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In deze nieuwsbrief o.a. een terugblik op de Eerste Heilige Communieviering en de
Vormselviering, informatie over de projecten van volgend jaar. Een verslag van
Quirinus over het bezoek aan het Moeder Teresa huis in Amsterdam, een oproep
aan alle tieners in de parochie en de datums voor de CAFE avonden in het najaar.

Voor aan- of afmeldingen
Stuur een email naar:
kerk.werk@live.nl

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.

Diensten en vieringen:
Zaterdag:
12:00 uur Jongeren- en
gezinsviering
Eerste zondag van de
maand:
12.00 uur Gezinsviering met
Jeugdkoor
Zondag:
10:00 uur H. Hoogmis
Eucharistieviering met het
Nicolaaskoor
Jeugdkoor:
Repetitie elke vrijdagavond
van 18.30-19.15 uur
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

Pastoraal woord van kapelaan Julius
Het is zomer. Het weer wordt mooier, de natuur groener, zomer is een tijd om er op
uit te trekken. Vaak gaan wij met vakantie in het buitenland of op ontdekkingsreis in
ons eigen land.
We hebben het nodig tot rust komen. Bijkomen van het afgelopen jaar. Ook
geestelijk hebben wij het nodig om tot rust te komen, om tot bezinning te komen.
In het Evangelie van Matteus hoofdstuk 9 vers 15 noemt Jezus zichzelf de
bruidegom. Hij zegt:” De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn
zolang de bruidegom bij hen is?” Wij als gelovigen mogen ons ook zien als een
vriend van de bruidegom. Iemand die uitgenodigd is op Zijn bruiloftfeest.
Deze en andere woorden van Jezus hebben binnen onze Katholieke traditie geleid
tot een hele mystieke beweging. Waarvan ik alleen Johannes van het Kruis even bij
name wil noemen. Het idee dat Jezus een bruidegom is, dan zijn wij dus de bruid.
Op geestelijke wijze mogen wij getrouwd zijn met Jezus. Wij mogen ieder van ons
afzonderlijk ons verbonden weten met Hem. Wij mogen ons aangesproken en
uitgenodigd voelen bij elk woord wat Jezus zegt in het Evangelie.
In die zin hebben wij eigenlijk nooit vakantie. Maar in onze tuinstoel, waar ter
wereld die ook staat, zijn wij nog steeds verbonden met Hem. Ik hoor van mensen
dat juist de vakantietijd een tijd is om iets uit de Bijbel te lezen waar je normaal
gesproken nooit tijd voor hebt, of eens een goed boek te lezen. Dat boek waar je
steeds maar weer geen tijd voor hebt door het jaar heen.
Zo kan vakantietijd juist geestelijk gezien een hele gezegende tijd
worden. Tijd voor onze belangrijkste relatie.
Thuiskomen en tot rust komen bij onze geestelijke
bruidegom. Jezus Christus.
Ik wens u allen een prettige vakantie.
Father Julius Elferink

H.H. Nicolaas- en Catharinakerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG PURMEREND

Eerste Heilige Communie Viering 2012
Tien communicanten mochten op zondag 15 april in de viering van 10:00 uur hun eerste heilige Communie
doen. Voor het eerst mochten zij de heilige Hostie, Jezus Zelf, ontvangen. Zij werden voorbereid in zes
lessen, vanaf zondag 11 december 2011, van 11.45 tot 13.15 u. Dit deden zij aan de hand van het
mooie projectboek van Samuel Advies: 'Gods Grootste Geschenk'.
Ook zijn zij een middag naar bedevaartsoord Heiloo geweest waarin zij uitleg kregen in de
fraaie Genadekapel, dichtbij de Bron met genezend water. In processie werd met kaarsjes en liedjes naar het
Mariabeeld in de tuin van het bedevaartsoord gelopen. In de EHCboom voor in onze Kerk waren portretfoto's
van de communicanten te zien. Zowel de kinderen als de ouders vonden het een heel mooie EHCviering.
Wij hopen hen vaak in de Kerk te ontmoeten, waar Jezus altijd op ieder van ons wacht, speciaal op de dag
van de Heer: zondag. Om zo Zijn liefde te geven, via het Woord van God (Bijbel), het Lichaam en Bloed van
Christus, de priester die in Naam van Jezus handelt, de geloofsgemeenschap, en dat alles in Gods Huis: de
Kerk.
Dit najaar zal de voorbereiding voor nieuwe communicanten weer starten. U leest hierover meer verderop in
deze Nieuwsbrief.
Greetje Snoek, namens de Werkgroep EHC

Vormselviering 2012
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie laten weten dat Mgr. Punt de Vormselviering in Purmerend zou
leiden. Vlak na het uitkomen van de nieuwsbrief kregen we bericht dat hij toch verhinderd was, en dat in zijn
plaats Mgr. Kuttschrutter de Vormselheer zou zijn op zondag 22 april.
De vormelingen werden dit jaar voorbereid op het ontvangen van het sacrament via een nieuwe methode,
Follow Me. Tijdens een van de lessen was ook zuster Elvira Maria aanwezig, zij legde aan de vormelingen uit
wat roeping precies betekent. Ook waren er twee uitstapjes voor de vormelingen georganiseerd: halverwege
de cursus was er een kapeldag in Heiloo en na de Vormselviering is een aantal vormelingen met hun ouders
een middag naar Moeder Teresa in Amsterdam geweest om eten uit te delen aan daklozen. Verderop in
deze nieuwsbrief is hierover een verslag van Quirinus te vinden.
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Op zaterdag 21 april waren alle elf kinderen met een of beide ouders in de Nicolaaskerk om 10.00 uur voor
de generale repetitie.Tot onze verrassing was Mgr. Kuttschrutter er ook al. Hij sprak op een leuke en
ontspannen manier met de vormelingen, en zorgde er zo voor dat een flink deel van de aanwezige zenuwen
verdwenen was op zondagochtend. Voor kapelaan Julius was het een goed weerzien, hij kent Mgr.
Kuttschrutter nog uit de tijd dat hij bij de Marine werkte.
Op zondag 22 april waren de kinderen op tijd aanwezig en kwamen ze met een rode bloem en hun
doopkaars de kerk in om 10.00 uur. Tijdens de viering leverden ze allemaal een bijdrage, in de vorm van het
voorlezen van een tekst of het rondgaan met een collectemand. Halverwege de viering werden de rode
bloemen bij het Maria altaar neergezet in een vaas.
Na afloop werd er een mooie groepsfoto gemaakt, die met alle foto's van de viering op een dvd staat die de
ouders van te voren hebben besteld. Een van de foto's zie je hieronder.
Christine Spelten, namens de Werkgroep Heilig Vormsel

Informatieavonden Communie- en Vormselproject 2013
Op donderdag 4 oktober 2012 om 19.30 uur organiseren we een informatie- en aanmeldingsavond voor het
Communieproject 'Gods Grootste Geschenk'.
Ouders van een kind dat komend schooljaar 8 jaar wordt of is, nodigen we van harte uit voor deze avond, die
plaatsvindt in de Gastvrouwenruimte van de Nicolaaskerk. De EHC viering vindt plaats op zondag 14 april
2013 om 10.00 uur in de Nicolaaskerk, m.m.v. ons eigen jeugdkoor. Met de Communicanten organiseren we
een kapeldag naar Heiloo, en we maken gezamenlijk Palmpasenstokken voor de Palmpasenviering, waarbij
de kinderen in processie de kerk in mogen lopen met hun Palmpasenstok.
Op donderdag 11 oktober 2012 om 19.30 uur organiseren we een informatie- en aanmeldingsavond voor het
Vormselproject 'Follow Me'.
Ouders van een kind dat komend schooljaar 11 wordt of is, of al iets ouder is, nodigen we van harte uit voor
deze avond, die eveneens plaatsvindt in de Gastvrouwenruimte van de Nicolaaskerk. De Vormselviering
vindt plaats op zondag 21 april 2013 om 10.00 uur in de Nicolaaskerk m.m.v. het Nicolaaskoor. Voor de
Vormelingen is er ook een kapeldag in Heiloo, tevens gaan we met hen een middag naar Moeder Teresa in
Amsterdam waar ze eten mogen uitdelen aan daklozen.
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Iets oudere kinderen die nog geen Eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen dit in overleg met
Kapelaan Julius combineren met het Vormselproject. Meer informatie opvragen en alvast aanmelden voor
beide projecten is mogelijk via kerk.werk@live.nl

Bezoek aan Moeder Teresa huis in Amsterdam
Op zondag 20 mei brachten een aantal vormelingen, hun ouders en
begeleidsters van het vormselproject een bezoek aan het moeder Teresa
huis in Amsterdam. In dit huis kunnen daklozen terecht voor een gratis
warme maaltijd.
Hieronder een verslag van Quirinus:
Ik vond het een leuk en leerzaam uitje. We begonnen met een mis. In de
mis gingen we de rozenkrans bidden. Wat me opviel was dat er heel veel
grote Maria beelden waren.
Na de mis gingen we eten uitdelen aan daklozen. Sommigen waren echt
heel dankbaar, één meneer zei zelfs "dankjewel, je bent mijn vriend". Maar
het rook wel een beetje. Er waren 5 zusters in dit Moeder Teresa huis. In de
hele wereld zijn er ongeveer 5.000 zusters.

Jongerenviering
Elke zaterdag om 12:00 uur wordt er in de Mariakapel een Jongerenviering gehouden. Deze viering is gericht
op jongeren, maar iedereen die zich jong voelt, is van harte welkom bij deze Eucharistieviering. Er wordt
gebruikt gemaakt van een beamer om de misteksten te projecteren en er worden moderne lofprijzingsliederen gezongen in het Nederlands of Engels.
Een aantal jongeren is tijdens deze viering ook als vrijwilliger actief, bijvoorbeeld bij het bedienen van de
beamer, het voorlezen van de lezingen of rondgaan met de collecte. Na de viering is er de mogelijkheid om
nog even gezellig met elkaar na te praten. Hier wordt volop gebruik van gemaakt en inmiddels is er een
hechte groep ontstaan. Iedereen is van harte welkom om een keer te komen kijken.
In verband met de vakantie van Kapelaan Julius gaat de Jongerenviering op zaterdag 21 juli en zaterdag 28
juli niet door. De eerstvolgende Jongerenviering vindt plaats op zaterdag 4 augustus om 12:00 uur.

Gezinviering met Jeugdkoor
De maandelijkse Gezinsviering is een Eucharistieviering speciaal voor gezinnen met (jonge) kinderen. Ook
tijdens de vakantieperiode gaat de Gezinsviering gewoon door. De eerstvolgende Gezinsvieringen worden
gehouden op zondag 5 augustus, zondag 2 september en zondag 7 oktober.
Na het openingslied is er voor de kinderen de mogelijkheid om naar de kinderclub te gaan. Ze mogen ook bij
hun ouders in de kerk blijven en samen de Eucharistieviering bijwonen. Aan het einde komen alle kinderen
en ouders weer bij elkaar om gezamenlijk het slotlied te zingen. Ook na afloop van deze viering is er de
mogelijkheid om nog even met elkaar na te praten.
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Het Jeugdkoor van de Nicolaaskerk
Tijdens de maandelijkse Gezinsviering zingt het jeugdkoor van de Nicolaaskerk. Dit koor is 2010 opgericht en
staat onder leiding van dirigente Barbara Dogger. Het koor bestaat uit een aantal enthousiaste leden, die op
vrijdagavond bij elkaar komen om te repeteren.
Behalve tijdens de Gezinsviering zingt het jeugdkoor ook tijdens de
kerstviering op kerstavond en de Eerste Heilige Communieviering in het
voorjaar.
Het koor kan nog steeds meer leden gebruiken. Elke vrijdagavond wordt
er van 18:30 uur tot 19:15 uur in de Nicolaaskerk gerepeteerd. Vind je
het leuk om te zingen? Kom dan gerust een keer kijken bij de repetitie.
Voor de ouders staat tijdens de repetitie de koffie klaar in de
gastvrouwenruimte.
Voor meer informatie of aanmelding: Barbara Dogger, barbaradogger@gmail.com, tel 06-24977422

Nieuw! Tienergroep in de Nicolaaskerk
Oproep aan alle jongeren vanaf 11 jaar:
We zijn van plan om een ad hoc tienergroep in onze Nicolaaskerk op te richten en willen hiermee elke eerste
zondag van de maand van 13.00-14.00 uur bij elkaar komen.
We starten op zondag 2 september 2012 om 13.00 uur, in de H. Catharinazaal (boven) van onze Kerk op de
Kaasmarkt. Kapelaan Julius, Greetje Snoek en Christine Spelten begeleiden de tienergroep. We komen na
september bij elkaar in oktober en november 2012, en in januari, februari en maart 2013. Daarna zijn we druk
bezig met de EHC viering en de Vormselviering, en de extra vieringen rond Pasen.
Wel zullen we in het voorjaar uitstapjes plannen, bijvoorbeeld naar Moeder Teresa, de Kapeldag in Heiloo, en
naar het Missiehuis Aaf Beers in Volendam.
We zullen iedere bijeenkomst starten met een Bijbelverhaal. Als je een Bijbel hebt, neem die dan mee, maar
zonder Bijbel kun je ook meedoen.
Lijkt het je leuk om op zondag 2 september mee te doen?
Stuur dan alvast een mail naar kerk.werk@live.nl. Alle jongeren vanaf 11 jaar zijn van harte welkom!

CAFE avonden
Donderdagavond 13 september 2012 om 19.30 uur starten wij in de Nicolaaskerk weer met een CAFE
cursus. CAFE staat voor Catholic Faith Exploration. We komen in totaal zes avonden bij elkaar, waarin een
aantal dingen centraal staan.
We kijken eerst samen naar een film. Daarna volgt een bekertje koffie of thee en een ongedwongen
nagesprek. Voel je niet gedwongen om iets te zeggen, maar er is wel een sfeer waarin je je vragen
gemakkelijk kunt stellen en eventueel in gesprek kunt raken met andere deelnemers over jouw ervaringen.
Geloof is altijd een zoektocht en de afgelopen jaren is gebleken dat het heel prettig is om met anderen over
je geloof te praten.
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De cursus is geschikt voor mensen die gedoopt willen worden, maar ook voor de mensen die al een paar jaar
meedraaien. De avonden beginnen om 19:30 uur: je kunt het beste aanbellen bij de achterdeur, de bel zit
onder het huisnummer 15.
De vervolgavonden zijn: 27 september, 18 oktober, 1 november, 15 november en 29 november.
Voor vragen kunt u mij bellen vanaf 4 augustus:
Father Julius, tel 0628524091.

Vrijwilligers gevraagd
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Als u wat tijd over heeft, en bij het kinderwerk, de Actie Kerkbalans, de
huishouding of als gastheer of -vrouw zou willen werken, dan kunt u mailen naar kerk.werk@live.nl. Er zijn
grote en kleine klussen, voor iedereen is er wel iets passends te vinden!

Nicolaaskoor
Het Nicolaaskoor kan, net als het Jeugdkoor, altijd nieuwe leden gebruiken. Het Nicolaaskoor repeteert op
woensdagavond vanaf 19:30 uur in het Stamhuis en zingt ongeveer drie keer per maand tijdens de
Eucharistieviering op zondagochtend. Een groot aantal leden zet zich ook in bij uitvaarten en huwelijken.
Op zaterdag 11 augustus om 14:00 uur geeft het Nicolaaskoor een concert met Marialiederen ter
gelegenheid van Maria ten Hemelopneming.
Wilt u lid worden of meer informatie? Geef u dan op bij dscharn@hetnet.nl of kom een keer langs bij de
repetitie.

Dienstrooster Nicolaaskerk
Het rooster van de diensten in de Nicolaaskerk kunt u vinden op onze website:
www.rkparochiepurmerend.nl, selecteer dan: Nicolaaskerk
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