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Voor alle behandelingen:
wassen en föhnen
knippen en plukken
ontklitten en ontwollen
scheren en borstelen
nagels en oren
www.tsmitje.nl

info@tsmitje.nl

Volkersweg 43 1684 NW Zwaagdijk
Gediplomeerd trimster

06-40103476

Belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen
Alarmnummer Ambulance-Brandweer-Politie
Politie
Centrale Huisartsenpost
Dijklander Ziekenhuis [Westfries Gasthuis]
Gemeentehuis
Meldingen richting gemeente
Of www.medemblik.nl
Of via Fixi-app op uw smartphone.
Maatschappelijk werk/wmo: wijkteam-oost
Huisvuil en Ongedierte bestrijding HVC
[email : klantenservice@hvcgroep.nl]
St.Jozef Parochie: Mevr. J.Boon-Neefjes
St. Jozef School: Mevr. J. Schooneman
Dorpsraad Zwaagdijk-Oost: Dhr. P. Dekker
Plaats van de AED’s :
In het MFA [binnen]
Bij de voetbal [buiten]
Gezinshuis Zwaagdijk, Zwaagdijk 132a [buiten]
J. Schipper, De Gracht 23, Zwaagdijk
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112
0900 88 44
0229 297 800
0229 257 257
0229 856 000
0229 856 000
0229 856 000 [toets1]
0800 0700
0228 58 3162
0228 58 1424
0612 997 986
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Oplage per week 350		
Zwaagdijk-Oost 24-12-2020 48e jaargang no 2457

		

De Schakel

medew: Janet Langedijk, Lida op den Kelder,
Els Smit, Aartje Sierkstra,
Kopij voor dinsdagavond 20.00 uur inleveren
via e-mail: schakelzwaagdijk@dorpsblad.nl
of in de brievenbus Zwaagdijk 30 (redactieadres)
redactieadres:
Zwaagdijk 30, 1683 NJ Zwaagdijk, tel. 0228-58 1317 of
Zwaagdijk 26, 1683 NJ Zwaagdijk, tel. 0228-58 3395
penningmeester: P. Aker, schakelzwaagdijk@ziggo.nl
ledenadministratie: A. Sierkstra, Zwaagdijk 180, tel. 58 3976
bankrelatie: Rabobank WFO, rek. nr.: NL25 RABO 0160 6026 02

Aflopende agenda
27 december
17 januari
19 januari
07 februari
16 februari
16 maart

Stiltedag Huis van bewustwording
Stiltemiddag Huis van bewustwording
Dinsdag oud papier, RKVV
Stiltemiddag Huis van bewustwording
Dinsdag oud papier, RKVV
Dinsdag oud papier, RKVV

De laatste Schakel van dit jaar.
Deze schakel; nummer 2457 zal de laatste schakel zijn van 2020.
In 2021 zal de eerste schakel verschijn op vrijdag 8 januari. In verband
met de lock down maken we daar een online versie van.
De eerste papieren Schakel bij u in de bus zal De Schakel van
15 januari zijn.
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Parochie Sint Jozef Zwaagdijk-Oost
Mevrouw T. Immen-Bruinsma,
Bereikbaar via:
tel.: 0229 57 3020 - bgg.: 06 3020 6773.
Opgave vieringen en intenties:
Ans Bakker
Zwaagdijk 131
1681 NC Zwaagdijk-Oost
Tel.: 0228-584272
Bij geen gehoor: 06-40477220
E-mail: a.karsten.bakker@quicknet.nl
Opgave ledenadministratie:
Mevrouw J. Neefjes van Bezooijen
Zwaagdijk-Oost 64, 1683 NK Zwaagdijk
Tel. 0228-584140
H. Communie wordt op verzoek bij de zieke thuisgebracht.
Opgave bij Ans Bakker.
Site van de parochie: www.zwaagdijkoost.rkregiowh.nl
IBAN- nummer: NL97RABO0160691613 t.n.v. St. Jozefparochie.

Weekendviering: Hoogfeest van Kerstmis.
Lezingen: Jesaja 52,7-10
Hebreeën 1,1-6
Johannes 1,1-18.
Themastelling: De Redder geboren.
Gods licht in ons midden….. Gods trouw is onvoorwaardelijk en zijn redding is
bedoeld voor iedereen die het horen wil, die openstaat voor het Woord. Dit Woord
komt tastbaar onder ons aanwezig in een mens, Jezus van Nazareth. Hij is het teken van het nieuwe verbond van God met de mensen. In Hem wordt het goddelijke
en het aardse met elkaar verenigd. De start van een nieuwe toekomst waar geen
plaats meer is voor duisternis. Gods licht, dat onder ons gekomen is in de persoon
van Jezus, kan zichtbaar worden in onszelf wanneer wij Hem aanvaarden en ons
inzetten om zijn woord, zijn licht te verspreiden. Zalig Kerstmis.
Bron: Bern Media Liturgie.
Met deze dagen van het Kerstfeest denken we speciaal aan onze dierbaren:
Jaap de Lange en Catharina de Lange-Vlaar
Wim Smit en Gré Smit-Mol en zegen oven hun gezin
Petrus Schouten, Lena Schouten-Slot en zegen over hun gezin
Joris, Tiny Wiering-Schilder, Kees Dorrestein en Bennie
Piet Sijm en zegen over zijn gezin
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Age Sierkstra en zegen over zijn gezin
Riet Kolken -Sijm, Arie Kolken,
Margret Doodeman-Kolken, Theo Kolken en zegen over het gezin
Agatha Neuvel-Buijsman
Cor en Gitta Ursem-Vlaar en zegen over hun gezin
Clemens Fischer en zegen over het gezin
Jacobus van Diepen en Margretha van Diepen-Blauw,
Margret en Piet Stam en Bjorn
Jo en Gré Sierkstra-Boots
Mien Smit en overleden familie
Cor Ruiter, Marth Ruiter-Stavenuiter, Ria en Marlies Ruiter-de Wit
Theo Verdonk, Corry Verdonk-Reus en Eduard Verdonk
Louis Kolken en Jaap Kolken
Jaap Blom en Ingrid en zegen over de gezinnen
Nic Otsen
Jan Otsen
Tiny Slippens-Boos
Jaap Neefjes en Simon Kappelhof
Overleden familie Verdonk-Bijman
Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
- Voor hen die deze dagen niemand hebben en zich eenzaam voelen:
Dat iemand zich om hen bekommert
met een vriendelijk woord een glimlach of een helpende hand.
- Voor al onze zieken, vooral hen die lijden aan het coronavirus;
Dat zij troost en hoop ontvangen en zo mogelijk genezen.
Dat liefdevolle zorg van mensen hen steunt en bijstaat.
i.v.m. met het coronavirus is er géén collecte, tijdens deze KERST-dagen,
maar u kunt uw KERST-gaven deponeren op de rekening van de Sint Jozefkerk.
Want onze Sint Jozefkerk, kan niet zonder inkomsten.
IBAN- nummer: NL97RABO0160691613 t.n.v. St. Jozefparochie.
Hartelijk dank voor uw KERST-bijdrage.
Graag wensen wij u allen een sfeervol Kerstfeest toe.
Kerkelijke agenda.
Zondag 24 januari 2021:
Eucharistieviering met Pastoor J. van Dril.
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Kerstgedachten…..
’t Is goed, te weten wat we hébben,
een thuis met veiligheid en sfeer,
met kaarsen en een goed maaltijd
en met zo heel veel, heel veel méér.
’t Is goed, te weten hoe we ’t hebben
aan overdaad, gevulde maag,
maar of we ons gelukkig voelen
dat is en blijft een open vraag…..
’t Is goed in vrijheid kunnen leven
het hoogste goed, de diepste kracht
van waaruit ’t sterkte op kan bloeien
en waar de mensheid zo op wacht…..
’t Is goed, dat wat je hebt, te koesteren
het licht, de man, de vrouw, het kind,
dit te behouden, te beschermen,
omdat je ’t zo bijzonder vindt…..
’t Is goed, te weten wat we hébben
de liefde en de menselijkheid
en dat we daaraan moeten werken
een opdracht in een kille tijd…..
’t Is goed, in ’t eigen hart te lezen
of men voldoende liefde geeft
dé krach, de brón is, uit kan dragen
en dat te voelen….. dat men leeft…..
MVH.

Kerstmis 2020
Na veel overleg is besloten, dat er tot 19 januari geen vieringen in onze kerk zullen
zijn. Een moeilijk besluit, dat uiteraard te maken heeft met de steeds stijgende
coronacijfers. Maar ook omdat we solidair willen zijn, met al die mensen die ook
een stap terug moeten doen.
Mij werd gevraagd om mijn kerstoverweging hier af te drukken, maar ik zal me
beperken tot de punten waar het over zou gaan.
Ik wilde vertellen over die zoon, die tegen zijn vader zei, dat hij met Kerst naar de
kerk wilde, omdat hij er mooie herinneringen aan had.
En over die mensen in dat Oost-Duitse dorpje en hun herinneringen aan Kerstmis,
zoals die er was voor het communistisch regime er een einde aan maakte.
En over mijn herinneringen aan die keer, toen we hier in Zwaagdijk in alle vroegte
door de sneeuw naar de nachtmis liepen.
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Hebben niet velen zo hun nostalgische herinneringen aan kerstmis?
Niet vanuit een algemeen sentimenteel denken, dat vroeger alles beter was.
Maar veel meer vanuit een persoonlijke nostalgie: het terugverlangen naar een
veilige, geborgen, zorgeloze tijd.
En is dat niet iets wat we juist nu zo nodig hebben?
Maar heeft dit ook niet alles te maken met de boodschap, die het kerstkind zal
brengen?
Daarom wens ik iedereen een Zalig Kerstfeest, ook in dit coronajaar. In de hoop,
dat in jullie herinneringen iets van Zijn boodschap naar voren komt. Verlangen we
niet allen naar een veilige, geborgen, zorgeloze tijd?
Vriendelijke groet, Tiny Immen

De kerk in lockdown.
De voorbereidingen voor Kerstmis waren al in volle gang, zoals u in de vorige
Schakel heeft kunnen lezen. Menig vrijwilliger zette zich met veel energie in om er
mooie kerstvieringen van te maken….
Op 14 december meldde minister-president Mark Rutte dat Nederland vanaf 15
december t/m 19 januari in een volledige lockdown ging om de contacten tot een
minimum te beperken. Mensen blijf zoveel mogelijk thuis!
Het Bisdom Haarlem-Amsterdam kwam ook met strengere maatregelen.
De parochieraad kwam voor de moeilijke beslissing te staan: Wat doen we hier in
de St. Jozefparochie in Zwaagdijk?
We hebben gewikt en gewogen en hoe graag we het anders willen, kunnen we niet
anders dan over te gaan tot volledige sluiting van de kerk t/m 19 januari 2021.
Met Kerstmis geen samenkomen van parochieleden/Zwaagdijkers in onze
St. Jozefkerk, dus geen vieringen en geen openstellingen. Voor velen een groot
gemis en zeker in dit moeilijke jaar 2020, maar de corona besmettingen blijven
stijgen ook hier in Westfriesland. We kunnen en mogen het risico niet nemen.
Ook alle weekendvieringen gaan niet door tot en met 19-01-2021.
Toch wensen wij u, ondanks alle beperkingen, sfeervolle kerstdagen en een
Zalig Nieuwjaar 2021.
Namens de parochieraad,J. Neefjes.

Dank
Heel veel dank voor alle steun, belangstelling en waardering voor
onze Moeder, Schoonmoeder en Oma Nel
die na een ziekbed van 4 wkn zeer plotseling is overleden.
Namens de hele familie, Marco Splinter
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Bloemstyliste

Trees

afscheidsbloemen & bruidsbloemen
•
•
•
•
•

Persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen
Op afspraak bij u thuis
Ook ‘s avonds en in het weekend bereikbaar
Bezorging in groot deel van West Friesland
Bel of mail voor vrijblijvende informatie

www.bloemstylistetrees.nl

06-36251267

info@bloemstylistetrees.nl

Perfecte afwerking, optimale bescherming! !
Ook al uw binnenschilderwerk is in
goede handen bij de erkende schilder
plafond en wandafwerking,
behangen en aanbrengen glasvlies/scan

Schildersbedrijf

Johan Bakker

Zwaagdijk 118, 1683NL Zwaagdijk.0228-582212 / 06-23691294 info@schilderjb.nl

www.schildersbedrijfjohanbakker.nl

De ideale plek voor al uw...
• Familie aangelegenheden
(feest/uitvaart/kraamfeest)
• Sport activitieiten (ook tennis)
• Culturele activiteiten
• Spelletjes dag / avond
• Biljart (snooker) avond
• Kinderfeestjes
• Vergaderingen
• Kaart drive

www.dorpshuiszwaagdijk.nl
Ron Kroon tel. 0228-584884 / 06-42908391

Barruimte / kleine vergaderzaal
te huren per dagdeel en gymzaal per uur.
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Wij wensen u prettige kerstdagen
en een kleurrijk 2021 !
Schildersbedrijf

Johan Bakker

Beste Zwaagdijkers,
hoe anders werd ons leven
zoveel dingen gingen niet door.
Feesten werden niet gegeven
geen sint, sport, kermis, bijeenkomsten, koor.
Activiteiten gekocht op de Gemeenschapsveiling
of het gebeuren in het MFA
geen verjaardagen, of muzikale wandeling
alles stond in het teken van corona.

De medewerkers
van de schakel
wensen u allen
Fijne Kerstdagen
en een gezond
en gelukkig
2021

En nog steeds leven we voorzichtig op afstand
geen menselijk contact, knuffels of een zoen
zelfs het geven van een liefdevolle, “steunende” hand
kunnen we beter maar even niet meer doen.
Ik denk dat iedereen er wel klaar mee is
en terug wil naar het enthousiaste, vrolijke spontaan
want het “normale” is toch echt een gemis
je “wipt” nu niet zomaar bij iemand aan.
Toch houden we vol, en het mooie in deze donkere tijden
zijn de prachtige lichtjes, op bruggen, bomen, daken…………………..
die ons hoopvol zeggen: “Er komen andere tijden”
zodat we van 2021 samen weer wat prachtigs kunnen maken!
Hele fijne feestdagen,
lieve groet Gea.
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Het gelegenheidskoor,
gaat in 2021 echt weer door
met het verzorgen van mooie vieringen
waarin we hopelijk weer “live” kunnen zingen.
Voor nu wensen wij u, ondanks deze coronanarigheid,
Een feestelijke- liefdevolle- en gezellige tijd!
Ook stichting NEXUS sluit zich bij bovenstaande aan.
Zij hebben door dit jaar, door de coronamaatregelen, weinig gedaan:
geen burendag, geen muzikale wandeling, maar wij hopen
dat het volgend jaar toch anders gaat lopen
en dat we weer kunnen genieten van- en met elkaar

Iedereen hele fijne dagen, en een super mooi jaar!

Felicitaties!!!
Onze lieve moeder Ans is afgelopen dinsdag
70 jaar geworden! Langs deze weg willen we haar
nogmaals van harte feliciteren met deze prachtige
leeftijd.
Veel liefs kinderen en kleinkinderen

RK. Voetbal Vereniging “Zwaagdijk”,
Wenst alle spelers, spelertjes, supporters, sponsors, jeugdcommissie, kantinebezoekers, trainers, verzorgers, vlaggers, lootjesverkopers en kopers, de
maandagochtendploeg, scheidsrechters, gastvrouwen, en iedereen die de
voetbal een warm hart toedraagt……………
HELE FIJNE FEESTDAGEN, GEZELLIGE JAARWISSELING
EN EEN GEZOND NIEUW JAAR
En hopelijk komen we elkaar in 2021 “gewoon” weer heel snel tegen op ons
mooie sportcomplex.
Tevens willen we iedereen hierbij bedanken die ons financieel
gesteund hebben door op ons te stemmen voor de RABO clubactie
en of door het kopen van een donateurskaart.
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Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl Tel: 06-43 1971 00
Hoekstra Schoorsteen
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag
info@hoekstraschoorsteen.nl

					

Openingstijden:
Maandag
			
Dinsdag		
			
Woensdag
			Donderdag
			
Vrijdag: 		
			
Zaterdag

Appelmarkt 10 a
1681 PE Zwaagdijk
tel: 06 - 526 841 19
www.kizzyhairstyling.nl
kizzyhairstyling@live.nl
13:00 – 17:00 u
gesloten
13:00 – 20:00 u
gesloten
09:00 – 17:30 u
10.00 – 15.00 u
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Voor uw perf
• Boxsprings
• Slaapkamers
• Ledikanten
• Matrassen
• Latten bodems
• Matras beschermers

• Dekbedden
• Dekbedovertrekken
• Hoeslakens
• Moltons
• Kussens
• Slopen

Boogerd 6 - 1687 VX Wognum - tel. 0229 57 52 83 - fax 0229 57 52 85

www.actiematras.nl
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Uw persoonlijke
administratie op orde?

Vraag
vrijblijv
en
een off d
erte
aan!

Bollenmarkt 6h
1681 PJ Zwaagdijk-Oost
T. 0228 581678
info@merad.nl

www.merad.nl
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