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PASTORAAL WOORD 
 
“Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert 
terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij 
en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en 
Hij heeft spijt over het onheil.”(Joël 2,13-14) 
 
We hebben allemaal een tijd nodig waarin 
we voor onszelf de normale pleziertjes van 
het leven even afslaan om  ons geestelijk 
leven te verzorgen en nieuw zaad te zaaien.  
De veertigdagentijd is bij uitstek een 
gelegenheid om te doorbreken wat 
doodgewoon is geworden. Het maakt dat we 
ons tot God wenden en zijn stem gaan 
zoeken, iets waar we misschien heel goed 
zonder kunnen zolang we in beslag genomen 
worden door onze dagelijkse plichten en de 
verleidelijke aanbiedingen van deze wereld. 
Wij bereiden ons voor op weg van de 
Veertigdagentijd, die ons zal leiden tot de 
plechtige viering van het centrale mysterie 
van het geloof, het mysterie van het lijden, 
de dood en verrijzenis van Christus. Wij 
maken ons op voor de uitgelezen tijd die de 
kerk de gelovigen biedt om stil te staan bij 
het verlossende werk dat onze Heer aan het 
kruis heeft volbracht. Jezus openbaart ons 
door zijn overgave aan het kruis de 
barmhartigheid van zijn hemelse Vader.  
De Vader op zijn beurt toont ons op 
Paaszondag dat het geloof en het vertrouwen 
van Jezus zijn Zoon, echt waar en heilzaam is. 
De Vader is inderdaad barmhartig voor Jezus 
zijn Zoon en voor elke mens die door God de 
Vader geschapen en bestemd is om de 
heerlijkheid van God te ontvangen. Door 
Jezus zijn we zonen en dochters van de Vader 

geworden, die Hem aanbidden en 
verheerlijken. 
In de Paastijd leven wij met de opdracht het 
verrijzenisverhaal van Pasen voort te zetten, 
mensen verder op te wekken tot 
menswaardig leven. Door onze medemensen 
steeds weer hoop, moed en vertrouwen in te 
spreken, werken wij aan meer menselijkheid.  
 
 Ik wens u allen een vruchtbare vastentijd en 
een Zalig Pasen! 
 
Kapelaan Tesfay 
 
 
MISINTENTIES: 
 
2 en 3 maart  
Catharina Divera Nibbering-Klijn 
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper 
Henny Guijt Jorritsma en overleden familie  
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en 
hun vrienden 
Jan Keijzer 
overleden familie de Vries-de Vries 
WIm van Beers 
Albert Tol, Ad van der Made en Piet Flipsen 
Opa Henk de Boer en opa Hein Schilder 
Opa Jup Kras 
 
6 maart Aswoensdag 
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer 
Wim van Beers 
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en 
hun vrienden 
 
9 en 10 maart  
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper 
Grart en Cis Conijn-Günther 
Els Knook-van de Nes 
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en 
hun vrienden 
Jeannette van der Wal-de Kock 
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Piet Taam 
Annamaria van Roijen-Andreazzolli 
Wim van Beers 
Rogier van Leeuwen 
familie Conijn-Sengers 
Jan Veerman en overleden families Veerman en 
Tol 
 
16 en 17 maart  
Paula Breed-Leideritz 
Jaap de Lange 
Rie Breed-Gunther 
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en 
hun vrienden 
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer 
Peter Kraakman en overleden familie Kraakman-
Bleeker 
Wim van Beers 
Leo Breed 
Jan Günther 
 
23 en 24 maart  
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper 
familie van der Waart-Beuvens 
Els Knook-van de Nes 
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en 
hun vrienden 
Piet Karel 
Wim van Beers 
 
30 en 31 maart  
Jaap de Lange 
Grart en Cis Conijn-Günther 
Henk Keijzer 
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en 
hun vrienden 
 
Staat de door u opgegeven misintentie er niet 
bij? Neem dan contact op met het 
parochiesecretariaat, tel. 06-83225048.  
 
 
COLLECTEOPBRENGSTEN:  
 
Datum opbrengst    
3 februari € 242,00 
10 februari  € 272,90 
17 februari  € 249,80 
24 februari  € 311,45 
Meermin  €.  19,10 
 
Wij danken u voor uw steun! 
 

KOFFIE NA DE PREEK! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 maart – Pres.viering Communicanten 
17 maart - eucharistieviering 
31 maart -  
 
Kruisweggebed 
In de vastentijd is er elke vrijdagavond in onze 
kerk om 19.00 uur Kruisweggebed, gevolgd door 
een eucharistieviering. 
U wordt van harte uitgenodigd om één of 
meerdere keren aan dit kruisweggebed deel te 
nemen. 
 
Locatie-Informatieavond 
Op woensdag 20 maart 2019 wordt de jaarlijkse 
Locatie-informatieavond van onze 
geloofsgemeenschap gehouden. Tijdens deze 
avond wordt u geïnformeerd over de kerkelijke 
en organisatorische gang van zaken in 2018 en de 
verwachtingen voor 2019. 
Ook zal de voorzitter van de PCI u informeren 
over de gang van zaken op het gebied van 
Diaconie en Caritas in onze geloofsgemeenschap. 
Tijdens de pauze worden de grote Paaskaars uit 
onze kerk en de kleine uit de Meermin verloot. 
 
De agenda en het verslag van de vorige 
bijeenkomst zullen u separaat worden gemaild. 
Ook zullen er gedrukte exemplaren achter in de 
kerk beschikbaar zijn. 
Wij hopen u op 20 maart te mogen ontmoeten. 
 
Parochiebestuurder gezocht! 

Door het vertrek van Fred 
Bouwman, de secretaris 
van onze 
Franciscusparochie, 
ontstaat er een vacature 
in het parochiebestuur. 

Om die reden doet het parochiebestuur een 
dringende oproep aan alle leden van de 
geloofsgemeenschappen van Edam, Ilpendam en 
Monnickendam om na te denken over de 
bereidheid om in het bestuur plaats te nemen. 
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Als u denkt; maar betekent dit dan ook dat ik 
secretaris van het parochiebestuur moet worden, 
dan kunnen wij u geruststellen. Dat is beslist niet 
de bedoeling. Als u wilt participeren in het 
parochiebestuur krijgt u rustig alle tijd om uw 
positie als bestuurslid te verkennen en van 
daaruit te beoordelen of u ook een functie in het 
dagelijks bestuur zou willen vervullen. 
Wij hopen dat u op basis van deze oproep wilt 
nadenken over dit verzoek. Schrikt u niet als wij u 
binnenkort bellen of aanspreken en u ook 
daadwerkelijk vragen voor het parochiebestuur. 
 
Ons bellen of mailen voor meer informatie kan 
natuurlijk ook. Tel. 06-83225048 
e-mail: info@rknicolaaskerkedam.nl 
 
Wereldgebedsdag 2019 

Vrijdag 1 maart om 19.30 uur wordt in de 
Doopsgezinde Vermaning aan het Jan van 
Nieuwenhuizenplein de oecumenische dienst bij 
gelegenheid van de Wereldgebedsdag gehouden. 
Het thema is; ‘Welkom God nodigt je uit’. 
De dienst wordt geleid door Menny de Wolf-
Boorsma. Ieder jaar wordt dit evenement 
voorbereid door een groep vrouwen, ergens uit 
de wereld. Dit jaar is dat Slovenië. 
 
De Raad van Kerken Edam-Volendam nodigt u 
van harte uit om bij deze laagdrempelige dienst 
aanwezig te zijn. Na afloop is er gelegenheid om 

onder het genot van een kopje koffie of thee nog 
wat met elkaar na te praten. 
  
WOORD VOOR DE KINDEREN 
Op een dag ging Jezus naar de woestijn. De Hei-
lige Geest stuurde Hem hier naartoe. Jezus was 
vol van de Heilige Geest. Hij bleef veertig dagen 
in de woestijn.   Hij at niets. Na de veertig dagen 
kreeg Hij honger. De duivel wilde Hem drie keer 
op de proef stellen. Hij zei tegen Hem: "Als U de 
Zoon van God bent, beveel dan aan die steen 
daar dat hij in brood verandert." Jezus zei: "In de 
Schrift (Bijbel) staat: de mens leeft niet van brood 
alleen." De duivel liet Hem alle koninkrijken van  

Bron: internet Holyhome.nl 

de wereld zien. Hij zei tegen Jezus dat hij hierover 
alle macht aan Hem zou geven, als Jezus ging 
knielen voor de duivel en hem ging aanbidden. 
Jezus zei: "Er staat in de Schrift: U zult alleen de 
Heer uw God aanbidden en Hem alleen dienen." 
Toen vroeg de duivel Jezus Zich te laten vallen 
vanaf een hoge tempelpoort. Hij zei dat in de 
Schrift stond dat de engelen Hem zouden be-
schermen. Jezus zei: "Er is gezegd: gij zult de 
Heer, uw God, niet op de proef stellen." Toen gaf 
de duivel het op en vertrok. Gebed: "God, help 
ons op weg naar Pasen steeds meer te kiezen 
voor U, en dat wij U mogen aanbidden en U die-
nen. Dank U. Amen." 
 

Greetje Snoek 
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Kerkdienst gemist! 
U weet natuurlijk wel dat alle zondagvieringen in 
onze kerk rechtstreeks via internet worden 
uitgezonden en thuis op uw computer te 
beluisteren zijn, of terug te luisteren zijn. Dat is 
ook het geval bij uitvaartvieringen.  
Ook de concerten, die met enige regelmaat in 
onze kerk worden gehouden, kunt u beluisteren 
of terugluisteren. 
 
Misschien vindt u het niet gemakkelijk om de 
betreffende websites te vinden of heeft u er tot 
nu toe niet aan gedacht.  
Probeer het eens, het is de moeite zeker waard. 
 
Om u een handje te helpen vindt u hieronder de 
webadressen/links die u op de betreffende 
pagina’s van kerkdienst gemist brengen. 
 
https://kerkdienstgemist.nl 
 
http://www.rknicolaaskerkedam.nl/index.html 
 
Tuinlieden voor onze begraafplaats gezocht 
Wij zijn op zoek naar mensen die wekelijks op 
maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur willen 
meewerken aan het onderhoud van onze RK-
begraafplaats aan het Zeevangsdijkje. 
Dat onderhoud bestaat onder meer uit het 
schoffelen om de graven heen, het netjes houden 
van de graven en de begraafplaats en alles wat 
daarbij komt kijken. 
Ook is van belang dat het gras op de wallen aan 
de buitenzijde van de haag, die om de 
begraafplaats heen staat, met enige regelmaat, 
met behulp van een zogenaamde ‘Bosmaaier’, 
wordt gemaaid.  
Ben jij de man die wij zoeken, laat dat dan weten 
aan het secretariaat, tel. 06-83225048, 
Ben je wel beschikbaar, maar niet op 
maandagmiddag, maar op een andere 
doordeweekse dag of op zaterdag, ook dan ben je 
van harte welkom. 
 
 


