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R.K. Parochie St. Johannes de Doper 
 

Zesstedenweg 158 
1613 KD Grootebroek 

Telefoon 0228 515 126 
Email: secretariaat@johannesdedoper.info 

Website: www.johannesdedopergrootebroek.nl 
Twitter: @RKJohdeDoper 

Facebook: http://www.facebook.com/RKJohdeDoper 
Regio: info@parochieswestfrieslandzo.nl 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
 

Parochiecentrum: Secretariaat + opgave intenties: 

Woensdag en donderdag 
van 09.30 uur – 11.30 uur 

 

Bankrelatie Rabobank: 

Parochie St.Johannes de Doper, Grootebroek 

rek.nr. NL95 RABO 0117 6003 69 

De parochieveiling: (vermeld notanummer) 

rek.nr. NL37 RABO 0117 6820 20 

Actie Kerkbalans: 
rek.nr. NL45 RABO 0117 6060 22 

 

Redactie De Voorloper: 
L. de Vries   0228 513038  
P. Vriend  06 51298787 
R. Botman  0228 511501 (printen) 
Email:      devoorloper@quicknet.nl 
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Parochie-agenda                       
 

05 september      kerk ragen  
07 september 09.00 uur  kerkschoonmaak (grote schoonmaak, gr. 1 en 2) 
13 september    13.30 uur  vergadering gastvrouwen 
         19.00 uur  voorbereiding VOP groep 
03 oktober 19.30 uur  vergadering parochieraad 
11 oktober 19.00 uur  voorbereiden VOP groep  
12 oktober 09.00 uur kerkschoonmaak gr. 1 
20 oktober 13.00 uur  Voorloper vouwen gr. 2 
 

 

Wekelijks repeteren de volgende koren in het parochiecentrum: 
Op maandagavond 18.45 uur repetitie Happy kids in zaal 2 

Op dinsdagavond 19.15 uur repetitie gemengd koor in zaal 1 en 2 
Op donderdagavond 19.30 uur repetitie Together in zaal 1 en 2 

 
 
 

OPNAME VAN INGELEVERDE KOPIJ IS TER BEOORDELING VAN DE REDACTIE 

Kopij De Voorloper 
inleveren tot uiterlijk  zaterdag 8 oktober a.s.  

devoorloper@quicknet.nl 
Kopij aanleveren in een Word-bestand, PDF-bestanden kunnen niet worden geplaatst. 

 
 

Gezins- en jongerenpastoraat 
Voor informatie over tiener- en jongerenactiviteiten kunt u contact opnemen met  

Kapelaan Peter Piets, tel. 06 57918746 
vrijdag om 20.00 uur repetitie Joko (interparochieel koor) in de Martinuskerk, Bovenkarspel 
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Nieuws van de Parochieraad 
 
Beste parochianen,  
 

Ik ben deze keer aan de beurt om jullie bij te praten over hetgeen er in onze parochie/kerk 
gebeurd of gaat gebeuren. Als ik dit schrijf genieten we nog van onze welverdiende 
vakantie, maar is onze eerste parochieraadvergadering ook al weer geweest. De 
vergadering stuurgroep Liturgie staat volgende week op het programma, dus er wordt 
alweer volop gewerkt.  
Wat ons vooral zorgen baart is de extreem sterke stijging van de energiekosten. Het is een 
groot probleem om ons kerkgebouw deze winter te verwarmen, want de kosten zijn niet op 
te brengen. Vandaar dat we druk bezig zijn om de grote zaal in het parochiecentrum zo in 
te richten dat we vanaf 1 november daar onze weekendvieringen kunnen houden. De 
Allerzielenviering, de Kerstvieringen en de bijzondere vieringen zullen nog wel in de kerk 
worden gehouden. Voor ons allen zal het vreemd zijn om de vieringen niet in de kerk te 
houden, maar wij denken dat u er alle begrip voor zult hebben. Bovendien gaan we 
proberen alles zo sfeervol mogelijk te laten verlopen.  
Onze tweede zorg is het vinden van vrijwilligers en dan wel op alle gebieden. De redactie 
van De Voorloper heeft aangegeven op 1 januari 2023 te stoppen. Zijn er mensen die 
deze taak op zich willen nemen??? Als we geen nieuwe vrijwilligers vinden is dat het einde 
van De Voorloper. We schakelen dan over op een maandelijkse nieuwsbrief. Hierin 
worden de vieringen, mededelingen en belangrijke telefoonnummers opgenomen. Deze 
willen we dan ook zoveel mogelijk digitaal bij u aanleveren. Waarschijnlijk zult u binnenkort 
benaderd worden door uw Voorloperbezorger. De vraag is dan of wij u in de toekomst 
deze nieuwsbrief digitaal aan mogen leveren. Hij/zij zal dan tevens uw emailadres vragen. 
Maar om deze nieuwsbrief te verzorgen hebben we ook een vrijwilliger nodig die een en 
ander op schrift stelt en verspreidt. Wij hopen dat er mensen zijn die deze taak op zich 
willen nemen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat wij u op de hoogte kunnen houden. Voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen met Ineke van Mulukom aldorine@ziggo.nl  
Wat ik ook onder de aandacht wil brengen is het volgende: Als u in de omgeving van de 
kerk woont wilt u misschien wel een vaste parkeerplaats op het kerkterrein hebben. Dat 
kan. Wij gaan de plaatsen namelijk verhuren. Prijs per jaar € 600,=. U bent dan altijd 
verzekerd van een vaste parkeerplaats dicht bij huis. Als u belangstelling hebt kunt u 
contact opnemen met Gerard Broersen gmj.broersen@quicknet.nl.  
Dit zijn toch weer aardig wat bijzondere ontwikkelingen waar u misschien vragen over 
hebt, maar dan mag u altijd met een van de leden van de parochieraad contact opnemen. 
Zij zullen u dan verdere tekst en uitleg geven.  
Tot slot wens ik iedereen nog een prettige voortzetting van deze geweldige zomer, geniet 
er nog even van, want het is zo weer Kerstmis.  
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Namens de Parochieraad,    Ineke van Mulukom.  

Berichten vanuit het Pastoresteam 
 
Hallo allemaal, 
 
Op het moment dat u dit leest zit ik in een gereformeerd hotel op de 

Veluwe. Jawel, de Bijbel ligt op een ieders nachtkastje en dus neem je deze als 
rechtgeaard Katholiek dan ook fluks ter hand om er in te lezen voor het eten of voor het 
slapen gaan. Dan kom je soms op Bijbelpassages waar voordien je oog nooit echt op is 
gevallen en je aan het denken kan zetten. Zo ook het volgende…….. 
 
Over Jezus kan men van alles beweren: dat Hij een wijze leraar is, één der grootste 
mensen uit de geschiedenis, een wonderdoener of slechts een mythe……. 
 
De Bijbel spreekt nooit zo over Hem; de Bijbel zegt dat Jezus Heer is. Nu heeft een Heer 
alles over je te zeggen of juist helemaal niets. Als je als christenmens Jezus als Heer 
erkent, erken je daarmee dan ook Zijn gezag en staat onvoorwaardelijk achter Hem. 
Wij mensen echter zijn lieden die altijd graag zelf (een beetje) heer en meester willen zijn 
over ons bestaan en daarom aanvaarden wij de heerschappij van Jezus vaak maar ten 
dele. We komen graag tot de conclusie dat Christus vast weer  eens overdrijft en dat Hij 
dát toch écht niet van ons kan verlangen. We hebben toch onze eigen vrije wil en een 
gezond stel hersenen?! Ja ja……. 
 
Om die reden staat er in de Bijbel dan ook geschreven dat “niemand kan zeggen dat 
Jezus de Heer is, tenzij de Heilige Geest dat in ons bewerkstelligt.” God zelf is dus in ons 
actief als we dit durven beamen! Oftewel: als wij Jezus onze Heer durven en willen 
noemen, moet er iets in ons gebeuren dat we niet zelf in de hand hebben. We moeten ons 
openstellen voor die Heilige Geest. Ons ego, ons ik, dient kleiner te worden waardoor er 
ruimte voor God in ons ontstaat waarin Hij in ons kan groeien.   
 
Misschien wel de hoogste tijd dat we ons over durven te geven aan Hem die onze Heer is. 
Durven wij naar Zijn stem te luisteren en ons hart voor hem te openen, opdat wij onder Zijn 
heerschappij werkelijk vrije mensen mogen worden. Heb vertrouwen en wees niet bang! 
 
Ook u kunt uw kapelaan helpen verlicht te worden. Mocht u nog kaarsen 
of waxinelichtjes over hebben: het lijkt mij mooi als ik deze namens u 
mag branden bij het breviergebed. Voorzien van een gebedsintentie 
kunnen we samen ons licht laten schijnen over Gods akker.  
Alvast bedankt. 
 
Vakantiegroet van uw kapelaan Peter Piets.  
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Wat is waarheid? 
 
Op 22 juni gedenkt de Rooms-Katholieke Kerk de heilige Paulinus van Nola die stierf in 
431. Hij was van Spaanse afkomst en had christelijke ouders, maar toch werd hijzelf niet 
gedoopt. Paulinus doorliep een glansrijke carrière en werd uiteindelijk zelfs gouverneur 
van het gebied rondom Napels in zuidelijk Italië. Na de dood van zijn zoontje legden hij en 
zijn vrouw allebei de gelofte van onthouding af, zij verkochten al hun bezittingen (en dat 
was heel wat!) en gaven dit aan de Kerk om onder de vele armelui te verdelen en lieten 
zich dopen. Vrouwlief ging het klooster in en Paulinus werd op voorspraak van het 
kerkvolk (dat kon nog in die dagen) tot priester gewijd.  
 
Vervolgens trok hij de natuur in alwaar hij met gelijkgestemden een kloostergemeenschap 
vormde. Als hooggeplaatste politicus in het Romeinse Rijk nam hij het reeds op voor de 
misdeelden en probeerde altijd de waarheid na te streven, ook als dit voor hem nadelig uit 
mocht pakken. Door het immer zoeken naar de 
waarheid kwam hij uiteindelijk terecht bij dé 
Waarheid. Zijn zoeken naar God, die hij als de 
ultieme Waarheid ervoer, maakte dat hij nu op 
een andere manier vader kon zijn, namelijk van 
geestelijke kinderen. Deze hielp hij mee om 
ook naar de Waarheid te zoeken en te vinden. 
 
Jezus draagt ook ons in het hier en nu op om te zoeken naar de Waarheid die wij in God 
mogen vinden en ervaren. Christus zelf verzekert ons reeds dat er vele valse profeten zijn, 
vermomd in herderskleding. Tevens geeft Jezus ons het beeld dat men de boom 
herkennen kan aan de vruchten; een zieke boom brengt slechte vruchten voort. Zo geldt 
dat ook voor ons: als wij meedoen aan roddel en achterklap, als wij teveel onze eigen 
mening willen laten gelden of helpen aan de sfeer te bederven, dan brengen wij slechte 
vruchten voort die de gemeenschapsopbouw tegenwerken. We zoeken dan niet naar de 
Waarheid, maar slechts naar eigenbelang en een zogenaamd gezellig sfeertje. 
We mogen, ja zelfs moeten, elkaar juist nu bemoedigen en inspireren en daarom 
verdraagzaam zijn naar elkaar. In gesprek blijven en niet slechts mopperen, helpen in 
plaats van er de brui aan dreigen te geven, zodat wij als kerkgemeenschap samen blijven 
zoeken naar en vertrouwen op de Heer die ons, ieder op zijn of haar eigen wijze, Zijn 
Waarheid zal doen inzien. 
Amen! 
 
Kapelaan Peter Piets juni 2022 
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Beste parochianen, 
 

De reden waarom ik u vandaag schrijf is voor velen van u al bekend, voor anderen zal het 
een verrassing zijn; per 1 oktober ga ik u verlaten en begin ik in een andere parochie 
mijn dienst als priester. Via deze weg wil ik bedanken voor al het goede dat u voor me 
gedaan hebt. Het zijn - sinds mijn benoeming op 1 oktober 2019 - drie jaren geweest vol 
nieuwe ervaringen. Ik heb in de periode veel van u geleerd. Ik bewonder uw eerlijkheid en 
openheid. Het heeft mij erg geholpen. 
Het was ook een periode die gekenmerkt werd door de Covid-19 pandemie die alles in het 
leven anders maakte dan we gewend waren. Het was een moeilijke tijd. Vooral bij de 
uitvaarten, maar toch zijn we erin geslaagd om met een klein aantal mensen op een goede 
en christelijke manier afscheid te nemen van hen die ons dierbaar waren. 
De live-streaming was ook een gelegenheid om parochianen te bereiken die de H. Mis niet 
konden bijwonen en misschien was het ook een manier om de liturgie weer opnieuw te 
beleven. 
 

Bij jullie, in Westfriesland ZO!, heb ik geleerd om mijn eerste stappen te zetten als priester 
van de Katholieke Kerk. Een prachtige taak, die mijn hart met vreugde vult. U hebt mij de 
gelegenheid gegeven om binnen te treden in uw leven en u hebt mij toegestaan u het 
nieuws te verkondigen dat het hart van de mens verandert: de onvoorwaardelijke liefde 
van God, geopenbaard in Jezus Christus, onze Heer.  
Natuurlijk zou dit niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van vele mensen, want God 
handelt niet met een toverstaf vanuit de hemel. Eerst en vooral was er het pastoresteam 
die mijn eerste stappen als priester heeft begeleid. Een beginnend priester heeft een taak, 
die groter en moeilijker is dan menigeen zich kan voorstellen! Gelukkig waren er ook 
parochianen die mij steunden door met mij te praten en naar mij te luisteren en het 
parochiebestuur die van een afstandje mijn werk wist te steunen en te waarderen. 
Ik zou willen besluiten met een groet aan elke parochiaan die zijn huis, zijn leven, zijn hart 
wist open te stellen... voor deze beginnende Chileense kapelaan, die recht van de 
opleiding naar Westfriesland ZO! kwam. Ik wens u als altijd de vrede van Christus toe en ik 
beloof u in mijn gebeden te gedenken, opdat u de oneindige liefde van God dag na dag 
mag ervaren. 
 

Ook vanuit mijn nieuwe werkplek blijf ik nog betrokken bij de regio Westfriesland ZO! 
Het jongerenpastoraat van ons bisdom heeft een nieuwe impuls nodig. Ik nodig  u uit om 
onze jongeren aan te moedigen om deel te nemen aan de Wereld Jongeren Dagen (WJD) 
in 2023 in Portugal. Het biedt hen een unieke kans om samen met miljoenen andere 
jongeren het geloof op een eigentijdse manier te beleven. 
Voor nu vraag ik u te bidden dat alle jonge mensen die de Heer roept een onvergetelijke 
ervaring mogen beleven. Op dezelfde wijze vraag ik u mij te gedenken in het gebed opdat 
ik de zending die de Heer mij heeft toevertrouwd mag voortzetten. 
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Met een hart vol dankbaarheid wens ik u Gods zegen toe, Javier Acuña, Kapelaan. 

 

Bijzondere viering 
 
Santiago de Compostella in onze kerk. 
 

Santiago de Compostella is een van de belangrijkste christelijke bedevaartsoorden. 
Pelgrims uit heel Europa eindigen hier hun voettocht. Deze voettocht noemt men de 
Camino. (De weg naar Santiago). De pelgrims op weg naar Santiago zijn herkenbaar aan 
de sint-jakobsschelp, het teken van de heilige Jacob. Volgens een legende zou het graf 
van de apostel Jakobus, een van de leerlingen van Jezus, zich hier bevinden. 
 

Op tweede paasdag is Kees Broersen vertrokken voor zijn Camino. Door de vele vragen 
die hem gesteld werden is het idee geopperd om zijn verhaal in een viering te vertellen.  
 

Het thema van de viering op zondag 9 oktober om 10.00 uur zal zijn: Op Weg. 
Wij zijn met z’n allen altijd op weg, soms is die weg heel speciaal. 
 

We hopen dat u mee op weg gaat met ons in deze viering. 
Werkgroep Bijzondere Vieringen.  
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Delen doet wonderen 
 
28 communicantjes uit Bovenkarspel, Grootebroek en Enkhuizen 
hebben samen hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen door 
kapelaan Piets.  
Als voorbereiding hadden we een speurtocht door de kerk, Palmpasenstokken maken, 
werken in het boekje van “met Juul in de wolken”, leren over goed en fout, breken en 
delen, bidden, oefenen met het kinderkoor, een maaltijd in de kerk met een zelfgemaakte 
placemat onder je bord en helpen klaarzetten van de stoeltjes voor op het priesterkoor. 
Dan mag je voor deze keer dus op zolder van de kerk komen!  
 
Zondag 22 mei kwamen de kinderen in hun mooiste kleding met hun brandende 
doopkaars door een bloemenboog. In de kerk en thuis, dankzij de livestream, konden heel 
veel mensen mee genieten van dit feest en zagen hoe goed de kinderen zongen en hun 
gebeden voorlazen en hun 1e HC ontvingen. Alles is vastgelegd door de fotografe om later 
nog eens na te genieten van deze mooie viering. 
 
De kinderen hebben met hun spaardoosjes een mooi bedrag van € 487,41 opgehaald voor 
stg. Kinderen van de voedselbank. De parochie gaf als cadeautje een beschilderd 
ontbijtbord  verzorgd door een aantal meiden uit klas 2 van het voortgezet onderwijs die 
als opdracht hadden een eigen bedrijfje te starten. We zijn erg blij met hun creaties!!  
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Dankzij veel vrijwilligers is dit feest mogelijk. Enorm dankbaar zijn wij dan ook dat wij op 
hen kunnen rekenen.  Er is echter versterking van onze werkgroep nodig. Meld je aan en 
help ons de communicanten van 2023 een onvergetelijk communiefeest te geven!  
Werkgroep 1e HC Carla en Astrid * 06-53284654* kanjer.d@quicknet.nl. 
 
 
 
  Is het even crisis… in je financiën?  
         in je relatie? in je koelkast?  
 
     HWK helpt je eruit! 
 
We doen dat…professioneel, persoonlijk, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.  
Wij luisteren ook naar iedereen die praten wil, over eenzaamheid, angst of een groot 
verdriet bijvoorbeeld.  
  Bel met 0229-271684 of mail: hwk@hulpverleningwestfriesekerken.nl  
Als je belt krijg je een hulpverlener aan de lijn. Bij een antwoordapparaat spreek dan je 
boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK is een gezamenlijk initiatief van 

alle Westfriese diaconieën en PCI’s. Zie ook: 
www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 

Vieringen   
     
 
 
Zaterdag  Woco viering m.m.v. het Gregoriaans ensemble 
3 september  Voorganger: diaken Wim Zürlohe 
19.00 uur   Lector: Wil Visser 
Intenties: Lien en Niek Broersen-Groot, Jaap en Afra de Wit – Essen, Lou Neuvel en 
Petra Neuvel – Houtenbos, Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker, Paula Muskiet, Riet 
Scholten-Meissen. 
 
 
Zaterdag  Woco viering m.m.v. Together 
10 september  Voorganger: diaken Jules Post 
19.00 uur  Lector: Vera Kaagman 
Intenties: Piet Vlaming en Zus Vlaming – Kok en overleden familie, Gerrit Deen, Annie 
Deen – Bet en overleden familie, Vok Rood en dochter Linda en familie Rood – Neuvel, 



 

 

11 

Piet Jong-Hofland, overleden familie Hofland-Ligthart en kinderen, Johanus Heijne en 
dochter Yvonne, overleden ouders de Boer-Reijn en overleden kinderen,  
Betty Rood-Neuvel. 
 
 
Zaterdag  Woco stille viering 
17 september  Voorganger: diaken Wim Zürlohe 
19.00 uur   Lector: Ton Deen 
Intenties: Henk Haentjes, Arie Smit en Nel Smit-Groot, ter nagedachtenis aan onze 
ouders en grootouders Bertus de Boer en Gerda de Boer-Harbrink, Aat Bakker-Ettema en 
zoon Wilfred. 
 
 
Zaterdag  VOP viering m.m.v het gemengd koor 
24 september  Voorganger: groep Grootebroek 
19.00 uur   Lector: eigen 
Intenties: Truus Bakker – Groot, Gerrit Deen, Annie Deen – Bet en overleden familie, 
Betty Rood-Neuvel. 
 
 
 
Zondag   VOP viering m.m.v. Together 
2 oktober  Voorganger: groep Enkhuizen 
10.00 uur   Lector: eigen 
    Na afloop van de viering staat de koffie klaar! 
Intenties: Cor en Marth Besseling-Reus, Co de Boer en overleden familie de Boer – Jong, 
Riet Scholten – Meissen, Arie Schooneman, Matthieu Heijselaar en Cornelia Heijselaar – 
Man, Paula Muskiet. 
 
 
    Bijzondere viering “op weg” 
Zondag   Eucharistieviering m.m.v. Together 
9 oktober  Voorganger: kapelaan Peter Piets 
10.00 uur  Lector: Ineke van Staveren 
    Na afloop van de viering staat de koffie klaar! 
Intenties: Jaap en Afra de Wit-Essen, Vok Rood en dochter Linda en overleden familie 
Rood – Neuvel, Betty Rood-Neuvel. 
 
 
Zondag   Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans ensemble 
16 oktober  Voorganger: kapelaan Andrea Geria 
10.00 uur  Lector: Anita van Meersbergen 
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    Na afloop van de viering staat de koffie klaar! 
Intenties: Johannes Groot en Annie Groot-Hauwert, Niek de Wit en Bep de Wit – 
Redeker, Gerrit Deen, Annie Deen-Bet en overleden familie. 
 
 
 
 
 
 

Vieringen Rigtershof op de woensdagen 10:00 uur: 
Plaats: het Praathuis op de 2de verdieping 

 

Woensdag  07 september  Ria Botman  
Woensdag 14 september     Ria Botman  
Woensdag 21 september    Ria Botman 
Woensdag 28 september    Ria Botman  
Woensdag 05 oktober  Ria Botman 
Woensdag  12 oktober  Ria Botman 
Woensdag 19 oktober  Ria Botman   
    

 
 

 
 

       Het mooiste zijn de sporen van liefde 
      die wij achterlaten als we weggaan. 
 
Na een rijk leven is 1 augustus jl. Margaretha Christina Smit-Groot op 91 jarige leeftijd 
overleden. Zij was de echtgenote van Nic Smit en was blij en zorgzaam tot het laatst. Haar 
kinderen zijn dankbaar voor de goede zorgen in Rigtershof. Wij condoleren hen met deze 
lege plek in hun midden en vertrouwen erop dat zij voort blijft leven in hun verhalen. 
Zij is op ons kerkhof bij hun vader begraven.  
 
Op 3 augustus jl. is Bets Buisman-Klaassen op 85 jarige leeftijd heengegaan. Zij was de 
echtgenote van Paul Buisman. In liefde laten haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen haar los. Zij zijn dankbaar voor alles wat zij heeft gegeven en wat zij 
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voor elkaar betekenden. Wij condoleren hen met dit definitieve afscheid en vertrouwen 
erop dat zij voort blijft leven in hun herinneringen waar zij voor iedereen klaar stond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landschappelijke fietsexcursie door weer  
“een mooi stukkie Westfriesland” 
 
Op zaterdag 30 juli zijn, om half tien, 16 mensen met hun fiets aanwezig bij Café Stam in 
Wognum. Dit is een onderdeel van de Parochieveiling. Het is prachtig weer en we 
beginnen met een kopje koffie/thee met gevulde koek op het terras. Piet Reus verwelkomt 
iedereen en herinnert aan de voorgaande jaren, dat we een soortgelijke fietstocht hebben 
gemaakt in diverse delen van West Friesland en geeft het woord aan onze IVN-gidsen en 
“landschapologen” Nico Bregman en Tjalling James. Deze morgen fietsen we  
De Leekerlanden- en Baarsdorpermeertocht. 
 
Nico Bregman, vroeger docent aan de 
Odulphus Mavo, vertelt eerst aan de 
hand van kaarten hoe dit land is 
ontstaan. In 2000 voor Chr. ontstonden 
de kreekruggen door in geulen afgezet 
zand. 1700 Jaar voor Chr, kwam er een 
stormvloed, waardoor het land weer 
lager kwam te liggen. In de bronstijd 
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1500 jaar voor Chr. was er bewoning op terpjes. Er was vorming van hoog- en laagveen. 
Van 800 voor Chr. tot 900 na Chr. was er geen bewoning. Rond 900 vestigden zich weer 
bewoners. 
We gaan fietsen langs de toentertijd indrukwekkende oude veenrivier de Kromme Leek 
(Cromme Leeck), die  toen uitwaterde in het Flevomeer. Bij de bron van dit riviertje aan de 
Kleine Zomerdijk zien we onder een brug, dat er een eco-richel is aangelegd onder de A7 
voor de dieren.  
 
Dan gaan we verder en stoppen bij z.g. kadetjesland. Dit ontstond doordat de boeren 
eeuwenlang de greppels uitgroeven . De grond uit de greppels kwam in het midden 
perceel terecht. Het land werd niet gevlakt, zoals bij veel andere delen van West-
Friesland. Het behoort bij beschermd gebied van het Hollands Landschap. De bedijkte 
Leekerlanden en het droge Leekermeer komen amper boven water uit. Ze liggen heel 
laag. Voor veengrond is het belangrijk dat alles nat gehouden wordt. Langs de kaarsrechte 
ontginningsweg door de Baarsdorpermeer staan we stil bij de bemaling.  
De Baarsdorpermeer ligt 3,5 meter onder NAP. Het is een droogmakerij , dit is al gebeurd 
in 1624. We kijken verder bij een gasbron, zoals we die vroeger in de Streek ook  hadden, 
met een pijp van 10 meter de grond in, het gas werd vrijwel alleen gebruikt voor verlichting 
en om op te koken.  
           z.o.z. 
Dan stoppen we bij de Rooms Katholieke kerk van Zuidermeer. Eind jaren negentig bleek, 
tegen de verwachtingen in, de kerk een maatje te groot. Eerder was al het dorpshuis als 
nevenfunctie in de kerk ondergebracht. Mede hierdoor was er ruimte ontstaan om na te 
denken over de kerk als centrum van de dorpsgemeenschap.  
Het multifunctioneel herbestemmingsplan bevat een kapel voor de parochie en dorpshuis 
met activiteitenzaal die wordt gebruikt als ontmoetingsruimte, gymzaal en repetitieruimte. 
Er is 1/3 van de kerkruimte verwijderd en achterin is nu een prachtige glazen muur.  
 
Via de kerk van Zuidermeer fietsen we door naar Noordermeer waar nog “Holle Bolle 
grasland” ligt, dit bestaat nog uit veen, klei en zand en is een aardkundig monument. 
Vanaf de kronkelende Rijndijk zijn de ontginningspatronen te zien richting grote Zomerdijk. 
Het fietspad langs een veenstroompje gaat langs een Bosmanmolen. Deze kennen we 
wel, hadden we ook in het Grootslag. 
Vlak voor Wognum gaan we de Grote Zomerdijk op naar de Oude Gouw met de 
Wipwatermolen van de Kerkpolder. Na 19 km langzaam fietsen, stoppen, af- en opstappen 
komen we tegen half een aan bij Café Stam in Wognum.  
 
Piet Reus bedankt Nico en Tjalling voor de interessante fietsexcursie. 
We hebben veel opgestoken van hoe onze voorouders met hun land omgingen, 
waaierende verkaveling, rechte verkaveling, kortom dank aan onze gidsen. 
En graag tot volgend jaar met weer zo’n interessante uitleg. 
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Ria Botman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog meer berichten vanuit het Pastoresteam 

 
Van wie wil je de naaste zijn? 
 
Het evangelie van afgelopen zondag over de barmhartige Samaritaan raakte me. Ik zal 
proberen om uit te leggen waarom. 
Een wetgeleerde wil nagaan of Jezus wel juist in de leer is, dus stelt de wetgeleerde Hem 
de vraag wat hij moet doen om het eeuwig leven te verwerven. Jezus antwoordt hem: ‘Wat 
hebt u geleerd?’ Dit antwoordde de wetgeleerde: “U zult de Heer uw God liefhebben met 
heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste 
liefhebben als uzelf.” Vervolgens vraagt de wetgeleerde aan Jezus: “Wie is mijn naaste?” 
en dan vertelt Jezus het beroemde verhaal van de barmhartige Samaritaan. 
 
Hij vertelt over de priester en de leviet die met een grote boog om een halfdode man heen 
gaan. Een Samaritaan die langskomt aarzelt echter geen seconde en doet wat hij moet 
doen en dat is die mens in nood helpen. Op het einde van het verhaal vraagt Jezus aan de 
wetgeleerde: 'Wie van de drie lijkt u de naaste te zijn van die halfdode man?' De 
wetgeleerde kan het woord Samaritaan niet over zijn lippen krijgen, want Samaritanen dat 
zijn halve heidenen, die leven er maar op los, ze kennen de wet van Mozes niet en als ze 
hem kennen lappen ze hem aan hun laars. Maar toch geeft hij, al is het met tegenzin, het 
juiste antwoord: degene die de halfdode man geholpen heeft, is zijn naaste. 
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Eigenlijk draait Jezus de vraag om. Hij vraagt niet 'wie is mijn naaste?', maar “van wie wil 
jij de naaste zijn?” Jezus vraagt dat niet alleen aan de wetgeleerde, hij vraagt het ook aan 
ons. En we weten allemaal wat voor antwoord Jezus verwacht, namelijk dat we de naaste 
van iedereen willen zijn.  
Maar willen we dat wel? Willen we de naaste zijn van die buurman met zijn moeilijke 
karakter? Willen we de naaste zijn van die irritante collega? We willen tegenwoordig wel 
de naaste zijn van Oekraïense vluchtelingen, maar willen we ook de naaste zijn van een 
Syrische vluchteling die precies hetzelfde heeft meegemaakt? Of van die Afrikaanse 
bootvluchteling? In ter Apel laten we ze tegenwoordig maar buiten slapen. Wil ik de naaste 
zijn van mijn oud-collega in de gevangenis, een priester die zijn handen niet van kinderen 
kon afhouden? 
Het antwoord op die vragen is niet makkelijk. Zoals zo vaak confronteert Jezus ons met 
onszelf. Hij laat ons zien dat naastenliefde geen vroom woord 
is, maar iets wat gedaan moet worden. En Hij stelt ons de 
vraag wie we willen zijn: de priester en de leviet, of de 
Samaritaan. Het is aan ons om als christenen op zijn vraag te 
antwoorden.  
 
Diaken Jules Post juli 2022  

Maria ten Hemelopneming  
Verering 
Het katholieke geloof stelt als een dogma dat Maria in de hemel werd opgenomen en bij 
Jezus Christus is, haar goddelijke zoon. Maria zou Koningin moeten worden genoemd, 
niet alleen vanwege haar Goddelijke Moederschap van Jezus Christus, maar ook omdat 
God haar een uitzonderlijke rol heeft gegeven in het werk van eeuwig heil. Het rooms-
katholicisme gebruikt de liturgische Latijnse uitdrukking Ora Pro Nobis, wat “bid voor ons “ 
betekent en leert aanhangers niet om heiligen te aanbidden, maar vraagt (vragen is een 
vorm van gebed) die heiligen om voor hen te bidden. De encycliek Ad Caeli Reginam stelt 
dat Christus als Verlosser Heer en Koning is. De Heilige Maagd is Koningin vanwege de 
unieke manier waarop ze hielp bij onze verlossing, door haar eigen wezen te geven, door 
Hem vrijelijk voor ons aan te bieden, door haar bijzondere verlangen en smeekbede voor 
ons, en actieve interesse. Maria werd gekozen als Moeder van Christus om te helpen 
Gods plan voor de verlossing van de mensheid te vervullen; de katholieke kerk vereerde 
vanaf de vroegste tijden de koningin van de hemel, volgens Pius XII. 
Vanaf de vroegste tijden van de katholieke kerk heeft een christelijk volk, of het nu in triomf 
of meer in het bijzonder in tijden van crisis is, smeekbeden en hymnes van lof en verering 
tot de koningin van de hemel gericht en nooit is die hoop die zij plaatsten aan het 
wankelen geweest in de Moeder van de goddelijke Koning, Jezus Christus. Noch heeft dat 
geloof ooit gefaald waardoor ons wordt geleerd dat Maria, de maagdelijke moeder van 
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God, met de zorg van een moeder over de hele wereld regeert, net zoals ze in hemelse 
zaligheid wordt gekroond met de glorie van een koningin.  
Het koninginenschap van Maria wordt herdacht in de laatste van de glorieuze mysteries 
van de heilige rozenkrans - de kroning van de Maagd als koningin van hemel en aarde. 
Parochies en privégroepen verwerken en kronen vaak een beeld van Maria met bloemen. 
Dit wordt vaak een "mei-kroning" genoemd. Dit ritueel kan worden gedaan op 
plechtigheden en feesten van de Heilige Maagd Maria, of andere feestelijke dagen en 
biedt de Kerk de kans om na te denken over Maria's rol in de heilsgeschiedenis.  
 
Verdieping  
Laatst op het parkeerterrein bij de Vomar hoorde ik achter mij “mama” ik keek om en zag 
een moeder en haar zeer jonge dochter achter mij richting Vomar gaan. En ik bemerkte 
dat er een zekere emotie was bij het horen en zien van dit moment. En dan realiseer je dat 
er een bijzondere band is tussen moeder en kind, dat niets afdoet aan de vaders en hun 
goede zorgen. Ik denk dat het een oer-reactie is bij veel mensen, we worden geraakt. En 
we herinneren onze eigen moeder want zij is het die ons het leven heeft geschonken. In 
mijn situatie nog speciaal omdat mijn moeder er bijna in gebleven was, maar gelukkig 
herstelde ze en bleef in leven. En die bijzondere band van een moeder met haar kinderen 
speelt ook bij Maria. Als moeder van Jezus en ook als ons aller moeder.   
 
Misschien dat er daarom altijd kaarsjes branden in alle kerken en bedevaartplaatsen bij 
Maria. Kaarsjes die worden aangestoken en neergezet met een verzoek aan Maria. “Maria 
geef kracht aan mijn zoon”, “Maria help mij om weer optimistisch in het leven te staan”, 
“Maria sta ons bij in alle nood”, maar ook denk ik “Maria bedankt dat U er was en mijn 
voorspraak was”. Want dat is waarom wij ons tot Maria wenden: ze helpt ons en staat ons 
bij. En ik denk dat we dat voornamelijk aan Maria vragen omdat zij dichtbij ons staat. Maria 
is een gewoon mens, een gewone vrouw. Ook zij kende geluk en ongeluk, vreugde en 
verdriet, maar ondanks alles bleef zij trouw en bleef zij geloven. Haar geloof en trouw 
bleven haar hele leven sterk, ook toen haar kind geboren moest worden in een stal, toen 
zij moest vluchten naar Egypte, toen Jezus achterbleef in de tempel als twaalf jarige en 
tenslotte toen haar Zoon aan het kruis werd genageld en stierf. Ik denk dat wij daarom tot 
Maria bidden en steun vragen omdat zij ons haar voorbeeld heeft gegeven. 
 
Diaken Wim Zürlohe, augustus 2022 
 

Aan alle parochianen van de parochies  
in regio Westfriesland ZO! 
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Administrator Samuel Marcantognini heeft aan het parochiebestuur van de regio 
meegedeeld dat medio september 2022 pastor Javier Acuña onze regio zal verlaten.  
Er komt een nieuwe priester voor terug. 
 
De nieuwe priester heet Andrea Geria, Italiaan, hij is geboren op 10 september 1985 en tot 
priester gewijd in Haarlem op 30 mei 2015. Sinds zijn wijding is hij kapelaan in de regio 
Gooimeer en woonachtig in de pastorie van Blaricum. Andrea komt medio september bij 
Samuel wonen in de pastorie van Zwaag. Andrea zal net als Javier voorgaan in alle 
parochies in onze regio.  
 
Andrea krijgt een benoeming als "pastoor in solidum", samen met Samuel, voor Hoorn en 
Westfriesland ZO!. Bisschop Hendriks komt hem installeren op zondag 25 september om 
10 uur in de Koepelkerk van Hoorn. Met de komst van Andrea verandert de benoeming 
van Samuel in Westfriesland ZO! van "administrator" tot "pastoor-moderator". Zo zijn 
straks Samuel en Andrea allebei pastoor voor 50% in Hoorn en 50% in Westfriesland ZO. 
 
Javier zal de plaats van Andrea innemen in de regio Gooimeer. De wens van Javier was 
om op zondag 11 september (tweede verjaardag van zijn wijding) zijn afscheid te 
vieren. Dit zal in de kerk van Lutjebroek gebeuren. 
 
Gerard Lakeman  (vicevoorzitter PB) 

Mutatieformulier 

Verhuizen? 

 
Familienamen M en/of V:  ..………………………………………………………. 
 

Huidige adres:  …………………………………………………………………… 
 

Postcode / plaats: …………………………………………………………………… 
 

Verhuisdatum:  …………………………………………… 
 

Nieuw adres:  …………………………………………………………………… 
 

Postcode / plaats: …………………………………………………………………… 
 

Telefoonnummer:   …………………………………………………… 
 
Voornamen voluit geboortedatum: doopdatum: M/V: 
+ evt. afwijkende achternaam: 
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…………………………………………………. ………………… ……………. …… 
 
…………………………………………………. ………………… ……………. …… 
 
…………………………………………………. ………………… ……………. …… 
 
…………………………………………………. ………………… ……………. …… 
 
…………………………………………………. ………………… ……………. …… 

 

 Blijft er nog iemand op het oude adres achter?                Ja / nee 

 Wilt u aan de parochie St. Johannes de Doper verbonden blijven?    Ja / nee 

 Wilt u de voorloper blijven ontvangen?                Ja / nee 
 
 
Zenden aan:  
Secretariaat parochie St. Johannes de Doper 
Zesstedenweg 158  
1613 KD Grootebroek 
Tel.nr. 0228-515126 
secretariaat@johannesdedoper.info 
 

Belangrijke adressen: 
 

PAROCHIERAAD:       email: parochieraad@hotmail.com     
Dhr Ton Deen     Voorzitter                   06 19005465 
Mw Ineke van Mulukom    Secretaris           511309 
Dhr Gerard Broersen  Penningmeester         06 51835615 
Dhr Peter van Staveren   Coördinator werkgr.             06 53503593 
Dhr Piet Reus      Coördinator werkgr.                    513293 
 

Adviescommissie leden: 
Mw Sylvia Groot         724086 
Mw / dhr   vacant 
 

Kapelaan Peter Piets: 
lambertusz95@gmail.com                     06 57918746 
Diaken Jules Post: 
jjm.post@hotmail.com            06 37406247 
Kapelaan Javier Acuña:   
javiervillarrica@gmail.com            06 83453373 
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Diaken Wim Zürlohe       
zurlohewim@gmail.com         0228 543287 
Administrator (op afstand) pastoor Samuel Marcantognini: 
pastoor@rkmatteus.nl               0229 703042    
 

Contactpersoon bloemenverzorging bij huwelijk en jubilea: 
Loes Kuin     Esdoornlaan 34, Grootebroek         513780 
 

Kerktelefoon bij overlijden: 
Riet Broersen                         06 28983400 
 

Uitvaartvereniging Sint Barbara:                                                          
Contactpersoon van Sint Barbara:                   06 42204050                          
 

Begraafplaatsbeheer: 
Jan Noordhout  P. Noordeloosln.9, Grootebroek            514382   
 

Geboortes, Doopsel, 1ste Communie en Vormsel: 
Kapelaan Peter Piets              06 57918746 
Graag een geboortekaartje naar het parochiecentrum sturen. 
Het dopen gebeurt in de winterperiode in het parochiecentrum. 
 

Aanspreekpunt Facebook: 
Fred Slijkerman Megelink             522315 

 

 
 

Detail van een glas-in-loodraam, 

dit raam bevindt zich aan de rechterkant van de kerk 

ter hoogte van de voorste banken 
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Onze mooie 
R.K. Parochie St. Johannes de Doper 

 


