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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: 
2 juli 10 uur         Viering in Monickendam 
3 juli 9 uur           Locatieraadvergadering in ‘t 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 14 juli 2023 
Kopij vóór 30 juni e-mailen naar kopijschakeltje@live.nl 
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Toespraak van Pastor Henk Bak op 4 mei in het Burg. van 
Oorschotplantsoen 

 
Is deze herdenking nog wel zinvol? 
 
Het is leuk elkaar hier te ontmoeten en even bij te praten, maar de vraag 
is of je steeds op 4 mei moet stilstaan bij het verleden, en bij wie moet je 
dan stilstaan? Alleen bij de slachtoffers uit de tweede wereldoorlog, of 
van alle gewapende conflicten die er sindsdien bijna onafgebroken zijn 
geweest en waarbij slachtoffers vallen, zelfs tijdens deze herdenking. Of 
alleen conflicten waarbij Nederland betrokken is geweest, de 
vredesmissies, waarbij bizar genoeg ook doden vallen? Herdenken we 
niet te grootschalig, te afstandelijk, met een nationale herdenking in 
Amsterdam? Is herdenken hier in Ilpendam juist niet beter, want 
persoonlijker? 
 
Wat doen we als we herdenken? Proberen het ondenkbare te begrijpen: 
de vernietiging van mensen, die machthebbers in de weg staan en waar 
blijkbaar niets van is geleerd, want de gruwelijke dodencijfers zijn 
inmiddels overtroffen. Proberen we naast ons herdenken ook te 
vergeven, in het besef dat ook onze eigen geschiedenis vertelt over 
uitbuiting en moord voor macht en financieel gewin? Waarom 
wereldmachten de grootste willen blijven of worden zonder respect voor 
mensenlevens? 
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Kunnen we nog herdenken, nu steeds minder mensen herinneren en in 
hoeverre kloppen die herinneringen nog. Herinneringen veranderen en 
nepnieuws, waarbij opzettelijk nieuws wordt gecreëerd dat niet bestaat, 
zet steeds meer mensen op het verkeerde been. Waar halen wij ons 
nieuws, onze informatie vandaan, nu steeds meer mensen de gangbare 
media als niet meer betrouwbaar ervaren? Kijken we liever op het 
internet, waar iedereen zijn eigen waarheid kwijt kan en waar belachelijke 
complottheorieën de ronde doen? 
 
De vraag stellen, “Is deze herdenking nog wel zinvol?”, is hem misschien 
ook beantwoorden. Want ons herdenken is onlosmakelijk verbonden met 
wat wij morgen vieren: onze vrijheid. Vrijheid die voor velen, die nooit 
anders hebben meegemaakt, zo vanzelfsprekend is. Die nooit oorlog 
hebben meegemaakt, geen honger, geen angst voor vervolging, niet het 
gevoel kennen van bevrijd worden. 
 
Niet dat familie, buren, stadgenoten werden opgepakt en weggevoerd, 
om nooit meer terug te komen. En terwijl we weten van vluchtelingen, die 
op zoek naar een beter leven, verdrinken aan de gouden kusten van 
Europa, is het voor velen de eerste keer dat ze zelf de gevolgen voelen 
van een oorlog, dicht bij huis. 
 
Of is ons herdenken exclusief verbonden met onze doden: de slachtoffers 
van het Nationaal Socialisme? Zij die omkwamen bij de verdediging van 
ons land, in concentratie- en vernietigingskampen, die omkwamen toen 
ze opkwamen voor de vervolgden. En als we herdenken dat vrijheid niet 
alleen grenzen heeft, maar blijkbaar ook een prijs, komen we dan nog uit 
bij de mannen, vrouwen en kinderen die voor onze vrijheid het ultieme 
offer hebben gebracht? 
 
Ja, natuurlijk komen we dan bij hen uit, want wij herdenken ook omdat wij 
hen onze dankbaarheid verschuldigd zijn. Verschuldigd zijn, de plicht 
elkaar en komende generaties te leren, dat verschil er mag zijn, dat je 
jezelf mag zijn en voor jezelf mag opkomen, zolang je daarbij een ander 
niet te kort doet, die ander ook in zijn waarde laat. Leren, dat je land, je 
rijkdom, je vrijheid delen, je niet armer maakt, maar juist rijker. Want we 
kunnen het niet normaal gaan vinden dat er mensen sterven, op zoek 
naar vrijheid, naar toekomst, verdreven door oorlog, honger en armoede. 
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Soedanezen, Oekraïners, Russen, alle mensen willen vrij zijn om hun 
eigen koers te kunnen bepalen. 
 
En daarom is het antwoord op die vraag: ja, wij moeten blijven herdenken 
dat er mensen zijn geweest die hun leven hebben gegeven en dat er nog 
steeds mensen zijn die hun leven riskeren om anderen te bevrijden uit 
hun ellende. Artsen zonder grenzen, hulpverleners van de VN, het Rode 
Kruis. En fotografen, cameramensen, verslaggevers, die hun leven 
wagen om onrecht in onze huiskamers te brengen, zodat wij niet kunnen 
zeggen: hadden we het maar geweten. 
 
Maar, wij weten het, en daarom herdenken wij op 4 mei allen die in de 
tweede wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. 
Herdenken wij allen die als gevolg van welke moorddadige ideologie dan 
ook worden vermoord. Omdat wij agressie, uitbuiting en oorlog niet 
pikken. Omdat wij wel proberen te leren van onze geschiedenis. Omdat 
het ons ernst is als we zeggen: dat nooit weer. 
 
Wij blijven ons inzetten voor vrijheid en vrede, met hen die wij vandaag 
herdenken als voorbeeld. Aan ons die vrijheid door te geven, in ons 
denken en in ons spreken, in ons doen en in ons laten. In de volle 
overtuiging dat alleen in vrijheid, menswaardig leven mogelijk is. 
 
Ik wens u allen een zinvolle herdenking en Gods zegen. 
 
Pastor Henk Bak. 
 
 

Afsluiting Jubileumjaar 

 
Vrijdagavond 12 mei was het in Ilpendam gewoon stil op straat. Bijna alle 
vrijwilligers van de Sebastianuskerk hebben gehoor gegeven aan de 
uitnodiging en waren vertegenwoordigd op de slotavond, speciaal voor de 
vrijwilligers georganiseerd.  
 
De kerk was aangepast voor deze avond. Het Allerheiligste was 
overgebracht naar het tabernakel in de sacristie, de Godslamp was 
gedoofd en het priesterkoor was met een groot scherm niet toegankelijk. 
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Onder het genot van een kopje koffie en een welkomstwoord, hebben wij 
genoten van het openingsgedicht van diaken Henk Bak (zie verder in dit 
Schakeltje). Nadat iedereen door onze geweldige bediening een drankje 
had, hebben wij luid en duidelijk met gezang een toast uitgebracht op ons 
Jubileumjaar. De stemming zat er meteen goed in. 
 
De avond is tot tweemaal toe onderbroken om de zesentwintig 
werkgroepen in het zonnetje te zetten. Als de leden van een bepaalde 
werkgroep dachten dat het over hen ging, werden ze verzocht te gaan 
staan en met een vlaggetje te zwaaien, de overige vrijwilligers gaven hen 
dan een daverend applaus. 
 
Met ons hart vol van vreugde hebben wij met een lied dit onderdeel van 
het programma afgesloten. Het was één groot koor en vlaggenparade. Na 
al dat applaudisseren en zingen was het tijd om tot in de kleine uurtjes 
met elkaar samen te zijn en te genieten van een drankje en de heerlijke 
warme hapjes.  
 
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid op deze meer 
dan prachtige slotavond. 
 
De jubileumcommissie. 
 
 

 
 



Een gedicht, gelezen op de 
vrijwilligersavond 

 
Beste vrijwiliigers, 
 
U ziet het goed, geen tablet hier, 
ik lees gewoon nog van papier. 
Ook geen geswype op telefoon, 
ik vind papier juist heel gewoon. 
Je kan het ruiken, je kan het voelen, 
en je kan het door het toilet 
wegspoelen. 
Moet je met je tablet eens proberen, 
dat zal ‘t riool pas goed blokkeren. 
Noem mij gerust dus ouderwets, 
maar goed, ik stop met dit geklets. 
 
Want ik verklap u geen geheim, 
hier een gedichtje, geheel op rijm. 
Nu denkt u zo op het eerste gezicht 
op rijm is altijd een gedicht! 
Ja, Ilpendammers hoef je niets uit te 
leggen 
want u heeft gelijk, dat moet ik zeggen. 
 
Nu heeft u, beste kijkbuiskijkers, 
vast weleens gehoord van de 
Rederijkers. 
Schrijvers en dichters, moet u weten 
echte Hollandse poëten. 
 
En op een avond zoals deze, 
waar we meerdere gedichten lezen, 
wil ik u maken ende blij, 
en draag ook mijn dichterlijke steentje 
bij. 
 
Zo dan komt hier de eerste zin, 
want ik wil beginnen bij het begin. 
Een fraaie historie ende alwaar, 
ga ik vertellen, hoort ernaar. 
Het is ter lering ende vermaak 
en een kopietje hiervan kost slechts 
een knaak. 
 

 
Ik wil mijn gedachten niet eerst stallen, 
maar gelijk met deur het huis in vallen, 
ik ga u ook niets nieuws vertellen, 
vanavond durf ik gerust te stellen, 
dat deze Ilpendammer kerk, 
geheel draait op vrijwilligerswerk. 
 
Want het is niet alle weken, 
dat de bisschop hier komt preken. 
En ook de priester en de diaken, 
laten hier diverse taken, 
met een gerust hart over aan, 
de vrijwilligers van Sebastiaan. 
Want die zijn werkelijk niet te stuiten 
allen zijn ze gewassen uit de kluiten. 
Voor hen is werkelijk geen klus te min, 
en nooit is er enige tegenzin, 
nooit drukt er iemand ooit zijn snor, 
nooit is er ooit zelfs enig gemor. 
Ze gaan er eendrachtig tegenaan, 
want alleen zo blijft deze kerk bestaan. 
 
Dus of het nu schilderen is met een 
kwast, 
of ‘t ruimen van een rommelkast, 
stenen metselen met een troffel, 
onkruid verwijderen met een schoffel, 
ja, op het kerkhof zal je merken, 
daar staat geen onkruidje tussen de 
zerken. 
En soms, op de eerste dag van de 
week, 
dan verzorgen ze hier ook zelf de 
preek. 
Dan vieren ze eenvoudig, één, twee, 
drie, 
een door hen verzorgde liturgie. 
 
En kom je naar de kerk toelopen, 
dan staat de deur uitnodigend open. 
De kaarsen branden, het licht is aan, 
dit wordt door kosters trouw gedaan. 
 
En ook wordt er heel secuur geteld, 
het wekelijkse collectegeld. 
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En het inflatiespook krijg hier geen 
kans, 
want jullie verhogen gewoon je 
kerkbalans. 
Ook is er een financiële held, 
die wonderen doet met al dat geld, 
naast mannen en vrouwen die 
besturen, 
en zich verzetten tegen bisdomskuren. 
 
Ja, het vele werk kan niet verhinderen, 
ook een aparte viering voor de 
kinderen. 
En misschien vindt u dat wel gek, 
maar zelfs aan misdienaars geen 
gebrek. 
En dan ook nog al die culturele dingen, 
zoals het koor, dat mooi kan zingen. 
Een dirigent die piano en orgel speelt, 
een swingende organist die nooit 
verveelt, 
en dan nog het koor, alleen met 
vrouwen, 
voor als je trouwen wilt, of rouwen. 
 
Wat ik ook nog graag wil roemen, 
dat zijn de altijd verse bloemen. 
En waar het hart ook van open gaat, 
is de altijd schoon gepoetste staat, 
waar dit gebouw steeds in verkeert, 
ja, deze kerk wordt goed beheerd. 
 
En trouwens daar is nog zo’n ding 
de met liefde verzorgde catering. 
Er wordt gedrukt, geknipt, geplakt, 
ja alles wordt hier aangepakt. 
En bent u door ziekte aan huis 
gebonden 
dan wordt daar maandelijks gevonden, 
op de deurmat, ‘t Schakeltje, om te 
lezen, 
kortom voor actie zal je in Ilpendam 
moeten wezen. 
 
Tot slot, want ik ben een beetje bang, 

dat deze lijst wordt veel te lang,  
maar het komt uit mijn hart, dat moet u 
weten, 
mijn excuus als ik iets nog ben 
vergeten. 
 
Nu zijn wandelgangen overal berucht, 
en ook in Ilpendam zeer geducht, 
toch heb ik in die wandelgangen 
gehoord, 
deze parochianen gaan voor een 
record. 
Ze hebben net zo lang liggen klieren, 
zodat ze hun jubileum konden vieren, 
niet in één, maar in meerdere jaren, 
ze zijn gewoon niet te bedaren. 
Want nu dat jubileum eindelijk is 
geweest, 
vieren ze weer het vrijwilligersfeest. 
 
Maar eigenlijk geef ik ze gelijk, 
want wat blijkt nu in de praktijk, 
andere kerken huilen tranen met tuiten, 
omdat ze bedreigd worden met sluiten, 
en daarom is het een goed idee, 
en feest ik ook van harte mee. 
Zet maar een feestneus op je kanis, 
want je bent een vrijwilliger van 
Sebastianus. 
Strekt ons tot voorbeeld en jullie tot 
eer. 
Ik heb genoeg gezegd, zo kan het wel 
weer. 
 
’t Is geen geheim, u mag dat weten, 
zo’n gedicht, dat is echt zweten. 
Er aan gesleuteld, een hele week, 
’t is moeilijker dan het schrijven van de 
preek. 
Toch zeggen we nu niet hardop 
samen, 
zoals na de preek, het bekende, Amen. 
 
Nee, het is nog niet uit met deze pret, 
ik heb hier ook nog een boeket, 
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ja, zelfs een ruikertje of twee, 
en wat moet ik daar dan nu weer mee? 
 
Maar zo Bredero al zei: het kan 
verkeren 
in Ilpendam is men gaan decoreren, 
is men twee parochianen gaan 
verblijden, 
door hen koninklijk te onderscheiden. 
Dus werden ze met versierselen 
omhangen 
voor bewezen diensten trots 
ontvangen. 
Ook wij zijn trots en vinden het fijn 
twee decorandi: Piet Kramer en Corrie 
Knijn. 
Ja, jullie krijgen het bosje zo, nog even 
geduld, 
Ik ben nu bijna uit…gesproken. 
dat is dan wel niet echt op rijm, 
maar grof wil ik nu ook weer niet zijn. 
Al heb ik nog lang niet alles verteld, 

maar mijn geliefde publiek is bijna 
uitgeteld. 
 
Dus zeg ik tot slot: één, twee, drie, 
vier, 
we nemen thans een glaasje bier! 
En denkt u: bier vind ik niet fijn, 
neem dan gerust een glaasje wijn. 
En als u rijden moet nog later, 
wees dan verstandig, en neem water. 
En voor we niemand meer kunnen 
bedaren, 
wens ik u allen nog vele jaren! 
 
En sluit ik af met dit waardevolle 
refrein, 
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. 
 
Pastor Henk. 

 
 

 

  



12 
 

 

  



13 
 

Een feestelijke gebeurtenis 

Op 26 april jl. zijn met een smoes Corrie Knijn en Piet Kramer naar het 
gemeentehuis gelokt. 

Zij waren voorgedragen om verrast te worden met een koninklijke 
onderscheiding. 

Zowel Corrie als Piet hebben de ceremonie geheel over zich heen laten 
komen en vielen van de ene verbazing in de andere. Omdat Piet Kramer 
ook nog jarig was, is er nog speciaal voor hem gezongen. Het is beide 
kandidaten van harte gegund.  

Namens alle parochianen van harte gefeliciteerd met deze koninklijke 
onderscheiding. 

 

Wat mij is overkomen 

Een week voor Koningsdag belt pastor Henk Bak of ik wilde helpen met 
het kopieerapparaat in Monnickendam. Maar zonder hulp red ik het nog 
niet, dus Menna mee. “Trek een jurkje aan, er wordt gefilmd” zei Henk. 
Wij naar Monnickendam, maar even langs het gemeentehuis waar het 
druk was. 
 
Daar bij de deur zei Menna: “Ik ga je op andere gedachten brengen.” 
“Wat bedoel je?”. En zo liepen we naar binnen. Ik zie mijn dochter en 
zoon. Dus hen even begroet en een dame zei: “U wordt gehuldigd”. Zó 
dat is een éér, en ik mocht naar boven, waar ook Piet Kramer was met 
zijn dochter.  
 
De burgemeester verwelkomt ons met koffie en gebak. Waarop ik zei 
“Heerlijk, maar Pastor Henk Bak wacht op mij!”. “Dat was een leugentje”, 
zei de burgemeester.  
 
Dan komt de ontlading, maar ook dat mag! En ja een feest wat er over je 
heen komt. Heel bijzonder.  
 
Een echt koninklijk lintje. Met zo veel familie en bekenden om je heen. ’s 
Middags receptie en daar kwam ook Henk Bak. Waarop ik vroeg: 
“Waarom mogen personen die voor in de kerk staan zo liegen?”. Maar 
Henk vond het ook niet fijn, hoor en kwam het opbiechten. Heerlijk, toch! 
We hebben er samen van genoten. 
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Donderdagmorgen half negen weer naar Monnickendam en daarna naar 
Marken. Wat een groot feest daar. De burgemeester in klederdracht en 
wat opviel dat de kleintjes van ± 4 jaar het Wilhelmus mee zongen. 
 
Lieve mensen, dank aan allen die hier aan mee gewerkt hebben en voor 
de bloemen. Ik was zeer verrast! 
 
Corrie Knijn 
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(Mee)rijden 

 
Op de zondagen 2 juli en 6 augustus 2023 zijn er geen vieringen in onze 
Sebastianuskerk. Wij hebben u hierover al eerder geïnformeerd. 
 
Op 2 juli is de Eucharistieviering om 10.00 uur in de H.H. Nicolaas & 
Antoniuskerk te Monnickendam en op 6 augustus eveneens om 10.00 uur 
in de H. Nicolaaskerk in Edam. 
 
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:                                                           

☐ 2 juli naar Monnickendam en/of: 

☐ 6 augustus naar Edam 

 
Naam: ………………………………………………...…………………  
en eventueel uw telefoonnr.: ……………………..………..…………. 
 
U kunt het formulier inleveren na de vieringen in de maand juni bij de 
koster of in ‘t 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. 
 

 

 

  

zondag

28 mei

10 uur

zondag

4 juni

10 uur

zondag

11 juni

10 uur

zondag

18 juni

10 uur

zondag

25 juni

10 uur

zondag

2 juli

10 uur

zondag

9 juli

10 uur

zondag

16 juli

10 uur

D. Rossenaar

A v/d Velden

olv Parochiaan

Pinksteren

R. Spil

R. Dekker-Pronk

nnb

Datum en

Tijdstip
Viering Voorganger Lector Collectanten

Eucharistieviering

Dames en Herenkoor

Samenzang

gezinsviering

Kerk in M'dam

Dames en Herenkoor

Dames en Herenkoor

nnb

nnb

nnb

C. v.d. Weijden

A. Walter

nnb

S. Spil

R. Dekker-Pronk

S. Spil

R. Spil

R. van Diepen

J. Droog

D. Rossenaar

A v/d Velden

S. Bruinsma

D. Snoek

G. Spil

T. Helsloot

B. Roeleveld

C. v/d Weijden

R. van Diepen

J. Droog

Pastor H. Bak

nnb
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Uit het zicht, in het zicht: de website 
 

Deze keer in de rubriek ‘Uit het zicht in het zicht’ praten we met Martin 
Droog. Hij onderhoudt de website van onze kerk.  
 
Leuk dat je er bent, Martin. We vallen maar meteen met de deur in 
huis: wanneer ben je begonnen met het maken van de website en 
hoe is dat zo gekomen? 
Ik ben destijds, in 2010, gevraagd door Alies Ransijn of ik een website 
voor de kerk wilde maken. Ik deed dat toen naast mijn opleiding en heb 
de website zelf gebouwd. Alies leverde de content aan.  
 
En hoe ging dat toen hij klaar was?  
Half januari 2011 is de website online gegaan. En ik paste vanaf toen elke 
week de vieringenroosters aan.  
 
Kun je er nog iets meer over vertellen?  
In februari 2017 hebben we met Edam en Monnickendam een 
gezamenlijke lay-out gemaakt voor de Franciscusparochie. Onze site in 
de kleur blauw, Edam in rood en Monnickendam in groen. De oude site is 
toen weggegaan en we zijn met z’n drieën opnieuw begonnen. En dat is 
hoe het nu is. 
 
Komen er weleens actualiteiten op de site?  
Ja, soms hoor ik iets en dan zet ik het erop. Soms krijg ik iets 
aangeleverd, zoals laatst over het kerkhof. Ook alle activiteiten van het 
jubileumjaar hebben er op gestaan. En Rob Spil uploadt altijd het nieuwe 
Schakeltje, daar staat de laatste editie.  
 
Hoeveel bezoekers heeft de website, weet je dat? 
Dat kan ik helaas niet zien. Ik denk dat mensen vooral kijken naar 
contactgegevens. Het is leuk dat ze daar ook de geschiedenis kunnen 
vinden van onze kerk. En natuurlijk informatie over de vieringen et cetera.  
 
Hoe is de site gebouwd en wat vind je zo leuk aan websites maken?  
Het is gemaakt in HTML. Eigenlijk bouw ik geen websites meer, maar ik 
vind het mooi om met techniek bezig te zijn. Dat je dan een code schrijft, 
en dan open je de browser en dan zie je hoe het geworden is.  
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Blijf je het beheer voorlopig doen? 
Ja hoor, zo veel werk is het niet en ik vind het leuk om te doen! Ik kom 
niet zoveel meer in de kerk. Ben lang misdienaar geweest. Dat was een 
mooie tijd, ik heb daar goeie herinneringen aan. Er was ook altijd wel wat 
gekkigheid tussendoor met Pastoor Quadvlieg, ik mocht hem wel. Bij 
Pastoor Geels heb ik ook nog gediend. Fijn dat ik op deze manier iets kan 
betekenen voor de kerk!  
 
Dank je wel Martin, voor het interview en het beheer van de website! 
 
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de website: www.hsebastianus.nl 
En we zijn ook ‘live’ op Facebook (Sebastianuskerk Ilpendam)!  
Mocht u berichten willen (laten) plaatsen, laat het dan weten via 
hhsebastianus@hotmail.com. 
 
 

Eerste Heilige Communie-viering zondag 14 mei Edam 

In de H. Nicolaaskerk was zondag 14 mei de EHC-viering met 
communicanten Aeryn de Beijer, Damian Grochowski (Monnickendam), 
Isabelle Westerhof (Sebastianuskerk Ilpendam), Julia Visser, Lynn Jonk, 
Michelle de Jong en Zena Burghouts (Edam).  

Voor de eerste maal mochten de kinderen de heilige hostie - het lichaam 
van Christus - ontvangen. Hiertoe hadden ze in de week vóór de viering 
het sacrament van de biecht ontvangen.  

Celebrant was kapelaan Mario Agius, lectrice was Alie Ettema en 
begeleiders in de viering waren John Buikman en Judith van der Made, 
misdienaars Thije, Jasmijn en Yannick: broers en zus van Michelle en 
misdienaar Julia Westerhof, zus van Isabelle. Organist Paul Tijink 
(Ilpendam) begeleidde het gelegenheidskoor, en de fotografe was Linda 
Buijs. De boekjes en de oorkondes waren o.a. opgemaakt en geprint door 
Carolina van Gerven en de Nivo. Koster was Rezkallah en de kerk was 
zoals elk jaar prachtig versierd - met o.a. wit/groene bogen en wit/gele 
bloem-vlinderstrikken aan de banken - door o.a. familie Wieferink, Tiny 
Everaars en door de bloemengroep.  

De communicanten mochten veel lezen. In processie kwamen de 
misdienaars met het kruisbeeld, communicanten, begeleider, lectrice en 
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de kapelaan naar het altaar. De doopkaarsen van de communicanten 
werden aan de paaskaars aangestoken door kapelaan Mario en de 
kinderen brachten ze bij het Heilig Hart-beeld. In plaats van de 
schuldbelijdenis besprenkelde de kapelaan ieder met wijwater, ter 
herinnering aan ons doopsel.  

Tijdens de preek vroeg kapelaan Mario de communicanten naar voren. 
Hij stelde hen vragen en vertelde over God. Offergaven werden door 
communicanten vanuit achter in de kerk naar het altaar gebracht. Op het 
moment van de heilige communie mochten eerst de communicanten 
Jezus ontvangen in de heilige hostie. Het is een ontroerend en eerbiedig 
moment als kinderen voor het eerst Jezus mogen ontvangen in de heilige 
communie. 
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Tijdens de communie werd gezongen door het gelegenheidskoor. Enkele 
koorzangers uit Ilpendam zongen het lied 'Vogels vliegen', op verzoek 
van Eveline, moeder van Isabelle. De communicanten zongen met 
begeleiding van Paul en de moeder van Julia het lied “Dank U voor deze 
nieuwe morgen”. Op het eind van de viering zetten de communicanten 
een witte roos bij Maria en zij zongen het Marialied: “Te Lourdes op de 
bergen”. Aeryn speelde Amazing Grace op de accordeon. De 
communicanten brachten hun foto naar het sacramentenbord. Kapelaan 
Mario deelde oorkondes en cadeaus uit: een zelfgemaakte felicitatiekaart 
uit de religieuze winkel bij de Vincentiuskerk en een kruisbeeld. Eerder 
hadden zij een kinderbijbel ontvangen. Na de liederen “Lang zullen ze 
leven” en “U zij de glorie”, met ertussen de plechtige zegen, klonk de bel. 
De moeders van de communicanten ontvingen een boeketje voor 
Moederdag. Gabriel Hannawi - die graag naar de Wereldjongerendagen 
in Lissabon wil – verkocht kaarsen en wijn om zijn reis te kunnen betalen.  

Alle betrokkenen, hartelijk bedankt voor deze feestelijke viering en graag 
tot ziens, ook in de kerk, het Huis van God. 

Greetje Snoek 
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Resultaten actie kerkbalans 

Beste parochianen, 
 
De actie kerkbalans ligt weer achter ons. Er is door de vrijwilligers veel 
werk verzet en alle teruggekomen formulieren zijn verzameld en de 
bedragen opgeteld. Voor 2023 is een bedrag aan bijdragen ter grootte 
van € 15.659,24 toegezegd. 
In 2022 was € 15.926,48 toegezegd en er is tenslotte een bedrag 
ontvangen ter grootte van € 16.057,16. 
Dank aan alle helpers binnen de actie kerkbalans en dank aan allen die 
ervoor zorgen dat onze geloofsgemeenschap financieel gezond blijft. 
In een volgend Schakeltje zal de winst- en verliesrekening over 2022 
worden gepresenteerd. 
 
Namens de projectgroep kerkbalans, 
 
Gré Rossenaar-Klaver en René Riool. 
 

Verjaardagen van parochianen (80 jaar en ouder): 

 

27 mei 1937 Mevrouw C.M. Duin-Stuyt 

3 juni 1934 Mevrouw M.A. Ransijn – Louter 

7 juni 1930 Mevrouw M.J. van der Meer – Stuyt 

8 juni 1934 Mevrouw F.P. Boon – Konijn 

15 juni 1939 De Heer G.P.J. Roeleveld 

17 juni 1937 Mevrouw C.A.M. de Boer - Poel 

17 juni 1937 Mevrouw M.M.A. Huiberts - Konijn 

19 juni 1941 De Heer J.J.M. van Rijn 

4 juli 1942 De Heer P.J.N. Hofman 

5 juli 1936 De Heer G.J. Bot 

6 juli 1934 Mevrouw M.J. Dekker – Pronk 

6 juli 1937 De Heer P.J.F. Vink 
 

We wensen alle jarigen een fijne verjaardag toe! 
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Misintenties 
 

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 
  Han Groot 
 
4 juni Ton Knijn en overleden familie 
  Jan Lambalk 
  Truus Dekker-Velzeboer 
  Piet Dekker en Marie Dekker-Groot 
  Han Groot 
 
11 juni Gerard Kramer 
  Angela Roovers-van der Lee 
  Jan Lambalk 
  Jan Dekker 
  Dirk Dekker en Marie Dekker-Nieuweboer 
  Han Groot 
 
18 juni Jo van der Lee en Agnes van der Lee-Groot 
  Freek de Wit en Corrie de Wit-van Rijn 
  Han Groot 
 
25 juni Bert Bouma en Annie Bouma-Havik 
  Angela Roovers-van der Lee 
  Carin Nooij-Harmsen 
 
2 juli  Truus Dekker-Velzeboer 
 
9 juli  Henk van Wijnbergen 
  Overleden familie van der Meer en van Teeffelen 
 
16 juli Angela Roovers-van der Lee 
  Jaap de Groot 
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  Overleden familie van der Weijden-de Jong 
  Kees Laan 
  Han Groot 
 

Parochiewerkzaamheden 

Kerkwerksters: 

 

Groep 3 1 juni 2023 Mevrouw Riool – Treur 

     Mevrouw Wals – van der Lee 

Groep 4 22 juni 2023 Mevrouw Knijn - Molenaar 

     Mevrouw Laan - Vriend 

     Mevrouw Vermeulen - Snoek 

Groep 5 13 juli 2023 Mevrouw Van der Lee - Limburg 

     Mevrouw Van Hensbergen - Spil 

     Mevrouw Oudhuis – Kaptein 

 

Kerkhofwerkers: 

 

29 mei - 2 juni 2023 Wim Vermeulen en Jan Schouten 

5 juni- 9 juni 2023 Hans Sopar en Nico Visser 

12 juni - 16 juni 2023 
Joep Monnikendam, Theo Oudhuis en Roel 
Beuving 

19 juni - 23 juni 2023 Joop Dekker C. zn. en Jan Lammes 

26 juni - 30 juni 2023 Joop Dekker Th. zn. en George van der Lee 

3 juli - 7 juli 2023 Piet Dekker, Wim Roeleveld en Nico Th. M. Dekker 

10 juli - 14 juli 2023 Gérard Groot, Henk de Boer en Ruud Bot 
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