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Omzien naar de Ander is het thema dat ons dit komende werkjaar zal 

begeleiden. De aandacht mag worden gelegd op de mens naast ons. 

Op het logo dat we in de Zaanse parochies gebruiken staan twee 

personen die elkaar aankijken met twee handen op elkaars schouders. 

We hebben met elkaar van doen. We kunnen niet zonder elkaar.  

Op verschillende niveaus zullen we daar mee aan de slag gaan.  

Er is de zorg om elkaar, in de dagelijkse momenten, het leven van 

iedere dag, waar zich zo veel afspeelt aan lief en leed. We leven in een 

samenleving waarin de individualisering steeds meer toeneemt.  

Als kerken kunnen we met elkaar verbinding maken. Plaatsen van 

ontmoeting creëren. Het is je ogen, je oren en hart openhouden naar 

mensen om je heen.  Op het niveau van parochies gaat er in het 

komende jaar het een en ander gebeuren: gemeenschappen die het door 

de krimp het steeds moeilijker krijgen. We kunnen dan de andere kant 

opkijken, maar omzien naar de andere kan ook betekenen wat we voor 

elkaar als parochies kunnen betekenen. Niet door te zeggen:  

‘Bij ons zijn ze van harte welkom’.  Maar door te zeggen: ‘wat kunnen 

wij voor jullie betekenen, zodat jullie ook kerk kunnen blijven’. 

We laten ons daarbij inspireren door onze voorganger en leidsman. 

Jezus die door zijn wijze van zien en luisteren zoveel mensen naar zich 

toe heeft gehaald, heeft laten voelen. Jij bent van betekenis. 

Ik zie jou staan. En als gelovige mensen vertrouwen we er op dat de 

Ander, dat God ook omziet naar ons. 
Een jaarthema om zeker het jaar mee door te komen. 
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Behalve het logo is er ook het schilderij dat onze parochiaan Simon 

Goedhart heeft gemaakt en waar verschillende gezichten en ogen ons 

aanzien. Dat deze gezichten ons mogen raken, zodat wij ook met open 

ogen om ons heen durven zien.  

 

In de afgelopen weken zijn er heel wat activiteiten geweest.  

De Parkdienst kon gelukkig buiten worden gehouden, na de vele regen 

die er in de dagen daarvoor was gevallen. 

De braderie mocht zich verheugen op het bezoek van de zon, en velen 

gingen met de wereldbol op de foto. 

 

Maandag 17 september is overleden Henk Nielen, hij woonde aan de 

Fred Waltonlaan  en werd 84 jaar. Zijn uitvaart was zaterdag 22 

september waarna hij is begraven aan de Eikelaan. 

 

Woensdag 19 september is overleden Marie van Ingen – Elshuis, zij 

woonde heel lang op het Weiver en de laatste tijd in Rosariumhorst 

en werd 99 jaar en 6 maanden. Ze keek uit naar haar 100e Haar 

uitvaart is dinsdag 25 september om 12.30 uur waarna zij wordt 

begraven aan de Eikelaan. 

 

AGENDA 

 

 Donderdag, 19.00 uur repetitie Rouw- en trouwkoor 

 Vrijdag, 15:30 uur Startviering in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 19:00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia  
Voorganger: Pater Noom 

 Zondag, 10:00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor J. Stam 

 

Zaterdag 13 oktober is er een vrijwilligers dag in de kerk van Heiloo. 

Informatiefolders liggen achter in de kerk op de schappen.  

 

De collecte vorig weekend was € 345,90 

Voor de Vredesweek € 108,30.  

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 


