Pastoraal woord

Ter inspiratie
Beste mensen, als we maar lang genoeg naar
het kruis kijken en die oerervaring die het kruis
met zich meedraagt op ons in laten werken,
dan kunnen we de woorden van Johannes beter begrijpen: ‘Zozeer immers heeft God de
wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon
heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet
verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben.’ Dit kruis is een
teken van wat 2000 jaar geleden gebeurd is en dat nog steeds zijn
licht op de wereld laat schijnen. Want lijden en dood zijn er vandaag
en lijden en dood zullen er morgen zijn. Maar het wordt wel anders
als je het kruis aankijkt. Je gaat wel anders met lijden en dood om
als je het licht op je alledaagse bestaan laat schijnen. Zozeer heeft
God de wereld liefgehad…
Tijdens de Veertigdagentijd kwam ik deze inspirerende woorden
tegen van Joost Jansen. Door naar het kruis te kijken zie je ook hoe
Jezus naar jou kijkt. Ja, deze blik getuigd van liefde. En door en met
die liefde van God kunnen we tijdens ons leven een hoop zaken in
een ander perspectief stellen. Dit is ons niet alleen gegeven voor de
Veertigdagentijd - de bezinningstijd - maar voor elke dag van ons
leven; zeker nu ook met Pasen.

Terugkijken op het vasten

Nu we het hoogfeest van Pasen
vieren kunnen we ons afvragen welke vreugde ons overheerst en
waar komt deze vreugde vandaan. Komt het omdat we weer dát
kunnen doen wat we ons veertig dagen hebben onthouden of gaat
het ergens anders om. Laten we maar eens terugkijken naar de vastentijd en wat het met ons gedaan heeft.
Volgens de Jezuïet pater Sintobin, die jaarlijks online een
veertigdagenretraite geeft, is de veertigdagentijd een bijzonder
moment dat helpt je voor te bereiden op Pasen. Dat is het feest van
de vreugde om de verrijzenis van de levende Heer, waardoor God de
Vader bevestigt dat het leven, dat Jezus voorhoudt, de vreugde is.
De hele vastentijd is jezelf eigenlijk de middelen geven om meer te
focussen op die vreugde. Daarom worden katholieken uitgenodigd
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om in die Veertigdagentijd zichzelf voor te bereiden, door geleidelijk
aan door te dringen tot de kern van het christelijk geloof. Naast
vasten zijn ook het gebed - om de band met God te versterken - en
het geven van aalmoezen - daden van naastenliefde - steunpilaren
van de Veertigdagentijd. Het zijn de drie oefeningen om je te helpen
om dichter te komen bij wat liefde is. Zelf kijkt hij ieder jaar uit naar
de Veertigdagentijd. “Het is een mooie tijd. Geen straf, integendeel.
Kijk naar de monniken: hun ervaring leert dat vasten en jezelf
beperkingen opleggen buitengewone hulpmiddelen zijn om dichter bij
God te komen. Daar gaat het om in de Veertigdagentijd. Dat maakt
het tot een tijd van vreugde.

Paaswake
Dit is de nacht der nachten, de ‘wake van alle waken’. Dit is de nacht
waarin de volheid van ons christelijk geloof gevierd wordt.
We gedenken de schenking van de wereld, de bevrijding door het
water heen; water dat van doodse ondergang wordt tot instrument
van redding, licht dat de duisternis overwint, mensen die bevrijd
worden om Christus - de Opgewekte - als richtsnoer, als Tora, voor
hun leven te ontvangen. Wanneer in deze nacht de uitroep klinkt
‘Christus het Licht’, dan is dit een geloofsbelijdenis, waardoor men
zich schaart in die lange traditie van mensen, die deze Christus
aanwezig doen zijn in de wereld van vandaag, door zelf licht uit te
dragen. Het paaskaarsje, ontstoken aan de Paaskaars, is een
symbool van het gaan van een nieuwe weg.

Paaszondag “Hij leeft”
De dag na de nacht. Niet zo maar een dag na niet zo maar een
nacht. Deze dag van Pasen wordt bepaald door wat er in de ‘heilige
drie dagen’ is gebeurd: de gang door het lijden en de dood heen naar
nieuw – opgewekt – leven. De gezongen belijdenis “Christus is
verrezen” klinkt zoveel anders dan in de nacht van Pasen. Want
Christus – het Licht – komt nu werkelijk aan het licht nu de zon is
opgegaan. Hoe zal dit nieuwe licht van Pasen ons doen en laten in
het licht stellen? Wat ontdekken we dan en hoe moet ons leven dan
veranderen?
Een tijd van vijftig dagen van Pasen wordt ons gegeven om de
reikwijdte van het Licht van Pasen te laten doorwerken.
Moge het voor u allen een goede paastijd zijn: dat wens ik u toe en
een zalig Pasen.
Diaken Marcel Kaaijk.
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ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2018
Zondag 1 april
Hoogfeest van Pasen, 10.00 uur Eucharistieviering met het
Pauluskoor.
Maandag 2 april
Eucharistieviering 10.00 uur met medewerking van het Klein
Byzantijns Koor Utrecht.
Dit is een gemengd koor afkomstig uit de Regio Utrecht, bestaande
uit 25 koorleden. Er wordt meerstemming à capella gezongen. De
gezangen uit de Oosterse Kerken passen in de Eucharistieviering.
Dirigent is Ilia Belianko.
Dinsdag 10 april
Inloopconcert van 12.30 – 13.00 uur door Dick Scharn.
Zondag 15 april
Viering om 10.00 uur met medewerking van het Ceciliakoor uit De
Rijp. Gezongen wordt de Kleine Orgelmesse van Haydn met
medewerking van een soliste.
Dinsdag 24 april
Inloopconcert van 12.30 – 13.00 uur door Dick Scharn.
Eind april
Start bedevaart naar Assisi

Ze zag dat de steen van de opening
van het graf was weggehaald
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Vanuit het Teamoverleg Nicolaas
Afsluiting ontvlechting met Doortocht en
Tabor
Rond 2010 werd er een begin gemaakt met
de ontvlechting van de huisvestingsbanden
tussen de Protestantse Gemeente Purmerend (PGP) en de R.K. Geloofsgemeenschap
in Purmerend. Dit proces kreeg een extra
dimensie door het fusieproces van de twee
R.K. Parochies – H.H.
Nicolaas en Catharina en H. Paulus – die
Purmerend rijk was. Overigens voltrok
zich enige tijd later bij de PGP, desgewenst te zien als PKN vestiging in Purmerend, een vergelijkbaar proces, dat is uitgemond in een centralisering vanuit de 3deling in vestigingsgebonden gemeenschappen in de Lutherse Kerk,
de Doortocht en de Taborkerk in de laatstgenoemde Taborkerk.
Het gehele traject van losmaking enerzijds en samenvoeging
anderzijds heeft een aantal jaren in beslag genomen. Allerlei
besluitvormingslagen – inclusief het Bisdom Haarlem Amsterdam –
moesten hun inbreng hebben en kregen die ook. Veel praatstukken,
(juridische) documenten, en financiële voorstellen passeerden de
revue. Ook een gerechtelijke procedure maakte onderdeel uit van de
beraadslagingen. Uiteindelijk is er via een ingeschakeld mediation
traject een slotdocument tot stand gekomen met als resultaat, dat de
beoogde financiële ontvlechting (ten leste ook in financiële zin) nog
net voor de jaarwisseling 2017/2018, een feit kon worden.
Al deze inspanningen in ogenschouw genomen, heeft het bestuur van
de R.K. Parochie Maria, Moeder van God in overleg met het
Nicolaasteam het besluit genomen Dick Mooijer en Hessel van der
Kolk in de Eucharistieviering van zondag 04 maart te bedanken voor
hun niet aflatende(!) inzet gedurende het gehele proces.
Zij ontvingen een tastbaar persoonlijk aandenken in de vorm van een
litho met een geïntegreerde tekening/schets van de Nicolaaskerk, de
Doortocht en de Taborkerk.
Een aanvullende wetenswaardigheid voor hen die geïnteresseerd zijn:
De Doortocht is sinds het najaar van 2017 eigendom van de Hersteld
Apostolische Zendinggemeente afkomstig uit Amsterdam Noord.
Irene Rutte en Henk Dinkgreve
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In memoriam
JOS VAN DE VEN
Geboren in Wintelre (Brabant), 25 februari 1955
Overleden in Amsterdam, 18 februari 2017.
Met Jos is een toegewijde parochiaan van ons
heengegaan. Hij had veel kwaliteiten ofwel
talenten. Een van die talenten was, dat hij goed
kon omgaan met mensen. In beginsel niet
verbazingwekkend voor iemand die z’n gehele
werkzame leven in het (beroeps)onderwijs
heeft doorgebracht, maar toch.
Hoewel tegenwoordig veel gemopperd wordt op de werkdruk in het
onderwijs heeft Jos naast z’n omvangrijke dagtaak kans gezien om
vele uren te besteden aan het wel en wee van onze parochie.
Jos was als vrijwilliger bij diverse activiteiten betrokken, zoals dienst
doen als lector, (mede)voorganger in vieringen onder leiding van
parochianen (de VOP groep), terwijl Jos ook geruime tijd deel
uitmaakte van de z.g. Bezoekgroep (zie achterzijde Spuigat).
Zonder zich te laten afschrikken, was Jos de laatste jaren van het
bestaan van de Paulusparochie, ook medebestuurslid van de Paulus
Gemeenschap. Gelijk zijn collega’s in het Pastoraal Team(en bestuur)
van de Paulus Gemeenschap ging hem dat niet in de koude kleren
zitten en vervolgens ook nog eens extra door het niet voorziene
spijtige afhaken (wegens ziekte) van José van Sante.
Jos was ook een prima leider van het Bezoekteam van de Parochie,
waar men altijd op hem kon rekenen. Als men daar een probleem
niet kon oplossen dan wist Jos altijd wel raad. Een leuke eigenschap
van Jos was dat hij graag een koekje lustte, ook tijdens
bijeenkomsten. Daarom werd er altijd voor gezorgd, dat er “koekjes”
aanwezig waren. Zodoende verloochende Jos zijn leidinggevende
betrokkenheid bij de banketbakkersschool in Amsterdam (nabij het
Amstelstation) niet.
Gedurende de bijzondere afscheidsbijeenkomst voor Jos in de vorm
van een gezamenlijke overdenking van zijn leven in de Taborkerk op
25 februari 2017 o.l.v. Adrie Koosterman, kwam voor velen
‘onverwacht’ een speciaal typerende karaktereigenschap van Jos
(tussen de regels door) feitelijk centraal te staan. Jos zat volgens
diverse sprekers vol vragen. Anders gezegd: hij zette velen aan het
(verder)denken door het stellen van vragen.
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Die karaktereigenschap werd ook duidelijk in de vieringen van de
VOP groep waarin hij centrale voorganger mocht zijn. Hij formuleerde
tijdens de door hem uitgesproken overdenkingen velerlei gedachten
in de vorm van vragen die zogezegd dwongen tot (mede)nadenken
over de werkelijke liturgische inhoud.
Dit ‘in memoriam’ sluiten wij af met de wens dat het gezin van Jos
(Els, Jannes & Lianne en Ruben & Zoë) en z’n familie, het verlies van
hun dierbare Jos een plaatsje in hun leven hebben kunnen geven.
Henk Dinkgreve
Wil Buskermolen

Vieren
IONA viering 6 mei
Op 6 mei verzorgt de werkgroep Het Nieuwe Vieren
een Iona viering in de Tabor. Het Nieuwe Vieren is
samengesteld uit protestantse en katholieke leden en we verzorgen
een aantal malen per jaar een viering in de Tabor.
Iona-vieringen zijn geïnspireerd door de liturgie van de van
oorsprong Schotse Iona Community. Iona is een eiland voor de
Schotse kust. Daar leeft een oecumenische gemeenschap van
mannen en vrouwen die nieuwe wegen zoeken om te leven volgens
het evangelie in de wereld van vandaag. Door de eeuwen heen heeft
het Keltische christendom zich gekenmerkt door haar positieve
houding ten opzichte van de natuur en voortdurende lofprijzing op de
goedheid van Gods scheppingIn de viering wordt gelezen en gezongen uit de Ioan-traditie, waarbij de gelezen teksten en gezongen
melodieën zich kenmerken door eenvoud.
Thema van de viering is: In vertrouwen op pad gaan. De leden van
de werkgroep zullen hun eigen invulling van dit thema tot uiting
brengen.
Aan deze viering wordt medewerking verleend door het koor
Ars Musica onder leiding van Marcel Settels
Kortom een uitdaging voor onze werkgroep om daar iets interessants
van te maken.
U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.
Wilt u ook eens een dienst voor te bereiden met gebeden,
Bijbeluitleg, gedichten of liederen, neem dan contact op met een van
de leden van de werkgroep.
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Het Pauluskoor doet nogmaals een dringend beroep
op mensen die het koor kunnen versterken.
Met name is er behoefte aan alten en
tenoren. Wie wil het koor weer een
beetje meer kracht geven?
Kom vrijblijvend eens een keer naar de
repetities op de dinsdagavond van
19.45 tot 22.00 uur.
Tot ziens op een repetitieavond.
Namens het koor.
J.J. Blume
DIENEN
BEDEVAART NAAR HEILOO: ZATERDAG 19 MEI
Wilt u het alvast in uw agenda noteren? Zaterdag 19 mei gaan wij
(RK Parochie Maria, Moeder van God) j voor onze jaarlijkse
bedevaartsdag naar Heiloo; met eigen vervoer.
Vertrek 9.45 u; terug in overleg met de chauffeurs. Nadere info volgt.

Woordelijk
Pasen
Levende God,
in leven, dood en opstanding van Jezus Christus
hebt U uw naam voorgoed bekend gemaakt.
In hem bent U te vinden als een God, met mensen begaan.
Dat dit geloof krachtig blijft,
licht geeft in onze duisternis.
Dat wij blijven getuigen
van uw levende aanwezigheid
al onze levensdagen.
Amen
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO
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De RK Parochie
Maria, Moeder van God.
HH NicolaaskerkKaasmarktPurmerend

Vaste gegevens:
Dagkapel
Dinsdag 9:00 uur
Eucharistie of Communie
zaterdag 12:00 uur
(Uitgezonderd vooraf aan
1e zondag van de maand)
zondag 10:00 Eucharistie
1e zondag vd maand 12:00 uur
Familieviering
2e zondag vd maand 15:00 uur
Eucharistieviering i.s.m.
Filipijnse gemeenschap

Maand April 2018
Zaterdag
21.00 uur

31 maart
Paaswake Ars Musica
L.Weel

Zondag
10.00 uur
Pauluskoor

1 april
Pasen
Ps. Marcelo

Maandag
10.00 uur
KleinKoor

2 april
Eucharistieviering
Kap. Mariusz

Zaterdag
12.00 uur

7 april
Jongerenviering
Ps.Marcelo

Zondag
10.00 uur
KleinKoor

8 april
Eucharistieviering
J.Duin

Zondag
15.00 uur

8 april
Eucharistieviering
Filipijnse gemeenschap

Zaterdag
12.00 uur

14 april
Jongerenviering
Ps. Marcelo

Zondag
10.00 uur
Ceciliakoor
De Rijp

15 april
Eucharistieviering
Kap.Mariusz

Zaterdag
12.00 uur

21 april
Jongerenviering
Ps.Marcelo

zondag
10.00 uur
KleinKoor

22 april
Eucharistieviering
Pater G.Noom

Zaterdag
12.00 uur

28 april
Jongerenviering
Ps.Marcelo

Zondag
10.00 uur
Pauluskoor

29 april
Eucharistieviering
Pater G.Noom

Opgave van misintentie
uiterlijk 14 dagen vóór de
betreffende datum
schriftelijk via brievenbus in de
Nicolaaskerk
ofwel in brievenbus van
G. Leegwaterhof 38
1444 EW Purmerend
met vermelding van:
- voor wie wordt gebed
gevraagd
- op welke dag
- naam, adres en
Telefoonnummer
van de aanvrager
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Rooster verzorgings- en
Verpleegtehuizen
Vrijdag
14.30 uur
Zuidland

6 april
Schrift en Tafel
J.Noë RK

Donderdag
14.30 uur
Viervorst

12 april
Gebedsviering
mw.E.Kok Prot

Zaterdag
14 april
10.15 uur
Schrift en Tafel
Novawhere mw.I.Bijman RK
Donderdag
19 april
14.30 uur
Gebedsviering
J.v.Praaghuis Prot.
mw. M.IJspeert

Misintenties april 2018.
1 april
Han Heijenbrock
Kees Linschoten
Cees Bart en Wim van Leeuwen
Overleden familie Komen - Smal
Jos Eckes
Annie Cligge - van der Helder
Nel Wisse
Piet Koemeester
Huub Kaufmann
Wim Duijn
Tiny van Klink- Kooijman+
overleden familie
Nick van der Pouw
Nico de Berk
Rie Boots
8 april
Piet Begheijn
Lou van Bavel + zegen over de
gezinnen
Klaas en Marie Veerman- Blankendaal
en Annie
Veerman
Verder
nieuws
Nel Wisse

8 april
Theo van der Knaap- en
Tiny van der Knaap- Bakker
Johanna Keur - Hilverink
Nico de Berk
Rie Boots
Annie Cligge - van der Helder
15 april
Pastor Peter Bosma
Corrie Vos - Vos
Huub Kaufmann
Nico de Berk
Annie Cligge - van der Helder
22 april
Annie Cligge - van der Helder
Fons Mars en overleden Familie
Mars
Jetze Pieter Tolsma
Jan Groot en familie
29 april
Kees Linschoten
Huub Kaufmann
Han Heijenbrock
Overleden:
16 februari Nel Wisse, 101 jaar
oud, De Viervorst.
25 februari Nico de Berk,95 jaar
oud, De Viervorst.
25 februari Rie Boots, 93 jaar oud,
Z.O. Beemster.
8 maart Annie Cligge – van den
Helder, 98 jaar oud, Overwhere
Noord.
Dopeling:
15 maart: Adissa Michelle Tran
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WOL

WOL

WOL

Heeft u wol over en u weet er geen raad mee, bel u dan:
Fredy de Heer, 0299-425473, Prinsenhof 21
1442 BW Purmerend
Corry Nelis, 0299-430498, Lindestate 9.
Ook kunt het ook langs brengen op iedere dinsdagochtend in de
St. Nicolaaskerk in de binnenstad. Van uw overtollige wol wordt
babij- en kleuterkleding gemaakt evenals knuffels waarmee we de
kinderen een groot plezier doen. Ook wollen gebreide truien e.d. zijn
welkom, het moet gebreid spul zijn.
Kom help een kind aan een knuffel, zij zijn u dankbaar.

Katholieke Bond van Ouderen
Vrijdag 20 april a.s. houden wij onze Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering in `t Stamhuis Kerkstraat 11 – Purmerend
t/o Theater de Purmaryn . Aanvang 13.30 u. Zaal open om 13.00 u.
In deze vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording
afleggen over het boekjaar 2017. Tevens gaat het bestuur de
plannen kenbaar maken voor de verdere invulling van het
verenigingsjaar 2018.
Het is alweer 60 jaar geleden dat onze afdeling werd opgericht en
zullen dat dit jaar met enige luister gaan vieren,er wordt achter de
schermen hard aan gewerkt zoals u dat van ons gewend bent.
De grote opkomst op onze ledenbijeenkomsten zijn hier getuige van.
Suggesties van de kant van onze leden zijn altijd welkom.
Alle informaties betreffende de Algemene Ledenvergadering kunt u
terug vinden in “BIJ DE TIJD” alsook in de lila bijlage, welke hierbij is
ingesloten. Wij hopen,dat u in grote getale aanwezig zult zijn.
Vergeet vooral niet beide uitgaven van “BIJ DE TIJD” en jaarverslag
2017 mee te nemen, zodat u alles kunt volgen.
Deze middag zal worden afgesloten met onze gezellige en leuke
BINGO. Wij hebben weer onze best gedaan leuke prijzen in te kopen.
Natuurlijk, neemt u de buren/kennissen of familie/vrienden mee, om
die sfeer eens mee te maken bij onze KBO-afdeling.
W.van Groeningen.
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Obligatie OCP – stichting Bim Bam loting 2018
In 1994 heeft de stichting Bim Bam, ten behoeve van een Oecumenisch Kerkcentrum in de Purmer (de Doortocht) op verzoek van de
fondswervingscommissie O.C.P., 1.000 obligaties
uitgegeven.
De obligaties aan toonder hebben een waarde
van 100 gulden is gelijk aan € 45,38.
De obligatie worden in de periode 2014 tot en
met 2023 uitgeloot.
In het jaar van uitloting kunnen de obligaties
worden verzilverd door inzending van het originele obligatiestuk onder vermelding van uw
naam en bankrekening gegevens.
Voor de uitgelote obligaties van 2018 kunnen de stukken ingediend
worden bij:
Penningmeester stichting Bim Bam, Bisonstraat 64, 1448 WS
Purmerend.
Loting 2018:

1
12
16
37
45
50
60
61
80
83

85
97
113
126
128
130
156
158
165
170

204
220
225
229
234
244
260
261
296
302

307
317
369
402
423
441
445
446
468
469

476
482
486
497
498
500
517
532
533
537

548
550
557
564
585
594
595
597
605
606

610
637
652
657
665
687
689
700
705
717

732
736
766
771
794
796
805
808
816
824

827
845
862
867
869
887
890
899
902
925

936
951
954
964
965
966
975
978
979
982

11

Regio-DekenaatBisdom-Global Christianity

“Zevenmaal opnieuw geboren”Colet van
der Ven preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op
zondag 8 april 2018 om 11.00 uur in de Protestantse kerk te
Wognum.
Het jaarthema voor het seizoen 2017-2018 van de Westfriese
Ekklesia luidt: “Het ware, het goede en het schone”. In de
viering van 8 april a.s. zal Colet van der Ven in haar preek nader
ingaan op “Zevenmaal opnieuw geboren; opwekking uit de
doden; opnieuw beginnen.”
Colet van der Ven (1957) is freelance-journaliste. Tijdens en na haar
studie pedagogiek aan de Universiteit Utrecht werkte zij een aantal
jaren in de hulpverlening, onder andere in India en Haïti. In 1985
maakte ze de omslag naar de journalistiek. Zij werkte voor radio en
televisie bij de IKON, de VPRO, de VARA, de NCRV en de KRO en
maakte interviews en reportages voor onder andere Opzij, Trouw,
HP/De Tijd, NRC-Handelsblad, Het Parool, de Volkskrant,
Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Ze presenteerde twee
jaar het televisieprogramma Het Vermoeden en acht jaar het Radio
1-programma Casa Luna. Sinds januari 2015 presenteert zij het
IKON-programma De Nieuwe Wereld.
Daarnaast is zij gastpredikant in de Ekklesia Amsterdam en de
Dominicusgemeente, en voorzitter van On File, organisatie
voor gevluchte schrijvers en journalistenDe dienst begint om 11.00
uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te
Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de
maand. NB Deze maand is eenmalig voor de tweede zondag gekozen
i.v.m. de paasviering van het Vierkant op 1 april.)
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat
onder leiding van Alwies Cock en wordt begeleid op vleugel door Dick
Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in
gesprek te gaan. Wij hopen u op 8 april te ontmoeten. U bent van
harte welkom.
(En op dinsdag 10 april is er weer een leerhuisavond o.l.v. Alex van
Heusden). Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl
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KRUISWEG IN VOLENDAM
In de Veertigdagentijd en in het Paasweekend (t/m 2 april) kan in
Volendam de Kruisweg gewandeld worden langs veertien
Kruiswegstaties. Verspreid over het dorp staan 150 jaar oude schilderen uit de Sint Vincentiuskerk opgesteld, met erbij teksten ter
overweging. Startpunt is zorgcentrum Sint Nicolaashof; eindpunt Art
Hotel Spaander. De wandeling duurt ongeveer een tot anderhalf uur.
Onderweg zijn uitrustmogelijkheden. De route is rolstoelvriendelijk.
Bij de start, bij de VVV, bij de Kerken en bij het eindpunt is de
brochre met route gratis verkrijgbaar. De route gaat o.a. via Burg.
van Baarstraat, Sportlaan, Julianalaan, haven, Edammerweg,
Doolhof, Kerkepad naar Haven 15-19 (Art Hotel Spaander).

Van de redactie
De redactie wenst u zalig Pasen en hoopt op
respons nav de oproep voor Koorleden.
Een berichtje over de evaluatie van 600 jaar
parochie houdt u van ons tegoed.
U kunt uw mening over het vieren van
600 jaar parochie nog kwijt op papier in de
kerk of via internet.

Voorjaarsconcert met een hapje en een drankje
Op 15 april om 3 uur, geeft het Purmerends Gemengd Koor haar
voorjaarsconcert in De Nicolaaskerk. Onder leiding van Justina
Oosters zingen we romantische repertoire van Elgar, Goodall, Händel,
Haydn, Hensel, Purcell en Rossini met als thema de relatie van de
ziel met de natuur. Speciale rollen zijn weer weggelegd voor onze
soliste de sopraan Esther Rinsma en voor onze pianist Eric Noya.
Het viel in de 19e eeuw nog niet mee voor vrouwen om onder hun
eigen naam te publiceren. Fanny Hensel heeft noodgedwongen veel
van haar muziek gepubliceerd onder de naam van haar broer Felix
Mendelsohn. Het is daarom niet altijd even duidelijk wat van haar
hand is en wat van de hand van Felix. Maar Gartenlieder en 6 Lieder
heeft ze onder haar eigen naam geschreven. We eren haar
nalatenschap als koor met de liederen 1 Lockung en 5 Abendlich
schon Raucht der Wald uit Gartenlieder. Esther Rinsma zal Mailied uit
6 Lieder ten gehore brengen.
13

Edward Elgar is vertegenwoordigd met As Torrents in Summer,
waarin hij het opleven van de natuur na een regenbui vergelijkt met
het opleven van het hart door God’s genade. Maar we zingen ook 3
van zijn Songs from the Bavarian Highlands, geschreven naar
aanleiding van een vakantie in Beieren.
Gioachino Rossini zelf noemde zijn Petit Messe Solenelle, waaruit
wij Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei ten gehore brengen, spottend
‘een van mijn kleine zonden geschreven op mijn oude dag’.
In werkelijkheid is er niets kleins of zondigs aan dit werk, en het
verdient ten volle zijn grote populariteit. Helaas heeft hij zelf de
versie met solopartijen voor sopraan en alt nooit horen uitvoeren
omdat het aan het eind van de 19 e eeuw nog steeds niet was
toegestaan voor vrouwen om solo te zingen in de kerk.
Howard Goodall, de enige nog levende componist in deze serie, is
vooral bekend van zijn muziek voor beroemde, ook in Nederland
uitgezonden, tv series, zoals o.a. Red Dwarf, Black Adder, Mr Bean,
the Vicar of Dimbleby en Thin Blue Line. Maar hij heeft ook musicals
geschreven en prachtige koormuziek. Wij laten u tijdens dit concert
het weemoedige Lead Kindly Light uit Eternal Light, A Requiem horen.
Georg Friedrich Händel, en Henry Purcell zijn beiden exponenten
van de 17e eeuwse barok. Händel is vertegenwoordigd met And the
Glory of the Lord uit de Messiah. Van Purcell zingen we To the Hills
and the Vales uit Dido and Aeneas.
We beginnen dit concert met Die Jahreszeiten van Joseph Haydn en
daar sluiten we ook weer mee af. Dat doen we niet voor niets. Met
Juhe die Wein ist da nodigen we u uit voor een hapje en een drankje,
geserveerd door het Hoedje van de Koningin.
Kaarten verkrijgbaar, tegen een voorjaarsprijsje van €12,50 pp alles
inbegrepen, bij Het Hoedje van de Koningin, Vivant van Oostrom
Makadocentrum; Boekhandel Het Leesteken; Primavera Overwhere
en Primavera Weidevenne; of bij aanvang van het concert in de
Nicolaaskerk. Voor informatie en reservering kaarten 0299425610.
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Kom jij ook een keer naar de
Jongerenviering & Familieviering?
Elke zaterdag om 12:00 vindt de
Jongerenviering plaats (voor alle
leeftijden). Elke eerste zondag van de
maand om 12:00 vindt de
gezamenlijke Familieviering
(Jongeren- en Gezinsviering) plaatst.
Tijdens de viering prijzen we de Heer
door het zingen van moderne
lofliedjes, vinden er lezingen plaats en beleven we samen de
Eucharistie. Er is geen basiskennis vereist, want alle teksten worden
op de muur geprojecteerd. Er zijn inmiddels veel vaste bezoekers en
we zien graag nieuwe gezichten.
Op zondag 1 april is er i.v.m. Pasen geen Familieviering. U bent
uiteraard wel van harte welkom bij de Paasviering om 10:00.
Zie rooster.
Gebed
ik doe vaak stom ik doe vaak raar
dus wat ze zeggen is echt wel waar
ik ben niet leuk dat kan ik niet goed
ik weet gewoon niet hoe dat moet
hoe kan ik leren om me niet te vervelen
als ik nooit eens mee mag spelen?
als ze steeds zeggen jij bent zo raar
ga ik het geloven dan wórdt het nog waar
soms droom ik van een wonder:
iemand vindt mij bijzonder
dat maakt mij zo gelukkig en blij
dan wórd ik ook leuk want ik hoor erbij
ik weet niet wat bidden precies is
en misschien heb ik het helemaal mis
maar als U bestaat maak mijn droom dan waar
zo, dat was het… ik ben klaar.
(van een jongere)
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PUZZEL

zegen
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