint de advent niet altijd op dezelfde 

datum. Wel valt de eerste dag van de advent altijd tussen 27 

november en 3 december. 
 

De adventskleur 

Tijdens de advent, een woord dat in het Latijn ‘komst’ betekent, 

wordt vooruitgekeken naar de komst van Jezus. Met kerst komt 

God naar de mens toe (God is mens geworden in de gedaante van 

Jezus). 

Tijdens de advent moet de mens juist naar God toe komen. De 

gelovigen moeten in deze tijd bezinnen en nadenken. Dat dit een 

periode van bezinning is, wordt verduidelijkt door de paarse 

gewaden die de priesters in deze periode dragen. Paars is in de 

katholieke kerk de kleur van bezinning en bekering. 
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Oorsprong de advent 

De precieze oorsprong van de advent is onbekend. De eerste 

vermelding in literatuur is in het werk van de historicus Gregorius 

van Tours (538-594). In dit werk blijkt dat de advent in ieder geval 

al bestond in 480 na Christus. De precieze datum van de oorsprong 

is niet te achterhalen, sommigen stellen dat het al begon met de 

twaalf apostelen. Oorspronkelijk ging de advent gepaard met een 

periode van vasten. 
 

Adventstradities 

Er zijn verschillende tradities die bij de advent horen. Dit zijn 

adventskaarsen, de adventskrans en de adventskalender. In 

sommige streken is de adventskalender populair. Deze begint op de 

eerste zondag van de advent. Elke dag heeft een soort luikje. Hierin 

zitten meestal stukjes chocola of speelgoed in voor kinderen. 

De adventskrans is vooral populair in Duitsland en Scandinavië, 

maar is intussen ook in Nederland bekend. In zijn originele vorm 

had de adventskrans 24 kleine en 4 grote kaarsen. 

Voor elke adventszondag werd een grote kaars aangestoken, voor 

elke gewone dag een kleine. Zo kon bijgehouden worden wanneer 

het kerstmis was. 
 

De adventsperiode is vaak ook zichtbaar in huizen. Mensen zetten 

een kaarsenstandaard voor het raam met ruimte voor in totaal vier 

kaarsen. Elke kaars symboliseert een adventszondag. Op de laatste 

zondag voor kerst branden alle kaarsen in de standaard. 

 

 
 

Bron: 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-advent-aftellen-tot-kerstmis 
 
 

 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-advent-aftellen-tot-kerstmis
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Maandag 1 november 2021 ALLERHEILIGEN Wit 

  Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 

16.00 Petrus en Paulus M. Gradzki Cantor Paul   Regioviering 

 

Dinsdag 2 november 2021 
ALLERZIELEN 

Paars 
Gedachtenis van alle overleden gelovigen 

  Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 

16.00!! Petrus en Paulus I. Garcia Caeciliakoor R. v.d. Veen koffie 

19.00 Willibrord Avondwakegroep     koffie 

19.00 Breezand Avondwakegroep       

19.00 't Zand Avondwakegroep       

19.00 Anna Paulowna Avondwakegroep Avondwakekoor     

19.00 Den Burg Avondwake-/uitvaartgroep   koffie 

 
 

 
 
 

6 - 7 november 2021 
WILLIBRORDZONDAG 

Wit 
Collecte: Zondag voor de Oecumene 

1 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Samenzang     

za 19.00 Willibrord M. Gradzki       

za 19.00 Breezand Parochianen  Encore!     

zo 09.30 't Zand M. Gradzki     koffie 

zo 09.30 Anna Paulowna P. Banaszak       

zo 09.30 De Cocksdorp H. Schrader De Cocksdorp     

zo 11.00 Den Burg H. Schrader       

zo 11.00 Petrus en Paulus M. Gradzki Inzingkoor A. Komen   

 
 

VIERINGEN IN DE REGIO 
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Vrijdag 12 november 2021  Vrijdag in week 32 door het jaar  Groen 

 
  Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden  

19.30 Den Burg H. Schrader     Taizé viering  

 

13 - 14 november 2021 33e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

 
2 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden  

za 16.00 Petrus en Paulus I. Garcia Samenzang   Diaconaal weekend  

za 19.00 't Zand I. Garcia        

za 19.00 Anna Paulowna H. Schrader     Diaconaal weekend  

zo 09.30 Willibrord Parochianen Eef & Ben   Diaconaal weekend  

zo 09.30 Breezand H. Schrader     Diaconaal weekend  

zo 09.30 Oudeschild P. Banaszak     
Patroonheilige St. 
Martinus 

 

zo 11.00 Den Burg P. Banaszak        

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Caeciliakoor R. v.d. Veen 

Diaconaal weekend  

kinderkerk / crèche / 
koffie 

 

 
 

20 - 21 november 2021 
CHRISTUS KONING 

Wit 
Collecte: Nationale Jongerencollecte 

3 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus M. Gradzki Samenzang     

za 19.00 Willibrord M. Gradzki       

za 19.00 Breezand P. Banaszak  Dameskoor     

zo 09.30 't Zand H. Schrader     Diaconaal weekend 

zo 09.30 Anna Paulowna P. Banaszak       

zo 10.00 Den Burg M. Gradzki       

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Samenzang     

  Extra informatie: 34e zondag en laatste zondag van het liturgisch jaar B 

 
 
Collecte Adventsactie van 27 november tot en met 19 december 2021 
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27 - 28 november 2021 
1e ZONDAG VAN DE ADVENT 

Paars 
Zondag Levavi / begin van de  Kersttijd 

4 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Samenzang     

za 19.00 't Zand I. Garcia       

za 19.00 Anna Paulowna Parochianen       

zo 09.30 Willibrord J. van Diepen       

zo 09.30 Breezand I. Garcia  Encore!     

zo 10.00 Den Burg H. Schrader       

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

  Extra informatie: Op de 1e Advent begint het nieuwe liturgische jaar: C 

 
 

4 - 5 december 2021 
2e ZONDAG VAN DE ADVENT 

Paars 
Zondag Populus Sion 

1 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus I. Garcia Samenzang     

za 19.00 Willibrord H. Schrader       

za 19.00 Breezand M. Gradzki       

zo 09.30 't Zand P. Banaszak     koffie 

zo 09.30 Anna Paulowna H. Schrader       

zo 09.30 De Cocksdorp M. Gradzki De Cocksdorp     

zo 11.00 Den Burg M. Gradzki       

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Inzingkoor A. Komen   

 
 

11 - 12 december 2021 
3e ZONDAG VAN DE ADVENT 

Roze 
Zondag Gaudete 

2 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Samenzang     

za 19.00 't Zand P. Banaszak       

za 19.00 Anna Paulowna I. Garcia       

zo 09.30 Willibrord Parochianen       

zo 09.30 Breezand I. Garcia       

zo 10.00 Den Burg P. Banaszak       

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Caeciliakoor R. v.d. Veen kinderkerk/crèche/koffie 
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18 - 19 december 2021 
4e ZONDAG VAN DE ADVENT 

Paars 
Zondag Rorate 

3 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  Dameskoor     

zo 09.30 't Zand Parochianen       

zo 09.30 Anna Paulowna M. Gradzki       

zo 10.00 Den Burg H. Schrader       

zo 11.00 Petrus en Paulus M. Gradzki Samenzang     

zo 19.00 Den Hoorn I. Garcia     
Oecumenische 
Adventsviering 

 

 

 

 

 
 


