Kapelaan Elferink Email
De eerste Kapelaan Elferink E-mail nieuwsbrief!

Colofon:
Isabel M.A. van Diepen
06 - 22 11 72 43 of via email:
RedactieElferink@live.nl

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar met de kracht van de Heilige Geest
is het dan toch zover gekomen. De eerste editie van de “Elferink E-Mail”.

Jaargang 1, nummer 1
Februari 2010
Voor aan- of afmeldingen
Stuur een email naar:
RedactieElferink@live.nl

Diensten en vieringen:

Pastoraal woord van Kapelaan Julius Elferink
Een nieuw jaar, een nieuwe digitale nieuwsbrief.
Vanaf het begin van mijn aanwezigheid in de H.Nicolaaskerk heb ik mij ingezet om
de parochie op te bouwen. Ik wens dat deze nieuwe mailkrant daarbij een goed
hulpmiddel is.

Zaterdag:
12:00 Jongeren- en
gezinsviering met live muziek

Zondag:
10:00 H. Hoogmis
Eucharistieviering met het
Nicolaaskoor
Maria kapel is geopend op:
dinsdag
09:00-12:00 uur
woensdag
09:00-15:00 uur

Contactgegevens
Kapelaan Julius Elferink
06 - 28 52 40 91 of via email:
fatherjulius@live.nl

Het secretariaat van
Kapelaan Elferink Is
bereikbaar via email:
Nicolaaskerk@live.nl
Parochiewebsite:
www.rkparochiepurmerend.nl
selecteer dan: Nicolaaskerk

Zoals u allen weet is mijn taak in de H.Nicolaaskerk Liturgie en Catechese.
Hierbij gaat het in de eerste plaats om de eer van God, en tegelijkertijd om het bij
elkaar brengen van mensen om werkelijk samen zijn lichaam te zijn in Purmerend.
Het is de bedoeling om in deze nieuwsbrief niet alleen gewone informatie uit te
wisselen, zoals wat gebeurt er en wanneer, maar ook ervaringen.
Ik zal hiermee beginnen door iets te schrijven over ons dagje uit naar de Ark van
Noach in Zaandam. Ik hoop dat na mij anderen een stukje willen schrijven over een
Caféavond of over de Kinderwoorddienst, zodat wij elkaars geloof en ervaringen
delen en er rijker door worden.
Ik wens u allen veel leesplezier.
Father Julius Elferink

De Ark van Noach
Het is inmiddels een goede gewoonte geworden om eens per jaar met de
misdienaars op pad te gaan. Hans Schuckmann heeft voor hen een uitje naar
Zaandam geregeld, waar de Ark van Noach in december lag. Ook de kinderen van
de eerste communiegroep sloten zich bij de groep aan. Uiteindelijk stonden wij op
zaterdagmorgen met een flinke groep van wel 25 kinderen bij Albert Heijn om met
behulp van ouders af te reizen naar Zaandam. Ons doel was zoals gezegd de Ark
van Noch. De Ark is gebouwd om kinderen weer in contact te brengen met de
Bijbel. Niet alleen de gebeurtenissen rond Noach zijn uitgebeeld
maar ook is in het ruim van het schip een korte samenvatting
van de hele bijbelse geschiedenis te vinden. Samen met een
groepje ging ik aan de wandel. Aan de hand van een door
Isabel verstrekte vragenlijst kwamen wij heel wat te weet
over Abraham, Jozef, en de storm op het meer. Het
leukste was volgens mij dat je de storm op het meer
kon nabootsen. Kinderen mochten een ton vullen met
water en dat
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vervolgens door een kanaal gieten zodat een eenvoudig speelgoedbootje wild over de golven werd
weggespoeld. Ik vond dit een mooi beeld van hoe het soms kan voelen in het leven. Alsof alles te veel wordt.
Alsof wij weggespoeld worden. Het bootje van ons leven danst dan wild op de golven. Juist zoals bij
Abraham, juist zoals bij Jozef. Maar wat wij ook mee mogen nemen van deze grote Gods mannen en vrouwen uit het Oude en Nieuwe testament is, dat er één altijd groter is. Eén die het altijd beter weet en dat
is God, onze hemelse Vader. Hij weet beter dan wijzelf wat wij nodig hebben en wanneer. Als wij alleen maar
golven zien, dan ziet Hij ons allang weer veilig aan de wal staan. Ik hoop dat wij dit allemaal mogen ervaren
in ons leven. God bestaat echt en Hij houdt ons vast. Zoals Hij Noach heeft vastgehouden tijdens die grote
vloed, zo houdt Hij ons vast. Met deze rustgevende gedachten ging ik weer huiswaarts.
Father Julius Elferink

Communie- en Vormselprojecten zijn van start gegaan.
De kinderen zijn dit jaar begonnen met de voorbereidingen van het 1e Heilige Communie- en het Heilig
Vormselproject.
De viering van de eerste Heilige Communie is op zondag 30 mei 2010 om 10:00 uur. Op palmzondag 28
maart 2010 zullen zij zich voor de parochie presenteren tijdens de viering van 10:00 uur.
De viering van het Heilig Vormsel is zondag 16 mei 2010 om 10:00 uur.

Vrijwilligers gevraagd!
In de Nicolaaskerk is nog plaats voor vrijwilligers.
Het gaat vaak om slechts enkele uurtjes per week.
Bijvoorbeeld als gastvrouw/gastheer, of bij de Kinderwoorddienst.
Ook bij diverse projecten, zoals het Communie- en Vormselproject, het kerstspel en de uitstapjes met de
kinderen, hebben wij helpende handen nodig.
Heeft u interesse? Neemt u dan svp contact op met Father Julius Elferink: fatherjulius@live.nl
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Dienstrooster februari /maart/april 2010
Zondag 28 februari 2010 (2e zondag van de Veertigdagentijd)
10:00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan Elferink met het Nicolaaskoor

Zaterdag 6 maart 2010
12:00 uur

Jongeren / gezinsviering

Kapelaan Elferink

Zondag 7 maart 2010 (3e zondag van de Veertigdagentijd)
10:00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan Elferink met het Nicolaaskoor

Zaterdag 13 maart 2010
12:00 uur

Jongeren / gezinsviering

Kapelaan Elferink

Zondag 14 maart 2010 (4e zondag van de Veertigdagentijd)
10:00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan Elferink met het Nicolaaskoor

Zaterdag 20 maart 2010
12:00 uur

Jongeren / gezinsviering

Kapelaan Elferink

Zondag 21 maart 2010
10:00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan Elferink

Zaterdag 27 maart 2010
12:00 uur

Jongeren / gezinsviering

Kapelaan Elferink

Zondag 28 maart 2010 (let op: de zomertijd gaat in om 02.00 uur)
10:00 uur

Palmzondag

Kapelaan Elferink met het Nicolaaskoor

Donderdag 1 april 2010
19:30 uur

Witte Donderdag

Kapelaan Elferink met het Nicolaaskoor

15:00 uur

Kruisweg

met de Filipijnse Gemeenschap

19:30 uur

Goede Vrijdag

Kapelaan Elferink met het Nicolaaskoor

Vrijdag 2 april 2010

Zaterdag 3 april 2010
Let op: de Jongeren/gezinsviering vervalt.
21:00 uur

Paaswake

Kapelaan Elferink
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