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De Schakel

medew: Janet Langedijk, Lida op den Kelder,
Els Smit, Aartje Sierkstra,

kopij voor de 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, 1633 NJ Zwaagdijk, tel. 0228 58 3395
penningmeester: P. Aker, schakelzwaagdijk@ziggo.nl
ledenadministratie: A. Sierkstra, Zwaagdijk 180, tel. 0228 58 3976
IBANnummer: NL25 RABO 0160 6026 02

Aflopende agenda
14 juli
21 juli
28 juli
03 augustus
31 augustus
04 september
25 september
28 september
09 oktober
23 oktober
26 oktober
06 november
20 november
23 november
11 december
21 december
29 december

Koersbal, klaverjassen, sjoelen
Koersbal
Koersbal, klaverjassen, sjoelen.
Dinsdag oud papier RKVV, Veteranen
Dinsdag oud papier RKVV, 4e elftal
Stiltedag St. Jozefkerk
Stiltemiddag St. Jozefkerk
Dinsdag oud papier RKVV, 3e elftal
Stiltedag St. Jozefkerk
Stiltemiddag St. Jozefkerk
Dinsdag oud papier RKVV, 2e elftal
Stiltedag St. Jozefkerk
Stiltemiddag St. Jozefkerk
Dinsdag oud papier RKVV, 4e elftal
Stiltedag St. Jozefkerk
Dinsdag oud papier RKVV, 1e elftal
Stiltemiddag St. Jozefkerk

sept/okt RKVV jeugd, AZ-Clinic
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Parochie Sint Jozef Zwaagdijk-Oost
Pastor T. Immen-Bruinsma,
Bereikbaar via: telefoonnr. 06 3020 6773
Opgave vieringen en intenties:
Ans Bakker, Zwaagdijk 131
1681 NC Zwaagdijk-Oost
Tel.: 0228 58 4272
Bij geen gehoor: 06 4047 7220
E-mail: a.karsten.bakker@quicknet.nl
Opgave ledenadministratie:
Mevrouw J. Neefjes van Bezooijen
Zwaagdijk-Oost 64, 1683 NK Zwaagdijk
Tel. 0228 58 4140
H. Communie wordt op verzoek bij de zieke thuisgebracht.
Opgave bij Ans Bakker.
Site van de parochie: http:regiowh.nl
IBAN nummer: NL97 RABO 0 1606 91 613 t.n.v. St. Jozefparochie.
Site van de parochie: http:regiowh.nl
IBAN- nummer: NL97RABO0160691613 t.n.v. St. Jozefparochie.
WEEKENDVIERING: 15de Zondag door het jaar.
Zondag 11 juli 10.00 uur: Woord en Communieviering met P. op den Kelder.
Gemengd koor.
GEBEDSINTENTIES.
Voor pater Theo Beemster, die 65 jaar geleden Priester is gewijd.
Dat deze West-Friese jubilaris, nog vele jaren het Woord van God mag delen
met de mensen om hem heen.
Maria Sjerps en Pieter Neefjes
Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
Johannes Schouten en Johanna Schouten-Wiering
Voor onze zieken thuis of in een verpleeghuis. Dat zij door uw Geest gesterkt
worden en wij hun lijden dragelijk maken door een oprecht medeleven.
11 juli 2021. 15de Zondag door het jaar. B jaar.
Themastelling: Op weg gezet.
In de eerste lezing wordt Amos op weg gezet vrijmoedig op te treden en in de evangelielezing zijn dat de Twaalf. Allen gaven daarvoor hun beroep op.
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Het thema leent zich goed voor de betekenisnuances van het werkwoord
‘wegzetten’: mensen worden op weg gezet hun beroep weg te zetten om anderen
niet weg te zetten uit barmhartigheid.
Bron: Bern Media Liturgie.
Koster: W. Tieken
Lectrice: L. op den Kelder-Pronk
i.v.m. met het coronavirus is er géén collecte, tijdens de viering.
Maar onze Sint Jozefkerk, kan niet zonder inkomsten.
Daarom staat er een schaal achterin de kerk voor uw gave.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Kerkelijke agenda.
Zondag 18 juli uur 10.00 uur: Woord en Communieviering met J. Schipper.

Het nieuwe rooster
Het is juli en afgelopen zondag zijn we begonnen met het nieuwe vieringenrooster,
waar de parochieraad en liturgiewerkgroepen zich samen voor hebben ingezet.
Er zijn een paar veranderingen en dat zal, zoals de meeste veranderingen, even
wennen zijn. Maar de parochieraad heeft er alle vertrouwen in.
Zo zijn de vieringen op de 1e zaterdagavond van de maand komen te vervallen.
En op de laatste zondag van de maand zal er steeds een eucharistie zijn. Dit is het
belangrijkste sacrament waarin een priester voorgaat. Omdat die eerst elders een
eucharistieviering heeft, begint de eucharistie bij ons om 11 uur.
De andere weken is er om 10 uur een woord- en communieviering.
Woord- en communievieringen zijn er al heel lang in onze parochie, al sinds de
komst van pastor Bruins. Deze vieringen hebben hun een eigen waardevolle
bijdrage, waarvoor in al die jaren vele voorgangers zich hebben ingezet en dat nog
steeds doen.
Afgelopen zondag is dus het nieuwe rooster ingegaan. En ook hebben we na
de viering samen koffie gedronken. Het was prachtig weer, de parochieraad had
stoelen buitengezet en kleedjes op de banken gelegd. En zo konden we samen, op
afstand, nog wat napraten onder het genot van een kopje koffie en lekkere koekjes.
Regelmatig klonken er geluiden om met het nieuwe rooster ook dit koffiedrinken
vaker in te roosteren. Al was er wel het besef, dat buiten koffiedrinken niet altijd zal
kunnen. Maar ook ín de kerk is er ruimte voor……..
Vriendelijke groet, Tiny Immen
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Appelmarkt 10 a
1681 PE Zwaagdijk
tel: 06 - 526 841 19
www.kizzyhairstyling.nl
kizzyhairstyling@live.nl

Openingstijden:
Maandag
13:00 – 17:00
			
Dinsdag		
gesloten
			Woensdag
13:00 – 20:00
			Donderdag
gesloten
			Vrijdag: 		09:00 – 17:30
			Zaterdag
10.00 – 15.00		

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
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Voor uw pe
• 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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Senioren nieuws Zomeractiviteiten 2021
De Nestor wordt binnenkort rondgebracht door onze vrijwilligers en er is een flyer
toegevoegd over de zomeractiviteiten 2021. Alle senioren uit de gemeente Medemblik zijn van harte welkom, u hoeft dus geen lid te zijn van een ouderenbond
om een activiteit te bezoeken.
Opgave voor een activiteit : Atie Dudink, De Gracht 10
Zwaagdijk-Oost. Tel.: 0228 75 2405
Opgave voor zaterdag 10 juli
Onze eerste activiteit in Zwaagdijk- Oost is woensdag 14 juli in het M.F.A.
We beginnen om 13.30 uur met koffie,
daarna met div. spellen o.a. sjoelen, koersbal en kaarten
en om 15.00 uur gezellige Bingo met leuke prijsjes.
Kosten deelname aan een activiteit : € 5.-.
werkgroep Seniorenactiviteiten
Lia Dekker en Cobie Peerdeman.

Ze zijn er weer!!!

Nieuwe aardappelen (Hollandse)
Op het vertrouwde adres:
Zwaagdijk Oost 210
Tel.: 0228 58 2698

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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Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl Tel: 06-43 1971 00
Hoekstra Schoorsteen
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag
info@hoekstraschoorsteen.nl
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Fietstocht KBO
Donderdag 1juli hebben we de eerste fietstocht gereden.
We waren met 11 fietsers en hadden mooi weer en een mooie route.
Door Twisk naar de waterberging op naar de Kwikkel.
Het terras zat vol vanwege het mooie weer maar binnen waren er voldoende
plaatsen zodat we daar gezellig met elkaar konden zitten
21 juli is de volgende fietstocht, die starten we om 13.30 uur bij de kerk.
We fietsenstalling Midwoud, Benningbroek naar Wognum.
Via de Rijndijk weer naar Wognum om even bij café Stam te gaan zitten.
Iedereen die zin heeft om mee te fietsen kan zich aansluiten,
het is niet nodig dat je lid bent van de KBO,
ook zonder mag je mee fietsen.
Tot 21 juli om 13.30 uur.

Bericht van de redactie
Ook voor de medewerkers van de Schakel wordt het binnenkort
tijd om er even tussen uit te gaan.
In de vakantie periode is er meestal weinig kopij.
Daarom zal er in de vakantieperiode 3 weken geen Schakel zijn.
De Schakels van 30 juli, 6 en 13 augustus komen te vervallen.
De eerste schakel na de zomerstop zal zijn die van
vrijdag 20 augustus.

bladzijde 8

de schakel 09-07-2021

Kom kijken en laat
je verrassen bij
Smallsteps Eigentijds!
•
•
•

Ruim en groen buitenterrein met
veel speelvrijheid
We hebben een speelhal en een
sporthal voor onbeperkt bewegen
Vertrouwde omgeving: we zitten in
één pand met de St. Jozefschool

Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en
buitenschoolse opvang
0228 - 58 48 37
www.smallsteps.nl
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een leuke
goodie

Belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen
Alarmnummer Ambulance-Brandweer-Politie
Politie
Centrale Huisartsenpost
Dijklander Ziekenhuis [Westfries Gasthuis]
Uitvaartvereniging St.Barbara (24 uur)
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], contact via Els Smit
Bij de voetbal [buiten]
Gezinshuis Zwaagdijk, Zwaagdijk 132a [buiten]
J. Schipper, De Gracht 23, Zwaagdijk
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0900 88 44
0229 297 800
0229 257 257
06 509 63 029
0229 856 000
0229 856 000

0229 856 000 [toets1]
0800 0700
0228 58 3162
0228 58 1424
0612 997 986
0228 58 2698
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Duurzaam wonen
in jouw
nieuwbouwhuis
Met een nieuwbouwwoning maak je een
duurzame keuze. Je bent dus klaar voor de
toekomst. Dat belonen wij met een
duurzaamheidskorting op je
hypotheekrente.
*Meer informatie en voorwaarden op de website.

Rabobank.nl/nieuwbouw

op je
Korting eek*
hypoth
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