De heilige Mis: Jezus één met zijn Kerk
Mensen, die Jezus een beetje kennen, weten dat Hij meer van ons
houdt dan wij van Hem. Hij wil héél
graag bij ons zijn, ons zijn kracht
geven op onze levensweg. Hij geeft
ons meer dan wij Hem (kunnen)
geven: Hij geeft ons zijn leven.

heel zijn Kerk en in iedere gelovige
afzonderlijk. In de heilige Eucharistieviering wordt een brug geslagen
tussen hemel en aarde. Wij, pelgrims op aarde, zingen er ons loflied
samen met de engelen en de heiligen in de hemel, samen met de
apostelen en de martelaren. Samen
Als gelovigen weten wij, dat Jezus
bidden en zingen wij voor Kerk en
onze kracht is. Hij is ons leven. Zon- wereld. Wij bevelen onze dierbaren,
der Hem kunnen wij niets. Daarom
die ons zijn voorgegaan, bij God
willen wij steeds weer bij Hem zijn.
aan. Tijdens iedere EucharistievieWij willen zijn woorden horen. Wij
ring groeien wij een beetje in heiligwillen ons voeden met
zijn
heid, in héélheid. Wij voeden ons
Brood van eeuwig leven.
immers met het woord van
Hijzelf is ons
de heilige Schrift en met
voedsel.
de heilige Communie.
Hier is Jezus helemaal
Daarom komen
één met ons, zijn
wij steeds samen
Kerk. En daardoor
voor de viering
worden wij ook meer
van de heilige
één met elkaar.
Eucharistie. In dit
Zo bekeken is de viering
sacrament geeft
van de heilige EucharisHij ons steeds
tie het hart van ons aardopnieuw wat wij
se bestaan, want in de
Jezus te midden van zijn leerlingenEucharistie staat het
in ons dagelijkse
leven nodig hebben. Hier krijgen wij
Hart van Jezus centraal. Het gaat
deel aan Jezus' offer, die zich omom zijn doorboorde Hart, dat ons
wille van ons en van ons geluk tot
het leven schenkt.
de dood toe heeft gegeven. In de
heilige Eucharistie krijgen wij ook
Als je 'van harte' gelooft, kijk je iededeel aan de verrijzenis van de Heer. re keer weer uit naar deze ontmoeHet is de verrezen Heer, die in het
ting en leef je vanuit dit Sacrament.
brood op het altaar aanwezig komt.
De Eucharistie is de bron van waarHij spreekt woorden van verlossing,
uit wij ons christelijke leven kunnen
van bemoediging en vrede. Jezus
leiden, het is het hoogtepunt van
zelf bidt met ons mee. Op een mysons christelijke leven. Hier gebeurt
terievolle wijze komt Hij aanwezig in
het allerheiligste, dat er op aarde is:
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de Heer verenigt zich iedere keer
weer in vrede met zijn Kerk. Hier
ontvangen wij wat wij, gelovigen,
ten diepste zijn: het Lichaam van
Jezus Christus.
Dit te weten, maakt ons bescheiden. Als wij als volk van God samenkomen om de heilige Eucharistie te vieren onder leiding van de
priester, dan is de Kerk ten volle
Kerk. Dan zijn wij ten volle gelovi-

gen. Dan leven wij geheel en al
vanuit de aanwezigheid van de
Heer. De heilige Eucharistieviering
is het mooiste en krachtigste gebed,
dat bestaat. Het is de Heer zelf die
bidt. Danken wij God, dat wij ons
iedere keer opnieuw als gemeenschap bij zijn gebed mogen aansluiten.
Pastoor Frank Domen

Kisi-club
een nieuw speels catechese-initiatief in onze parochie
Leer God ontdekken
En jóuw talenten
Samen beleven
Het Goede Nieuws vertellen
Elke dag met Jezus

Samen

Lachen
Bewegen

Bidden

Wekelijks samenkomen
Zingen tijdens de familievieringen
Musical spelen

Plezier

Iedere vrijdagavond van 18.00-20.00 uur (niet in de vakanties)
start september 2013
voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar

Musical

Doe je ook mee?
Geef je nu op: KISIclub@gmail.com
of bel met:
Marja de Greeuw
Theresia Kamp

072 - 57 10 576
072 - 75 07 366
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Alpha-cursus 2013

Is er meer dan huisje boompje beestje?
De Alpha-cursus gaat weer beginnen op 25 september.
Al 14 miljoen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd:
een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof.

A
L
P
H
A

Alpha staat voor ...
Allen zijn welkom; iedereen die meer wil weten over het christelijk
geloof is welkom. Alpha is ook een ‘opfris’-cursus!
Leren en lachen; dingen ontdekken over het christelijk geloof en
tegelijkertijd plezier hebben samen.
Pizza's en pasta's; de avonden beginnen met een maaltijd. Samen
eten geeft mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen.
Helpen van elkaar: in kleine groepen praten over eigen vragen.
Alle vragen mogen gesteld worden; Alpha is een plek waar geen
enkele vraag als te simpel of bedreigend wordt gezien.
18.30 uur
18.45 uur
19.30 uur
20.15 uur
20.30 uur
21.30 uur

zaal open en ontvangst
gezamenlijke maaltijd
mededelingen en inleiding
koffie & thee
gesprek in kleine groepen
einde

Meer info: www.dionysiusparochie.nl
of bel of e-mail naar:
p Frank Domen 06 - 26 30 66 36 - pastoorfrank@dionysiusparochie.nl
d. Eelke Ligthart 072 - 57 44 328 - eelkeligthart@dionysiusparochie.nl
I d e e t j e ?!
Kom nóg een keer naar de Alpha-cursus maar ... neem iemand mee!
Is de gezamenlijke maaltijd een probleem voor u?
U bent ook welkom na de maaltijd om 19.30 uur!
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Programma Alpha-cursus 2013
woe 25-09

Wie is Jezus?

pastoor Frank Domen

woe 02-10

Waarom stierf Jezus aan het ^ ?

pastoor Henk Niesten

woe 09-10

Wat is geloven?

Riet Borst-Groen

woe 16-10

Bidden: waarom en hoe?

Peter Zaat

woe 23-10

De Bijbel lezen: waarom/hoe?

Wiljan Domen

za 26-10
10-16 uur

De Heilige Geest: wie is Hij
en wat doet Hij

diaken Eelke Ligthart
pastoor Frank Domen

woe 30-10

Kwaad weerstaan en goed doen

diaken Eelke Ligthart

woe 06-11

Hoe leidt God ons?

pastoor Frank Domen

woe 13-11

Het vertellen aan anderen?

Jannie Ligthart

woe 20-11

Hoe zit het met de Kerk?

Adriaan Rotteveel

Even bijpraten ...
welkom
Nieuwe parochianen ontvangen altijd een welkomstenveloppe met daarin het laatste nummer van Dionysius in Beeld, een door Inge Boulonois ontworpen
ansichtkaart van de hoofdingang van de kerk, én
met een begeleidend schrijven. De welkomstenveloppe wordt persoonlijk afgegeven; indien de nieuwe bewoners niet thuis
zijn, wordt de enveloppe in de brievenbus gedaan. In het begeleidende
schrijven wordt men ook uitgenodigd te reageren indien men Dionysius in
Beeld niet (meer) wenst te ontvangen. Iets voor u: welkomstenveloppen
rondbrengen in uw eigen buurt?
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Jaarmarkt
Op maandag 16 september staat onze kerk natuurlijk weer op de Jaarmarkt. Iedereen is welkom voor een kijkje, een koopje, een kopje, en een
tasje.
Parochiefeest
Het Parochiefeest wordt dit jaar gevierd op zondag 13 oktober. U kunt rekenen op een gastpredikant, een leuke activiteit voor jong en oud(er) en natuurlijk een stukje gezelligheid en gelegenheid tot ontmoeting.
Parochie-avond
Op donderdag 14 november staat een parochie-avond
gepland. Wat is dat? In ieder geval een avond waarop
álle parochianen welkom zijn. Natuurlijk kunnen we de
inhoud van ons geloof niet veranderen. En ook de
leer van de Kerk niet. Maar het doel van deze bijeenkomst is wel: samen praten over de gang van
zaken in onze parochie. Om een levendige parochie te blijven, waar ieder van ons zich zoveel
mogelijk thuis voelt, is het goed om af en toe met elkaar in gesprek te
gaan. Van uw kant zijn er wellicht vragen of suggesties over bijvoorbeeld
het bestuur van de parochie, het pastoraat, de vieringen, de financiën, de
activiteiten, het vrijwilligerswerk, enz. Parochie-zijn is: samen verantwoordelijkheid dragen. Voor de organisatie van de avond is het belangrijk te weten
hoeveel personen komen. U kúnt zich alvast opgeven: een briefje in de
brievenbus van de pastorie, een telefoontje (06 16 800 400) of per e-mail:
wiljandomen@dionysiusparochie.nl
Kerkbijdrage
Heeft u er wel eens aan gedacht om met uw (volwassen) kinderen te spreken over het belang van een jaarlijkse financiële bijdrage aan onze kerk?
Niet alle jonge gezinnen/mensen weten hóe belangrijk het is de parochie
financieel te steunen. Een bijdrage kan natuurlijk ook over het jaar verdeeld
worden: maandelijks, per kwartaal, net zoals het het beste uitkomt.
Twitteren met God
‘Twitteren met God’ is een steengoed boek geschreven door de priester
Michel Remery (1971). Het boek biedt steun als je wilt groeien in je geloof
en je relatie met Jezus. Het geeft basiskennis over het geloof in God, op
grond van wat de Bijbel en de Kerk daarover zeggen. Ook kan het boek
helpen als je het geloof wilt uitleggen aan anderen. Het is allereerst be5

stemd voor jongeren, maar ook heel geschikt voor iedereen, die zijn geloof
en christelijk (be)leven wil opfrissen! Michel Remery schrijft over zichzelf:
“Vertrouwen op God is niet altijd gemakkelijk. Toen ik in Delft bouwkunde
studeerde, kwam ik op zondag wel eens in de kerk. Maar als ik dan om me
heen keek, zag ik alleen oudere mensen. Het leek me duidelijk: de Kerk zou
niet lang meer bestaan! Dit beeld veranderde toen ik tijdens de WereldJongerenDagen in Manilla jonge katholieken uit de hele wereld leerde kennen. Niet alleen waren ze net zo oud als ik, maar ze waren ook vol enthousiasme voor Jezus en zijn Kerk. Het is een hele zoektocht geweest om Jezus te leren kennen. En nog steeds weet ik lang niet alles over Hem en blijf
ik vragen stellen. Maar diep in mijn hart weet ik zeker dat ik op Hem en op
de Kerk kan vertrouwen. Dat is geloven”. Het boek is prachtig uitgevoerd
met eigentijdse afbeeldingen, tweets, verwijzingen naar andere literatuur.
Een greep uit de vragen die besproken worden: Waarom zijn er rampen en
kwaad als God almachtig is? Is het de wil van God dat mensen doodgaan?
Wat gebeurt er als je doodgaat? Zie ik mijn huisdier in de hemel? Hoe zit
het met reïncarnatie? Is het wel christelijk dat de Kerk zo rijk is? Waarom
krijg ik geen antwoord als ik bid? Waarom is bidden soms zo moeilijk of
saai? Is Jezus echt aanwezig in de Eucharistie? Kan ik geen goede christen
zijn zonder de Kerk? Hoe weet ik zeker dat de Kerk de waarheid vertelt?
Alle vragen worden kort en bondig, serieus en op een bijzondere en leuke
manier beantwoord. Er zijn tot nu toe twee delen verschenen; elk deel kost
€ 12,50. Ter inzage in de pastorie. Wij bestellen ‘Twitteren met God’ graag
voor u.
Sacramentsdag
Er komen steeds meer Sacramentsprocessies ... . Een mooie
juni-zondagmiddag in Zeeland. Een grote groep gelovigen trekt, biddend en zingend in processie, door
Kwadendamme (Gemeente Borsele Bisdom Breda).
Bisschop Jan Liesen was hoofdcelebrant in de
eucharistieviering. In zijn preek stond de bisschop stil
bij het gegeven, dat Jezus op het eerste gezicht
onmogelijke dingen van mensen vraagt. Hij vraagt
zijn leerlingen met vijf broden en twee vissen een menigte van 5000 mannen te voeden. Maar de
leerlingen doen wat Jezus zegt en ze werken in geloof
mee. De eucharistie brengt ons in contact met Christus,
en als we in contact komen met Hem kan ook bij ons het
onmogelijke gebeuren, aldus de bisschop.
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Na de feestelijke viering stelden de deelnemende groepen zich op voor de
processie. Voorafgegaan door de harmonie liepen verschillende groepen
mee. Ook bedevaartsgroepen uit het Bisdom, zoals die van Kevelaer,
Beauraing en Banneux, deelnemers aan de WJD-reis, eerste communicanten, kinderen van de kindernevendienst en de zangkoren van de parochie.
De bisschop en vicaris Verbeek, die afwisselend de monstrans met het Allerheiligste droegen, sloten de processie af. Na het feestelijk lof in de kerk
volgde een gezellig samenzijn in de tuin van het parochiehuis.
kinderkapstok
Het Parochiecentrum is een kinderkapstok rijker. Zo’n idee wordt geboren
bij ouders van eerste communicantjes en dan ook uitgevoerd door die ouders. De kinderkapstok is een uitkomst, waarvoor veel dank.
Kerk in Nood
Om de WereldJongerenDagen 013 in Rio de Janeiro voor te bereiden kregen de Braziliaanse bisdommen en de nieuwe katholieke bewegingen één
miljoen exemplaren van de Youcat, de jeugdcatechismus van de Katholieke
Kerk. Dat werd aangekondigd door de Aartsbisschop van Pelotas, Mgr. Jacinto Bergmann, de voorzitter van de Bijbelcommissie van de Braziliaanse
bisschoppen. ‘Kerk in Nood’ heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan het project. In een brief aan Kerk in Nood schrijft Mgr. Bergmann:
“Deze investering zal een diepe nood lenigen die leeft bij de jongere generatie: het ontdekken van de eerste en laatste zin van het leven door een
ontmoeting met Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven.”
advertenties Dionysius in Beeld
Adverteren in Dionysius in Beeld? Altijd mogelijk. Uw advertentie verschijnt
dan ook in Dionysius in Beeld op de website en dat ... kan ook in kleur!
formaat advertentie

1/1

1/2

1/3

2/3

prijs per stuk

€ 45,=

€ 22,50

€ 15,=

€ 30,=

prijs op jaarbasis (7x)

€ 300,=

€ 150,=

€ 100,=

€ 200,=

Job
Job, een rechtschapen man, zwaar op de proef gesteld door het leven. En
ook door zijn ‘vrienden’. Toch bleef hij vertrouwen op God. Hoe is dat mogelijk? Over deze Job gaat het op de eerste cursus-avond nieuwe stijl - ‘Mensen zoals wij ... in de Bijbel - op donderdag 19 september. Wiljan Domen
geeft de inleiding. Iedereen is welkom!
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Familieberichten
Eerste heilige Communie
Op 16 juni, tijdens de familieviering van 11.30 uur heeft
Cornelis Vonk zijn Eerste heilige Communie gedaan.
Cornelis woont met zijn ouders in de Hortensialaan
op nummer 77.
nieuwe misdienaars
Op zondag 16 juni hebben, ook tijdens de familieviering, vier nieuwe misdienaars een misdienaarsdiploma gekregen. Dat is nieuw, maar een goede
zaak. Misdienaar-zijn, is niet zomaar iets. Je
helpt mee om van de eucharistieviering een
mooie viering te maken. Je helpt de pastoor
en de diaken. Alle mensen in de kerk ervaren,
dat kinderen en jongeren nog steeds bij de
kerk willen horen en graag vrijwilligerswerk doen.
Want als je misdienaar bent, doe je vrijwilligerswerk. De pastoor zei, dat op
de achterkant van het diploma in kleine lettertjes stond, dat een misdienaar
tot z’n 50e misdienaar moest blijven! Dat werd meteen gecontroleerd door
de vier, maar bleek een grapje! De nieuwe misdienaars zijn: Edith Kamp,
Dominic van de Kraats, Renzo van Roode en Anne Snoek.
gevormd
Op zaterdag 18 mei hebben in Heiloo zeven volwassenen het Sacrament
van het Vormsel ontvangen: Sanna Lens-van Onselder, Linda Snoek, Patrick Quax, Nicola van Roode-Smit, Marcel Nobre, Tamara Sanches en
Edwin Walberg; én ook de volgende jongeren: Anne van Aken, Sanne
Arisz, Max Brink, Maya Garcia Bijvoet, Renske de Greeuw, Gwendolyn Jones, Yoëlle de Jong, Rianne Mensinga, Khoa Nguyen, Naomi Rood, Amber
Steenbakker, Fernando en Tyra Thielman en Dominique Weltevreden.
getrouwd
Edwin Walberg, in onze kerk gedoopt tijdens de afgelopen Paaswake, is op
14 juni kerkelijk getrouwd in Colombia, het thuisland van zijn vrouw Sandra
Ospina Puerta. We kennen Sandra al en we hopen haar zo spoedig mogelijk - voorgoed - in Heerhugowaard te begroeten. Adres: Seringenlaan 107.
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jubilea
Op zaterdag 27 april is gevierd, dat Cor en Gerie Stam-Molenaar 60 jaar
getrouwd waren. Zij wonen in de Basiusstraat op nummer 16.
Piet en Ineke Konijn-de Vries hebben op 28 april gevierd, dat zij 40 jaar getrouw waren. Piet en Ineke wonen in de Lindenlaan op nummer 5.
Op maandag 6 mei hebben Piet en Riet van Stralen-de Jong, Middenweg
232, gevierd dat zij 55 jaar waren getrouwd.
Henk (onze dirigent-organist) en Mia Smolenaars-Turkenburg hebben op zondag 5 mei gevierd dat zij 45
jaar getrouwd waren. Adres: Schaapskuilmeer 51.
De familie Van Stralen-Bleeker, Van
Wijngaardenstraat 24, heeft op zondag 2 juni het 60-jarig huwelijksjubileum
gevierd.
dank
Corrie van Straaten wil op deze manier iedereen hartelijk bedanken voor de
kaarten, bezoekjes, voor al het bidden, toen ze in het MCA verbleef. Een
kaartje, een bezoekje, gebed ... het doet zoveel goed!
Na 1½ jaar met enige regelmaat ziekenhuis in en uit is bij Stefan van Aken
op zaterdag 25 mei darmkanker geconstateerd met uitzaaiingen naar de
lever. Stefan is 39 jaar, getrouwd met Lisette en vader van 6 kinderen. De
familie van Aken is één van onze jonge gezinnen, die elke zondag in de
kerk aanwezig is. Spontaan werd door een ander jong gezin voorgesteld
om op zondag 26 mei - de dag van de zware darmoperatie - na de viering
van 10.00 uur de rozenkrans te bidden voor Stefan en zijn gezin. Na een
oproep in de kerk bleven wel 100 mensen mee-bidden. Die operatie is wonderwel geslaagd: zondag 2 juni was de hele familie Van Aken al weer in de
kerk! Lisette heeft toen vanaf het priesterkoor, met baby Myrthe (3 maanden) in haar amen, alle mensen bedankt en gevraagd te blíjven bidden. “Ik
hoop dat u niet boos bent op God”, zei ze onder andere, “want Hij is juist
Degene die ons helpt en kracht geeft”. Sommige mensen waren heel ontroerd en spraken van een warme gemeenschap. De prognose is echter niet
gunstig en daarom ... een vraag van Stefan en zijn gezin: Blijft u a.u.b. bidden! Stefan en Lisette hebben een blog geopend. Dagelijks schrijven ze
over het lief en leed dat meegemaakt wordt. Heel inspirerend hoe zij, menselijk én gelovig, deze zware tijd beleven: http://stefanenlisette.blogspot.nl/
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van ons zijn heengegaan
Rosina (Sien) Klappe-Evers, geboren op 3 maart 1913 is overleden op 8
maart. Zij woonde Jade 81. Op 14 mei was de uitvaartdienst, waarna zij is
begraven op ons eigen kerkhof.
Op 5 juni is Piet Scholten overleden. Petrus Gerardus Scholten, beter bekend als P.G. (Scholten). Geboren op 29 januari 1925 in ‘t Veld en getrouwd met Agatha Anna Scholten-Kruijer, woonde hij de laatste jaren in
Hugo Oord. De avondwake en de uitvaart waren op 10 en 11 juni en de begrafenis vond plaats op ons eigen kerkhof.
Deze Familieberichten zijn gemaakt op vrijdag 21 juni

advertentie Memorial
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Paus Franciscus
In dit nummer heel wat woorden van en over de de paus. Veel mensen zijn
blij met hem: sober, eenvoudig, eerlijk, geen franje. En men is enthousiast
over wat hij zegt en over hoe hij doet. We leren paus Franciscus beter kennen door het lezen van een uitstekend boek over hem: Francesca Ambrogetti en Sergio Rubin. Paus Franciscus; leven en denken van Jorge Bergoglio. Baarn enz., Adveniat, enz., 2013. 217 blz. € 19,50. Onder een voorproefje. Het boek is in te zien in de pastorie. We bestellen het graag voor u.
Wat is voor u belangrijk in het gebed?
Ik ben van mening dat het gebed in zekere zin een ervaring moet zijn van
overgave, waarbij heel ons wezen treedt in de aanwezigheid van God. Daar
ontstaat ruimte voor gesprek, luisteren en omvorming, verandering. Kijken
naar God, maar vooral voelen dat Hij naar ons kijkt. Soms vindt de geloofservaring plaats, in mijn geval als ik hardop de rozenkrans of de psalmen
bid. Of wanneer ik met veel vreugde de eucharistie vier. Die geloofservaring
is het sterkst wanneer ik tegenover het tabernakel ga zitten, zonder op de
tijd te letten. Soms val ik in slaap wanneer ik naar me laat kijken. Ik voel me
alsof ik in handen ben van een Ander, of God me bij de hand neemt. Ik
denk dat we moeten reiken naar het transcendente anders-zijn van de
Heer, die Heer is van alles, maar onze vrijheid altijd respecteert.
Wat verwijt u zichzelf het meest?
Wat me het meeste spijt is dat ik niet vaak genoeg gelijkmoedig en vol begrip ben geweest. Tijdens het ochtendgebed, op het moment van de voorbede, vraag ik om gelijkmoedigheid en begrip en daarna vraag ik nog een
hoop andere dingen die te maken hebben met mijn tekortkomingen. Ik wil
de weg gaan van barmhartigheid en goedheid, die ik
gaandeweg leer kennen. Maar, ik zeg het met nadruk, ik heb altijd de liefde van God gevoeld. Hij heeft
me overeind geholpen bij de keren dat ik onderweg
viel en me geholpen door te gaan, vooral langs de
moeilijkste stukken. Zo leerde ik gaandeweg. Soms
vergis ik me als ik een probleem aanpak; ik doe het
verkeerd en moet op mijn schreden terugkeren en
me verontschuldigen. Alles bij elkaar genomen doet me dat goed, want het
helpt me de vergissingen van anderen te begrijpen.
Is er iets in het dagelijkse leven dat u veel voldoening geeft?
Veel dingen. Bijvoorbeeld in gebed waken tot na middernacht.
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Trouwens, hoeveel uur slaapt u?
Dat hangt ervan af, meestal zo’n vijf uur. Ik ga vroeg naar bed en word zonder wekker om 04.00 uur wakker. En ik doe een siësta van veertig minuten.
De Bijbel bevat de Tien Geboden, maar ook de Zaligsprekingen.
Benedictus XVI heeft er de aandacht op gevestigd dat het katholieke geloof geen register van geboden is.
Daar ben ik het volledig mee eens. Dit staat zeer duidelijk in zijn encyclieken over de liefde en de hoop. Toen paus Benedictus naar Spanje reisde,
dachten velen dat hij de regering van Rodriguez Zapatero zou bekritiseren
vanwege haar meningsverschillen met de Kerk. Iemand vroeg hem of hij de
Spaanse overheid ook had gesproken over het homohuwelijk. Maar de
paus liet blijken van niet. Hij had met hen over positievere zaken gesproken, en daarna zou het andere komen. In zekere
zin zei hij dat we eerst het positieve moeten onderstrepen, dat wat ons verbindt; niet het negatieve,
dat wat ons verdeelt; dat de ontmoeting tussen
mensen het belangrijkst is, het samen op weg gaan.
Daarna is het gemakkelijker om de verschillen ter
sprake te brengen.
Is de schaduwzijde hiervan niet de groeiende tendens naar een ‘geloof op maat’? Om de priester te kiezen die we
het prettigst vinden, de voorschriften die de minste last bezorgen?
Dat is een algemene tendens als reactie op de huidige consumptiemaatschappij. Sommigen kiezen een Mis uit om de manier waarop een priester
preekt. Later vinden ze dat het koor niet goed zingt en veranderen opnieuw.
Het geloof wordt herleidt tot esthetiek. Men kiest een ander schap in de religieuze supermarkt. Het is geloof als consumptie-artikel, al te licht verteerbaar naar mijn smaak, een nogal vaag deïsme dat beleden wordt binnen de
new-age-maatstaven. Daaraan wordt een flinke dosis persoonlijke voldoening, ontspanning en ‘welbevinden’ toegevoegd. We zien dit vooral in de
grote steden, maar het is een verschijnsel dat niet alleen optreedt bij opgeleide mensen. In de eenvoudige milieu’s, in de arme wijken, zoekt men in
sommige gevallen de evangelische pastor op omdat die meer ‘raakt’.
Is het erg dat mensen het houden bij een viering die hen het meeste raakt, of bij de priester die het meeste enthousiasme losmaakt?
Of die het meeste mee buigt in de richting van hun opvattingen ... want binnen dit ‘geloof op maat’ maakt men soms ook geloofskeuzes op basis van
ideologie. Ik kies voor deze of die Mis, want de voorganger is ‘goed ortho12

dox’, of de priester is ‘opener’ of ‘progressiever’. Maar terug naar de vraag.
Het zou ernstig zijn als dit alles een gebrek aan persoonlijke ontmoeting
met God zou betekenen, aan authentieke geloofservaring. Dat is volgens
mij het onderliggende probleem van dit ‘geloof op maat’. Ik ben van mening
dat we ons weer het geloof als daad moeten eigen maken, als een beweging naar Jezus Christus toe.
Wat is voor u de allergrootste deugd?
De deugd van de liefde, ruimte geven aan de ander vanuit zachtmoedigheid, spreekt mij erg aan! Ik vraag God steeds om mij een zachtmoedig hart
te geven.
De moeder van Michele Bachelet, de presidente van Chili, vertelde
dat ze in een lift degene ontmoette die haar gemarteld had. Ze vergaf hem en voelde een grote innerlijke vrede.
Vergeven doet altijd goed, want het behoort bij de deugd van grootmoedigheid. Wie grootmoedig is, is altijd gelukkig. De kleinzielige, met een bekrompen hart, komt niet toe aan geluk.
Is het in de vergeving dat de mens het meest lijkt op God?
De liefde is wat ons het dichtst bij God brengt. Als we vergeven lijken we op
God, voor zover het een daad van liefde is.
Een waarneming van Johannes Paulus II ... er is een tegenstrijdigheid in de samenleving: aan de ene kant een groeiende religieuze
onverschilligheid en aan de andere kant een intense gelovige zoektocht, niet altijd langs orthodoxe wegen. Wat vindt u daarvan?
Inderdaad. God wordt ontkend als gevolg van seculariserende processen
en verkeerd gerichte menselijke autonomie. En er is een zoeken naar God
op duizend manieren. Dat zoeken vereist echter voorzichtigheid, om niet te
vervallen in consumerend gedrag of de ervaring van ‘immanente transcendentie’, die niet de vorm aanneemt van echte religiositeit. Het is moeilijker
om in persoonlijk contact te treden met God, een God die me opwacht en
van me houdt, in plaats van met een vaag iets. Het pantheïsme dat als mist
in de lucht hangt, houdt geen stand. Op den duur neemt het de vorm aan
van een idool en aanbidt men tenslotte een boom of ziet men God in een
boom.
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Nog eens paus Franciscus
Bij gelegenheid van de 40e verjaardag van de oprichting van de Charismatische Vernieuwing in Italië, lanceerde deze kerkelijke nieuwe beweging het
initiatief ‘Tien plaatsen voor Tien Geboden’ in samenwerking met de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie en de Italiaanse
Bisschoppenconferentie.
“De Tien Geboden volgen, is trouw zijn aan zichzelf, aan zijn meest authentieke aard", meent
paus Franciscus. Het project is een ‘herlezing’
van de Tien Geboden en ging in september
2012 van start, op de vooravond van het Jaar
van het Geloof. De paus feliciteert de organisatoren door middel van een videoboodschap met dit
initiatief “over de kunst om te leven volgens de Tien
Geboden die God niet alleen aan Mozes heeft gegeven, maar ook aan de
mannen en vrouwen van elke tijd”.
vertrouwen hebben in God
De paus legt in drie punten de betekenis uit van deze tien woorden. Eerst,
het woord ‘gebod’ dat niet in de mode is: het verwijst naar ‘iets negatief’, als
een beperking, een hindernis voor het leven. Doch de Tien Geboden zijn de
gave van een God die de mens geschapen heeft uit liefde, een God die met
hem een verbond gesloten heeft, die het beste met hem voorheeft. Daarom
nodigt de paus uit vertrouwen te hebben in God.
De Tien Geboden zijn een ethische code voor de opbouw van een rechtvaardige samenleving, op maat van de mens. Het zijn woorden die degene
die vrede, rechtvaardigheid en waardigheid zoekt, verlichten en oriënteren.
de universele morele wet
De paus zegt vervolgens dat de Tien Geboden een weg aanwijzen van vrijheid, zij zijn gegeven na de grote bevrijding van het Joodse volk: op de
Berg Sinaï toont God aan allen de weg om vrij te blijven, een weg die in het
hart van de mens geschreven staat, als een universele morele wet.
De Tien Geboden zijn geen beperking voor de vrijheid maar aanwijzingen
voor de vrijheid. Zij leren de slavernij aan de afgoden te vermijden; zij openen een wijdere dimensie dan die van de materie. Samengevat: de Tien
Geboden volgen, is trouw blijven aan zichzelf, aan zijn meest authentieke
aard, meent paus Franciscus.
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een loflied aan het ‘Ja’
De Tien Geboden zijn een wet van liefde, want hun diepste betekenis is het
gebod van Christus:’Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart
en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw
naaste gelijk uzelf (Lc. 10,27).
Volgens de Paus zijn de Tien Geboden de vrucht van de liefde van God,
een liefde die alle relaties moet bezielen en die eraan herinnert dat ware
vrijheid niet het involgen is van zijn egoïsme, van zijn blinde hartstochten,
maar lief te hebben, het goede te kiezen in elke situatie. De Tien Geboden
zijn geen loflied aan het ‘Nee’, zij zijn een hymne aan het ‘Ja’. Een ‘Ja’ aan
God, een ‘Ja’ aan de liefde, dat een ‘Nee’ is aan wat liefde niet is, doch het
‘Nee’ is de consequentie van dit ‘Ja’, zo besloot de paus. (publicatiedatum
10-06-2013)

Het SchuldHulpMaatje-project in Heerhugowaard
Het SchuldHulpMaatje-project in Heerhugowaard kan terugzien op een succesvolle ontstaansgeschiedenis. Dit betekent niet dat het altijd even gemakkelijk is gegaan, maar het uiteindelijke resultaat is iets om dankbaar voor te
zijn. In die ontstaansgeschiedenis heeft een aantal factoren een belangrijke
rol gespeeld.
Allereerst de samenwerking tussen diaconieën en parochiële caritasinstellingen (PCI) van de kerken en een aantal andere humanitaire organisaties
binnen het Platform Armoedebestrijding (PAH). Wij waren er allen van overtuigd, dat het gaat om een project dat wezenlijk goed is, d.w.z. dat het vanuit de Caritas-gedachte een bijdrage aan het algemeen welzijn kan leveren
die ertoe doet, die echt verschil maakt. En daarnaast hielden we ons in periodes waarin het wat minder liep, maar vast aan een uitspraak van Nadja
Jungmann, Lector Rechten, Schulden en Incasso van de Hogeschool
Utrecht. "Vrijwilligersprojecten schuldhulpverlening zijn dieseltreinen. Het
kost veel tijd en moeite om ze te ontwikkelen, maar als ze eenmaal op gang
zijn, dan staan ze ook stevig op de rails."
Halverwege 2011 is vanuit het PAH het initiatief genomen deel te nemen
aan het landelijk georganiseerde SchuldHulpMaatje-project (SHM; zie:
www.schuldhulpmaatje.nl). Hierbij was een cruciale factor dat de begin-overeenkomst met de landelijke project-alliantie, mede-ondertekend is
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door de wethouder van Sociale Zaken onder de toezegging dat hij zorg zou
dragen voor de coördinatie tussen Gemeente en schuldhulpmaatjes.
Het SHM-project is ontstaan, nadat uit een onderzoek naar hulpverlening
door kerkelijke organisaties bleek, dat de effecten van de kredietcrisis en
economische neergang resulteerden in een toename van meer dan 20%
van het aantal aanvragen voor individuele financiële hulp bij de diaconieën
en caritas-instellingen van de gezamenlijke kerken. In de meeste gevallen
bleek het geven van een incidentele ondersteuning nauwelijks zinvol, omdat
het probleem meer structureel van aard was en slechts een indicatie van
veel meer schulden. Wat deze mensen veelal
nodig hadden en wat de kerken niet konden
bieden, was meer structurele hulp bij het oplossen van hun problemen. Met de resultaten van
dit onderzoek hebben de initiatiefnemers de
leden van de Tweede Kamer benaderd, hetgeen in 2010 resulteerde in een subsidie door
het Ministerie van Sociale Zaken, waaruit ook het SchuldHulpMaatje-project
is ontstaan. Dit project heeft tot doel het opzetten en steunen van een landelijk netwerk van lokale SchuldHulpMaatje-projecten.
SchuldHulpMaatjes zijn vrijwilligers, die door professionele schuldhulpverleners worden opgeleid tot het verkrijgen van het officiële schuldhulpverleningscertificaat volgens de vastgelegde norm (NEN 8048). Zij werken vanuit
een diaconale vrijwilligersorganisatie, zoals het PAH. Zij geven preventief
hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie, bieden ondersteuning aan mensen, die een traject van schuldhulp doorlopen en geven
nazorg wanneer de schuldhulp is afgerond. Hun activiteiten ondersteunen
de inzet van gemeentelijke professionele hulpverlening en vinden plaats in
onderling overleg. In Heerhugowaard verloopt dit overleg op een voorbeeldige wijze tussen een coördinator binnen de groep SchuldHulpMaatjes en
een coördinator binnen de Gemeente.
Een heel sterke kant van de SchuldHulpMaatjes is, dat ze dicht bij de mensen kunnen staan om hen te helpen ontdekken waar hun problemen precies liggen of hoe ze ontstaan zijn. Hierbij zij vermeld, dat de hulpvragers
die in aanmerking komen voor een SchuldHulpMaatje zeker niet uitsluitend
worden aangemeld door de kerken, maar ook - en eigenlijk nog in groter
mate - door het Leger des Heils, via de website van de landelijk projectalliantie, De Wering, Kern 8, Woonwaard en ook door de Gemeente zelf. Een
ander belangrijk punt is, dat ieder die zich meldt voor hulp, ongeacht identiteit, ras, of geloofskeuze, indien mogelijk geholpen wordt door SchuldHulpMaatjes (als ze beschikbaar zijn, vanzelfsprekend).
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Daarnaast heeft een belangrijke rol gespeeld, dat het Platform, dankzij een
unaniem door de Gemeenteraad aangenomen motie van CDA en PVDA,
een zodanige subsidie heeft gekregen dat het daarmee over voldoende
fondsen kan beschikken om het SchuldHulpMaatje-project tot en met 2013
te kunnen continueren en verder uit te bouwen. Hierdoor konden we eind
vorig jaar opnieuw elf nieuwe SchuldHulpMaatjes opleiden, zodat we nu
over meer dan twintig actieve gecertificeerde
maatjes beschikken, die tot nu toe al zo'n vijftig
hulpaanvragen in behandeling hebben of al afgerond hebben. U begrijpt, dat wij ons in Heerhugowaard gelukkig prijzen met een dergelijk project.
Mocht u mensen kennen, van wie u meent dat ze
voor hulp vanuit dit project in aanmerking komen,
dan kunt u contact opnemen met de PCI.

Alles wat jullie doen voor de minsten der Mijnen ...

Dikke pluim voor Present-methode
U weet het wel ... de container voor kleding, schoenen en huishoudelijk textiel op ons kerkplein is van de stichting Present. In principe wordt de container één keer per week geleegd. Maar soms vaker! De container doet dus
zeer goede dienst. De stichting Present is én doet meer ... . “Een brug slaan
tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.” Dat is de missie van (de christelijke) stichting Present!
Kennisinstituut Movisie heeft de methode van Present officieel opgenomen
in de databank ‘effectieve sociale interventies’. De methode is volgens de
onderzoekers effectief in het verbinden van informele en formele zorg en
het aansluiten van de moderne vrijwilliger. Present-directeur Tiemen Zeldenrust is blij met deze pluim: “Ondanks de opkomst en groei van Present,
vragen mensen me nog wel eens: Helpt dat nou werkelijk, zo’n dagje vrijwilligerswerk? Deze uitkomst laat zien dat je modern vrijwilligerswerk met impact kunt organiseren”.
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Ten huize van ...
C’est le ton qui fait la musique! Een prachtig en wáár spreekwoord, dat vrij
vertaald betekent: 'Je mag ‘alles’ zeggen, maar let wel op hóe je de dingen
zegt’! Maar als ik schrijf: ‘C’est le Ton qui fait la musique - Ton met een
hoofdletter - moet de betekenis letterlijk genomen worden: ‘Het is Ton die
de muziek maakt’. Het betreft Ton Klos, de dirigent-organist die Henk Smolenaars vaker vervangt, geboren in Zoetermeer, in de dertiger (crisis) jaren,
en nu al 30 jaar woonachtig in de Hercules Segherslaan op nummer 28.
Hij is de oudste van zeven kinderen en armoede en narigheid hebben zijn
jeugd getekend. Enige leuke jeugdherinnering: liedjes zingen met moeder
rondom de tafel. Onvoorstelbaar toch?! De zeven kinderen zijn, omdat er
thuis helemaal niets was om van te leven, in verschillende kindertehuizen
terechtgekomen. Voor Ton een groot geluk bij een ongeluk, want híj belandde op 13-jarige leeftijd in Huize Don Bosco, een echt R.K. Jeugdhuis in Den
Haag. Het was er prima, je was er vrij, je mocht zelfs een beetje vrij-gevochten zijn. Echt Don Bosco, denk ik dan. Na vier jaar strijd, met onder
andere de Kinderbescherming, mochten de zes broers en zussen van Ton
ook naar Huize Don Bosco.
Giovanni Bosco, beter bekend als Don Bosco (1815-1888), was een Italiaanse priester. Toen hij twee jaar oud was, stierf zijn vader. Op tienjarige
leeftijd zag hij in een droom ‘de jeugd’ als werkterrein. Die droom heeft hij
verschillende keren gehad. De jeugdjaren van Giovanni waren niet gemakkelijk. Toch kon hij in 1841 na zijn studies priester
worden. Tijdens zijn priesterschap leerde Don Bosco de trieste levensomstandigheden van de jongens kennen in de voorsteden van Turijn. Jonge
mensen liepen doelloos door de straten, werkeloos,
verloren, op weg naar criminaliteit. Hij wilde een
eind maken aan die sociale wantoestanden. Het
begon met een jongen, die de moed verloren had.
Hij bracht na een goed gesprek met Don Bosco
vrienden mee. Zo groeide een centrum waar de jongens terecht konden.
Don Bosco probeerde goede arbeidsovereenkomsten af te sluiten tussen
werkgevers, de jongens en hemzelf. Hij bouwde huizen, waar de jongens
konden uitgroeien tot geschoolde werkkrachten, eerlijke mensen en goede
christenen. Don Bosco liet zich niet meeslepen in de politieke en sociale
twistpunten van die dagen. Hij streefde naar het onmiddellijk haalbare en
daarvoor had hij de steun en de medewerking van iedereen nodig. Op aanraden van minister Rattazzi en paus Pius IX stichtte hij de Orde van de Sa18

lesianen en de Zusters van Don Bosco. Zo groeide het werk van Don Bosco
voor jongeren wereldwijd. In 1934 werd Don Bosco heilig verklaard. Zijn
sterfdag, 31 januari, is tevens zijn feestdag. Er zijn nog steeds heel wat
Don-Bosco-scholen!
De directeur van Huize Don Bosco in Den Haag, waar Ton verbleef van zijn
13e tot 21e levensjaar, had als voormalig verzetsstrijder levenslang gekregen van één van de Duitse rechtbanken, die het in Nederland toen voor het
zeggen hadden. En hij had beloofd: “Als ik vrijkom, ga ik voor de kinderen
van mijn vijanden zorgen!” In Huize Don Bosco werd hij verantwoordelijk
voor 130 kinderen, van wie de ouders in de Scheveningse strafgevangenis
zaten.
Wat thuis niet mogelijk was geweest, werd hier werkelijkheid voor Ton: hij kreeg een muzikale opleiding! Genoemde directeur had gezongen in een kerkkoor in
Amsterdam. Hij kocht een piano en regelde een muziekleraar. God zij dank én ook Don Bosco! En wat
een geweldige directeur!
Van 1951-1955 studeerde Ton aan de Kerkmuziekschool in Utrecht. Op 21jarige leeftijd was hij dirigent-organist in Gorichem. Hij verdiende ƒ150,= per
maand, waarvan ƒ25,= huur betaald moest worden en ‘s winters was er dus
geen geld om te stoken. Toentertijd waren er plaatsen waar de bevoegde
Ton niet benoemd kon worden - omdat hij RK was. Op 22-jarige leeftijd
‘verhuisde’ hij naar de Jeroenkerk in Den Haag en leidde een kerkkoor van
22 mannen en 40 jongens - negen jaar lang. Daar werd hij geconfronteerd
met vele grote sociale problemen, die hij ondanks moeilijke jeugdjaren niet
begreep.
In 1964 verbond Ton zich aan de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, eveneens in Den Haag. Hij was inmiddels getrouwd in
Duitsland, met de zus zijn beste Huize-Don-Bosco-vriend, en had vijf kinderen. Ton wilde het onderwijs in, en omdat de examens van de Kerkmuziekschool niet erkend werden door het Rijk ging hij studeren aan het Conservatorium in Den Haag. En zo werd hij leraar aan de Rijkskweekschool in
Haarlem, ging wonen in Heemstede en de kinderen gingen naar school in
Aerdenhout.
Via Michel, zijn tragisch (verkeersongeluk) overleden zoon kwam Ton terecht in de Antoniuskerk in Aerdenhout. Michel deed daar namelijk zijn Eerste heilige Communie. Toentertijd had de Antoniuskerk geen organist. We
kennen allemaal de heilige Antonius van Padua: hij vindt en bezorgt verlo19

ren voorwerpen en blijkbaar is ook het vinden en bezorgen van een
organist-dirigent, zeker voor een Antoniuskerk, geen probleem voor hem.
Ja, er wordt, onzichtbaar voor onze ogen en achter de schermen van de
hemel, heel wat geregeld. Eerst begeleidde Ton tijdens de heilige Missen in
de Antoniuskerk ‘een paar liedjes’, maar hij is er 40 jaar gebleven en in een
later stadium in vaste dienst getreden.
Na 15 jaar werd het lesgeven aan de Rijkskweekschool ingeruild voor onderwijs aan het Conservatorium in Alkmaar. Ton bleef dirigeren en orgelspelen in de Antoniuskerk, maar verhuisde wel naar Alkmaar. Aan zijn huwelijk met zijn Duitse vrouw was een einde gekomen.
In Alkmaar begon een nieuw hoofdstuk van zijn boek dat elk leven is. Ton
ontmoette Adèle, met wie hij nu getrouwd is. Omdat Adèle verpleegkundige
is, werd een huis in de buurt van Alkmaar gezocht en in Heerhugowaard
gevonden. Ton en Adèle hebben samen een dochter, Femmeke.
Ton is altijd door veel collegae om hulp gevraagd. Achttien jaar lang heeft
hij Evert Beumer geholpen met ‘De zangertjes van Volendam’. Jan Smit is
daar begonnen en ontdekt. ‘De Zangertjes van Volendam’ traden wereldwijd op: in Rome, Oekraïne, Polen, Sri Lanka, Barcelona. Evert Beumer
was vaker ziek en dan trad Ton met de zangertjes op in bijvoorbeeld Krasnapolsky. Hij heeft in Theater Carré gewerkt en bij het Residentie- en
Orkestgebouw-orkest. En natuurlijk in onze Dionysiuskerk! Tót zijn 75e was
hij bovendien in vaste dienst van de Antoniuskerk in Aerdenhout.
Don Bosco, Antonius en Cecilia, de laatst is patrones van de kerkmuziek,
instrumentenmakers en zangers, zijn natuurlijk dé drie heiligen van Antonius (Cornelis) Klos! Heiligen zijn heel bescheiden mensen, maar wel heel
actief als het wenselijk is. Na een lang leven ‘zie’ je
met gelovige ogen hun invloed. “Ik heb alles, spelen
in de kerk en lesgeven, met veel plezier gedaan”,
zegt Ton. Hoewel hij nu beweert ‘fulltime niets te
doen’, klopt dat niet echt. Ton vervangt onze vaste
dirigent-organist en ook andere organisten in andere
kerken met enige regelmaat. En in elke Dionysius in
Beeld staat een stukje van zijn hand: ‘Zingen is dubbel
bidden’. “Ongelooflijk wat Ton allemaal weet”, denk ik
steeds na lezing.
“Zingen is dubbel bidden” is een uitspraak van kerkvader Augustinus, die
ook heeft uitgelegd, dat elk mens als een muzieknoot is. God, dé Componist bij uitstek die in den beginne de muziek heeft ontworpen, maakt van al
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die noten een prachtig muziekstuk. Diezelfde Augustinus heeft ook ooit geschreven, dat heel het mensenleven één lofzang moet zijn: onze woorden
en daden moeten ‘Godlof’ zijn. Maar ja ... een mensenleven zonder een
enkele valse muzieknoot, zonder enige wanklank ... dat lijkt me Toekomstmuziek.
Wiljan Domen

Zingen is dubbel bidden
Paus Franciscus. Misschien heeft deze paus de naam Franciscus gekozen
mede om het ‘Zonnelied’, een loflied op de natuur (zie google: Zonnelied).
Telkens al er een nieuwe paus gekozen wordt, is iedereen gespitst: Wat
gaat er zoal veranderen in de Kerk? Soms zijn de veranderingen zeer ingrijpend: denk maar aan paus Johannes XXIII. Voor kerkmusici kan een en
ander ook ingrijpend zijn. In de hele kerkmuzikale wereld werd bijvoorbeeld
het gregoriaans als officiële kerkmuziek van de Katholieke Kerk door paus
Pius X bevestigd. Dat was niet omdat de Pius X een gregoriaans-deskundige was, maar hij wilde de wildgroei in die tijd tegengaan; dat wil zeggen:
alle geleerde heren wisten precies hoe je de oude handschriften uit de Middeleeuwen moest interpreteren. Pius X heeft toen een Franse monnik gevraagd dat uit te zoeken. Het gregoriaans was voor hem de oudste vorm
van kerkmuziek in de Katholieke Kerk
Op het Instituut voor Kerkmuziek waar ik destijds studeerde, was een student die later in Nederland als een expert is beschouwd op het gebied van
het gregoriaans. Hij kende alle Latijnse gezangen uit zijn hoofd. Hij had een
bijzondere verering voor Pius X en hij had van ons de bijnaam ‘Pius non Papa’ gekregen. Dat is niet zo gek, want in de zestiende eeuw was er een
paus Clemens én een componist Clemens. De laatste staat nu nog te boek
als ‘Clemens non Papa’, omdat hij in zijn tijd nagenoeg even bekend was
als paus Clemens. Johannes XXIII was een groot voorstander van het gebruik van de volkstaal in de liturgie, vandaar de vele Nederlandse gezangen, maar sommigen lijken nu wel weer graag meer Latijn te horen.
Mijn collega Henk Smolenaars, met zijn twee koren, bezigt beide talen, Latijn en Nederlands. Kom eens langs, dan leer je in beide talen zingen!! Een
talencursus van de LOI is duurder! Mijn collega kan het niet makkelijker maken, wel leuker.
Ton Klos +
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Rabobank Fietstocht 8 juni 2013
We hebben met 12 man/vrouw de jaarlijkse sponsor-fietstocht van de Rabobank gereden op zaterdag 8 juni. Het was een behoorlijke rit van ca. 30 km,
maar het was de moeite waard want het heeft onze parochie € 300,= opgeleverd, die we als parochie weer aan belangrijke dingen kunnen uitgeven.
Vorig jaar heb ik zelf voor de eerste keer meegedaan met de fietstocht,
maar vorig jaar zat het ‘weer’ niet echt mee: het
regende behoorlijk toen.
Nu waren de weergoden wél met ons, want we
hadden prachtig lenteweer, alleen de wind was
behoorlijk krachtig - maar beter wind dan regen.
De fietstocht begon bij de Rabobank in Middenwaard, en eindigde daar ook. We kregen een
rugtas met wat water en enige reclamespullen
van de Rabobank en wat snoepjes voor onderweg. De tocht ging door de gemeente Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk, dus een ‘HAL’tocht, zou ik zeggen.
Toen we klaar waren met fietsen, werden we hartelijk verwelkomd door de
fanfare van Heerhugowaard, waar Marijn de Greeuw ook in meespeelt. Het
aankomstlied was echter niet zo toepasselijk: ‘Het is weer voorbij die mooie
zomer’, we waren blij dat we mooi lenteweer hadden die dag. Zelf heb ik
foto's gemaakt, welke op de website van de Dionysiusparochie te zien zijn.
Als we de mooiste foto per mail sturen naar de Rabobank en we worden
uitgeloot, hebben we kans op verdubbeling van het geldbedrag. En de foto's
zijn mooi dus ... .
Niels Buiter

Gaat u ook mee naar Lourdes?
In mei is een groep van 30 mensen uit 't Veld en omstreken met de bus
naar Lourdes geweest. Onder leiding van Ina van Schagen, Jan Verkroost
en Marion Bleeker als begeleidend pastor, hebben ze een tocht gemaakt
langs bijzondere plaatsen in Frankrijk, zoals Tours, waar Sint Maarten begraven ligt, langs Rocamadour (na Lourdes de meest bezochte pelgrims22

plaats van Frankrijk). Op de terugwegzijn ze langs Nevers gegaan waar
Bernadette begraven ligt.
Zou u ook eens een keer mee willen naar Lourdes, maar ziet u er tegenop
omdat het zo vroom klinkt? Toch raden wij u aan te overwegen eens mee te
gaan naar de plaats waar de hemel de aarde raakt. De volgende reis met
de werkgroep 't Veld is een vliegreis en is van dinsdag 3 t/m zondag 8 september. Wilt u meer informatie over Lourdesreizen, dan kunt u die vinden
op www.vnb.nl. Ook kunt u bellen met Ina van Schagen (072 - 57 12 020),
Jan Verkroost (072 - 57 42 743) of Jannie Ligthart (072 - 57 44 328).

Bedevaart naar Beauraing in augustus 2013
Beauraing is een kleine stad met ongeveer 10.000 inwoners en ligt aan de
rand van de Belgische Ardennen. Het is een plaats waar Maria van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 drie en dertig maal is verschenen aan vijf
eenvoudige kinderen. Drie kinderen van de familie Voisin en twee kinderen
van de familie Degeimbre. Maria heeft toen aan hen gevraagd om veel te
bidden, om een kapel te bouwen en dat men hier ter bedevaart zal komen.
Maria wordt hier vereerd als de Moeder met het Gouden Hart.
Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christenen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. We leven in
een wereld, waarin we dagelijks overspoeld en meegetrokken worden in
een stroom van schokkende beelden en onthutsende berichten. Als gelovige christenen vinden we maar moeilijk de tijd , rust en stilte, die nodig zijn
voor inkeer in onszelf, voor contact met God en voor gebed.
Onze meerdaagse bedevaart maakt stilte, rust en bezinning mogelijk.
Op deze wijze proberen we samen met u gehoor te geven aan de oproep
van Maria ... ‘dat men ter bedevaart kome’.
Van woensdag 21 augustus t/m zaterdag 24 augustus organiseert het Nederlands Beauraing Comitë pro Maria Bisdom Haarlem-Amsterdam weer
een bedevaart naar Beauraing in België.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: R.M. de Lange-Vlaar,
Van Santenlaan 61, 1701 BV Heerhugowaard. T 072 - 57 10 294 of 06 -10
30 83 15, of: rm.delange-vlaar@quicknet.nl
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MIVA collecte 24 en 25 augustus 2013
MIVA brengt mensen in beweging! Help de kinderen in Brazilië
In 1935 werd de MIssie Verkeersmiddelen Actie (MIVA) opgericht om missionarissen, mannen en vrouwen, te voorzien van transport, zodat ze pioniersarbeid konden verrichten op het terrein van kerkopbouw, onderwijs en
gezondheidszorg. Indonesië en Brazilië waren de eerste tientallen jaren de
concentratielanden. Daar ging dan ook de meeste hulp naar toe. Andere
landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika volgden. Vanuit een klein kantoor
werd structurele transport-ondersteuning gegeven aan meer dan honderd
bisdommen over de gehele wereld. Tegenwoordig is de MIVA nog steeds
actief in meer dan veertig landen over de gehele wereld. Elk project wordt
nu op zijn eigen merites beoordeeld. Het aantal pioniers is veel gevarieerder geworden. Nog steeds zijn velen van katholieke achtergrond. Nu geeft
de MIVA prioriteit aan het ondersteunen van landen in wederopbouw, veelal
na een bloedige oorlog. Denk daarbij aan Angola, Liberia en Sudan, maar
ook landen als Sri Lanka en de Filippijnen.
De hulp van MIVA is daarbij nog steeds concreet en zonder veel omwegen:
het beschikbaar stellen van geld voor transport- én communicatiemiddelen.
Dat laatste is op uitdrukkelijk verzoek van de partners. Ondanks de veranderde omstandigheden, zowel ginds als hier,
wordt daarbij het traditionele werk niet vergeten.
En dan vooral in de moeilijk toegankelijke gebieden zoals Irian Jaya, Papua Nieuw Guinea, de
Solomon Eilanden, Sudan en het Amazonegebied in Brazilië
Tijdens de MIVA collecte van dit jaar staat het
werk van Zuster Maria Lijnen en Pater Christiano
Joosten in Brazilië centraal. Zuster Maria Lijnen
heeft in Bayeux een centrum opgericht voor kinderen uit arme wijken. Met onderwijs, sport, muziek en kunst voorkomt ze
dat deze kinderen op straat belanden, tussen de drugsbendes en het geweld. Pater Cristiano Joosten zet zich in Campina Grande met het Kinderpastoraat in voor moeders en kinderen in een arme plattelandsstreek. Beiden hebben MIVA gevraagd om een auto. "Zonder vervoer staan we stil.
Met een auto kunnen we zoveel meer mensen bereiken," legt pater Cristiano uit. Een auto is in deze arme plattelandsstreek geen luxe. Her en der
rijdt een paard en wagen, wie geld heeft kan meerijden met een motortaxi,
maar de meeste mensen gaan te voet over deze stoffige zandwegen, onder
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de brandende zon. De afstanden zijn hier enorm. We kunnen lang niet alle
gezinnen bereiken zonder auto. Als we op huisbezoek gaan en er is een
kind ziek, dan heeft de familie geen geld voor vervoer. Dus ook in dat soort
situaties kun je met de auto een helpende hand bieden. Je moet elkaar helpen, nietwaar."
Zuster Maria kan dit beamen. "Als de nood aan de man is, dan wil je graag
wat voor de mensen doen. En een auto is dan pure noodzaak, om zieke
kinderen naar de dokter te kunnen brengen, of families te helpen. Ook kunnen we dan onze inkopen doen, want de kinderen krijgen hier op school
een warme maaltijd. Een belangrijke reden voor ouders om hun kind naar
school te sturen." Samen met u kunnen zij het verschil maken voor moeders en kinderen in Brazilië!

Help mee via de MIVA-deurcollecte
na de vieringen op 24 en 25 augustus 2013!

Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte naar vervoermiddelen voor moeder & kind-projecten voor de armen in Brazilië. Zij hebben onze steun heel
hard nodig. Mocht u de collecte missen: giro 2950 t.n.v. MIVA.

De Pinkstercollecte
in het kader van de ‘Week Nederlandse Missionaris’
heeft een formidabele bedrag opgebracht: € 1018,75!
Broeder Jan van Heuft (Algerije),
zuster Pritha Belle (Columbia),
en vele andere missionarissen
zijn u heel erg dankbaar voor deze onmisbare steun!

Siem van Langen
Missiewerkgroep
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Puzzel
D'r even uit!
We verzuchten dat, als we ons gevangen voelen in de dagelijkse sleur van
het leven en hunkeren naar de vrijheid en andere geneugten van een vakantie, die ieder van harte toewensen. De puzzel symboliseert die situatie.
Gevangen in het midden moet u naar buiten zien te komen. Als u de juiste
weg bewandelt, verschijnen er op de diagonalen (van 73 naar 57 en van 65
naar 81) twee woorden vanuit de kerkelijke sfeer. Die vormen de oplossing
die binnen een maand in de brievenbus moet belanden van Jan Tamis, Van
Hellemondtstraat 50, 1701 ER Heerhugowaard. Digitaal is net zo gemakkelijk: j.tamis@ziggo,nl Het tientje gaat dit keer naar Rosalien Weel, Hortensialaan 50, 1702 KG Heerhugowaard. Ze telde 8 N's.

1-4 venster 4-8 lengtemaat 9-14 aal 14-17 geeuw 17-21 experiment 21-27
de gezamenlijke bloed- en aanverwanten 25-31 schat 31-36 veel verkeer
35-40 leidsel 38-43 ``.., hoop en liefde 43-48 blunder 48-54 hachelijk
54-59 droevig 58-63 lijn 63-68 parochieherder 67-71 muziekinstrument
71-74 salaris 73-78 dreigend gevaar 78-81 schaakstuk.
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Vieringenrooster
za 29-06

19.00

Spirit

zo 30-06

10.00

za 06-07

19.00

zo 07-07

10.00

za 13-07

19.00

zo 14-07

10.00

za 20-07

19.00

zo 21-07

10.00

za 27-07

19.00

zo 28-07

10.00

za 03-08

19.00

zo 04-08

10.00

za 10-08

19.00

zo 11-08

10.00

19e zo dhj

ad hoc

do 15-08

19.00

Maria Tenhemelopneming

Gemengd Koor

za 17-08

19.00

zo 18-08

10.00

za 24-08

19.00

zo 25-08

10.00

za 31-08

19.00

zo 01-09

10.00

za 07-09

19.00

13e zo dhj

Gemengd Koor
Cantory

14e zo dhj

Gemengd Koor
samenzang

15e zo dhj

samenzang
samenzang

16e zo dhj

samenzang
samenzang

17e zo dhj

samenzang
samenzang

18e zo dhj

ad hoc
samenzang

samenzang
20e zo dhj

ad hoc
samenzang

21e zo dhj

Gemengd Koor
Cantory

22e zo dhj

Gemengd Koor
Spirit
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23e zo dhj

zo 08-09

10.00

Gemengd Koor

za 14-09

19.00

zo 15-09

10.00

24e zo dhj

ma 16-09

07.30

Jaarmarkt !

samenzang
Gemengd Koor

advertentie Garage van den Berg
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you are wanted !
Vindt u het leuk om iets te doen in de kerk, de pastorie
of het Parochiecentrum?! Wij zoeken ...
mensen die welkomst-enveloppen
willen rondbrengen
in hun eigen buurt
bij nieuwe parochianen
dit vrijwilligerswerk is kostbaar
maar kost niet veel tijd
- u bent het eerste gezicht van ‘kerk’
dat nieuwe parochianen zien een meedénk- en meedóe-lid
voor het Bestuur van de PCI
Parochiële Caritas Instelling
gemiddeld één uur werk per week
misdienaars en kinderen,
die graag zingen met andere kinderen +
iemand die graag met plezier schoonmaakt
er zijn zoveel ruimtes met plinten
met hoekjes en gaatjes
zoveel meubilair met randjes en richeltjes ...
u kunt een ruimte ‘adopteren’ ...
schoonmaken dus wanneer en hoe vaak u wilt
iemand die graag kookt ...
een hulp-kok bij de Alpha-cursus
zie bladzijde 4 van deze Dionysius in Beeld

29

Inhoud
Pastoor Frank Domen De heilige Mis
Kisi-club, een nieuw speels catecheseproject in onze parochie
Alphacursus 2013
Even bijpraten ...
Familieberichten
Paus Franciscus
Nog eens paus Franciscus
Het SchuldHulpMaatje-project in Heerhugowaard
Dikke pluim voor Present-methode
Wiljan Domen Ten huize van ...
Ton Klos Zingen is dubbel bidden
Niels Buiter Rabobank Fietstocht 8 juni
Gaat u ook mee naar Lourdes?
Bedevaart naar Beauraing in augustus
Siem van Langen MIVA collecte 24-25 augustus
Jan Tamis Puzzel
Vieringenrooster
Wanted!

advertentie Sint Barbara
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1
2
3
4
8
11
14
15
17
18
21
22
22
23
24
26
27
29

advertenties
Souma
Urmaprint
Johan Griffioen
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R.K. Parochie van de H.Dionysius
Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard
072 - 57 11 292
www.dionysiusparochie.nl
pastoor Frank Domen
06 26 30 66 36 en pastoorfrank@dionysiusparochie.nl
diaken Eelke Ligthart
072 - 57 44 328 en eelkeligthart@dionysiusparochie.nl
eucharistievieringen
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur
maandag t/m vrijdag 09.00 uur
Aanbidding
donderdag van 19.00 uur tót vrijdag 09.00 uur
vrijdag 13.00 uur tót 22.00 uur
de kapel in de pastorie is altijd ‘open’
Parochiebestuur
giro 28 80 25 - Rabobank 32 69 04 247 (ook voor misintenties)
Commissie Kerkbijdragen
giro 23 14 200 - Rabobank 32 69 12 746
Werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking
Rabobank 32 69 10 034
Parochiële Caritas Instelling (PCI)
ABN-AMRO 58 90 67 656
kerkledenadministratie
wiljandomen@dionysiusparochie.nl
kerkhof
h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl
de volgende Dionysius in Beeld verschijnt op 12 september
copij a.u.b vóór 1 september sturen naar:
parochieblad@dionysiusparochie.nl
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