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      50e jaargang no. 2534

    De Schakel    
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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 22-07-2022 50e jaargang no 2534 

 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 

26 juli   Vergadering Dorpsraad, Dorpshuis, 10.00 uur
27 juli  KBO Koersbal
28 juli            KBO, Schuitentocht Zwaagdijk 
02 augustus Oud papier 2e elftal
03 augustus  KBO Koersbal, sjoelen, klaverjassen
10 augustus  KBO  Koersbal
17 augustus  KBO Koersbal, sjoelen, klaverjassen
18 augustus    KBO, Zomersoos in het Dorpshuis met Skroivendevort
24 augustus  KBO Koersbal
30 augustus   Vergadering Dorpsraad, Dorpshuis, 10.00 uur
 Oud papier Veteranen
31 augustus  KBO Koersbal, sjoelen , klaverjassen.
09 september Sport instuif 15.00-17.00u   handbal, voetbal en tennis
15 september   Algemene ledenvergadering RKVV Zwaagdijk
24 september Burendag Nexus
27 september Oud papier 4e elftal
25 oktober Oud papier 3e elftal
22 november Oud papier 2e elftal
25 november  WK-avond gemeenschapsveiling RKVV Zwaagdijk
17 december  Kerstavond RKVV Zwaagdijk, Quick en Centecor
20 december Oud papier Veteranen
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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.

WEEKENDVIERING: 17de Zondag door het jaar.

Zondag 24 juli 10.00 uur:  Eucharistieviering met Kapelaan J. A. Correa. 
 Gemengd koor.

MIS- en Gebedsintenties.
Overleden: Joop Grent en Gert Boos: Dat God hen opneemt in zijn Licht.

 Overleden familie Verdonk-Bijman
 Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
 Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis en 
	 voor	alle	oorlogsslachtoffers.
 Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.

Themastelling: Uw Rijk kome.
Leven als gedoopten en leven in Gods Geest vraagt het nodige van ons. Dat wat 
ons afhoudt van goed en rechtvaardig leven, houdt ons weg van het koninkrijk dat 
God voor ogen heeft.
Zoals Abraham opkomt voor de rechtvaardigen, mochten die in Sodom te vinden 
zijn, ook al zijn het er maar tien, worden wij als gedoopten opgeroepen op te komen 
voor de rechtvaardigen en rechtvaardigheid. Met ons doopsel gaan wij dat nieuwe 
leven aan. in ons nieuwe leven bouwen we mee aan Gods Koninkrijk, een rijk dat 
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niet geregeerd wordt door een koning met macht en pracht, maar een koning naar 
Gods hart met oog voor recht en gerechtigheid.
Het is een wisselwerking. Als gedoopten bouwen mee aan het Koninkrijk van God. 
Tegelijkertijd mogen we God de Vader aanhoudend vragen, dat dat Koninkrijk er 
komen mag en dragen wij er weer naar vermogen aan bij. Daartoe zal Hij ons de 
hoogste gave geven: de Heilige Geest.
Bron: Bern Media Liturgie.

Koster:  W. Tieken
Lectrice:  T. van Diepen-Jonker
Collectant:  N. Vijn-Nanings.

* * * * *

Zondag 31 juli van 10.00 tot 11.00 uur: 
 Kerkopenstelling voor een stil gebed en een lichtje bij Maria ontsteken. 
	 In	de	‘Doorgang’,	of	gezellig	buiten,	zal	er	koffie	zijn.

* * * * * 

Zondag 7 augustus om 10.00 uur: 
 Woord en communieviering in onze Sint Jozefkapel, met J. Schipper. 
	 Samenzang.	Na	de	viering	kunnen	we	samen	koffie	drinken.

Gebedsintenties.
 Jan Wagemaker en zegen over zijn gezin
 Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
 Herman en Annie Sierkstra-Boots
 Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis en 
	 voor	alle	oorlogsslachtoffers.
 Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.

Themastelling: Uitzien naar.
De eerste en de tweede lezing trekken lessen uit de Bijbelse verhalen van de voor-
ouders, waarin ‘de kleine kudde’ gelovige vertrouwt op Gods belofte. 
Op jouw terugkeer wachten wij in jouw huis. Wie met zo’n belofte kan leven, hoeft 
niet te steunen op zijn bezit. Dat kan dan gebruikt worden ten bate van minderbe-
deelden. De vervulling van de belofte kan opgevat worden als een voorrecht, maar 
appelleert eerder aan verantwoordelijkheid. De voorouderverhalen laten hopen op 
steun van hogerhand bij zo’n houding.
Bron: Bern Media Liturgie.

Koster en collectant:  J. Oudeman
Lectrice:  H. Bleeker-Jongert
Organist:  P. Duin

* * * * *



de schakel 22-07-2022bladzijde 4

Zondag 14 augustus om 10.00 uur: 
 Maria ten Hemelopneming. Pastor T. Immen-Bruinsma. 
 Samenzang in de Jozefkapel. 
	 Na	de	viering	kunnen	we	samen	koffie	drinken.

Gebedsintenties.
 Pastor Josien van Campen-Knook en Ferdi van Campen
 Jaap Kuiper
 Maria Sjerps en Pieter Neefjes
 Nic Otsen en zegen over het gezin
 Margaretha en Rem Neefjes-Schouten
 Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis en 
	 voor	alle	oorlogsslachtoffers.
 Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.

Themastelling: Vreugde om God.
De rode draad van de lezingen is de grootheid van God. Geloof in Hem kan de 
draak in ons verslaan. Maria, de vrouw, is de belichaming van dit geloof. Vol over-
gave gaat zij Zijn weg, zoals de bruid in Psalm 45 meegaat met de koning. God is 
haar redding van de mensheid door zijn Zoon via haar naar de aarde te zenden. 
Het kind, haar kind dat redding brengt en verrijzenis uit de doden. Geloof in Hem 
zal eeuwig leven schenken. Gods genade en verlossingskracht schenken vreugde 
aan allen die op Hem vertrouwen. Maria is daarvan het voorbeeld bij uitstek.
Bron: Bern Media Liturgie.

Koster en collectant: P. Vijn
Lectrice: A. Bakker
Organist: P. Duin

De collecte in de vieringen is bestemd voor de onkosten van onze Sint Jozefkerk. 
De collectes worden van harte bij u aanbevolen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Kerkelijke agenda. 
Zondag 21 augustus om 10.00 uur: 
 Woord en Communieviering met P. op den Kelder. Gemengd koor.
13 september: Parochievergadering in de ‘Doorgang’.
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Vakantie: een mooie tijd voor iedereen

De vorige week heeft groep 8 afscheid genomen met een spetterende musical, 
waarbij zelfs het publiek actief mocht zijn. Ze kenden hun rollen opvallend goed en 
er was een mooie samenwerking met groep 7. Kortom: het was genieten! 
Jongelui bedankt en ik wens alle groepen en hun leerkrachten een mooie, 
welverdiende vakantie.

Ook de redactie, de stencildames en de bezorgers van de Schakel hebben 3 weken 
vrij. Het is hen van harte gegund. Het hele verdere jaar zijn ze weer actief  om ons 
wekelijks van veel nieuws te voorzien.

In de kerk wordt het ook wat rustiger. Het koor heeft drie weken vrij en de vieringen 
zijn iets anders.

Zondag 31 juli is tussen 10 en 11 uur de kerk open. Er klinkt muziek en er is 
gelegenheid om een kaarsje aan te steken en je even te bezinnen. 
En	het	hele	uur	staat	de	koffie	klaar.

Op de zondagen van 7 en 14 augustus is er een woord- en communieviering in de 
kapel,	wat	altijd	een	bijzondere	sfeer	geeft.	En	op	deze	zondagen	is	er	ook	koffie,	
maar	dan	na	afloop.

Samen	koffiedrinken	kan	belangrijk	zijn	in	de	vakantietijd.	De	kinderen	trekken	erop	
uit, het wordt hen van harte gegund maar voor de achterblijvers is het stiller. 
Gelukkig heeft de KBO  voor de ouderen een mooi regionaal programma en 
op	zondag	…….	dan	is	er	koffie!
En iedereen is welkom, want de vakantietijd mag voor iedereen een mooie tijd zijn.

Vriendelijke groet, pastor Tiny

Bericht van de redactie

De vakantie is begonnen en de medewerkers 
van de Schakel gaan er drie weken tussenuit. 
Dit is dus de laatste Schakel voor de vakantie!

De Schakel zal 3 weken niet verschijnen:
De Schakels van vrijdag 29 juli, 5 en 12 augustus 
komen te vervallen.

De eerste Schakel na de zomerstop zal zijn 
die van vrijdag 19 augustus.
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Boogerd 6 - 1687 VX  Wognum - tel. 0229 57 52 83 - fax 0229 57 52 85

• Boxsprings • Dekbedden
• Slaapkamers • Dekbedovertrekken
• Ledikanten • Hoeslakens
• Matrassen • Moltons
• Latten bodems • Kussens
• Matras beschermers • Slopen

Voor uw perfecte nachtrust!

www.actiematras.nl          info@perfectslapenwognum.nl

Te koop:

Ze zijn er weer!!!
Nieuwe aardappelen 

Op het vertrouwde adres: 
Zwaagdijk Oost 210
Tel.: 0228 58 2698
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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 

 

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

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 Barruimte / kleine vergaderzaal 

te huren per dagdeel en gymzaal per uur.
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Belangrijke  telefoonnummers  en  e-mailadressen
Alarmnummer Ambulance-Brandweer-Politie     112                                                                            
Politie                                              0900 88 44
Centrale  Huisartsenpost                 0229 297 800
Dijklander Ziekenhuis [Westfries Gasthuis]     0229 257 257
Uitvaartvereniging  St.Barbara (24 uur)      06 509 63 029
Gemeentehuis         0229 856 000
Meldingen richting gemeente   0229 856 000
 Of www.medemblik.nl
 Of via Fixi-app op uw smartphone.
Maatschappelijk werk/wmo: wijkteam-oost  0229 856 000  [toets1] 
Huisvuil en Ongedierte bestrijding HVC    0800 0700
 [email : klantenservice@hvcgroep.nl]
St.Jozef Parochie: Mevr. J.Boon-Neefjes 0228 58 3162
St. Jozef School: Mevr. J. Schooneman 0228 58 1424
Dorpsraad Zwaagdijk-Oost: Dhr. P. Dekker      0612 997 986
Plaats van de AED’s :
 In het MFA [binnen], contact via Els Smit    0228 58 2698
 Bij de voetbal [buiten]
 Gezinshuis Zwaagdijk, Zwaagdijk 132a [buiten]
    J. Schipper, De Gracht 23, Zwaagdijk

                     Appelmarkt 10 a
1681 PE Zwaagdijk
tel: 06 - 526 841 19

www.kizzyhairstyling.nl
kizzyhairstyling@live.nl

Openingstijden:   Maandag 13:00 - 20:00 u
           Dinsdag  13.00 - 17:00 u
   Vrijdag:   09:00 - 17:00 u
 



Korting o
p je

hypothe
ek*

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
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