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Telefonische bereikbaarheid St. Sebastianuskerk 

Nood/direct contact: A. Lammes – van der Lee 020 – 436 18 05 
 b.g.g. 06 – 43 81 18 91 
Beheer en Onderhoud: G. Spil 020 – 436 19 60 
Financiën: R. Riool 020 – 436 18 29 
Kerkhofbeheer: Th. Oudhuis 020 – 436 19 09 
Pastorale team: Pastor H. Bak 06 – 36 42 91 15 
 Kapelaan M. Agius 06 – 37 21 92 18 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 

Data onder de aandacht: 

Datum: Tijd:            Wat:    Locatie:   
12 mei vanaf 19.30 u Vrijwilligersavond  Sebastianuskerk 
15 mei 9.00 u  Locatieraadvergadering Het Anker 
 
 
 

Zaterdagopenstelling  
 
De kerk is wekelijks geopend van 11.00 tot 12.30 uur. 
U kunt een kaarsje opsteken, even zitten, bidden, stil zijn en/of een kopje 
koffie drinken. Iedereen is van harte welkom!  
 
Ook uw donaties voor de voedselbank kunt u tijdens de openstelling 
afgeven.  
 
Tot ziens!  
 

 

 
 
  

 
Het volgende ’t Schakeltje verschijnt na 26 mei 2023 
Kopij vóór 12 mei e-mailen naar kopijschakeltje@live.nl 
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'T SCHAKELTJE 
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Parochie H. Franciscus  
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Het Paastriduüm 
 

Het Paastriduüm is een periode van drie dagen, die het liturgisch 
hoogtepunt vormt in het kerkelijk jaar. Het paastriduüm begint met de 
avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van 
paaszondag. Ook Goede Vrijdag en Stille Zaterdag maken deel uit van 
het paastriduüm.  
 
In deze periode wordt het lijden, de dood en herrijzenis van Jezus 
herdacht, zoals beschreven staan in de evangeliën.  
 
Ik moedig altijd mensen aan om de liturgische vieringen in die dagen in 
zijn geheel mee te maken. Daarin zijn alle kanten van het leven 
aanwezig: lijden, trouw, verraad, in de steek gelaten worden, troost en 
veroordeling en dood.  
 
We volgen Jezus zoals hij dat ondergaat in vertrouwen op God die Hem 
bevrijden zal en uit de dood zal doen opstaan. We maken het allemaal 
mee; we waken bij Jezus tijdens zijn opgang naar het kruis en zijn 
getuige van de gezongen paasjubelzang: ‘Laat juichen heel het koor van 
eng’len, juichen om die grote Koning, juichen om de Overwinning! Laat de 
trompetten klinken in het rond! Heel de aarde zij vol vreugde, daar alle 
duister thans verdreven is.’  
 
Ik kom die dagen graag naar Ilpendam om voor te gaan in deze vieringen 
en dat samen met u te mogen vieren. Ik hoop dat wij elkaar bij deze 
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paasvieringen mogen ontmoeten:  
 
Witte Donderdag  19.00 uur  
Wij vieren de instelling van de eucharistie. Brengen het allerheiligste over 
naar het rustaltaar in de Mariakapel. 
 
Goede Vrijdag  15.00 uur 
Wij gedenken het lijden van Jezus en sluiten af met een bloemenhulde. 
 
Paaszaterdag   20.00 uur 
Wij brengen het nieuwe licht naar binnen met de paasjubelzang en wijden 
het nieuwe doopwater. 
 
1e Paasdag   10.00 uur  
Plechtige Hoogmis met het dames- en herenkoor. 
 
Welkom bij deze mooie liturgie en paasgezangen. 
 
Br. Rob Hoogenboom ofm 
 

Een toast op het jubileumjaar met de vrijwilligers 

Op het moment dat u dit Schakeltje leest hebben alle vrijwilligers van 
onze kerk een uitnodiging ontvangen om op 12 mei samen een toast uit 
te brengen op ons jubileumjaar. 
Het is een dankjewel en het wordt een gezellige verrassende avond. 
 
Wij hebben ons uiterste best gedaan om alle vrijwilligers te bereiken en 
willen natuurlijk niemand vergeten.  
Mocht u in de wandelgangen of in uw werkgroep waarnemen dat er 
vrijwilligers zijn die geen uitnodiging hebben ontvangen en er wel een 
hadden moeten ontvangen, laat het ons dan weten via de mail 
hhsebastianus@hotmail.com of telefonisch op nummer 06-53519826.  
 
U zou ons daar geweldig mee helpen en zij worden alsnog uitgenodigd. 
 
        Proost!    De jubileumcommissie. 
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Uit het zicht, in het zicht: het dames- en herenkoor 
 

Twee dames en twee heren sterk! Leuk om met jullie in gesprek te 
gaan, Jan Oudejans, Riet Huiberts, Truus Vriend en Wim van der 
Lee.  
Hoever moeten we wel niet terug als het over het dames- en 
herenkoor gaat?  
De notulen beginnen in 1938, maar het bestond zeker al langer. Eerst 
was het alleen een herenkoor, pas later zijn de dames erbij gekomen. De 
heren zongen vooral Gregoriaans. Op een gegeven moment waren er 
nog maar zeven mannen. Thomas Kramer zong soms alleen op een 
begrafenis.  
Dan waren de andere mannen naar hun werk en een boer ‘kon altijd wel 
even tijd maken’. Notulen zijn er trouwens nog steeds hoor, en ook nog 
steeds met de hand geschreven!  
 
Wie van jullie is het langste bij het koor?  
Jan: Dat ben ik, vanaf 1959. Ik ben van mijn zevende tot mijn zeventiende 
misdienaar geweest. In die tijd was er iedere avond lof en dan moest je 
dus als misdienaar een hele week dienen. Ik zong toen mee met Pastoor 
Bollinger. En zo kreeg ik interesse voor het koor. We zongen in die tijd 
nog bij de vespers en het lof. (Voor de jongeren onder ons: de vespers (of 
het avondgebed) werden oorspronkelijk gebeden rond 17 uur en het lof is 
de benaming voor een katholieke gebedsdienst met zang, waarbij het 
Allerheiligste (het Lichaam van Christus in de vorm van de hostie) 
aanbeden wordt.)  
In de loop van dat jaar kwamen ook de dames erbij. De eerste dames 
waren o.a. mijn moeder, Miep de Groot, Corrie de Wit-van Rijn, Ger 
Reijnold-Klaver en Annie Kramer-Kappert. 
Allen: Pastoor Bollinger was een hele aardige man. Hij begon wel altijd te 
laat, dat liep soms op tot zeven minuten, maar iedereen hield daar 
rekening mee. Hij kon goed preken en hield ook wel van een borreltje en 
een sigaartje. Voor die tijd was het een heel vooruitstrevende man. 
 
En na Jan, wie van jullie kwam er daarna op het koor? 
Wim: Ik kwam er in 1962 bij. Na de 18-jarigen godsdienstcursus door 
Pastoor Bollinger. We kwamen daar in onze voetbalkleding, omdat hij 
altijd te laat begon en wij wel op tijd naar de training wilden. Annie 
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Kramer-Kappert zei: ‘als jullie op het koor komen dan geef ik een feestje.’ 
Nou, dat was snel geregeld dus.  
 
En na Wim? 
Riet: Dat was ik. Ik ben in 1969 op het koor gegaan, toen Pastoor Meijer 
kwam. Daarvoor zat ik bij het jongerenkoor, als steunende stem.  
Truus: Ja, dat weet ik nog, ik was toen een jaar of 14, 15. We hebben 
zoveel gelachen daar. Organist Cor Tervoort nam zijn zoon Kees mee en 
die had altijd van die Amsterdamse moppen.  
 
En van jullie vieren ben jij er dus het laatste bijgekomen, Truus?  
Truus: Ik begon in 1994 in het jongerenkoor. In 1999 stopte het 
jongerenkoor en stapte ik over op het dames- en herenkoor.  
 
Wat een trouwe leden allemaal, hè?  
Ja, eigenlijk blijft iedereen erop, alleen de leeftijd is de reden waarom we 
soms afscheid moeten nemen van koorleden. We zijn op dit moment met 
zo’n 20 leden. 
 
Missen jullie het Gregoriaans?   
Niet echt. Heel af en toe zingen we het nog wel. Maar dan kunnen we niet 
samen zingen, omdat traditiegetrouw alleen de mannen het Gregoriaans 
zingen. 
 
Welke herinneringen hebben jullie zoal?  
Vroeger werd de contributie elke week opgehaald. Dat werd dan geïnd 
door de penningmeester van het koor. Tot de jaren ’60. Als je een repetitie 
niet bezocht, dan moest je een boete betalen van 25 cent. Dat waren de 
inkomsten.  
In die tijd betaalde het koor zelf de muziek. De heren gingen ook nog 
weleens kaarten als Cor Klaver (de dirigent, red.) met de dames apart 
aan het oefenen was. Zij oefenden net zolang tot het goed was en 
onderhand legden de heren dan een kaartje.  
  
Jullie hebben alle vier een bestuursfunctie, wat doen jullie?  
Riet: Ik ben lid en zorg voor de koffie. Vroeger, voordat het Anker er in 
1973 was, nam ik alle kopjes van huis mee. Voordat ik de koffie 
verzorgde, bracht de huishoudster Grada van Pastoor Tuijp de koffie naar 
boven voor de koorleden. We stonden toen nog boven op het koor, pas 
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sinds 25 jaar ongeveer zingen we op de plek waar we nu staan. Ik haalde 
tijdens de communie ook altijd de hosties voor de koorleden naar boven 
en dan die smalle trap op. Ik ben nog weleens naar beneden gevallen 
met de kelk in mijn hand. Gelukkig kon ik mijn hand zo hoog houden, dat 
er geen hosties uitgevallen zijn. 
Wim: Ik ben voorzitter, al 50 van de 60 jaar dat ik op het koor zit.  
Jan: Ik ben secretaris, dat vroeg Wim toen hij het voorzitterschap van mij 
overnam.  
Truus: Ik ben penningmeester. We hebben één keer per jaar een 
bestuursvergadering en één keer per jaar een ledenvergadering. Vroeger 
waren die ledenvergaderingen echt een feest. Prachtige avonden waren 
dat.  
 
Jullie hebben tijdens de verbouwing van de kerk ook wel op andere 
plekken moeten zingen, hoe ging dat?  
Ja, dan zongen we in de hervormde kerk en soms in de kerk van 
Purmerland. Mevrouw Roemer en mevrouw Bierdrager, beiden niet 
katholiek, wilden ook graag bij ons komen zingen. En dat kon gewoon. 
Pastoor Meijer was heel modern. Zelfs Frans Derks en Jos Brink hebben 
in die tijd weleens in onze kerk gepreekt.  
 
Genoeg over vroeger... hoe gaat het nu?  
Het is een andere tijd. Dat merk je aan alles, ook bij het koor. Vroeger 
was er gezag, dan luisterde je. Nu heeft iedereen zijn zegje klaar. Dat is 
soms best lastig. We zouden best wat beter kunnen luisteren. Maar 
dirigenten en organisten zijn ook niet makkelijk hoor! We hebben met 
Paul het geluk dat hij beide in één is. En hij kent de rituelen en kan ons 
ook uitleggen wat we zingen. Dat is heel fijn.  
 
Wat is jullie favoriete lied?  
Riet: I have a dream. 
Wim: Be still, my soul. 
Truus: Ave Maria. Dat heb ik één keer met mijn moeder gezongen. Mijn 
moeder is ook jaren lid geweest van het koor. Toen zij stopte, ging ik er 
op. 
Jan: Laudate Dominum. 
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Wat is de kracht van dit koor?  

In koor (echt!   ): Gezelligheid, plezier in zingen, en dat we nog steeds 

vierstemmig kunnen zingen. We genieten er samen van en dat is het 
belangrijkste. 
 
Willen jullie verder nog iets kwijt? 
Zolang de kerk er is en er vieringen zijn blijven wij zingen! De grootste 
stimulans is natuurlijk om dat voor een volle kerk te doen. En nieuwe 
leden zijn altijd welkom! 
 
Dat is een rijke historie wat jullie met ons hebben gedeeld. Goede en 
moeilijkere tijden, maar de passie voor het zingen is altijd gebleven. 
Met de dirigenten Cor Klaver, Rien Teunissen, Tiny Groot-Stroet, 
Paul Tijink, organisten Hans v/d Weijer, Ger Huisink, Do Stallenberg, 
Jaap Baas, Leo Keverkamp, Thea Riesebos en alle leden van toen en 
nu, zou het koor niet zijn wat het nu is. Geweldig dat het koor er is 
en een genot om naar te luisteren!  
 

(Mee)rijden 

Op de zondagen 7 mei en 2 juli 2023 zijn er geen vieringen in onze 
Sebastianuskerk. Wij hebben U hierover al eerder geïnformeerd. 
 
Op 7 mei is de Eucharistieviering om 10.00 uur in de H. Nicolaaskerk in 
Edam en op 2 juli eveneens om 10.00 uur in de H.H. Nicolaas & 
Antoniuskerk te Monnickendam. 
Vanuit de locatieraad willen wij het vervoer zo goed mogelijk regelen.  
U kunt zich via dit formulier opgeven. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ik wil graag (mee)rijden op zondagmorgen:                                                           

☐ 7 mei naar Edam  en/of:   

☐ 2 juli naar Monnickendam 

 
Naam: ………………………………………………...…………………  
en eventueel uw telefoonnr.: ……………………..………..…………. 
U kunt het formulier inleveren na de viering van zondag 16 of 23 april bij 
de koster of in het Anker. U kunt het ook telefonisch doorgeven aan 
Cor van der Weijden. Telefoonnummer 06-43517604. 
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Vieringenrooster  

 

Iedere woensdag is er een eucharistieviering o.l.v. Kapelaan M. Agius. 
De aanvangstijd is 9.30 uur. 
  

  

  donderdag

6 april

19:00 uur

vrijdag

7 april

15:00 uur

zaterdag

8 april

20:00 uur

zondag

9 april

10 uur

zondag

16 april

10 uur

zondag

23 april

10 uur

zondag

30 april

10 uur

zondag

7 mei

10 uur

zondag

14 mei

10 uur

donderdag

18 mei

10 uur

zondag

21 mei

10 uur

zondag

28 mei

10 uur

Pinksteren

Dames en Herenkoor

Pastor H. Bak

Witte Donderdag

R. Dekker-Pronk

P. Hinke

T. Helsloot

R. van Diepen

J. Droog

C. v.d. Weijden

Pastor H. Bak

Datum en

Tijdstip
Viering Voorganger Lector Collectanten

Kruisweg

Paaswake

W en C viering

W en C viering

Dames en Herenkoor

Eucharistieviering

1e paasdag

Kapelaan M. Agius

olv Parochiaan

Diaken Th. v.d. Woude 

en Pastor R. 

Hoogenboom

Diaken Th. v.d. Woude 

S. Spil

R. Dekker-Pronk

P. Hinke

W en C viering

Edam

Hemelvaartsdag

R. Spil

Kapelaan GoosEucharistieviering S. Spil

Pastor H. Bak A. Walter
B. Roeleveld

C. v/d Weijden

Diaken Th. v.d. Woude 

R. Dekker-Pronk

D. Rossenaar

A v/d Velden

S. Bruinsma

D. Snoek

B. Roeleveld

C. v/d Weijden

P. Hinke

T. Helsloot

R. van Diepen

J. Droog

D. Rossenaar

A v/d Velden

S. Bruinsma

D. Snoek

Pastor R. Hoogenboom

Pastor R. Hoogenboom
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VERSLAG KAPELMIDDAG COMMUNICANTEN EDAM IN 
BEDEVAARTSOORD O.L.V. TER NOOD IN HEILOO 

Met 10 volwassenen, 9 communicanten (2 van vorig jaar; van de andere 
zeven: één - Isabelle Westerhof - uit Purmerend (afdeling Ilpendam) en 
één uit Monnickendam) en nog 2 jongeren/kinderen gingen wij naar de 
jaarlijkse kapelmiddag in Heiloo. 'Blauwe' Zuster Castissima verwelkomde 
ons gastvrij in het Oesdom met drinken en koek. Zij vertelde ons 

enthousiast over het ontstaan van O.L.V. ter Nood. Een kapitein was op 
stormachtige zee in nood en ging Maria eren, waardoor de wind ging 
keren. Hij liet een kapel bouwen op de plaats waar op miraculeuze wijze 
een paar keer hetzelfde Maria-met Jezus-beeldje werd gevonden: daar 
waar nu de Genadekapel is. In de Bedevaartkapel was de Aanbidding: 
het Allerheiligste - Lichaam van Christus - werd in een monstrans getoond 
op het altaar en wij begonnen de Aanbidding, geleid door de zuster.  
Kapelaan Mario zegende ons hierna met het Allerheiligste.   
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In het bos mochten de kinderen de puzzeltocht doen; zij ontvingen een 
puzzelboekje, potlood en kompas. Na de puzzeltocht putten we heilzaam 
water uit de Bron.  
In de Genadekapel gaf zuster Castissima duidelijke uitleg o.a. over de 
afbeeldingen van de hemel, de storm op zee, de Aankondiging, Kerstmis, 
de Opdracht van Jezus in de tempel, Jezus als 12-jarige in de tempel, 
Goede Vrijdag en de kroning van Maria in de hemel door Jezus.  
Met brandende kaarsen liepen we het O.L.V. ter Nood-lied zingend en 
biddend in processie door het bos naar de vijver met het mooie 
Mariabeeld: Maria Onbevlekte Ontvangenis. Iedere communicant ontving 
een OLV ter Nood-rugtasje met o.a. een rozenkrans.  
Rond 17.45 u was de kapeldag afgelopen. Ieder was dankbaar voor deze 
vreugdevolle, prachtige middag.  
Veel dank aan de ‘Blauwe’ Zusters van Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter 
Nood in Heiloo! 
 

KVG 

Op 8 februari ontvingen wij dhr. Jan Visser. Hij vertelde ons van alles over 
wolkenformaties, stratosfeer, straalstromen, ontstaan van stormen, enz. 
Hij liet ons schitterende dia's zien, genomen vanuit zijn huis in 
Purmerend. 
 

Woensdagmiddag 8 maart was een beroemde Ilpendamse bij ons te gast. 
Mevrouw Wil de Groot kwam ons vertellen over het maken van ikonen. 
Boeiend legde zij uit hoe een plank geprepareerd moet worden voordat je 
zelfs maar kunt beginnen met het schilderen. En ook dat schilderen gaat 
in fases. Ze had heel mooie ikonen meegenomen om ons te laten zien. 
Mevrouw geeft ook les in schilderen van ikonen, vooral in Finland in een 
klooster vlak bij de Russische grens. Zij vertelde dat sinds de inval van de 
Russen in Ukraine alle contacten met dit klooster onmogelijk zijn 
geworden. Zij maakt zich grote zorgen over de inwoners van dit klooster.  
 
Als u wilt weten waarom zij ikonen met een "k" schrijft en niet met een "c" 
moet u maar eens op haar website kijken. Wist u trouwens dat de ikoon in 
de kerk van haar hand is? 
De volgende bijeenkomst is woensdagmiddag 12 april. Dat is alweer de 
laatste van dit seizoen.  
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Herinnering aan Truus Dekker-Velzeboer 

 
Vandaag willen wij stilstaan bij het leven van Geertruida Maria 
Dekker-Velzeboer. Voor velen van ons Truus. 
Truus werd geboren op 31 juli 1937 in De Beemster. Als jongste 
van zeven kinderen. Kleine kinderen worden groot en Truus 
ging naar de Lourdes school in Westbeemster. Ze moet zo’n 
jaar of 10-12 geweest zijn toen ze werd geconfronteerd met de 
ziekte TBC. Enkele jaren heeft ze nodig gehad, met heel veel 
rusten, om hier doorheen te komen. De jaren verstrijken, Truus was een 
handige dame. Op jonge leeftijd haalde ze haar rijbewijs. Ook was ze 
goed in het spinnen van schapenwol. En van deze wol breide ze op haar 
breimachine truien voor een winkel. Door de zwakke gezondheid van 
haar Moeder bleef Truus thuis om haar te verzorgen. Truus kreeg 
verkering, zoals dat toen heette, met Jan Dekker. Ze kon moeilijk haar 
Moeder alleen laten. Jan heeft heel veel geduld moeten hebben totdat 
Truus haar ja-woord gaf. Op 13 maart 1968 trouwden ze en gingen ze 
wonen in het nieuwgebouwde huis aan de Kanaalweg, dicht bij de 
boerderij. Ze kregen 2 zonen, Nico en Peter. Truus was actief bij de 
school als lid van de oudercommissie en later in het bestuur van o.a. het 
Katholieke Vrouwengilde. 
Haar grote hobby was klaverjassen, niet alleen in huiselijke kring, samen 
met Jan werd ze lid van verschillende klaverjasclubs. 
En dan natuurlijk het werk dat blijft op en rond de boerderij. 
Na jaren van ziek zijn, overleed Jan in 2017. Het was of daarna de 
kwalen van Truus verergerden. Jarenlang had ze alle zorg aan Jan 
gegeven en zichzelf weggecijferd. Dit was het begin van een moeilijke 
tijd. Door de pijn in haar knie ging het lopen haar steeds moeilijker af en 
was ze daardoor meer aan huis gebonden. Ook andere pijnen namen in 
de loop van de jaren grotere vormen aan. Eigenlijk had ze altijd pijn. 
Ze maakte zich grote zorgen over Peter, mocht hij alleen achterblijven. 
Veertien dagen geleden ging het niet meer. Haar hart liet haar in de 
steek. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Woensdag 22 februari jl. is 
zij, toch nog onverwacht, overleden. En kwam er ook een einde aan haar 
ziek zijn en lijden. Moge wij Truus herinneren als een gelovig mens. Een 
kordate en zorgzame vrouw en Moeder. 
Mag zij in geloof het Sint Paulus nazeggen: “ik heb de goede strijd 
gestreden, het geloof bewaard. Thans is voor mij weggelegd, de kroon 
der gerechtigheid”.   Truus, rust in vrede.  
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Schoenendoosactie 2023 
 

Op zaterdag 26 november 
hebben 14 kinderen in de kerk 
schoenendozen versierd voor 
de Schoendoosactie 2023! 
Eerst kregen de kinderen 
informatie over deze actie, 
zodat ze weten voor wat en wie 
ze deze schoendoos maken. 
Daarna kregen ze een 
voorstelling te zien. Na een 

korte pauze met limonade en wat lekkers gingen de kinderen aan de slag. 
 
De kinderen mochten de 
schoenendoos mee naar huis 
nemen. Thuis verder versieren en 
vullen met bruikbare dingen voor 
het kind waar de schoendoos heen 
gestuurd werd. Uiteindelijk zijn er 
24 schoenendozen ingeleverd en 
verzonden naar het goede doel.  
Namens de organisatie van de 
Schoendoosactie 2023 heel erg 
bedankt.  
 
Het was een zeer geslaagde actie! 
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Verjaardagen van parochianen (80 jaar en ouder): 

 

12 april 1939 Mevrouw T.M.W. Lighthart-van Zijl 

14 april 1932 De Heer J.T. Duin 

26 april 1931 De Heer H.M.J.M. Dam 

6 mei 1937 De Heer C.N. Stevers 

27 mei 1937 Mevrouw C.M. Duin-Stuyt 
 

We wensen alle jarigen een fijne verjaardag toe! 
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Misintenties 
 

9 april Bert Bouma en Annie Bouma-Havik  

  Gerard Kramer 
  Jo van der Lee en Agnes van der Lee-Groot 
  Angela Roovers-van der Lee 
  Jaap de Groot 
  Overleden familie van der Weijden-de Jong 
  Niek en Lies Roeleveld   
  Kees Laan 
  Overleden families van der Meer en van Teeffelen 
  Truus Dekker-Velzeboer 
  Overleden familie Roeleveld-Wouters 
 
16 april - 
 
23 april Piet Dekker en Marie Dekker-Groot 
  Ton Knijn en overleden familie 
  Jopie Roeleveld-Kunis 
  Angela Roovers-van der Lee 
  Piet Kramer en Clasien Kramer-Nootebos 
  Jaap Dekker en overleden familie 
 
30 april Henk van Wijnbergen 
  Carin Nooij-Harmsen 
 
7 mei Gerard Kramer 
  Angela Roovers-van der Lee 
  Theo Klaver en Bep Klaver-Duin 
  Truus Dekker-Velzeboer 
 
14 mei Freek de Wit en Corrie de Wit-van Rijn 
  Jaap de Groot 
  Jaap Hinke en To Hinke-Tessel 
  Niek en Lies Roeleveld 
 
21 mei Angela Roovers-van der Lee 
  Jaap Dekker en overleden familie 
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28 mei Bert Bouma en Annie Bouma-Havik 
  Jaap de Groot   
  Theo Klaver en Bep Klaver-Duin 
  Carin Nooij-Harmsen 
  Kees Laan 
  Overleden families van der Meer en van Teeffelen 
  Overleden familie Roeleveld-Wouters 
 

Parochiewerkzaamheden 

Kerkwerksters: 

 

Groep 1 20 april 2023 Mevrouw Lammes - van der Lee 

     Mevrouw van der Lee - Smit 

   

Groep 2 11 mei 2023 Mevrouw van der Weijden - Molenaar 

     Mevrouw J. Molenaar 

   

Kerkhofwerkers: 

 

3 april - 7 april 2023 Gérard Groot, Henk de Boer, Ruud Bot 

10 april - 14 april 2023 Just Kramer en Ruurd Veldman 

17 april - 21 april 2023 Bert Bouma jr. en Cees Dekker 

24 april - 28 april 2023 Edmond Kabel en Ron Koorn 

1 mei - 5 mei 2023 Dé Snoek en Arie Verbij 

8 mei - 12 mei 2023 Wijnand Stoelinga en Piet Kramer 

15 mei - 19 mei 2023 Jaap van Oostveen en Jan Oudejans 

22 mei - 26 mei 2023 Theo Verbij en Leendert Wals 
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