
 

HH. Nicolaas- & Catharinakerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG  PURMEREND 

 

Kapelaan Elferink Email 
 

 
 

De vierde Kapelaan Elferink E-mail nieuwsbrief!  
 
We hopen dat u de vorige digitale nieuwsbrieven ontvangen en gelezen heeft. 
Wilt u een eerdere uitgave van de digitale nieuwsbrief opvragen, stuur dan svp een 
mail naar kerk.werk@live.nl. o.v.v. het nummer van de nieuwsbrief. 
 

 

Pastoraal woord van Kapelaan Julius Elferink  
 
In de Bijbel lezen we heel vaak verhalen die gaan over verantwoording afleggen. 
Jezus zelf is degene die deze verhalen vertelt, zij heten parabels. Verhalen uit het 
leven gegrepen om een heel belangrijk thema aan te snijden: hoe gaan wij met 
onze tijd om, onze inzet, ons geld? 
 
Een van die parabels is die van de onrechtvaardige rentmeester. (Lucas hoofdstuk 
16 vers 1 t/m 13). Kort samengevat gaat het hierom:  
een rentmeester (accountant) wordt ontslagen, maar hij heeft nog even de tijd om 
actie te ondernemen. Hij roept alle schuldeisers van zijn baas bijeen en geeft ze de 
kans om hun schuld te verminderen. Tot onze verbazing prijst Jezus aan het eind 
van de parabel dit illegale gedrag!  
 
Natuurlijk is het niet het gesjoemel en de verkwisting die Jezus ons onder de 
aandacht brengt, maar wel zijn handigheid.  
Want toen alle kansen wegsmolten en hij dreigde volkomen aan lager wal te raken 
heeft hij zijn talenten gebruikt om vrienden te maken.  
 
Vaak is het zo dat wij hulp van buitenaf verwachten of liever nog in gebed hulp van 
boven. Niet vaak zien wij onze eigen talenten, onze eigen inzet, die ook heel erg 
nodig zijn. Niet alleen voor een rechtvaardige samenleving of een vreedzame 
buurt. Maar juist ook in onze kerk zijn mensen nodig met tijd, mensen die iets 
kunnen, mensen die zich in willen zetten om een dienst te verrichten, om de ander 
te steunen, om de ander verder te helpen. Dat wij, nu het nieuwe werkjaar 
begonnen is en allerlei groepen weer worden opgestart, mogen ontdekken wat 
onze plaats is in onze geloofsgemeenschap hier in Purmerend. 
 
Gods Zegen 
Julius Elferink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon:  
 
Christine Spelten 
via email:  
kerk.werk@live.nl 
 
Jaargang 1, nummer 4  
Oktober 2010 
 
Voor aan- of afmeldingen 
Stuur een email naar: 
kerk.werk@live.nl 
 
Diensten en vieringen:  
 
Zaterdag:  
12:00 Jongeren- en 
gezinsviering  
 
Zondag:  
10:00 H. Hoogmis 
Eucharistieviering met het 
Nicolaaskoor  
 
Contactgegevens  
Kapelaan Julius Elferink  
06 - 28 52 40 91 of via email: 
fatherjulius@live.nl 
 
Het secretariaat van 
Kapelaan Julius  Elferink Is 
bereikbaar via email: 
kerk.werk@live.nl 
 
Parochiewebsite: 
www.rkparochiepurmerend.nl 
selecteer dan: Nicolaaskerk 
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Caféavonden in de Nicolaaskerk. 
 
Onder de naam CAFE komen wij dit najaar vijf keer bij elkaar in de Nicolaaskerk. Er zijn nog twee 
bijeenkomsten, op 18 november en op 2 december. Op deze data komen we om 19.30 uur bijeen in de 
Catharinazaal. Wij bespreken net als vorig jaar de Cathechismus van de Katholieke Kerk. Dit doen wij door 
gewoon een stukje te lezen en daarna kunnen er spontaan vragen gesteld worden. Deze avonden zijn 
bijzonder geschikt voor degenen die zich voorbereiden op de volwassenendoop of voor degenen die al 
gedoopt zijn. Natuurlijk ben je altijd welkom als je niet tot een van deze groepen behoort. Het gaat er ook om 
op deze avonden gewoon een stuk kerkgemeenschap te beleven en elkaar een keer extra te ontmoeten 
buiten de gewone vieringen om. Een veilige plaats waar je terecht kunt met je vragen. 
 
De bekende dvd’s met de serie Café zullen begin volgend jaar vertoond worden, daar was dit jaar helaas 
geen ruimte meer voor in de agenda. 
 
Tot ziens op de avonden 
Father Julius Elferink 
 
 

Informatie Communie- en Vormselproject in de Nicolaaskerk 
 
Op donderdag 4 november 2010 organiseren we in de Nicolaaskerk een informatieavond voor ouders die 
hun kind op willen geven voor het Communieproject. 
De avond start om 19.30 uur in de Gastvrouwenruimte van de Nicolaaskerk. 
 
Op donderdag 25 november 2010 organiseren we in de Nicolaaskerk een informatieavond voor ouders die 
hun kind op willen geven voor het Vormselproject. 
De avond start om 19.30 uur in de Gastvrouwenruimte van de Nicolaaskerk. 
 
Father Julius Elferink 
 

 
Nieuwe kinderclub in de Nicolaaskerk 

 
Iedere eerste zondag van de maand van 11.30-12.30 uur hebben we in de Nicolaaskerk een leuke nieuwe 
kinderclub. De ouders van de kinderen die naar de club gaan, kunnen om 11.45 uur een gezinsviering 
bijwonen in de Mariakapel. 
In 2010 zal er een kinderclub zijn op 7 november en 5 december. 
 
Father Julius Elferink 
 

  

Vrijwilligers gevraagd 
 
We zijn op zoek naar veel vrijwilligers. 
Als u wat tijd over heeft, en bij het kinderwerk, op kantoor of als gastvrouw zou willen werken, dan kunt u 
mailen naar kerk.werk@live.nl 
 
Het Nicolaaskoor zoekt nieuwe leden. 
Kunt u zingen, geef u dan op bij dscharn@hetnet.nl  
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Dienstrooster november en december 2010  

 
Dinsdag   2 november 2010 
 
19:30 uur  Allerzielen    Kapelaan Julius Elferink en diaken Jack Noe met  
        het Nicolaaskoor 
Zaterdag   6 november 2010 
 

12.00 uur  Jongeren- en gezinsviering  Kapelaan Julius Elferink  
 
Zondag   7 november 2010    
 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink met het Nicolaaskoor 
11.30 uur   Kinderclub  
11.45 uur  Gezinsviering voor de ouders van de kinderen die naar de kinderclub gaan 
 
Zaterdag   13 november 2010 
 

12.00 uur  Jongeren- en gezinsviering  Kapelaan Julius Elferink  
 
Zondag   14 november 2010 
 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink  
 
Zaterdag   20 november 2010 
 

12.00 uur  Jongeren- en gezinsviering  Kapelaan Julius Elferink 
 
Zondag   21 november 2010 
 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink met het Nicolaaskoor 
 
Zaterdag   27 november 2010 
 
12.00 uur  Jongeren- en gezinsviering  Kapelaan Julius Elferink  
 
Zondag   28 november 2010 
 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink met het Nicolaaskoor 
 
Zaterdag   4 december 2010 
 
12.00 uur  Jongeren- en gezinsviering  Kapelaan Julius Elferink  
 
Zondag   5 december 2010 
 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink 
11.30 uur   Kinderclub  
11.45 uur  Gezinsviering voor de ouders van de kinderen die naar de kinderclub gaan 
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Zaterdag   11 december 2010 
 
12.00 uur  Jongeren- en gezinsviering  Kapelaan Julius Elferink  
 
Zondag   12 december 2010 
 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink met het Nicolaaskoor 
 
Zaterdag   18 december 2010 
 
12.00 uur  Jongeren- en gezinsviering  Kapelaan Julius Elferink  
 
Zondag   19 december 2010 
 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink met het Nicolaaskoor 
 
Vrijdag   24 december 2010 
 
19.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink  
21.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink en diaken Jack Noe met  
           het Nicolaaskoor 
23.15 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink en diaken Jack Noe  
 
Zaterdag   25 december 2010 
 
10.00 uur  Eucharistieviering   Kapelaan Julius Elferink 
 
Zondag   26 december 2010 
 
Geen viering in de Nicolaaskerk! 
 
 
 
 
 


