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Zondag 24 november 2019 zal pastor Paul Vlaar voorgaan in de liturgie. 

Ooit wereldberoemd geworden door de zogenaamde ‘oranjemis’. 

Inmiddels is hij aalmoezenier bij de marine en assisteert in de weekeinde in den lande.  

Hij heeft ook een boekje uitgebracht met een bundeling van korte teksten en verhalen van wat 

je onderweg meemaakt met mensen.  

Over zijn ervaringen in de ‘West’ heeft hij verhalen geschreven die gebundeld zijn in een 

boek. Verhalen waarin naast humor ook steeds een bemoedigende boodschap doorklinkt. 

Ieder verhaal loopt uit op een korte zegen-spreuk. Vandaar de titel ‘Tel je zegeningen’. Het 

boek kost 9,95 Euro. De opbrengst van het boek is voor de Stichting ‘Vrienden van het 

Sportcentrum San Nicolas’. In deze stad en haar directe omgeving woont het minder 

welvarende deel van Aruba. Onder hen zijn veel kinderen en jongeren. Velen van hen hebben 

na schooltijd niets te doen. Ze zitten thuis of hangen rond op straat. Na afloop van de viering 

is het boek te verkrijgen. Met een handtekening van de schrijver natuurlijk. 

 

De lichtjesavond op de begraafplaats was zo geslaagd dat er weer en weder dienende op 

vrijdag 6 november 2020 een vervolg op komt.  

We sparen daarvoor kleine en grote glazen potjes van ‘Hak’ formaat. 

Inleveren in de kratten op de boekjesschappen. 

 

Leonard Cohen popdienst in de Grote Kerk van Westzaan 

De popdienst van dit jaar wordt een Leonard Cohen dienst. Wie kent niet zijn bekendste 

nummer ‘Hallelujah’? Het is bekend bij jong en oud, en bij binnen- en buitenkerkelijk. Het 

wordt ook in kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten volop gezongen dan wel beluisterd. Maar 

… wie begrijpt eigenlijk waar het lied over gaat? In het lied zitten verwijzingen naar het 

verhaal van ‘David en Bathseba’ en van ‘Simson en Delila’. Wat heeft dat te betekenen? 

Kortom: voer voor een popdienst! Op zoek naar de diepere betekenis achter het lied. Het 

thema van de dienst is: ‘Gebroken, maar niet stuk’ naar aanleiding van die beroemde zin uit 

het lied Anthem “In alles zit een barst; maar zo komt het licht binnen”.  

Het wordt dit jaar een ingetogen dienst, waarin de solozanger Martijn van Kogelenberg de 

liederen van Cohen zal vertolken. Net als Cohen heeft hij een prachtige warm stem waarmee 

hij je van de sokken blaast. De toegang tot de dienst is gratis. Wel is er een collecte voor de 

kerk en voor een opvanghuis van het Leger des Heils in Zaandam voor dak- en thuisloze 

jongeren tussen de 18 en 23 jaar.  

Zondag 17 november 2019 17 uur in de  Grote Kerk van Westzaan,  

Aanvang voorprogramma: 16.30 uur (deur open: 16.00 uur)  
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Donderdag 7 november 2019 is Carel van Laar onverwacht overleden op 74 jarige leeftijd. Hij 

is vele jaren leerkracht in het katholiek basisonderwijs geweest. Voor onze parochie was hij 

ook Rotsbezorger en betrokken parochiaan. We zullen hem dit weekend gedenken in de 

liturgie. Hij woonde aan de Kleine Beer. 

 

Zondag 10 november is overleden Ied Franken – Engel, zij woonde aan de Dr. Bonstraat en 

werd 84 jaar. Haar uitvaart was vrijdag 15 november waarna zij is begraven aan de Eikenlaan. 

 

 

AGENDA 

 Dinsdag, Ontmoetingsruimte, 13.00-16.00 uur, de Zonnebloem 

 Dinsdag, Ontmoetingsruimte, 18.00 uur Herdenkingsavond Hospice 

 Woensdag, Ontmoetingsruimte, Koffie inloop 

 Donderdag, 19.00 uur Rouw- en Trouwkoor 

 Vrijdag, 15:30 uur Woord- en Communie viering in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 19:00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pater G. Noom 

 Zondag, 10:00 uur Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 
Voorganger: Pastor P. Vlaar 

 

De collecte vorig weekend was € 242,70 

Voor de Willibrorduszondag  €140,52. 

 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 


