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Verantwoording 

In 1953 versche e n de "Parochiegids vo or Hoorn" 
zoals die nu voor U ligt. Juist voor de publ i 
catie van het befaamde bisschoppelijk "Mande
ment". 

De inhoud van dit boekje geeft een vo o rt reffe
lijk tijdsbeeld van het Katholiek Hoorn van 
toen. Het was bedoeld als "een wegwij zer in de 
rijke verscheidenheid van het Katholieke l e v e n 
in onze stad". En dat is het ook. 

De Stichting Koepelkerk besloot tot he r 
uitgave omdat het voor velen in Hoorn en 
elders een prachtige herinnering is aan 
wat mensen binnen, maar óók buiten d e 
Rooms-Katholieke gemeenschap boeide of 
afstoott e ; normen en waarden versch illen 
nogal wat met die van nu. 

Wij hopen U a lle n een plezier te doen met de 
aan bieding van dez e gids; de bat en zullen 
b e steed worden aan het herstel van het 
Ma a rschalkerweerd-orgel i n de Koepelk e r k aan 
het Grote Noord, Hoorn. Dankz i j b i jd ragen va n 
hen, die hierna vermeld zi jn , konden de ko st n 
- e n dus o ok de prijs - beperkt blijven. 
Daarvoor zijn wij hen ze er er k en te lij k. 

Stichting Koep e lker k 
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TEN GELEIDE 

Zeer dankbaar ben ik, en dat wil ik in dit voorwoord met nadruk 
getuigen, dat "men" mij in staat gesteld heeft aan alle paro
chianen een GiiDS VAN DE PAROCHIE in handen te geven, 
waardoor iedereen volledig in Katholiek HOORN georiënteerd 
kan worden. Wie die "men" is hoeft niet gepubliceerd te worden, 
maar ik ben ze heel erg dankbaar. 
Dank zij de uitnemende medewerking van zeer veel Hoornse 
zakenlieden, zowel niet-katholieken als katho'lieken, kon deze 
GIDS worden samengesteld, en daarin vindt U een wegwijzer 
in de rijke verscheidenheid van het Katholieke leven in onze 
S'.DAD, het centrum van het mooie WEST-FRIESilJAiN'D. 
U gelieve er in aan te treffen een groot aantal aanwijzingen van 
algemene aaro, welke, naar wij vertrouwen, door onze paro
chianen eveneens dikwijls ·geraadpleegd zullen worden en welke 
in vele gevallen o.i. nuttig zullen kunnen werken. 
Bij het doorlezen van dit alles krij.gt U een begrip van de om
vangrijke arbeid op godsdienstig, charitatief, sociaal en ander 
terrein, belangeloos door zovelen in Hoorn verricht. Als U nog 
over vrije tijd beschikt, en dat is veel meer dan men dikwijls 
zelf vermoedt, weet dan dat ook Uw hulp ,gaarne zal worden 
aanvaard. Ook in onze tijd is het noodzakelijk da t iedereen, 
zonder onderscheid van levensstaat of ontwikkeling, zich geeft 
voor het ·grote ideaal : Gods Rijk op aarde. 
Door deze Gids moge duidelijk worden, dat wij allen 1EEN groot 
GEZiiN vormen, dus samen moeten werken om het voor elkan
der mogelijk te maken God zo goed mogelijk in deze wereld te 
dienen. Werkt mede aan de sociale en culturele organisaties 
in onze stad, om Hoorn te maken tot het Katholieke centrum 
van het Katholieke West-Friesland. 
Moge Gods ze.gen op ons aller arbeid rusten. 

Hoorn, Augustus 1953. 

P. L. C'h. v. d. MEER, 

Deken en Pastoor. 
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enkele h1stORISChe qeqevens 

Sinds het feest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus 29 Juni 
1868 wa·ren de beide parochies te Hoorn tot één parochie ver
enigd De ·hoofdkerk was nu de kerk in de Achterstraat" gewijd 
aan de Heilige Cyriacus en de bijkerk was de kerk van Sint 
Franciscus op het Achterom, ter plaatse waar nu de sacristie is. 
De bediening in de Franciscanerkerk werd waargenomen door 
een kapelaan van Sint Cyriacus. 
Op Zondag 1 Juli 1877 :brarrdde de parochiekerk in de Achter
s traat af en moest men wel kerken in de bijkerk. Deze was 
natuurlijk veel te klein om alle parochianen te bevatten. Men 
trof daarom een regeling, dat twee Heilige Missen zouden zijn 
voor degenen die behoorden tot de bijkerk en twee andere 
Heilige Miss en voor de leden van de parochiekerk. Ofschoon 
deze regeling zeer goed werkte, kon de toestand op den duur 
zo niet blijven en pastoor •Scheefhals, die in 1868 uit Volendam 
naar Hoorn was gekomen, trachtte reeds door inzamelingen 
de bouw van een nieuwe kerk voor te bereiden. Na veel wik
ken en wegen , veel strijd en veel moeilijkheden werd besloten 
de ni euwe kerk te doen verrijzen niet op de plaats van de 
oude parochiekerk, maar op de plaats van de bijkerk. Het 
benodigde terrein van het Grote Noord tot het Achterom was 
reeds grotendeels in handen van het kerkbestuur. Men kocht 
nog het huis van de burgemeester Mr W. K . Baron van Dedem, 
da t men wilde inrichten voor pastorie. 
Op het terrein waar nu de jongensschool staat, werd een hulp
kerk gebouwd. Architect A. J. Bleijs te Hoorn werd belast met 
de bouw van de nieuwe kerk. 
Intussen was pastoor Scheefhals op zijn verzoek overgeplaatst 
naar Beverwijk. 
Zijn opvolger, pastoor Michael van Rijn, tot dan toe in Berkel 
aanv aardde zijn hedersambt in Mei Hn9. 
Op de 23s te December van dat jaar werd de kerk aanbesteed 
en aangenomen door de heer D. Tool en op de 16e Maart 1'880 
werd de eers te s teen gelegd door Petrus Antonius Schermer, 
zoon van Bernardus Schermer en Maria Agnes Schermer. 
De bouw verliep niet voorspoedig. 
Er deden zich vele moeilijkiheden voor en tot overmaat van 
r amp werd op de 18e Februari 1881 pastoor Van Rijn onver
wach ts door de dood getroffen. Men had op hem gehoopt -
en niet zonder grond - dat de hogere kosten door hem persoon
l ijk zouden worden vergoed. Hij •had zich menigmaal aldus 
uitgelaten. Maar hij heeft de tijd niet gehad om zijn zaken te 
r egelen en zijn opvolger kwam ·hier in allermoeilijkste om
standigheden. Die opvolger was pastoor Nico laas Joannes 
Smeulders, in 183·6 te Gouda geboren en sinds 1873 pastoor te 
Maassluis. Op de 27e Maart werd hij als pastoor geïns talleerd. 
Krachtig van den begmne af nam hij de teugels in handen 
en bevorderde hij de bouw. Maar hij kon het niet verhinderen, 
dat de kerk een jaar te laat klaar kwam, namelijk in September 
1882. 
De grote schuldenlast, welke op de kerk drukte, heeft hij 
aanzien lijk verminderd door een schenking van drie en tachtig 
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duizend gulden. Hij had deze som zelf weer ontvangen van de 
eerwaarde zuster -Maria Magdalena van het Heili.g Sacrament, 
religieuze in de Congregatie der zusters ·Franciscanessen te 
Roozendaal. In de wereld was zij j.onkvrouwe Louise Antoi
nette Gijsberta Cornelia Melort, ambachtsvrouwe van Middel
harnis. Toen deze adellijke Haagse dame het klooster intrad, 
had zij deze som voor dat doel aan pastoor Smeulders ge
sohonken. Haar naam zal zeker naast die van deken Smeulders 
z.g. met grote dankbaarheid in de parochie blijvend worden 
herdacht. 
Op de 30ste October van het jaar 118182 werd de kerk plechtig 
geconsacreerd door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr. 
Petrus Matthias Snickers, Bisschop van Haarlem. 
De congregatie der Heilige Familie, welke vroeger reeds be
s tond, werd op verzoek van pastoor Smeulders door Mgr. Botte
manne in 1884 opnieuw opgericht volgens de regels van het 
Canonieke recht en met de Aartsbroederschap te Luik ver
bonden. 
Ook de broederschappen der Gelovige Zielen, van het Heilig 
Hart en Gedurige Aanbidding werden in dat jaar opgericht. 
Onder de vele sohenkingen door pastoor Smeulders aan de 
parochie gedaan behoort vermeld te worden o.a . een huis 
op het Grote Noord, dat lange tijd bekend stond als het 
kostershuis. '.Dhans is het niet meer het eigendom van de kerk. 
Deken Smeulders werd op 7 November 11892 benoemd tot 
pastoor van Warmond en deken van het dekenaat Noordwijk. 
Op zijn gouden priesterfeest zag hij zich met het purper ge
sierd, verheven tot geheim kamerheer van Zijne Heiligheid de 
Paus. Monseigneur Smeulders overleed te Warmond in 1920. 
In Hoorn werd hij opgevolgd door de Zeereerwaarde heer W. A. 
van Halen, professor in het Canonieke Recht te Warmond, die 
de edele voetstappen van zijn voorganger drukte, maar reeds 
na vijf jaar vertrok als pastoor van Sint Victor in Noord
wijkerhout en daar overlee·d. Onder zijn pastoraat werd in 1'893 
de R.K. Volksbond ook in Hoorn gesticht. 
Op 10 Januari 18'97 werd doOT de Zeereerwaarde heer Dr V.ol
kers, deken van Wervershoof, de Zeereerwaarde heer Jacobus 
Henricus 1Smeele als pastoor in Hoorn geïnstalleerd. Deze was 
geboren te Maassluis 18 !Mei 1842 en sinds 18'8'8 pastoor te 
Ooltgensplaat. Meer dan zes en twintig jaren is hij de algemeen 
geziene en geëerbiedigde herder geweest van deze parochie. 
Onder zijn ibestuur wer:i het kerkgebouw rijk voorzien ·van 
prachtige sieraden en schilderingen, maar ook het geloofsleven 
werd verdiept en een bloeiend parochieleven getuigde van de 
inwendige goede geest. 
De oprichting 'van de Hanze, de Vrouwenbond, de Sint Joseph
gezellen, de bouw van de nieuw R.K. jongensschool op het 
Achterom, ·de stichting van het Sint Jans Gasthuis - om slechts 
enkele feiten te noemen - hadden plaats onder zijn bestuur. 
Hij stierf .op de feestdag van Maria Geboorte, 8 September 1923, 
diep betreurd door heel de parochie en werd onder algemene 
deelneming begraven op het R.K. kerkhof a1'hier. 
Op Zondag 7 October daaraan volgende,, het Rozenkransfeest, 
had 'de pleohtige installatie plaats van zijn opvolger, de zeer
eerwaarde heer Mattheus Wilhelmus Albertus Wijtenburg, die 
pastoor was van ·de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
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te Rotterdam, vroeger professor aan het seminarie te Warmond. 
De Katholieke Kring en vele andere nuttige instellingen zullen 
blijven getuigen van zijn vurige ij.ver en organisatorische 
geest. In het jaar 1928 werd hij echter tot hogere waardigheid 
geroepen en in Augustus van dat jaar vertrok hij als regent 
van het seminarie Hageveld naar Heemstede. 
Tot ·zijn opvolger werd benoemd de pastoor der kerk van 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijs tand te Amsterdam, 
:ie zeereerwaarde heer Joannes Petrus Huibers, 
Onder het pastoraat van deken Hui·bers werd in 1932 ihet vijftig
jarig jubilé gevierd van de consecratie van de kerk ; bij die 
gelegenheid gaf de deken een prachtig boekje uit w aarin alle 
bijzonderheden van de kerk werden ·verteld en waarui t we ook 
ae or e geschiedenis v an d e parochie hebben ove genomen. 
7 0 tober 1931 legde deken IHuibers de eerste steen van de 

ieuwbouw van het S int Jans G asthuis, een w erk van de 
architect ILangius. 
23 October 19>32 werd de eerste s teen gelegd va n de M aria
school in de Eiks traa t, van dezelfde architect. 
Maar het voornaams te bouwwerk, waardoor d eken H uibers 
naar waarheid de tweede bouwheer van de kerk genoemd m ag 
worden, k wam in 1934 tot s tand : de koepel dreigde afgebroken 
te moeten worden; de vier s teunpilaren konden de cen tenaars
vracht niet dragen. •De deken verzekerde zioh echter de hulp 
van Ir A. Huijdts uit 1Den Haag, die op ingenieuze wijze de 
oplossing :bracht door vier nieuwe betonnen steunbogen naast 
de bestaande marmeren bogen op te trekken. '.Als herinnering 
van dez·e restauratie getuigt een gedenksteen in het priester
koor. Door middel van een koepelfonds wist de deken dit 
grootse w erk te financieren . Voor dit werk zijn we deken 
Huibers zeer dankbaar, want zonder onze glorieuze koepel 
zo u Hoorn !Hoorn niet meer zijn: zó ·domineert deze koepel het 
s ilhouet van de stad. 
Op 14 December •1935 bereikte deken 'Huibers de officiëlëe 
tijding v an ·zijn preconisatie door Zijn Heiligheid de Paus van 
Rome tot Bisschop van Haarlem . In h et "Li.ber Memorialis" 
van de parochie schrijft Monseigneur : "In het diep besef an 
mijn onwaardigheid en menselijke machteloosheid, iheb ik aan
s tonds mijn toevlucht genomen tot de Moeder van Altïd
durende Bijstand en aan 'Hare leiding en aan Haar zorgen 
mijzelf en het Bis dom !Haar lem toevertrouwd. Ik vertrek u it 
Hoorn vol dankbare herinnering aan al het goede, dat de on
eindig goede God, door de handen van Zijn heilige Moeder 
gedurende mijn pastoraat aan mij en mijn parochie heeft ge
daan, terwijl ik ootmoedig vergeving vraag voor de menselijke 
tekortkomingen en fouten , waardoor ik Hem mocht hebben 
bedroefd en anderen heb .ges•chaad. H o o r n ,w as m ij d i er -
b a a r . . Met groot vertrouwen, onder ibesoherming van de 
Allerheiligste Moeder ga ik mijn nieuw hoog ambt aanvaar den . 
Hoorn heeft mij de laatste v eertien dagen een permanent e n 
spontane liefde en dankbaarheid ge toond." 
Aldus schreef Monseigneur op 31 December 1935 en tekende 
J . P. Huibers, benoemd Bisschop van Haarlem. 
De 4de .Februari 1936 werd de ·zeereerwaarde heer J. C. ·W. van 
de Wiel benoemd tot de opvolger van Monseigneur Huibers . 
Onder de vele daden, waarvoor onze parochie hem dankbaar 
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zal blijven, neemt een allervoornaamste plaats in: de plechtige 
intronisatie van Onze Lieve Vrouw van ilfoorn op 15 Mei 19i39 
door Zijne Hoogwaardige Excellentie :Mgr J. P. Huibers. 
Het dekenaat mocht 'Zich in deze tijd. verheugen in een bloeiend 
geloofsleven; ook in een opbloei van de volkszang, waarmee 
deken Hutbers reeds was begonnen. 
Ofschoon Hoorn tijdens de tweede wereldoorlog tamelijk veilig 
lag weggedoken, ondervond het toch de terugslag ervan: de 
scholen moesten een toevlucht zoeken in allerlei mogelijke en 
onmogelijke ·zolders en pakhuizen en het Sint Jans Gasthuis 
moest zich tevreden stellen met een gedeelte van het Weeshuis. 
1 November 1942 werd het zestig-jarig feest van de kerk ge
vierd, in tegenwoordigheid van :Mgr J. P . Huibers. 
De 3de December benoemde Monseigneur zijn opvolger tot 
deken van de bisschopsstad. 
Hij werd -opgevolgd door deken C. A. A. Kroft, die eohter 
reeds na drie weken, op 10 Januari 1943, ·zijn -levensreis zag 
afgesloten. 
In Februari 1'943 volgde de benoeming van P. L. Oh. van der 
Meer tot deken van Hoorn; een oude .bekende van de paro
chie, waar ·hij onder deken Smeele van 19:16-19'20 kapelaan 
was geweest. 
Met dankbaarheid denken we nog aan de parochie-retraite van 
1944 en niet minder aan de oprichting 1van het !R.K. lyceum, 
door Mgr J. P . Huibers verricht op 14 September 1948. 
Als bijzonderheid mag nog gewe·zen worden op het feit, dat in 
de laatste tien jaren negentien zonen van de parochie hun 
plechtige eerste IHeilige Mis mochten opdragen; terwijl als 
gloriedag mag genoemd worden de ·2'2ste Augustus 1950 toen 
in onze mooie kerk de bisschopswijding plaats vond van 
Mgr. C. B ronsveld, nu Aartsbisschop van Tabora. 'Deze plechtig
heid werd voltrokken door onze Bisschop en oud-pastoor 
Mgr J. P . Huibers. 
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Parochiegids van de H.H. Cyriacus en Franciscus 
te Hoorn 

* 1. PAROCHIE. 

Kerkgebouw: Grote Noord 15. 
Pastorie: Grote Noord 17 ; ,rn, ,T·el. 4;3'50. 
Pastoor: Deken !P. L. C. v. d. Meer (geb. 1889; gew. 1914, ben. 

1943). 
Kapelaans: 

K. P . J . J. H erzberg (·geb. 1909; gew. 19-33 ; ben. 1945) . 
C. A. v. d. Voort (geb. 1912; gew. 1937; ben. 1945). 
A. v. Duin (geb. 1923; gew. 1950; ben. 1952) . 

Kerkbestuur: 
Voorzitter: Deken P. L. C. v. d. Meer. 
Secretaris: Mr J. P. Windhausen, Gr. Oost 7, Tel. 4226. 
P enningmeest er: B. J . v. Bockxmeer, Joh. Messchaertstr. 14, 
Tel. 4932. Leden: C. Botman, A. Sernee, P . J . Krom. 

Girorekening Kerkbestuur: 266060 

Armbestuur: 
Bisschoppelijk Commissaris : Deken P . L. C. v. d . Meer. 
Voorzitter : H. Schulte, Gr. Noord 94, Tel. 4570. 
Secretaris: J . Ruttenberg, Gr. Noord 102, Tel. 4185. 
Penningmeest er : H. Kaldenbach, Rode Steen 3, Tel. 4627. 
Leden: J. v. Staalen, C. Schermer 

Collectantencolleges: 
Kerk-collectanten: W. Bloem, Gr . Noord 59. 
Armen-co llectanten : C. Kuin, Keern 16. 
Studiepenning-collectanten: H. Schulte, Gr. Noord 94. 

Kerkkoor: 
Dir·ecteur-organist: J. G. Timmermans. 
Secretaris: C. Schoof. 
Penningmeester: B. Lieshout. 

l{oster: M. d e Zwart, Geldersesteeg 16, Tel. 4679. 
Suisse: J . K enter, Ge1dersesteeg 30. 
Suisse: A. M. v. Kleef, Geldersesteeg 5. 
Gebouwen~ienst: 

Bisschoppelijk inspecteur: S. W. Langius, Veenenlaan 19. 
Voor plaatsen in de kerk: C. Botman, Oude Doelenkade 37. 
Kerkhof: d e sleutel te verkrijgen bij P . Takken, Drieboomlaan 15. 
Gironummer Deken P. L. C. v.d. Meer: 227036 

II. KERKELIJKE DIENSTEN 

H.H. Missen: 
Zondags: 6.45, 8, 9.30 (Hoogmis ) en 11.15 uur . 
Op de lste Zondag van de maand: 6.30, 7.30, 8.45 10 en 11.30 
Weekdagen: 7, 7.30, 8.15 en 9 uur. 
's Zondags is telkens 1 H. Mis vrij: le Z. 7.30, 2e Z. 8, 3e Z. 
9.30, 4e Z. 1L15, 5e Z. 6.45 uur. 
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VELD HUIS 
ILIEIDERWARIEINI 
MOîOIRKllEDlllNIG 
KLEINE NOORD 34 TEL. 4780 

DE TWEE GOUDEN HOOFDEN 
NIEUWE NOORD ~ GROTE NOORD 104 

~ 

Yle4tau1zant ~ Y:~-ea~ 
• LUnCHeS 

~ 
~ 
~ • HOPPleTl=lPeLS 
~ • DlneRS ~ • IJS en SORBeTS 
~ • ReCePTleS 
~ • Sl=lLl=lOeS 
~ 

* 

* ~ • Hl=lRTIGe Hl=lPJeS 

DE MEEST ~ • VLeeSCROOUeTTen 
MODERNE ~ 

INRICHTING ~ • GeBl=lH en PRUIT ::; 
VAN 
HOORN 

::; 
::; 
~ POPULAIRE PRIJZEN 

BOUWMAN 1 S STOFFENHUIS 
NIEUWSTRAAT 8 G evestigd sedert 1862 TELEFOON 4847 

Goed gesorteerd in de 

BESTE CORSETTEN EN BEHA'S 
PRI MA PA SVORM 

TRICOT ONDERGOEDEREN 
(Ook van JANSEN EN TILANUS) 

16 



Luvcn: Zund:1gs : 7 uur. 
Weekdagen: Dinsdag en Donderdag 7 uur. 

Heilige Communie: Voor en onder de H .H. Missen. 
's Zondags onder de H.H. Missen van 7.30 en 8 uur begint 
he t Communie uitreiken .om beurten voor- en achteraan 
(le en 3e Z. achteraan, 2e, 4e en event. 5e Z. vooraan). 

Biechthoren: 's Zaterdags van 4--8 uur. Vóór l e Vrijdag van 
6-8 uur, ook 's ochtends onder de H .H. Missen en tijdens 
de Loven. 

Godsdienstonderricht: 
Cursus 18-jarigen: In de winter: 's Maandags voor jonge
mannen, Dinsdags voor meisjes. 

Voor bijzondere dagen, wijzigingen, enz. 
zie "Sursum Corda" 

111. GODSDIENSTIGE VERENIGINGEN 

Broederschappen: 
H . Hart, Mevr. G. Zijm-Henckens, Gr. Noord 59. 
Gelovige Zielen: Juffr. R. Kenter, Dubbele Buurt. 

Congregaties: 
Voor de Dames, 's Maandags 7.30 uur om de 14 dagen. 
Jongens, Dinsdags 7.30 uur. 
Meisj.es, 's Woensdags 7 en 8 uur. 
Jongemannen, 's Woensdags 7.30 in het Weeshuis . 
H. Familie: Mann en, 's Woensdags 8 uur. 

Apostolaat der Hereniging: 
Zelatrice: M. Bergsma, Breed 28. 

Missiegenootschappen: 
Directeur: Kapelaan C. v. d. Voort. 

Genootschap tot voortplanting des Geloofs: 
Hoofdzelatrice: J. v. Doorn, Grote Oost 37. 

Gennotschap van de H. Kindsheid: 
Hoofdzelatrice: op de scholen. 

St Petrus Liefdewerk: 
Hoofdzelatrice: Gré Kaldenbach, Tweeboomlaan 105. 

IV. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJKE EN CHARITATIEVE 
VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN 

Sociaal-Charitatief Centrum: 
Gevestigd: Ramen 1, Tel. 4775. 
Tevens kantoor van de Parochie-Sociaal Werkster mej . 
W . Schulte. 
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AANNEMERSBEDRIJF 

N. v.d. LEE 
Onderhoudswerken 
Reparaties 
Nieuwbouw 

DRIEBOOMLAAN 46 - TELEFOON 4373 

BIEDT U EEN 

KEURCOLLECTIE 

dames-7 heren-7 

me1s1es-7 1ongens 

en kinderschoenen 
van de meest bekende 

en beste merken. 

"F 0 R T"' schoenen met 6 maanden schriftelijke 

garantie, 0 e r s t e r k en geen r e p a r a t i e k o s t e n. 

GROTE NOORD 124 - TEL.4457 

TEL. 

4304 
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SCHILDERSBEDRIJF 

P.J. BOON 
TWEEBOOMLAAN 41 

Voor alle voorkomende Schilder
en Behangwerken. 



St Elisabeth Vereniging: 
Voorzitster: Mevr. M. G. C. Ruttenberg-Lippits, Gr. Noord 
102. 
Secretaresse: Mevr. H. Driessen-v. Gasteren. 
Penningmeesteresse: Mevr. E. Schuld-Gerritsen v. d. Hoop, 
Turfhaven 32. 

R.K. Ver. v. Gezinsvoogdij en Patronage: K apelaan Herzberg. 
Ver. tot Bescherming van Meisjes: 

Secretaresse: Mevr. M. van Berkum-Heideman, Nieuwst. 20. 

R.K. Reclasseringsvereniging: 
Voorzitter: Mr J. P. W-indhausen, Gr. Oost 7. 
Vice-voorzitter: Kapelaan C. A. v. d. Voort. 
Secretaris: A. Driessen, Eyckstraat 8. 
2e secretaris: H . J . Conijn, Ged. Turfhaven 42. 
Penningmeester: C. J. Burtner, Joh. Messchaertstraat 28. 

Strafgevangenis: Aalmoezenier: Kapelaan C. A . v. d. Voort. 

St Vincentiusvereniging: 
Praeses : B. J. v. Bockxrneer, Joh. Messchaertstraat 14. 
Secretaris: V. B. Entius, Achterom 73. 
P enningmeester: C. Bouchier, Gr. Noord 79. 

Par. Comité Vacantiebezigheid: 
Afdeling van K ath. Bond voor het Gezin: 

R.K. Kinderuitzending in het 1Bisdom 'Haarlem: 
Voorzitter: J. v. Staalen, Arts, Ramen 32. 
Secr.-penn.: Mevr. M. J. Rive-Botman, Kruitmolenstraat 12. 
Mevr. M. Welkers-Pels, Gouw; G. J. Hozemeijer, Draaf
singel 47; J. B. v . Bockxmeer, Veema·rkt 21. 

Kath. Bond voor het Gezin: 
Voorzitter: J. Kaptein, Achterom 8. 
Secretaris: H . Verbeek, Drieboomlaan 312. 
P enningmeester: J. Duin, Drieboomlaan 6. 

R.K. Stichting voor Gezinszorg: 
Voorzitter: J . H. v. Bockxmeer, Drieboomlaan 18. 
Secretaresse: M evr. L. Appelboom-Receveur, Westersingel 2. 
Penningmeester : C. P. v . d. Bosch, Koepoortsweg 125. 
Leidster: Mejuffr. W. Schulte, Ramen 1. 

Een prachtige tocht in binnen- oF buitenland met 
1 u x e to u r i n g c a r. 

Ver v o e r van clubs en verenigingen. 

Dag- en meerdaagse tochten met volledige hotel
accommodatie. 

r:<eisbureau "<fJe 

* 
Grote Noord 107 Tel. ·1367 b .g .g .h . 4401 
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De mooiste bananen ... 

De lekkerste sinaasappelen ... 

haalt u bij 

DIEPVRIES 

Babyverzorgings· 
artikelen 

Baby sets 

Verbandstoffen 

Hospitaallinnen 

Desinfectiemiddelen 

D. BLOEM 
(J. BLEKEMOLEN) 

Nieuwland 34, T eleloon 4587 

Huidverzorgings· 
preparaten 

Cosmetica 
"Dr. P . H. v.d. Hoog" 

Richard Hutnut 

Wills 

Ponds, Maja 

Boldoot enz. 

DROGISTERIJ 

"De Vergulde Vijzel" 
H . J. Conijn - v.h. J. Groot Chrz. 

Ass.-Apotheker - Drogist 
Ged. Turlhaven 42, Tel. 4574 

Het meest vertrouwde en gesorteerde adres 

Meubelen 

Bedden 

Tapijten fl3eo c!J'iaring 
Eigen stoffeerderij Scherp concurrerend 

VEEMARKT 11 
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'l'EHUIZEN 

R.K. Wees- en Oudeliedenhuis en "St Jozef-Pension": 
Voorzitter: H. A. M. Stumpel, Gr. Noord 83. 
Secretaris: C. A. Botman, Oude Doelenkade 37. 
Penningmeester: B. J. v. Bockxmeer, Jüh. Messchaertstr. 14. 
G. J. Haring, Kl. Noord 39. 
F . Warnik, Drieboomlaan 52. 

V. CULTURELE INSTELLINGEN EN ORGANISATIES 
R.K. Dagblad: Noordhollands Dagblad, 

Adm.: Draafsingel 59, Tel. 4243. 
Parochie-bibliotheek: 

Gevestigd: Nieuwsteeg 25. 
Geopend: alle dagen (behalve Maandagmorgen) van 9-12 
en 1.30-6 uur. 
Censor: Rector J. N. M. Smulders, Koepoortsweg 35. 
Leden: G. J. Rozemeijer en Mej. E. M. Schermer. 
Beheer: Dames W. en A. Saulenn. 

MUZIEK 

R.K. Gemengd Koor: 
Directeur : J. G. Timmermans. 
Voorzitter: Vacature. 
Secretaresse: M. Ursem, Achter op ' t Zand 9. 
P enningmeester: J. Tros, Muntstraat 16. 

Harmonie "Apollo": 
Dir·ecteur: L. Koning. 
Voorzitter: J . Peereboom, Merenss traat 4. 
Secretaris: S. P. Brandt, Achterom 30. 
Penningmeester: N . de Greeuw, Keern 75. 

Toneel "Voetlicht": 
Voorzitter: E. Robert. 

Secretaris: L. rv. Berkum. 
Penningmeesteress e: Mej. J . Rood. 

Geloof en Wetenschap: 
Secretaris: J. Th. Dudock, Drieboomlaan 154. 

VI. JEUGDBEWEGING 
Kath. Jeugdraad voor Hoorn: 
Kath. Jongeren Beweging (K.J.B.): Mannelijke Jeugd : 

Aalmoezenier : Kap . K. P. J. J . Herzberg, Gr. Noord 17. 
Distr . comm.: J . J . Bosse, West 58. 
Voortrekkers: Oûbaas, Hoofdleider J. v. Delft, Commandeur 
Ravenstraat 2.9. 
Verkenners: Hopman G. Hergarden, Keern 107; Hopman 
B. Albers, Gr. Noord 54. 
Welpen: Akela A. Serné, Grote Noord 15. 

Ned. Gidsenbeweging: Vrouwelijke Jeugd: 
Geest. Adv.: Kapelaan A. van Duin. 
Distr. commissaresse: Vera Kenter, Enkhuizen . 
Groepsleidster: A . v . Baar, Noorderstraa t 14. 
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Kath. Arb. Jeugd (Kajotters): 
Aalmoezenier: Kapelaan K . P. J. J. Herzberg. 
Voorzitter: H. van Veen, Grote Oost 84. 
Secretaris : G. Wammes, Merensstraat 6'3. 
Penningmeester: J . Groot, Tweeboomlaan 45. 

Jong K.A.J. (Jong Kajotters): 
Hoofdleider: H . Altman, Merensstraat 9. 
Leiders: Th. Koops, Veenenlaan 38; J . Kaptein, Achterom 8. 

Mater Amabilisschool: 
(Levensschool voor meisjes vanaf 17 jaar) 

De school voor het werkende meisje, waar zij wordt voor
bereid op haar taak van: vrouw en moeder. 
Voorzitter : E. J . M. Stumpel, Draafsingel 59. 
Secretaresse : Mej. C. M. Kramer, Gr . Oost 21. 
Penningmees ter: J. Kieft, Tweeboomlaan 155. 

Kath. Soc. Jeugdzorg: 
Aalmoezenier: Kap . K. P . J. J. Herzberg, R.K. P astorie. 

Sint Francisca Romanawerk: 
Hoofdleidster: Cl. Mak, Gravenstraat 44. 

Sint :Franciscus Liefdewerk : 
Hoofdleider: Th. Schagen, Nieuwland 27. 
Aalmoezenier: Kap. K . P . J. J . Herzberg. 
Soc. werkster: W. J. Schulte, Ramen 1. 

VII. ONDERWIJS EN OPVOEDING 

Kleuterscholen: Hoofd: Zr Agnella, Koepoortsweg 35. 
Jongensscholen L.O. (Achterom 17-19): 

Hoofd : G. J . Rozemeijer, Draafsingel 47. 
Meisjesscholen L.O. (Eikstraat 3, Nieuwe Noord 34): 

Hoofd : Mej . A. van Diepen, Veenenlaan 7. 

V.G.L.0.-school (Hamen 3): Hoofd: Zr Alidia, K oepoortsweg 35. 

U.L.0.-scholen (Onder de Boompj es 19): 
Hoofd: H. G. Holtkamp, Draafsingel 7. 
Bestuur: 
Voorzitter : Deken P. L. C. v. d. Meer. 
Secretaris: E. J . M. Stumpel, Draafsingel 58. 
Penningmeester: L. J . Schuld, Turfhaven 32. 

Kath. Handelsavondschool: Hoofd : H. G . Holtkamp, Draafsingel 7 

VOOR "N HEERLIJKE 

FEESTTAART 

IHIOlUJllLOSSIEI~ 
Kl. Noord 28 

w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
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Katholieke Verenigingsbesturen! 

/!t1.t1.t al Uw incaj~<tj VQtJotgen doot 

Incassodienst 

Ooorde/ige J. Wonder 
coHdilies ! 

RAMEN 32 Tel. 4385 

TAXI NODIG? 
• Bel even op 

~ 1 4217 of 4121 1 

Taxi-Garage H. Kramer & Co. 
Ged. Turfhaven 22 Achterstraat 18 

Taxi- en Verhuurinrichting 

Trouwrijden - Ziekenvervoer - Rouwvervoer 

Benzine - Olie - Stalling 

e DAG EN NACHT GEOPEND 

ZALEN voor Partijen, Recepties, 

Feestavonden en Vergaderingen 

VOLLEDIGE VERGUNNING BILLIJKE PRIJZEN 

Café 'I lOille Paard 
KffRN I 
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Vakonderwijs <R.K. J,andbouwwintcrschooll: 
Bon lekoestraa t 10. 
Hoofd: Ir J. C. A. van Alphen, Hamen 26. 

Voor inlichtingen betreffende 
Priesteropleiding, Hoger Onderwijs 
etc. wende men zich tot de pastorie. 

St Werenfridus Lyceum (Bontekoestraat 10): 
Rector : Drs Th. Noorman van d er Dussen, Ramen 11. 
Conrectrix : Mej . Dr C. Muller. 
Curatorium : secr. Mr J . P . Windhausen. 
Adminis trateur: Ohr. v. d. Berg, J oh. P oststraat 37. 

VIII. POLITIEK 

Kath. Volkspartij (K.V.P.): 
Voorzitter : J. B. v. Bockxmeer, Veemarkt 21. 
Secretaris : W . C. N. M. Lips, Kerkplein 32rd. 
Penningmeester: G. V. Lampe, Oosterkerksteeg 9. 
Propagandaleider: J. v. Delft, C. Ravenstraat 29. 

IX. SPORT EN SPEL 

Ned. Kath. Sportbond, Afd. Hoorn: 
Geestelijk adviseur: K apelaan A. van Duin. 

Athletiek: 
Voorzitter: Th. Peerdeman, Veenenlaan 161, Tel. 4402. 
Secretar.esse: Mej. R. Ruijter, Schoutenstraat 86. 
P enningmeester: G . de Barbanson, Ramen 19. 
Leden: Fr. Warnik, Drieboorn laan 52; Mej . A. Hoek, 
Gouw 29. 

Bridge: 
Voorzitter: W. Bervoets, Baanstraat 38. 
Secr.-penn.: Mevr. P . Langius-v. Meel, Nieuwland ll. 
Wedstrijdleider: G. Volten, Pakhuisstraat 18. 

R.K. Dansclub 
ook met wedstrijden, o.l.v. Peter Verbiest, dansleraar, 2e
diplomeerd in verschillende graden en lid van San Philippo 
Neri. 

Gymnastiek: 
Voorzitter: B. de Vette, Ramen 17, Tel. 4183. 
Secretaresse : Mej. T . Sernee, Gr. Noord 15. 
Penningmeester: C. Bouchier, Gr. Noord 79, Tel. 4530. 
Presidente: Mevr. Verberne-Beuling, Koepoortsweg 100, 
Tel. 4175. 
2e secretaris: H. Bosma, Eikstraat 14, Tel. 5010. 
Ledenadministratie: M. v. Duijn, Veenenlaan; B. Gonijn, 
Ged. Turfhaven 1, Tel. 4574. 
Leden: Mevr. Bouchier-Reeuwijk en B. Lieshout, Veenen
Jaan 10. 

2 5 



Firma Ligthart - Hoorn 
1 Steenkolen groothandel en detail 

Tel. 487 6 (zaak) 

Tel. 4750 (na 18 uur) 

Levering van alle soorten huisbrand en lndustriekolen 

Voor centrale verwarming cokes en olie 

OOK VOOR : 

Steeds vers 
Altijd fijn 

Hors d' O e uvre Schotels 

Puddingen 

IJ staarten 

IJscoupes 

Lange Kerkstraat 25-27 
Tel. K 2290-4143 

De grootste 
sortering op 
rokers gebied 

vind~Uin ~ 

~ -~-~:z_\\~ rÇ ['\. 

~~w.l'v,:..., f'.U' L\~1\ 
S \• \.~ '\'.e\· 
~ 3;,j. 30 ~" ' t\\~{\it \ 

tY."" N- \}\ 
"1 eeina àe y_\o 

~~. 

Alleenverkoop voor 
Hoorn van de 
gerenommeerde 

Carl Upmann 

SIGAREN 

,,BROEKENHUIS'' 
5 OOK VOOR U 1 • • • 5 Lange Kerks tra at 11 Tel. 4906 

OOK VOOR HERENMODE 1 
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Handbal: 
Voorzits ter: Mej . G. Kaldenbach, Tweeboomlaan 105. 
Secretaris: W. Veld, Ramen, Tel. 4835 
Penningm.: N. Bloem, Nieuwland 10. 
Leden: Mej. J. Stam, T. Lieshout, Baanstraat 31, R. Biezen, 
Koepoortsweg 114. 

Tafeltennis: 
Voorzitter: G . Willenborg, Koepoortsweg 102. 
Secretaris: H . Langius, Veenenlaan 19, Tel. 4678. 
Penningmeester: A. Beukman, Veemarkt 2. 
Leden: A. Lippits, Gr. Oost 68; G. Schermer, Draafsingel 57; 
Sj. Deckers, Gr. Noord 111. 

Voetbal: 
Voorzitter: W. L. de Nijs, Jan Poststraat 43, Tel. 4115. 
Secretaris: J. Entius, Keern 447, T,el. 4300. 
Penningmeester: H. Bosma, Eikstraat 14, Tel. 5010. 
2e voorzitter: J. Kaag, Gr. Noord 50, Tel. 4493. 
2e secretaris: H. Damen, J . Mayenstraat 13. 
2e penningmeester: G. J :Meijer, West 34, Tel. 4643. 
Commissaris van materialen: J. de Greeuw, Baans,traat 20. 
Leden: H. Bot, J. P. Coenstraat 40; A. Verberne, Koepoorts
weg 100, Tel. 4175; J. Fit, Keern 161 B, Tel. 4413; J. Bot, 
Kerksteeg 12. 

Jeugdcommissie : Voorzitter: H. Kwaad, Achter de Vest 54. 

X. STANDS- EN VAKORGANISATIES 

Raad van Overleg: 
Voorzitter: G. J . Rozemeijer, Draafsingel 47. 
Secretaris: J. Toes, Comm. Ravenstraa t 41. 
P enningmeester: W. Smit, Schoutenstraat 75 , 

Kath. Vrouwenbeweging: 
Voorzitster: Mevr. V. Rupert-Vlaar, Gr. Noord 47. 
Secretaresse: Mevr. 'E. Schuld-Gerritsen v. d. Hoop, Turf
haven 32. 
Penningmeesteresse: Mevr. L . Welkers-iRijkenberg, Drie
boomlaan 31. 
Adviseur: Kapelaan C. A. v . d. Voort. 

J. W. l1pp1ts 
Grote Noord 122 Tel. 4837 HOORN 

Speciaalzaak Herenmodes 
"house oÇ quat1ty" 

BF.TERE GENRE 
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Onderafdelingen R.K. Vrouwenbeweging: 
a. Het Brokkenhuis. Het is mogelijk bij onmiddellijke behoef

ten ·het gehele jaar door kleding aan te vragen. Wie wil thuis 
iets breien? Goede gedragen kleding is zeer welkom. Dames 
die interesse hebben om een handje mee te helpen, kunnen 
zich melden bij Mw M. Hive-Botman, Kruitmolenstraat 12. 

b. Missie-naaiclub. Dames die met handwerken en naaien op 
de hoogte zijn, lmmt helpen. Pres .: Mej . M. Saulenn, Nieuw
steeg 25. 

c. Vereniging voor blindenzorg "Le Sage ten Broek". Blinden
zorg is een prachtig werk en het prikken van boeken in 
brailleschrift kunt U ook thuis doen . Inlichtingen verstrek
ken gaarne: Mej . de Graaf en Mej . Bockxmeer, Onder de 
Boompjes. 

d. Het koffertje met alle benodigdheden in gebruik bij het 
communiceren van zieken en bij het toedienen van de 
laatste H.H. Sacramenten, is steeds gratis voor de leden ter 

beschikking en te bekomen bij Mw Schuld-Gerritsen van der 
Hoop, Turfhaven 32. 

e. Voor de doopplechtigheid is ons mooie doopstelletje steeds 
disponibel voor de leden. Adres: Turfhaven 32. 

Kath. Arbeiders Beweging (K.A.B.): 

Voorzitter: Joh. H. van Bockxmeer ·Drieboomlaan 18. 
Secretaris: P . J . Krom, Merensstraat 12. 
Penningmeester: G. V. 1Lampe, Oosterkerksteeg 9. 
Adviseur: Kapelaan C . A. v. d. Voort . 

Aangesloten vakbonden: 

Bouwvakarbeidersbond "St Jozef": 
Secretaris : J. over de Linden, Veenenlaan 227 B. 

Fabrieksarbeidersbond "St Willibrordus": 
Voorzitter: J . Kok, !Baanstraat 16. 

R.K. Bond 'Van Administratief, Verkopend en Verzekerings
personeel (H.K.W.): 

Secretaris: H. Kwaad, Westerdijk 24. 
Ned. K ath. Grafische Bond: 

Secretaris: J. de Greeuw, Drieboomlaan 99. 

GERARD VAN VLIET (v. h. Basjes) 

u/10 /3alavus dealer 
Ruime sortering 

R IJ W 1 E L E N EN 0 N D E R D E LE N 
op gemak k e 1 ijk e betalingsvoorwaarden 

Ook voor vakkundige reparaties is dit Uw adres 
VEEMARKT 42 - TEL. 5091 - HOORN 
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TEXTIEL - BEDDEN - DEKENS 

le klas reparatie-inrichting 

voor Bedden 

Fa.Renckens - 46e~ .6 - Gr.Noord 67 

GROTE NOORD 120 TEL. 4539 

DE G R 0 0 T S T GESORTEERDE 

DAMESSTOFFENZAAI( 
VAN WEST-FRIESLAND 

ELECTRO-TECHNISCH BUREAU 

,,STAM" 
GERRITSLAND 31 TEL. 5060 

30 

* Aanleg en onderhoud van alle 
electrische installaties * Ver k o op en reparaties van 
electrische apparaten 



Ned. Kath. Bond van Houtbewerkers : 
Secretaris: D. Fonteijn, Geldersesteeg 25. 

Ned. Kath. Bond van Kapperspersoneel : 
Plv. secretaris: Borninkhof, Veenenlaan. 

Kleding- en Textielarbeidersbond: 
Secretaris: M. 1F. Lieshout, Drieboomlaan 289. 

Landarbeidersbond "St. Deus Dedit": 
Secretaris: M. Lieshout, Drieboomlaan 166. 

Metaalbewerkers bond: 
Secretaris-penn. : J . .Peerdeman, Merensstraat 79. 

Kath. Bond van Overheidspersoneel (K.A.B.O.): 
Secretaris: F. van der IPol, Pelmolenpad 2 B. 

Kath. Bond van V•ervoerspersoneel "St Raphaël": 
Secretaris: G. Bos, Vale Hen 6rd. 

Kath. Tabaksbewerkersbond: 
Secr.-penn.: W. B. Lieshout, Willem Barendszstraat 13 A. 

Kath. Bond v·an Transportarbeiders: 
Secretaris: P. A. Beemsterboer, Merensstraat 83. 

Kath. Bond ·van arbeiders in de Voedings- en Genotmiddelen
bedrijven: 

Secretaris: F. Thieman, Gr. Noord lOr. 

Instellingen van de K.A.B.: 

Credo Pugno: 
Geest. leider: Kapelaan C. A. v . d. Voort. 
Voorzitter: J. Vonk, Melknapsteeg 21. 
Secretaris: C. Kok, Achter de Vest 50. 

Herwonnen Levenskracht: 
Secretaris: J. Vonk, Melknapsteeg 21. 

Cen trale Volksbank: 
Kassier : C. Plukkel, Mr J. Dz. Binneblyfstraat 16. 

Verz·ekering Maatschappij "Concordia": 
Agent: A. Th. Dekker, Gr. Havensteeg 18. 

Kanunnik van Schaickf.onds: 
Penningmeester: G. V Lampe, Oosterkerksteeg 9. 

Rust- en Vacantie-oord "Nieuwenoord": 
Secretaris: J. Vonk, Me1knapsteeg 21. 

Uitgeverij "De Lanteern": 
Agent: W. Stoffers, IDrieboomlaan 66. 

"De Volkskrant": 
Agent : A. Th. IJJekk·er, Gr. Havens•teeg 18. 

Ziek enfonds "St Joannes de Deo": 
Bode : G. Dijkman, Willem Barendszstraat 14 B. 

J{ath. Arbeiders Jeugdbeweging (Kajotters): 

Voorzitter: H. van der Veen, Gr. Oost 84. 
Secretaris: G. Wammes, Merensstraat 63. 
P enningmeester : J. Grout, Tweeboomlaan 4·5. 
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SPECIAAL OPTIEK 0 
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18ord u u ri n richting 

GR. nOORD 136 _Tel. 4313 

* OOH mi:tHen WIJ uw 

8TOPC81nTUR88 

RUIME SORTERING 

HERENMODE-ARTIKELEN 

DAMESONDERKLEDING 

KOUSEN, SOKKEN, BREIWOL, enz. 

Sedert ruim negentig jaar het vertrouwde adres : 

D. WEIDEMA 
GR. NOORD 39 - TEL. 4438 
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Katholiek l'aedagogisch Beroepskeuzebureau: 
Regionaal Bureau: 
Merensstraat 12, !Hoorn, Tel. 5057 
Adressen voor aanmeldingen: 
G. J. Rozemeijer, iHoofd R.iK. School, Draafsingel 47, Tel. 
4877, L . J. Schuld, Turfhaven 9·2, Tel. 4080 en bij het Re
gionaal Bureau: Secretaris P. J. Krom, Merenss·traat 12, 
Tel. 5057. 

R.K. Middenstandsvereniging (N.R.K.M.): 
Voorzitter: G . J. Haring, Kleine Noord 39. 
Secretaris: L. J. Schuld, Turfhaven 32. 
Penningmeester: C . W. Aben, Gr. Noord 61. 

Aangesloten Vakbonden: 
Bouwvakpatroons: W. H . Tap, 2e Boomlaan 42. 
Schilderspatroons: N . Verlaat, Ramen 8. 

R.K. Bond van Kleinhandelaren "St. Walfridus" 
(Handel in aardappelen, groenten en fruit). 
Voorzitter: J. Mak, Gravenstraat 44. 
Secretaris : J. Biekemolen, Nieuwland 34. 
Penningmeester: A. Tros, Gr. Oos t 130. 

Instellingen N.R.K.M.: 
"Santos"-fonds: 

Voorzitter: C. Houchier, Gr. Noord 79. 
Secr .-penn.: A. Renckens, Gr. No0rd 67 . 

St. Adelbertsvereniging: 
VoorziHer: Drs Th. H . Noorman van der Duss en , Ramen 11. 
Secretaris: L. Arnolds, Gr . Oost 12. 
·Penningmeester: Drs M . C. J . v. d . Heuvel, J oh . P oststr . 47. 

Alg. R.K. Ambtenarenbond (A.R.K.A.): 
Secretaris : H. Bosma, Eiks·traat 14, T el. 5010. 

L.T.B.: 
Voorzitter: A . van der Lee, Koepoortsweg. 
Secretaris : C. van Diepen, Berkhout A 2. 

XI. ZIEKEN- EN GEZONDHEIDSZORG 

(Zie ook Algemeen Maatschappelijke en Charitatieve Ver
enigingen en .Jnstellingen) 

R.K. Ziekenhuis "St Jan": 
Koepoortsweg 35, Tel. 4341. 
Bestuur: 
Voorzitter: Mr J . P . Windhausen. 
Secretaris: J. B. van Bockxmeer. 
P enningmeester: J . Elders, burgemeeste r Bovenkarspel. 
Geneesheer-directeur: Dr P . A. A. Weterings, Achter de 
Vest 56. 
Bezoekur·en: 3e klas 2-3 en 7-7.30 uur; 2e klas 15-1'8 en 
19-20.30 uur. 

Huisarts: J. van Staa.len, arts, Ramen 32, Tel. 4496. 
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* Verhuis- en Transportbedrijf 

* Bergplaats voor inb~edels 
* Verpakkingen naar alle werelddelen 

Gebr. TROS & Zn WEST 50 
Telefoon 4517 

----·-----

Voor 

beter brood 
en 

smakelijk gebak 
bent U bij de 

HOORNSE 
BROOD-. KOEK- EN BANKETF ABRIEK 

goed onder dal< I 

Tel. 4881 HOORN Ged. Appelhaven 21 

SLAAGT U ALLEEN BIJ 

GEBR. RUITER 
Grote Oost 35 T elef'oon 4216 
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Wit-Gele Kruis: 
Geestelijk adviseur: Deken P. L . C. ·v . d . Meer. 
Voorzitter: A. Wefäers, Gouw. 
Secretaris: B. C . J . Fluitman, Schoutenstraat 84. 
Penningmeester: C. Blokker, Keern 62. 
Wijkzuster: Zr N. M. Dik. 

Stichting Kraamzorg Centrum "West-Friesland" van de R.K. 
Vereniging het "Wit-Gele Kruis": 

Leidster-docente: Zuster T . K . Schoenmaker, Gr. Oost 70, 
Tel. 4580. 

Verloskundige: Mej. C. M. Kramer, Grote Oost 21. Spreek
uur: Grote Oost Dinsdag van 2 tot 4 en 7 tot 8 uur en 
Donderdag van 2 tot 4 uur; Sint Jans Gas thuis: Donderdag 
van 7 tot 8 uur. 

Consultatiebureau voor Zuigelingen: 
Wijkzuster-huisl:>ezoeks ter: Zr M. W. Schouten, Koepoorts
weg 45. 

R.K. Bond voor E.H.B.O.: 
Voorzitter: C. H . Veld , Ramen 23. 
Secretaris: (8 . Albers, Gr. Noo!'id 56. 
Penningmeesteresse : Tiny Vlaar, Drieboomlaan 108. 

XII. DIVERSEN 

Stichting "Katholiek Hoorn": 
Voorzitter : G . J . Rozemeijer, Draafsingel 47. 
Secretaris : J . Toes, C. Ravenstraat 41. 
P enningmeeste r : W. Smit, Schoutenstraat 75. 

Katholiek Thuisfront: K ap . K. P. J . .J. Herzberg. 

Bond Zonder Naam: J . Nieuwenhu ijs, Veenenlaan 8. 

Voor legaten: Notaris S . J . J . Luyckx, K oepoortsweg 28, kantoor: 
G rote Noord 3·6. 

Z olang mogelijl~ jong blijven .... 
dat is de wens van iedere vrouw 1 

Mogen wij U 
van dien st zijn 

met'n goed advies? 
Met onze preparaten van eerste Huizen? 

Loop gerust even aan bij : 

Nieuwsteeg 1 0 Tel. 4931 
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HE T A D RE S VOOR 

b e t e r e Herenkleding 
TEVENS VERHUURINRICHTING VOOR 

Gelegenheidskleding 

JOS. GROOT 
GR. NOORD 45 - TEL. 4863 

1Ramkema's 
BLOEMENMAGAZIJN 

ü 13ruidsbouquelten, 

:::= 'Planten, voor l~amer 

en tuin, 

ü m oderne bloemwerken 

GED. TURFHAVEN 46 TEL. 41 93 

Pas-aau 
SERVIEZEN 

De uitkomst voor 

ver loofden en 

jonggehuwden, elk 

onderdeel afzonderlijk 

verkrijgbaar. 

Fa. Jac. Feller 
GR. NOORD 1 06-1 08 TEL. 5081 

uw 

Pas-aau 
LEVERANCIER 1 

BRANDSTOFFENHANDEL 
BAKKER 

DE ZAAK VAN V E R T R 0 U W E N SEDERT 

1 8 8 0 
'T WEST 48 TEL. 4306 
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Onze lieve VRouw v"n hooRn 

In de OHRiONiIJiOK ViAIN HOORN, geschreven door D. Velius, 
Dr in de Medicijnen in Hoorn, in een uitgave van het jaar 1648, 
lezen we het volgende: 

"Noch in 't selfde jaer in de herfst (1426) wert de Vrouwenkerk 
op het Noordt ter eere van de Maghet Maria gesticht, en dat 
meest deur tue-doen van eenen Claes Molenaer met zijn Wijf, 
welcke seyden dat sij bij nacht uijt haren molen siende, ter 
selver plaetsen, zijnde doen -0ver ' t huys van eenen Claes 
Doedessz een Lieven Vrouweribeeldt in de lucht hangende 
gesien hadden: deur welck haer segghen de bueren beweeght 
werden, om aldaer een Gods huys te stichten ter eere van de 
Maghet voornoemt: en versochten de voor schreven Claes 
Doedessz dat hy zijn ihuys tot de timmeringe wilde schenken. 
Maer hij dien sulcks misschien ongeleghen was, weygerde hen
l.uyden ' t selve en wat harder als den meenigen wel goedt docht: 
en soo de Pest doen seer in de Stadt was, werdt aen de selve 
na weynich dagen sieck, en sterf: na zijn <loot wert het self.de 
versoeck aen zijn Wijf vernieut, welcke vreesachtigh zijnde deur 
het haestigh sterven haers Mans, gaf den bueren haer huys, 
en die setten daer met ghemene kosten een kleyne houten kerck, 
welcke tzedert temet vergroot, en in plaetse van hout met 
steenen opgetrocken is, in dier formen als hy tegenwoordigh 
sta et. 

Daer werdt noch by verhaelt, dat weynich daerna, soo de k erck 
n u bykans volmaeckt was, een schipper by geval hier tot Hoorn 
havende met een seker Marienbeeit, dat hy in Vrieslant soude 
voeren; de welcke soo hy sanderendaeghs weder af'voer, werdt 
(of deur storm en onweder, of deur dat de windt hem tegen
liep) ghedrongen zijn reys op te schorten, en weder in de haven 
te loopen. Di t gebeurde hem tot twee of drie mael toe, ten leste 
quam de roep onder de gemeente, en soo voor den Molenaer . 
Hij gi ngh heen, en het Beeldt besichtight hebbende, seyde 
terstond t, dat het even het selve was, dat hy in de lucht ghesien 
hadde. Hier op kochtent de bueren, en het werdt op den hooghen 
Outaer gesteldt, daer men seydt, dat het naederhandt met ver
scheyden mirakulen gelicht heeft. 

Van dit v·erhael mach ·een yeder gelooven dat hem goedtdunckt, 
wy stellent tenlaste der ghener, die het in deser voeghen ons 
voorbeschreven hebben. 
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Tel. 4062 

~~'"<~:'. V AlUJXIHIAILIL 
'. · .;; OFF. DEALER 

GENERAL MOTORS 

AUTOMOBIELBEDRIJF 

VAN DER LINDEN & WINKEL 
VEEMARKT 20 HOORN TELEFOON 4320 

POLMAN • Lood- en 
Zinkwerken 

• Mastiek- en 
autospuit- Leien -dakbedekking 

1nR1cht1nq • Aanleg van Gas-

schJlOERS-
en Waterleiding 

• Sanitaire artikelen 

BEÖRJ]Ç 
MUNTSTRAA T 1 o Cum. J. HAKUR 

* 
Lange Kerkstraat 13 

TEL. 4989 Telefoon 4727 
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Nuchter zijn voor de H. Communie 

In dit jaar - 1953 - heeft de Heilige Vader, Paus Pius XH, 
nieuwe bepalingen gegeven over het nuchter zijn voor. de 
Heilige Communie. 
1. Wie wil communiceren, mag na 12 uur niet eten of drinken. 
Omdat we de tijd van Midden-Europa hebben, die veertig 
minuten vóór is bij de Amsterdamse tijd, mogen we dus eten 
tot tien minuten over half één. 
Iedereen mag echter water drinken vóór het communiceren, zo 
dikwijls men wil en zoveel men wil, zelfs tot onmiddellijk vóór 
de Heilige Communie. Er staat: gewoon of natuurlijk water, dus 
geen water, waarin suiker is op.gelost. 

II. Zieken. Als de biechtvader verlof geeft, mag de zieke : 
a. iets nuttigen bij wijze van drank : koffie, thee, melk, limo
nade enz" maar nooit alcoholische dranken; 
b. iets nuttigen bij wijze van medicijn, hetzij vloeibaar - maar 
geen alcoholische dranken - hetzij in vaste vorm, mits het 
medicijn is, door de dokter voorgeschreven of als zodanig alge
meen erkend. 
N.B.! Er s taat in de pauselijke bepalingen : Medicijnen in vaste 
vorm; als een dokter zou voorschrijven veel brood met rook
vlees te eten, dan mag men dat niet doen vóór de Heilige 
Communie. 
c. De zieke mag,. na verlof van de biechtvader, van deze 
dispensatie gebruik maken zonder enige beperking wat betreft 
het uur, dat men communiceert; 
d . De biechtvader kan verlof geven in en buiten de biech tstoel; 
e. De biechtvader kan de zieke verlof geven éénmaal voor 
altij d, zo lang dus dezelfde ziekelijke toestan:l. duu r t. 

Il!. Gezonde gelovigen. Er kunnen zich gevallen voordoen, dat 
iemand geheel gezond is, maar toch wegens een ernstig bezwaar 
niet geheel nuchter tot de Heilige Tafel kan naderen. Ze m ogen 
éénmaal of m eerdere malen iets gebruiken bij wijze van drank 
- van zelf weer geen alcoholische dranken - tot één uur vóór 
dat zij het Brood der Engelen ontvangen. 

Let wel! Er staat niet één uur voor de Heilige Mis, maar vóór 
de Heilige Communie. Als iemand onder de hoogmis met preek 
ter communie gaat na de Heilige Communie van de priester, 
dan zal hij tot vlak voor de hoogmis iets kunnen gebruiken bij 
wijze van drank. Gelovigen, die menen onder de drie volgende 
bepalingen te vallen, zijn verplicht raad te vragen aan de 
biechtvader in of bui.ten de biechtstoel. De biechtvader kan 
verlof geven éénmaal voor al de tijd, dat het beletsel duurt. 
De pauselijke instructie noemt drie gevallen op, waarin een 
ernstig bezwaar aanwezig is. Let wel: men mag deze gevallen 
niet uitbreiden. 

1. Afmattend werk vóór de Heilige Communie. Hieronder 
vallen volgens de toegevoegde instructie vooreerst fabrieks-, 
transport- en havenarbeiders en ook personen werkzaam in 
andere -openbare diensten, die afwisselend overdag en des 
nachts hun arbeid verrichten; vervolgens degenen, die krach
tens hun beroep of uit n aas tenliefde de n acht wa ken d door-



brengen. Hieronder worden bedoeld b.v. nachtwakers en de
genen, die 's nachts bij een zieke waken,. of ze nu officieel 
verpleegster zijn of niet; zo ook vroedvrouwen, kraamverzorg
sters, artsen, die 's nachts waken bij een patiënt. Verder vallen 
er on-der de vrouwen in blijde verwachting en huismoeders, die 
voordat ze naar de kerk kunnen gaan, lange tijd huishoudelijke 
werkzaamheden moeten verrichten. 
2. Een laat uur, waarop de Heilige Communie wordt ont
vangen - na 9 uur. De instructie voeg,t als uitleg toe: Er zijn 
immers niet weinig gelovigen, bij wie de priester eerst laat de 
Heilige Mis kan komen opdragen; er zijn verschillende kinde
ren, voor wie het bezwaarlijk is zich naar de kerk te begeven, 
de H. Communie te ontvangen en daarna naar huis terug te 
keren voor het ontbijt en vervolgens naar school te gaan. 
Kinderen in deze omstan:.iigheden zouden derha~ve, na ver
kregen verlof van de biechtvader, één of meer glazen melk 
mogen drinken, of koffie of thee of pap, die bij wijze van 
drank genuttigd kan worden, tot één uur vóór he.t ontvangen 
van de Heilige Communie. 
3. 'Een lange reis" die moet worden gemaakt. 

De instructie verstaat daaronder een afstand van minstens 
2 kilometer, als men moet lopen, of naar verhouding een af
stand van meer küometers, als men deze aflegt met een of 
ander vervoermiddel. Maatstaf is derhalve de inspanning, die 
gebruikt wordt voor het te voet afleggen van minstens 2 kilo
meter. Zo kost het meer inspanning een bepaald traject af te 
leggen per fiets dan per auto. Bij de bepaling moet ook reke
ning worden gehouden met de ongemakken van de reis - b.v. 
strenge koude of afmattende hitte, slechte staat van de weg -
ter.wijl ook met ieders persoonlijk .gestel rekening worde 
gehouden; een jonge frisse man kan zonder bezwaar zich meer 
inspanning getroosten dan een grijsaard. · 
De instructie bepaalt, dat de biechtvaders met wijs beraad de 
redenen van het ernstig bezwaar om nuchter te blijven moeten 
afwegen. 
Omdat het voor een ieder geoorloofd is, water te drinken , za l 
in vele gevallen zelfs een afstanld van ongeveer 2 kilometer te 
voet geen ernstig ·bezwaar behoeven te zijn . Het beste is, eerlijk 
uw bezwaren aan de biechtvader voor te leggen. Houdt u dan 
aan zijn raad. 

I~ Oî AINI IMI IEUIBIEILIEINI 
ROTAN EN PITRIETEN WIEGEN 

(Bekleed en onbekleert) 

Sedert 1906 HET ADRES voor Hoorn e.o. 

FirmaK.MEILOF&Zn. Eigen 

TURFHAVEN 4 TELEFOON 4312 
Reparatie

afdeling 
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EMIGRATIE-VERPAKKINGEN 
NAAR ALLE WERELDDELEN 
VERHUIZINGEN DOOR HET GEHELE LAND 

Dagelijkse expeditie naar gehele 
Zaanstreek en Amsterdam 

QEBR" KAREL TELEFOON 4927 

AUTOMOBIELBEDRIJF 

GEERLING & WINKELAAR 
HOORN Keern 17 A Telefoon 4466 

Verkoop - Reparatie - Stalling - Onderhoud 

Onderdelen - Banden - Benzine - Olie en Vet 

Official Dealer voor Ford-producten: 

+ Lincoln - Mercury Ford 
+ Fordson - Thames Vedette 

+ Zephyr - Consul Pilot 

+ Taunus - Prefect Anglia 
PERSONENWAGENS BESTELWAGENS TRUCKS 

}!ieiáeuNt'CI:. "Oud Papie'C" 

12 

UW OUD PAPIER WORDT 
GAAH. NE AFGE HAALD 

Secr.: KORENMARKT 3 
TELEFOON 4105 B.g.g. 4927 



Het Kruisteken 

Maakt ge het kruisteiken, maak het dan zoals het behoort. Niet 
zo'n verminkt, haastig gebaar, waarvan men niet weet wat het 
eigenlijk moet betekenen. Neen, een goed kruisteken, langzaam, 
groot, van het voorhoofd tot de borst, van de ene schouder tot 
de andere. Voelt gij, hoe het u geheel omvat? Denk er eens 
goed aan wat ge doet; leg al uw gedachten en heel uw gemoed 
eens in dit teken, zoals het gaat van voorhoofd tot borst, van 
schouder tot schouder. Dan voelt ge het: het omvat u geheel 
en al, met lichaam en ziel; het richt zich tot geheel uw wezen, 
het zegent u, heiligt u. 
Waarnm? Het is het teken van het al en het teken der ver
lossing. Aan het kruis heellt Onze Heer alle mensen verlost. 
Door het kruis heiligt hij de mens volledig, tot in de Iaatste 
vezel van zijn wezen. 
Daarom maken wij het kruisteken voor we •gaan 1bidden, om 
ons aan al het andere te onttrekken, en gedachten, hart en wil 
alleen op God te richten. Na het gebed, opdat in ons zou 
blijven, wat God ons zoëven heeft geschonken. In de bekoring, 
opdat het ons sterke. In het rgevaar, opdat het ons bescherme. 
Bij de zegen, opdat Gods levensvolheid vrij in de ziel kan 
binnenstromen en alles daarin bevruchten en wijden. 
Denk daaraan, zo dikwijls ge het kruis teken maakt. Het is het 
heiligste teken dat er bestaat. Maak het goed, langzaam, groot, 
met aandacht. Dan omvat het geheel uw wezen, lichaam en 
ziel, uw denken en uw willen, verstand en gemoed, doen en 
laten, en alles wordt er in gest-erkt, gestempeld, gezegend, in de 
kracht van Christus, in de naam van de drieëni.ge God. 

Romano Guardini: "Van Heilirge Symbolen ". 
Uitg. "De Toorts" 1941. 

OPTIEK 
RUTTEN BERG 
GR. NOORD 102 

STAAL WAREN 
VERl'LEIJ/Nt;SARTll(ELEN 

TEL. 4185 
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DE SPFCI/\LIST IN 

STAAL-STEIGERWERK 
VOOR REPARATIE EN ONDERHOUDSWERK 

AANNEMERSBEDRIJF 

TEL 4730 

E. NANNINGS 
OUDE TURFHA VEN 12 

qéén V€RZ€k€RIO(j via 'n l€€k, 

n€€mt als assuRant1€kantooR: 

ALLE 
VERZEKERINGEN 

"b€ StQ€€k" 
C. J . RUYTER 
J . W . SCHOUTENSTRAAT 82 
TEL. 4757 

GIRO 14244 

HET BESTE ADRES VOOR 

ie PRIMA KWALITEIT EN * SCHERP CONCURRERENDE 
PRIJZEN, IS EN BLIJFT 

Slagerij f5/1. f2angendijk 
KLEINE NOORD 23 TEL. 4407 

STUCADOORS- EN 
BETONEMAILLEBEDRIJF 

JAc. DE KONING 
ACHTER DE VEST 2B 
TELEFOON 4516 

Alle voorkomende stucadoorswerken en steengoosconstructies 
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Het knielen 
Wat doet iemand, als hij hoogmoedig wordt? Dan rekt hij zich 
uit, verheft hoofd en schouders en heel 1zijn igestalte . Alles aan 
hem zegt: "Ik ben groter dan gij! Ik 1ben meer dan gij!" 
Is echter iemand nederig van ·gemoed, voelt hij zich klein, dan 
buigt hij het hoofd, dan krimpt zijn gestalte. fHij "vernedert 
zidh''. En wel des te dieper, naarmate hij, die voor hem staat, 
groter is; naarmate hij zich in zijn ei1gen ogen kleiner voorkomt. 
Maar waar worden we duidelijker gewaar, hoe klein we zijn, 
dan wanneer we voor God staan? De grote God, die gisteren 
was als vandaag en voor honderd en duizend jaren! Die Uw 
kamer V€rvult, en geheel de stad, en de wijde wereld en de 
onmetelijke sterrenhemel, en al1es is voor Hem als een stofje. 
De heilige God, zuiver, rechtvaardig en van oneindige groot
heid. . . . Wat is Hij groot. . . . En ik zo 'klein! Zó klein, dat 
ik mij zelfs niet met Hem vergelijken kan! Als vanzelf wordt 
het ons duidelijk, dat wij voor hem niet trots recht mogen 
blijven staan. 'Men "wordt klein"; men zou zijn gestalte korter 
wi'lilen maken, dat ze niet zo aanmatigend daar zou staan - en 
zie, reeds is de helft van haar hoogte geofferd: De mens knielt. 
En is dit nog niet •genoeg voor hem, dan ·kan hij er zich nog bij 
buigen. En de diep gebogen gestalte spreekt: "Gij zijt de 
grootste God, ik echter ben niets!" 

Als ge uw knie buigt, laat het dan geen haastige, zinledige 
beweging zijn. Beziel deze beweging! En de ziel van het 
knielen is, dat ook inwendig het hart met grote eerbied voor 
God moet buigen. Als ge de kerk in- of uitgaat, of voorbij het 
altaar treedt, kniel dan neer, diep, langzaam en met heel uw 
hart, en zeg er bij: "Mijn grote God .... ! " 
Dat is nederigheid, dat is waarheid, en telkens weer zal het uw 
ziel goed doen. 

Voor de 

Romano Guardini : "Van Heilige Symbolen''. 
Uitg. "De Toorts" 1'941. 

lnticlztln.1 van uw W"nln.1 

kunt U g r a t i s a d v i e s 

inwiqnen bij : 
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BIJZOnb€R€ baqen ! 

* Uw Huwelijksdag is er één van, 
maar .... óók de dag, waarop U 
uw LINNENU ITZET koopt. 

U kunt Uw uitzet bij ons 
IN GEDEELTEN 

kopen en toch 
EEN GEHEEL 

hebben, daar wij U steeds 
alles kunnen na 1 e veren. 

Komt U eens vrijblijvend kijken? 
Wij tonen U gaarne onze collectie! 

Nieuwsteeg 36-38 

QARAQE KOK 
Veemarkt 13 

Tel. 4596 

TAXI- EN 
VERHUURBEDRIJF 

HEIDEMAN 
Tel. 4325 

Bruidsfoto' s 

Kinderportretten 

Zowel i~ serie 

als op atelier 

<"Foto rf!leijer 
f}r. noord 40 

7e1. 4250 

H.uwelijl~sreportages 



Bij-zondere dagen 

Nieuwjaarsdag: Dag van Devotie. 
Driekoningen: Dag van Devotie. 
Maria Lichtmis: Wijding van kaarsen, 2 Februari. 
Veertig uren gebed: Van Zaterdag vóór Quinquagesima to.t As
woensdag. 
Aswoensdag: Inwijding van As; begin van de grote Vasten. 
Maart: Maand van Sint Joseph; 119 Maart feest van Sint Joseph, 
voorafgegaan d-0or de zeven Woensdagen. 
25 Maart: Maria Boodschap. 
Goede Week: 
Van Witte Donderdag op Goede Vrijdag nachtelijke aanbidding. 
Derde Woensdag na Pasen: Beschermfeest van Sint Joseph; 
Derde Zondag na Pasen patroonsfeest van K.A.B.; 23 April 
Sint Joris, patroon van de verkenners; 25 April Sint Marcus, 
litanie van Alle Heiligen. 
Meimaand: toegewijd aan Maria. Iedere avond Meimaand-lof. 
Kruisdagen: Maandag, Dinsdag en Woensdag voor Hemelv aart; 
litanie van Alle Heiligen. 

Hemelvaart: te vieren als Zondag. 
Juni: Maand van het Heilig Hart. 
Sacramentsdag: Da·g van Devotie. 
1i3 Juni : Sint Antonius. 
Derde Vrijdag na Pinksteren: Feest van het Heili-g Hart. 
28 Juni: Petrus en Paulus, dag van Devotie. 
2 Juli: Maria Visitatie, patrones van de ,gidsen. 
16 Juli: Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel ; Scapulier. 
15 Augustus: Maria ten Hemelopneming, te vieren als Zondag. 
8 September: Maria geboortedag. dag van Devotie: 
15 September: Zeven Smarten ·van Maria . 
October: Rozenkransmaand, iedere avond lof met de rozen
krans, litanie van Maria en gebed tot Sint Joseph. 
Laatste Zondag van October: Christus Koning. 
3 October: Heilige Theresia van Lisieux. 
1r6 October: Heilige Gerardus Majella. 
1 November: Allerheiligen, te vieren als Zondag. 
2 November: Ailerzielen. 
7' 'November: Sint Willibrord. 

2111 November: Onze Lieve Vrouw Praesentat-ie. 
Advent: 
8 December: Maria Onbevlekt Ontvangen. 
Hoogfeest van Kerstmis, te vieren als Zondag. 
26 December: 'I1weede Kerstdag, feest van Sint Stephanus. 
27' December: Feest van Sint Jan de Apostel. 
28 Decem·ber: Onnozele kinderen. 
31 December: Oudejaarsavond. 
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Hotel" Het Wapen van West-<"Friesland" 

* 
Wij verzorgen gaarne Uw 

BRUILOFTEN - PARTIJEN 

RECEPTIES - VERGADERINGEN 

* 
DINERS TOT 150 rERSONEN 

* 
V o lledi g e v ero 111111ing 

G. M. LEERING-HOPMAN 
KLEINE NOORD 71 - 73 - TELEFOON 4028 

Fa. JOH. RUPER T &ZONEN 
WONINGINRICHTING 
GROTE NOORD 47 - TEL. 4790 

{ 

HUISKAMERS 

Complete meubilering SLAAPKAMERS 
ZITKAMERS 
KLEIN MEUBELEN 

1 UITGEBREIDE COLLECTIE IN IEDERE PRIJSKLASSE 1 

TAPIJTEN, LOPERS } 
GORDIJNSTOFFEN alles op het gebied 

VITRAGES van Woningtextiel 
. VLOERBEDEKKING 

Vraagt vrijblijvend begroting en advies 

BEZOEKT ONZE MODELKAMERS 

R up E RT M E u B E L M A K E R s s 1 N D s 1850 
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Als wij gaan trouwen .... 

"Een goed begin is het halve werk". 

Wanneer de huwelijksplannen vaste vorm hebben aangenomen, 
breken er drukke weken aan. De jongelui moeten aan talloze 
dingen denken. De burgerlijke wet eist de vervulling van ver
schillende formaliteiten en een menigte van grote en kleine 
problemen, met betrekking tot woning, meubilering, huisraad, 
feestvoorbereiding e.d. vraagt de aandacht. Maar laat bij al deze 
materiële beslommeringen niet het meest wezenlijke: de geeste
lijke voorbereiding op de sacramentele huwelijkssluiting op de 
achtergrond geraken! Met deze geestelijke voorbereiding gaan 
intussen enige formele voorbereidingen van kerkelijke aard 
gepaard en wel de volgende : 

Mag ik u voorstellen! Het is een goed gebruik, dat men zijn 
verloofde thans - indien dat nog niet eerder gebeurd is - aan 
zijn Pastoor gaat voorstellen. 

Naar de Pastoor Zijn de verloofden tot een ernstig huwelijks
besluit gekomen, dan stellen zij zich in verbinding met de 
Pastoor van de parochie waaronder het meisje hoort, om met 
hem de laatste geestelijke voorbereiding en de plechtigheid van 
het huwelijk nader te regelen. Ruim een maand van te voren 
vraagt men aan de Pastoor van de bruid, wanneer men kan 
komen aantekenen. 

Catechismus kennen! Men moet zorgen bij het "aantekenen" 
de Catechismus behoorlijk te kennen. 

Doopbewijs meebrengen. Bij het aantekenen moet een doop
bewijs worden meegebracht, dat niet ouder is dan een half jaar. 

Laatste voorbereiding. Na de aanvraag der verloofden laat de 
Pastoor (of diens gemachtigde) hen nog eens of enkele malen 
(ook wel eens afzonderlijk) in de Pastorie komen. Daarbij kan 
hun geloofskennis getoetst worden, de noodzakelijke huwelijks
voorlichting kan worden gegeven en de plechtigheid van de 
huwelijkssluiting kan definitief worden geregeld. 

"Onder de geboden". Als de vereiste formaliteiten vervuld zijn, 
stelt de Pastoor van de bruid de Pastoor der parochie van de 
bruidegom op de hoogte. Men is dan ondertrouwd, men staat 
dan "onder de geboden" en wordt drie achtereenvolgende Zon
dagen van de kansel afgeroepen. 

Niet in Vasten of Advent! De plechtige kerkelijke huwelijks
sluiting, waarbij de huwelijkszegen wordt gegeven, kan plaats 
vinden van 26 December tot Aswoensdag en van Tweede Paas
dag tot de eerste Zondag van de Advent. Dus niet tijdens Vasten 
of Adventstijd, noch op de hoogfeesten van Kerstmis en Pasen. 
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Onthoud één ding . ... . . 

ALL ÉÉN 

VOOR: 

Keukenuitzetten 
Qasfornuizen 
Wasmachines 
Haarden 
Kachels 
Kinderwagens 
Boxen 
IJzerwaren 
Qereedschappen 
Tuinartikelen 

N.v. Offringa-Hart & co. 
BREED 13-15-19 - TEL 4307 - HOORN 

Dáár 
vindt U de grootste keus ! 

Dáár 
wordt U vakkundig voorgelicht ! 

Dáár 
wordt alles onder 

GARANTIE geleverd! 



Beelden in Uw woning 

"In deze woning 
Is Christus Koning". 

Bij de inrichting van ons huis moeten wij - zo schre'ven we -
beseffen, dat voor ons het huis meer betekent dan louter onder
dak en woonruimte. Ons huis moet ook ons heiligdom zijn. 

Kruisbeeld. Het merkteken van het huis, waar Katholieken 
wonen, is van oudsher het Kruis. Dit behoort niet op een onop
vallende plaats te zijn weg.gedrukt, doch het neme de ereplaats 
in onze huiskamer in. Ook de slaapkamers behoren door het 
kruis getekend te zijn. Tegenwoordig zijn er ook zeer mooie 
kruisbeelden verkrij,g:baar, waaraan Christus als zegevierende 
Koning is geheaht. Hierdoor wordt op treffende wij-ze Christus' 
Koningschap in het gezin gesym'boliseerd. 

Heilig Hartbeeld. Sinds J esus zelf aan de H. Margaretha Maria 
beloofde, dat Hij de huisgezinnen, waar het beeld van Zijn Heilig 
Hart uitgesteld en vereerd wordt, bijzonder zal zegenen, neemt 
ook dit beeld in Katholieke huizen een ereplaats in. Als een 
ononderbroken eerbetoon flikkert het kleine vlammetje van een 
devotielicht ervoor. Vooral in de maand Juni en op de eerste 
Vrijdagen wordt het H. Hartbeeld met bloemen versierd. 

Mariabeeld. In geen enkel Katholiek gezin mag een beeltenis 
van de Heilige Moeder van God ontbreken. Het worde zo ge
plaatst, dat er ruimte is om er vaas.jes en liaht bij te plaatsen. 
Vooral in de Meimaand, in October en op Mariafeesten zonge 
men, samen met de kinderen, voor versiering met •bloemen en 
kaars- of ander licht. Het Mariabeeld is voor ons niet louter 
kunstzinnige kamerversiering, doch v-oorwe.rp van vere·ring. 

Gewijde kaarsen. Op Maria Lichtmis worden in de kerk kaar
sen gewijd. Het is gebruik, één ot meer van deze gewijde kaarsen 
mee naar huis te nemen en er in de loop van het jaar zo nodig 
nieuwe te halen. In bijzondere omstandigheden worden de ge
wijde kaarsen in huis ontstoken. De door de kerk gewijde 
brandende waskaars is het symbool van Christus, het Licht der 
wereld. Bij de inrichting van ons huis denken wij dus ook aan 
één of meer kandelaars. 

Wijwater. Uit !het Doopwater zijn wij eens als nieuwe mensen 
opgestaan, "herboren uit het water en de Heilige Geest". Als 
herinnerirug daaraan besprenkelen wij 's m-orgens en 's avonds 
in het kruisteken ons lichaam met "heilig water", ·wijwat€r. 
De Kerk geibruikt dit ook bij al haar zegeningen. Daarom hoort 
dit wijwater met thet gewijde pa1mtakje van Palmzondag in 
ieder Kath. gezin. 



DE STAD-MAASTRICHT 
installeert U met 

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 
INMAAKGLAZEN 

TAFEL-, ONTBIJT- , THEE-SERVIEZEN 

* GERO 
CASSETTES - LOSSE ONDERDELEN 

KLEIN-MEUBELEN 

GEBR. WELK ERS, Hoorn 
GOUW (hoek Turfhaven) 

kunstzaal "öecoRum" 
VOOR Ö€CORC\tl€V€ kunst 

pott€RI€ 

W€€~W€Rk 
kunstrnJV€Rh€1ö 

Cj€0. tURÇha V€n 38 t€L 4104 

PRIMA KWALITEIT 
TEXTIEL, BEDDEN 
TAPIJTEN EN GORDIJNEN 

A. ROOS 
QED. TURFHAVEN 28-30 Tel. 4824 



Nadat wij geïnstalleerd ZtJn"." 
"Aan Godes zegen is 't al gelegen." 

Zowel voor jonggehuwden als voor hen, di e na ver loop van tijd 
verhuisd zijn, betekent de vestiging in een nieuwe won ing het 
begin van een nieuwe levensperiode. Dat begin moet goe:l zijn 
en daarom is de zaak nie t afgedaan met .:; toffering en meubi
lering van het huis en met de keuze van leveranciers! In de 
regel betekent de ve1·huizing ook de vesti ging in een ni euwe 
parochie. 
Kennismaking. Behoor niet to t degenen, die door de K apelaan 
opgespoord of toevallig ontdekt m oet worden! Uw naam zal we l 
door middel van een Katholiek Bevolkingsregis ter of anderszins 
in het kaartsysteem van de parochie terecht komen, m aar n eem 
er geen genoegen mee, in uw nieuwe parochie a lleen een naam 
en een nummer te zijn . De vreemde Pas toor mag n iet lang een 
"vreemde" voor u blijven e11 h et past d e n ieuwgekomene het 
eerste contact te leggen. Maak dus een afspraak met de Pastoor 
en ga als nieuwe parochiaan met hem kennis ma ken . Stel di t 
niet uit, want in de be.:; lommeringen van het da gelijks lev en 
komt van uitstel afstel. 
Zegening van het huis. De kennismaking met de Pastoor is 
tevens de aangewezen gelegenheid om een afspraak omtrent de 
zegening van het huis te maken. Onze woning moet ons heilig
dom zijn. Daarom nodigt het gezin de priester uit, he.t huis te 
komen zegenen. Bij deze zegening bidt :le priester in een zinvol 
liturgisch gebed: " .. . . voor dit huis en zijn bewoners en zaken : 
wil het zegenen en heiligen en met a lle goed verrijken." 
Intronisatie. Heeft men een Heilig Hartbeeld in de huiskamer, 
:!an kan men de priester verzoeken, in aansluiting op de 
zegening van het huis, het Heilig Hartbeeld te introniseren 
volgens het prachtig daartoe bestemde ceremonieel : de in1rnl
diging van Christus als Koning van het hui s. Daarna kan m en 
ook het kruisbeeld door de priester doen zegenen. 
Wijwater. Bij de zegeningen en intronisa tie sprenkelt de priester 
wijwater. Wijwater be'hoort in ieder katholiek gezin altijd 
:u1 nwezig te zijn. Wij kunnen het halen bij de koster. Op 
Paaszaterdag of Pinksterza,terdag vullen wij onze voorraad aan , 
omdat op die dagen het water met grote liturgische luister 
wordt gewijd. Althans in iedere slaapkamer behoort een wij 
water-bakje te hangen. He,t verdient aanbeveling het gewijde 
water op waardige wijze te bewaren ; er zij n tegenwoordig 
stijlvolle wijwaterkruiken in de handel. 

VOOR EEN GOEDE VULPEN --\
~AP\ER 

vuLPEN\Nl<.~~~scHAP 
SCHRIJFGER 

ALLE 

VULPENHUIS H. S T U M PEL 
GR. NOORD 83 - HOORN TEL. 4692 (K 2290) GIRO 39931 
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Slraks ko1t1I de 

de baby-uitrusting 

verzorgen wij 

'Oe .s'peclaal1aalc 
voor HOORN E.O. 
in 

baby- en 
l~leutermrtikelen 
is 

HOOJS-[KERS 
NIEUWSTE EG s 3 - s s 
Telefoon 4686 

Wij bieden U 
steeds een ruime 
sortering 

Ziet onze etalages l 

VLAAR's 
AARDAPPEL-. GROENTEN-

EN FRUITHANDEL 

• 
UW ADRES 

voor 

VERSE GROENTEN 

DIEPVRIES 

FRUIT 

BLIKGROENTEN 

• 
DRIEBOOMLAAN tos 

Telefoon 4045 

Firma R. POSTHUMA 
GROTE OOST 23 - HOORN - TELEFOON 441 6 

LEVENSMIDDELEN 
SINDS 1900 



ff ls het leindje gckonien is .... 
geven w ij Moeder een 

- ) HEERLifKE TAART 
van 

KL. NOORD 63 N. E. PRINS TELEFOON 4474 

Voor te KvVALITEIT: "Ba 11ketbakke rt; APPEL" 

Salon "Leon" 
Creëert voor U de 
juiste Coiffure 

RAME 22 - Tel. 4568 

VISITE-DRUKWERK 
GEBOORTEKAARTJES 

B. HERMES 
GROTE NOORD 118 

• Corsetten 

• Bustehouders 

• Bandage 

• Kousen 

• Tricotages 

\lnkkunilige h erli ening 

Gelege nheid tot 

passen 

TELEFOON 4145 

VERLOVINGS- EN ONDERTROUWKAARTEN 
IN STIJLVOLLE 1 ROUWBRIEVEN ETC. 
UITVOERING 

a~:k~=~~~ï Fa. BOUMAN & Co. 
Veemarkt 21, Telefoon 4107 (Van Bockxmeer en Weijling) 
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Als het kindje gekomen is .... 
"Ontvang het witte kleed .. . . " 

Dit is het eerste en belangrijkste, waar Katholieke ouders aan 
denken, zodra het kind het levenslicht heeft aanschouwd: het 
spoedig tot kind van God te doen worden door het Doopsel. 
Afspraak. De vader stelt zich spoedig met de Pastoor in ver
binding (of met diens plaatsvervanger), om af te spreken, wan
neer het Doopsel kan plaats hebben. 
De Doopplechtigheid. Bij de toediening van het Doopsel behoren 
peter en meter of één van hen aanwezig te zijn. Bij verhindering 
kunnen zij een plaatsvervanger aanwijzen. Het is een prijzens
waardige gewoonte, welke niet genoeg kan worden aanbevolen, 
dat de vader bij het Doopsel van het kind aanwezig is. 
De antwoorden. Peter of meter geven antwoord op de vragen 
van de priester. Er zijn boekjes verkrij gbaar , waarin de vragen 
en antwoorden vermeld staan. Het verdient aanbeveling zich 
tevoren een dergelijk boekje aan te schaffen en zich met behulp 
daarvan op de plechtigheid voor te bereiden. 
In eigen parochiekerk. Als het kind niet thuis geboren wordt, 
mag men het laten dopen in de parochie, waarin zich de inrich
ting bevindt. Wanneer het niet te grote moeiten en kosten mee
brengt, is het echter mooi en zinvol, ook in deze gevallen de 
dopeling in de eigen parochiekerk te doen dopen. 
Nooddoop. Het is voldoende bekend, dat in tijd van nood ieder 
mag en zelfs moet dopen. Men lette dan vooral op het volgende: 
een en dezelfde persoon (een der ouders, een Katholieke dokter, 
een verpleegster of vroedvrouw) moet het water uitgieten en 
over het hoofdje van de dopeling laten vloeien. Het mag gewoon 
water zijn, wijwater is volstrekt niet nodig. Bij het uitgieten 
zegt degene, die de nooddoop toedien t: "Ik doop u in de Naam 
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest". 
Opdracht aan Maria. Een mooie gewoonte is het, de pasgedoopte 
na afloop van de plechtigheid aan de H . Moeder Gods Maria op 
te dragen en onder Haar bescherming te stellen. 

Kerkgang. Volgens vroom gebruik gaat de jonge moeder de 
eerste maal dat zij de woning verlaat, naar de Kerk, om God 
te danken voor het kind, uit Zijn handen ontvangen . 

VOOR: 

Wiegen 

Commodes 

Ledikantjes 

Boxen en 
Kinderstoelen 
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R.K. VERENIGING 

HET WIT-GE LE KRUIS 
Afdeling HOORN 

(Wijkgebouw Grote O ost 70) 

Wat bieden w1ï onze leden? 

1. Wijkverpleging door gediplomeerd 

verpleegster 

2. Huisbezoek door gediplomeerd ver~ 

pleegster bij de bestrijding der t.b.c. 

3. Schoolartsendienst (assistentie en 

huisbezoek) 

4. Zuigelingenzorg (consultatiebureau) 

5. Kleuterzorg (consultatiebureau) 

9. Verplegingsartikelen 

Hulpverlening door de wijkverpleegster en afgifte van 
verplegingsartikelen kan a lleen geschieden tegen over~ 
legging van 'n dokters-advies en Uw contributiekaart. 

Contributie f 6, - per jaar. 
Betaling per maand, kwartaal, half jaar, jaar. 

Is Uw sanatorium-verzekering in orde 7 Voor zeer geringe jaarl ijkse 
kosten kunt U zich met Uw gehele gezin (kinderen tot 16 jaar 
gratis) verzekeren voor vo lledige sanatoriu m- verp leging. Zieken
fondsleden (verplicht of v rijwi ll ig) kunnen zich hiervoor aanvullend 
verzekeren, want het ziekenfonds biedt slechts gedeeltelijk sanato
rium-verpleging. Heeft U zich in 't geheel niet of niet aanvullen d 
verzekerd tegen deze kosten, doet U dit dan onmiddellijk. 
Uw verzekerings-agent zal U ongetw ijfeld gaarne alle gewenste 
inlichtingen verstrekken . Het bespaart U, in onverhoopte gevallen, 
bij alle narigheden daaraan verbonden, grote finanti ële zorgen. 



Van de wieg tot het graf 
Als u pas ,getrouwd zijt . . .. weet u van 'het heerlijke jonge 
leven, waar al uw hoop op gesteld is . ... vaak zo bitter weinig 
af. Het Wit Gele Kruis 'helpt en .... 
1. geeft Moedercursussen; 
2. biedt u gelegenheid een jaar lang ivoor niets het Zuigelingen

consultatiebureau te bezoeken, waardoor bij voorbaat veel 
nodeloos ·gesukkel wordt voorkomen; 

3. staat dag en nacht 'Voor u ·klaar wanneer u zelf of een der 
uwen ziêk mocht zijn en op enerlei wijze verpleging nodig 
mocht hebben; 

4. is u behulpzaam" wanneer u bepaalde verplegingsartikelen 
nodig heeft, die u zelf niet aanschaft, omdat ze te duur zijn 
of omdat men ze 'ZO zelden nodig heeft. De afdeling beschikt 
over een uitgebreid magazijn van verplegingsartikelen ten 
dienste harar leden; 

5. verleent de meest uitgebreide medewerking, wanneer on'Ver
hoopt de tuberculose op een der uwen vat mocht hebben: 
adviezen consultatiebureaux, lig,tenten, uitzendingen naar 
sanatoria, controle onder toezicht der 'Rijksinspectie. Met 
alles op dit gebied is het u behulpzaam; 

6. stuurt u een opgewekte wijkzuster .thuis, wanneer de oude 
dag komt met gebreken en kwaaltjes. Deze ·zuster zorgt des
kundig en met vaste :han!d voor alles wat u nodig 'heeft op 
het gebied van ziekenv erpleging. Zij doet dit ·door haar 
ervaring en oefening :beter dan wie uwer huisgenoten dat 
met de ·beste •bedoelingen kan ·geven; 

7. vergeet tenslotte ook de geestelijke belangen niet, want het 
geeft "katholieke" gezondheidszorg en stelt zich op het stand
punt, dat per saldo een ge•zonde •ziel van nog veel groter 
gewicht is dan een gezond ·lichaam. Hiervoor bestaat echter 
geen statistiek; het geschiedt in stilte; 'he.t is echter n iet 
minder belangrijk. 

8. draagt ·zorg voor Uw schoolgaande kinderen . Onze zuster 
verleent assistentie aan de schoolarts, die Uw kinderen regel
matig controleert. Door middel v an huisbezoek d raagt rzij zorg 
voor de juiste uitvoering van de door de Schoolarts gegeven 
adlviezen. 

OOK HET DAGELIJKS BROOD 
IS EEN 

FEESTELIJKE TRACT A TIE 
INDIEN GEBAKKEN DOOR 

BAKKER DE WIT 
RAMEN 10 - BROOD- EN BANKETBAKKERIJ - TEL.4166 
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r~ll WDFR FFFST BE.HORFN 

hloem.en v AN 

SPECIAAL ADRES VOOR \~ 
Bruids- en \" l l 
Grafwerken e·lfë , 

NIEUWSTRAA T 10 - TEL. 4232 

PRIMA VI.EES 
en de 

KUIP[ft'S 
FIJNSTE VLEESWAREN 

VLEESWARENBEDRIJF 
Kl. Noord 8 - Tel. 4674 

HET BESTE PAARDEN VLEES 

IJzerwaren - Gereedschappen - Wapenhandel 

Fa. GEBR. EIJKEN 
Grote Noord 52 -· Telefoon 4154 

HAARDEN ,.. KACHELS 

H U I S H 0 U D E L IJ K E A R T I K E L E N 

BRANDSTOFFEN 
VAN le KWALITEIT UIT DE DOMANIALE MIJNEN 
Tevens handel in 

AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT 
(Machinaal schoongemaakt) 

N. SCHOENMAKER 
KL. NOORD 21 - TEL. 4593 



Wij abonneren ons ..... 
"Neutraliteit" bestaat niet 

Een krant kun je niet missen. Vrijwel ieder .gezin is op een 
dagblad geabonneerd en vele gezinnen zijn bovendien abonné 
op één of meer weekbladen. De keus is wel zo ruim, dat ieder 
iets van zijn gading kan 'Vinden. 
Geen neutraal dagblad. Het is evenwel geen kwestie van smaak, 
doch een van verantwoordelijkheidsgevoel, of men een katholiek 
dan wel een •zogenaamd neutraal dagblad in zijn huis brengt. 
Doordat het dagblad iedere dag op de meningsvorming en de 
opvattingen van u ·en uw huisgenoten inwerkt, oefent he.t een 
sterke invloed uit. De trouwe lezer van een neutraal dagblad 
went, langzaam maar ze·ker, aan een neutrale" aan een niet
katholieke kijk op de dingen. En acht u uzelf een kritisch 
lezer, sommige uwer huisgenoten zijn dat misschien niet, -
en een dag.blad bewaar je nu eenmaal niet ·achter slot en 
grendel. 
Aan de spits. Zo ergens onze katholieke emancipatie werkelijk
heid is geworden, dan op het .gebied van de dagbladpers! Toen 
de katholieke pers ·begon zich een plaats te veroveren, abon
neerden brave mensen ·zich, om de ·goede zaak te steunen. Wie 
zich thans op een katholiek dagblad abonneert, steunt nog 
steeds de .goede zaak, maar daarom alleen behoeft men het 
niet meer te doen, want we kunnen zonder aarzelen zeggen, 
dat tegenwoordig de katholieke dagbladen, wat journalistieke 
en technische verz.orging betreft, aan de spits staan. Dit geldt 
zowel voor landelijke bladen als voor vele streekkranten . 
Slechts snobistische mensen, die tientallen jaren bij hun tijd 
ten achter zijn,. menen n a.g aan hun "standing" verplicht te 
zijn een neutraal blad in hun huis te 'halen. 
Weekbladen. Er zijn weekbladen, waar men om practische 
redenen moeilijk buiten kan, zoals het parochieblad, dat men 
in de loop van de week over de kerkdiensten kan raad
plegen. Daarnaast weet ieder, die een radio bezit, hoe lastig 
het is, geen radiogids ter beschikking te hebben. Verder zijn 
er echter ook nog katholieke weekbladen van uitstekende 
kwaliteit, die dieper ingaan op de dagelijkse problemen, weke
bladen ook met uitstekende ont\vikkelings- en ontspannings
rubrieken. Zulk een weekblad biedt voortreffelijke weekeind
en Zondagslectuur. 

KATH . IL LUSTRA TIE 
BEATRIJS 
LIBELLE 
PANORAMA 
MARGRIET 
GOED NIEUWS 
DE LINIE 
GRABBELTON 
KLEUTERBLAADJE 
MARION 
BEL LA 

ENZ. ENZ. 

ABONNEMENTEN 
OP ALLE TIJDSCHRIFTEN 

betaling per 
week or per 
kwartaal 

BOEKHANDEL H. S T U M PEL - HOORN 

GROTE NOORD 83 - TEL. 4692 (K 2290) GIRO 39931 
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BOEKHANDEL SCHRICKX 
KERKSTRAA T 15 - Tel. 4558 

* 
Levering van alle Boeken 

en Studieboeken 

Abonnementen op week-

* 
bladen en Tijdschriften 

Kantoorbehoeften 

Tekenmateriaal 

Schrijfmachines 

v,(J..(J.)/, u.~eide ~~ 
in al Uw. BOEKEN 

KARSSEN~s 
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL 
QED. TURFttAVEN 64 Tel. 4610 

R A D I 0 TELEVISIE 
STOFZUIGERS 

IN ZEER RUIME SORTERING BIJ 

MOEIJES en HARTOG 
Verkoop : NIEUWSTEEG 16 - Telefoon 4912 
Reparatie : GROTE NOORD 8 - Telefoon 4171 
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Onze huisbibliotheek 
"Toon mij uw boekenkast en ik zal u zeggen wie gij zijt!" 

In de meeste huiskamers be·vindt ·zich tegenwoordig een boeken
kast. Het is soms maar een klein kastje of een eenvoudige plank, 
maar iedereen wil enige boeken zij.n eigendom kunnen noemen. 
Boeken kunnen inderdaad een waardevol bezit vormen en h et 
geld aan .goede boeken besteed, is nooit verspild . 
Bij de keuze der boeken spelen persoonlijke smaak en belang
s telling uiteraard een voorname rol. Niemand eohter heeft het 
recht te menen, dat ITTij a '11 es mag lezen. 

Verboden lectuur. Een Katholiek, die, zonder speciale toe
stemming van de kerkelijke overheid, een boek leest, waarvan 
hij weet dat het op de Index der vel'boden 1boeken staat, doet 
een doodzonde. Hij is bovendien een ergernisgever, wanneer hij 
een dergelijk boek in zijn woning toelaat. Doch evenzeer als 
verboden kost moet hij beschouwen alle boeken, waarvan hem 
bekend is, dat zij ernstig in strijd zijn met het Katholieke geloof 
en de Katholieke zedenleer. Sommige mensen denken, dat ver
keerde lectuur hun geen schade kan doen. Dat is een verwaande 
gedachte, die van zelfoverschatting getuigt. In twijfelgevallen 
beslisse men niet zelf, doch raadplege zijn biechtvader. 
Mode-boeken. Men late zich niet o'Verschreeuwen door uitgevers
reclame. Boeken waar veel tam-tam over wol'dt gemaakt, zijn 
lang niet altijd de beste. Sta sceptisoh tegenover beweringen als 
deze: dat boek "moet" je .ge1e,zen hebben! .... Men mag gerust 
eens een niemendalletje lezen, maar het regelmaüg verslinden 
van oppervlakkig ·en zouteloos "leesvoer" stompt de smaak af 
en vervlakt de geest. Het daaraan bestede 1gel1Cl. is weggegooid . 
Maak van uw huisbibliotheekje iets van blijvende waarde. 
De Bijbel. Het aantal KathoUeke gezinnen, waarin het Boek der 
Boeken een ereplaats inneemt, .groeit voortdurend. Dat is ver
heugend, wanneer de Bijbel dan ook meer is dan "een sieraad 
voor de boekenkast"! Moge het gebruik van dagelijkse Bijbel
voorlezing in de huiselijke kring 1(korte en met zorg gekozen 
gedeelten) steeds meer ingang vinden! Maar let wel: Bijbels zon
der kerkelijke goedkeuring behoren tot de verboden boeken. 

VOOR BOEKEN OP ELK GEBIED 

\ 

Tl S ONZE UITVOERIGE 

G R A C AWT AE~~N GD~ S WERELD" 
BOEKEN BE 

" 

BOEKHANDEL H. STUMPEL 
GR. NOORD 83 • HOORN TEL . 4692 <K 2290) GIRO 39931 
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Grote dagen in het gezin 

Eerste H. Communie. De traditie, de dag van de Eerste H. 
Communie met luister in het gezin te vieren, is nog diep g':?
worteld. Men zorge echter voor een feestviering in waardige 
stijl. Een Communiefeest mag nooit in een soort fuif ontaarden. 
Men legge goede smaak aan de dag bij het kiezen der geschenken 
en overdrijve niet wat de kleding van het Communiekind betreft. 

H. Vormsel. Aan de viering van het H. Vormsel wordt in de 
huiselijke kring meestal veel minder aandacht besteed dan aan 
die van de Eerste H. Communie. Ten onrechte, want de toe
diening van dit Sacrament maakt van het kind een volwaardig 
christen-strijder, toegerust met de gaven van de H. Geest. Ook 
het H. Vormsel van de kinderen moet als een grote gebeurtenis 
thuis gevierd worden. 

Hen1ieuwing der Doopbeloften. Wat wij omtrent het Vormsel 
zeiden, geldt evenzeer voor de dag van de Plechtige Vernieuwing 
der Doopbeloften. Deze dag moet bij de jongen of het meisje 
als feest van zijn (haar) bewustwording als Katholiek christen 
onuitwisbaar in de herinnering gegrift blijven. 

Huwelijksfeest. Het is overbodig er op te wijzen, dat bij 
herdenkingsdagen van de huwelijksdag onze dank allereerst 
moet uitgaan naar God, een dank die we tot uiting ·brengen in 
het H. MisoMer, dat we Hem die dag aanbieden. 
Voor zilveren- en gouden huwelijkslfeesten mag sind s kort een 
speciale votie:limis uit dankbaavheid gezongen worden; tevens 
is ·een nieuwe zegening samenges·teld, die na die gezongen H. Mis 
over het bruidspaar zal worden uitgesproken . 

Speelgoederen - Byouterieën 

Huish. artikelen - Hengelsportartikelen 

1111 ~ S S lllE 111~ J'S 111~ 111~ 
Grote Noord 69 Tel. 4918 

67 



DE SCHOOLGAANDE JEUGD 
PROFITEERT EN GENIET 

MET EEN PRIMA RIJWIEL VAN 

F. ~IJLl El? 
GROTE NOORD 48 

• REPARA'l.'IE-INIUCHTING • 

W. ANDRINGA S LA GE RIJ 

• • • • • 

v.h. S. Wage maker HERO VAN 

~,w<Ji6tvdf 
WIJNGAARDEN 
Kerkplein 32 Tel. 4228 

Chemicaliën * Drogerij en 
VOOR HET ' 

Verplegings-artikelen ALLERBESTE e 
Zeep 

Eau de C ologne * O nze 
enz. enz. 

PAARDEN WORST 

Xe/t~ 31 is a 1 t ij d v e r s. 

VOOR BETERE 

~ame6- en ll~nco.n&eetie 



Onze schoolgaande jeugd 

De invloeden, die onze kinderen tijdens hun schooljaren onder
gaan, zijn van beslissende betekenis voor het latere leven. 
Daarom is het van 'het grootste .belang een goede school te 
kiezen en hartelijk met die school samen te werken in het 
belang van onze kinderen. 

Katholiek onderwijs. Er is een zware strijd .geleverd om voor 
het katholieke kind katholiek onderwijs te veroveren. De·ze 
strijd i.s met de zege bekroond. Maar nu mag het dan ook bij 
katholieke ouders 1zelfs niet in de gedachte opkomen, hun 
kinderen naar niet-katholieke onderwijsinstellingen te sturen. 
Het is trouwens voldoende bekend, dat het katholiek onder
wijs niet alleen niet behoeft onder te doen voor ander onder
wijs, doch de examen-resultaten bewijzen, dat 'het in het alge
meen de kroon spant. 

De parochiale school. Voor het .gewenste contact met de paro
chiegeestelijkheid, vooral bij voorkomende gelegenheden als 
eerste Heilige Communie, IHeihg Vormsel, plechtige ver
nieuwing der Doopbeloften e.d., is het zeer op zijn plaats, de 
kinderen in de eigen parochie de katholieke school te doen 
bezoeken. 

Contact met de onderwijzers. Houd nauw contact met de onder
wijzers en onderwijzeressen ·van uw kinderen - uiteraard 
waar het de werkelijke belangen van uw kind 1betreft. Sta 
niet tegenover, doch naast hen en bespreek met hen e·ven
tuele moeilijkheden. Als er ouderavonden worden ge'houden, 
maak dan van die ·gelegenheid een dank.baar gebruik. 
Beroeps- en schoolkeuze. Als uw kinderen de hoogste klas van 
de lagere school bereikt hebben, vraag dan ook het advies van 
het onderwijzend personeel met het oog op de toekomst van 
de kinderen. Bezoek, zo enigszins mogelijk, een Katholiek 
Bureau voor Beroepskeuze om raad in .te winnen omtrent 
de verder te volgen beroeps- en studierichting. Zo kunt u u
zelf en uw kinderen veel leed en teleurstelling en de maat
schappij veel schade besparen. 

ALLES VOOR DE SCHOOL 
BOEKEN 

levering volgens programma 

ZEER GROTE VOORRAAD! 

1 ALLE SCHRIJF- EN TEKENMATERIALEN 

BOEl(HANOEL H. S T U M JIE L 
GR. NOORD 83 
H 0 0 R N 
TEL. 4692 (K2290) 
GIRO 3993 1 
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FA. SALM EN HOLTHUIS 
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Ook levering op gemakkelijke betalingsvoorwaarden. 
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De jeugd trekt er op uit 
"Wij zijn jong, de aard' ligt open! 

Al staat bij ons de huiselijkheid hoog aangeschreven, dat wil 
helemaal niet 'zeg.gen, dat katholieke ouders hun kinderen al.s 
kamerplanten opkweken. Naast de genoegens van de familie
kring zijn die van de vriendschap en van het blij genieten 
van Gods vrije natuur niet alleen geoorloofd, doch ook van 
veel .belang voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid,. in 
het bijzonder van onze jongeren. En het is een grote steun, 
geruststelling voor de ouders, dat er in de loop der jaren 
een katholieke jeugdbeweging is tot stand gekomen, waaraan 
zij hun kinderen in het volste vertrouwen kunnen doen deel
nemen. Zij leren er niet alleen geen kwaad, maar - wat 
belangrijker is - ontzaglijk 'Veel goeds! 
Verkenners en gidsen. De kat'holieke jeugdbeweging in Neder
land heeft een ontwikkeling van enige tientallen jaren door
gemaakt. Ten slotte is 'Voor stijl en organisatie van de katho
lieke jeugdvorming "het spel van verkennen" toonaangevend 
geworden. Deze wijze van jeugdvorming bindt de jongens in 
de verkennerij en de meisjes in de gi'dsenbeweging aan een 
wet en een belofte en stelt hen als groot ideaal een dienende 
naastenliefde voor o.gen. Het "spel" wordt voor een belang
rijk gedeelte in de openlucht gespeeld en is erop gericht, h eit 
natuurlijk gevoel van de jeugd voor een zekere romantiek 
in gezonde banen te leiden en dienstbaar te maken aan een 
hoog doel. 
De jongens van 8 tot 12 jaar vormen Welpen-horden, de 12-
tot '17-jarigen Verkennerstroepen en de ouder-dan17-jarigen 
Voortrekkersstammen. Ongeveer parallel hiermee loopt bij de 
meisjes de verdeling in Kabouters, Gidsen en Pioniersters. 
De organisatie der K.J.B. (Katholieke Jeugd Beweging) omvat 
naast Welpen, Verkenners en Voortrekkers, ook de Jongens
gilden (voor 12- tot 1'5-jarigen) en de Vrije Clubs (ter be
oefening van liefhebberijen op het gebied van sport, handen
arbeid enz.) . 
Vroeg of laat krijgen de jongens en meisjes het ver.langen 
erop uit te trekken, fiets- en kampeertochten te gaan maken. 
Dan ontstaan er allerlei zor.gen en moeilijk'heden en problemen 
.... voor ouders, die hun kinderen buiten de jeugdbeweging 
hebben gehouden. 

Onze afdeling 

l<.inder- en /11eisjesconfeclie 

is hi;zonder 

uitgebreid ! 
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VOOR DE ZONDAQ ... 
halen wij 'n heerlijk 

ROKERTJE 
bij 

B" de GROOT 
TEL. 4705 t .o. de R.K.. Kerk 

M. KOCHANOWSKI 
"DE MAGNEET" 

trekt . ... 

• Verenigingen 

Machinale Clubs 
Meubelmakerij Vaste 

• bezoekers 

Reparatie-1 nrichting Don k zij aparte sfeer! 

• CAFÉ 

Stoffeerderij DE MAGNEET 
• KL. OOST 5 

KERKPLEIN 26 l 1 

TELEFOON 5021 

Vis en fruit, dat is gezond, 

Hoogland maakt het niet te bont! 

Levert alt ijd prima waar, 

en staat gaarne voor U klaar ! 

JAN HOOGLAND 
Tel . 4492 
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Wat doen wij Zondags? 
Onderhoudt Mijn Sabbat, 
want heilig is hij voor u !" 

De Zondag is een dag van vreugde, want de Dag des Heren is 
door de Apostelen op de eerste dag van de week overgebracht, 
omdat op die dag de Heer is verrezen en de Heilige Geest is 
neergedaa.ld. Iedere Zondag is dus een vernieuwing van onze 
Paas- en Pinkstervreugde. Daaro·m willen wij de Zondag 
vieren en genieten. 

Het hoogtepunt. De Zondag is het hoogtepunt van de week, 
maar het hoogtepunt van de Zondag is de Zondagsmis. Voor 
de Zondagsmis moet alles wijken. Wanneer wij een Zondags
program opstellen, .gaan wij uit van de Zondagsmis en daar 
passen wij onze verdere plannen bij aan. Keren wij de ver
houding om, dan doen wij het karakter van de Zondag geweld 
aan. De Mis bij uitstek, de wekelijkse feestelijke parochie
reünie, is de Zondagse hoogmis. Uoc'h ook indien men één 
van de stille Missen bij'woont, moet dit geschieden in het 
besef, dat in dat uur de Zondag zijn hoogtepunt bereikt. Men 
moet er dus de tijd voor nemen en al zijn aandacht op 
richten. Godsdienstig verval begint meestal met haastig en 
slordig een "misje" horen, met - onbehoorlijk tegenover 
Christus en Zijn Kerk! - te laat komen en weglopen vóór 
de dienstdoende priester het priesterkoor heeft verlaten. 

Middag- of avondoefening. Er bestaat geen verplichting om 
Zondags nog een tweede maal naar de kerk te gaan. Wie er 
echter ernstig op uit is, de Zondag als de Dag van de Heer 
te heiligen, beperkt zich niet tot het op doodzonde verplichte, 
d.och begeeft zich ook des ::iamiddags of des avonds naar de 
kerk, om God lof te zingen en dank te zeggen. Des morgens 
de Mis en des namiddags of des avonds de vespers, het lof 
of de completen: ziedaar het beeld van een in ka1Jholieke zin 
geheiligde Zondag! Het is een veeg teken, wanneer katho
lieken hun Zondag niet meer in de eerste plaats op deze wijze 
weten te genieten .... 

Ontspanning. Daarnaast mogen wij de Zondag .ook in aardse 
zin genieten, ieder naar eigen smaak en aanleg. De oud
testamentische opvattingen, die in sommige protestantse krin
gen gehuldigd worden, zijn niet de onze. De een zal op die 
dag zijn genoegen vinden in kunstzinnige of wetenschappelijke 
liefhebberijen, in lezen of naar de radio luisteren; . de ander 
zal de voorkeur geven aan fietsen, wandelen of voetballen. 
De jongeren op Zondag thuis houden of slechts buitengenoe
gens in .gezinsvel'band toestaan, gaat veel te ver en heeft vaak 
een averechts effect. Wel streve men er naar, dat aan de 
maa1tijden het gezin verenigd zij, te meer waar door de week 
het familie-samenzijn zo vaak door werkzaamhedeh wordt 
verhinderd. 
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Feestviering 1n het gezin 

"Verblijdt u altijd in de Heer!" 
(Sint P aulus) 

Een echt katholiek gezin is het tegendeel van een saai gezin. 
Van eentonigheid is daar evenmin sprake als in de liturgie 
van de Kerk. Waar in de huiselijke kring werkelijk wordt 
meegeleefd met de .grote feestdagen en voorbereidingstijden 
van het kerkelijk jaar, daar krijgt iedere perio:ie zijn eigen 
stij l en karakter, daar is altijd iets voor te bereiden en te 
vieren. 

Advent. Een mooi gebruik in de Adventstijd is het ophangen 
van een Adventskrans in de huiskamer. Zo'n krans maakt 
men van dennengroen en men brengt er vier witte kaarsen 
op aan, waarvan er de eerste Zondag van de Advent één 
wordt ontstoken, de tweede Zondag twee en zo verder. Men 
hangt de krans met paarse linten op, - niet met rode, rood 
is noch Advents- noch Kerstkleur! 

Kerstmis. Kerstmis is een gezinsfeest bij uitstek. Onder de 
kerstboom, waaraan wij de symboliek van het nieuwe Licht en 
Leven, in Bet'hlehem ons geschonken, hechten, ontbreke in 
geen enkel katholiek gezin een stalletje met het Kindje in 
de kribbe, Maria en J ·ozef en de herders. Niet ieder kan een 
fraaie beeldengroep kopen, maar met knip- en bouwplaat 
gaat het ook. Bij het stalletje wordt gezongen en het avond
gebed gebeden. K•erstmannen en soortgelijke dwaze verzinsels 
horen in ónze kerstviering niet thuis! 

Driekoningen. Met Driekoningen is de kerstboom meestal al 
verdwenen, maar het stalletje staat nog en de avond voor het 
feest worden er de beeldjes van de drie koningen, met of 
zonder kameel, bij.gevoegd. Er bestaan aardige Driekoningen
gebruiken, zoals de tractatie op een Driekoningentaart met 
een boon er in. Wie de boon treft, is koning van de avond. 

Onnozele Kinderen. Op het feest van Onnozele Kinderen is 
:ie benjamin van het gezin een dag de baas in huis. Hij of zij 
mag o.m. bepalen, wat er die dag gegeten zal worden. 

Vastenavond. De Dinsdagavond vóór Aswoensdag vieren we 
gezinscarnaval. Het moet een vrolijk familiefeest zijn, dat 
bewijst, hoe men buiten kroegen en danskitten plezier kan 
hebben. 

Palmzondag. Waar Palmpaasoptochten worden gehouden, be
ijvere men zich, samen met de kinderen, om met een mooie 
en originele palmpaas voor de dag te komen. 

Pasen. Ook van Pasen, het grootste feest van het kerkelijk 
jaar, make men een mooi huiselijk feest. Men houde aardige 
gebruiken, zoals beschilderen en verstoppen van eieren, in ere. 
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HENGELSPORT 
Aquaria 

Zaden 

Hondensporta rli kelen 

J. A. DOESBURG 
Kerkstraat 8 - Tel. 4937 
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Sport en spel 
"Langs vele wegen bereiken 
wij ons einddoel." 

De sport oefent een zeer sterke aantrekkingskracht op de 
hedendaagse jeu'gd uit en ouderen staan er evenmin onver
schillig tegenover. Het is waar, dat sport kan ontaarden en 
dat ongebreide1d sporten'thousiasme alle andere ge·voelens, ge
dachten en idealen kan overwoekeren. . . . Doch wegens de 
uitwassen mag men de sport als zadanig niet veroordelen. 
Sport kan een zeer belangrijk hulpmiddel in de opvoeding 
zijn, in zo verre de ware sportiiviteit het oefenen en aan
kweken van wilskracht, moed, zelfbeheersing, ontzegging van 
genot en gemak, standvastigheid en andere deugden eist. 

In katholiek verband. Zeer talrijk zijn de parochiële en inter
parochiële verenigingen en clubs, waar katholieke jongens en 
meisjes de gelegenhe~d vinden, om hun voorkeurssport te be
oefenen: voetbal, handbal, gymnastiek, athletiek, zwemmen 
enz. Er is daar geen sprake van een isolement, waardoor de 
kwaliteit der sportprestaties bij gebrek aan krachtmeting 
zou kunnen lijden, want er is nauwe samenwerking op 
zuiver sportgebied met andere organisaties, maar de dagelijkse 
training en het onderling verkeer spelen zich in het eigen 
milieu af. Daar doen zich ook de gelegenheden voor, waarbij 
men zich op de betekenis van zijn sportbeoefening kan be
zinnen: want wij willen voor niemand in onze sportieve 
prestaties onderdoen, doch niettemin hechten wij in bepaalde 
opzichten een andere betekenis, ook aan de sport, als zij, die 
alleen in de aarde en in het lichaam geloven . ... 

Vrije clubs. In de katholieke jeugdbeweging neemt de lic'haams
oefening, nemen sport en spel een voorname plaats in. Het 
Ringverband der Vrije Clubs, met de Verkennersbeweging in 
de K.J.B. ondergebracht, biedt daarnaast alle .gelegenheid om 
speciale liefhebberijen, zoals tafeltennis, dammen, schaken, 
bridgen enz. te beoefenen. Waar een bepaalde club no·g niet 
bestaat, wordt vaak slechts gewacht op de man of de vrouw, 
die het initiatief neemt. 

Ooor Sporl eu Spel 
"DE BONTE HOND" heefl hel wel! 
Sportkleding Sportartikelen 

W. OP 'T LAND, 
GR. NOORD 113 TEL. 4315 
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Leraar 

aan liet 

Koninklijk 

Instituut 

te 

Oen 

Helder 

Om correct en stijlvol te leren dansen . .. 

Biedt dansschool KEMPEN / 
de beste kansen . 

VEEMARKT 4 TEL 4464 

SLEUTEL7

s SLIJTERIJ 
Nieuwstraat 33 Telefoon 4618 

SCHENKT 
de sleutel tot de gezellig heid l 

Wijnen - Gedistilleerd 
Hollandse en Franse Likeuren 

Komt 
iedere 
Zondag 

IN "DE CLUB" 

W. H. WIERTZ - Kerkplein 3 - Tel. 44to 

MOOIF. DANSZAAL OOK VOOR VERENIGINGEN 



Ontspanning en gezelligheid 

"De boog kan niet altijd gespannen staan" 

De jongens en meisjes tot een jaar of zeventien vinden in Ver
kenners- en Gidsenbeweging en in diverse sportverenigingen 
ontspanningsmoge'lijkiheden te kust en te keur. De ouderen dan 
zeventien jaar kunnen als Voortrekker en Pionierster (tot 25 
jaar) en vaak no.g vele jaren lang als kaderlid in de jeugdbewe
ging een arbeidsveld vinden, dat hun zoveel voldoening ver
sohaft, dat zij aan bijzonder·e vormen van amusement weinig 
behoefte gevoelen. De geestdriftige liefhebbers van een bepaa·lde 
sport of v·an een bepaald spel vinden vaak jaren lang in hun 
club alle ontspanning en ·gezelligheid, waaraan ze, naast die 
in de huiselijke kring, behoefte heben. 

Jongerenbeweging. De Jongeren hebben een ei1gen organisatie 
in de N.K.J.B. (Ned. Kath. Jongerenbeweging). Het eerste dvel 
is: godsdienstige en zedelijke, sociale en culturele vorming, be
vordering van gemeenschapszin en zelfwerkzaamheid; dooh ook 
hier zijn mogelijkheden genoeg voor gezelligheid, vermaak en 
vrolij.k samenzijn. 
Voor alle Katholieke jongeren tussen 17 en 25 jaar worden hier 
reeds vers-oheiden jaren in het winterseizoen 'bijeenkomsten ge
houden van zeer uiteenlopende aard (debat-1avonden, f ilm, dans, 
voordracht, .godsdienstige verdieping) . Deze bijeenkomsten mogen 
zioh verheugen, in een zeer grote belangstelling te staan. 

Muziek, toneel, zang. Tot de nobels.te vormen van vrije tijds
besteding en ontspanning behoort het uit liefilleblberij beoefenen 
van zang, muziek, toneel en andere kunstuitingen. In de jeugd
oroganisatie spelen deze vormen van culturele ontspanning een 
belan1grijike rol. Vele m ensen hebben intussen een zeer sterke 
voorkeur .voor een van deze lie:fihebberijen en •blij<ven soms 
levenslang een muziek-, een zangvereniging, een toneelgez·el
schap trouw, waar zij in hun jonge j.aren hun intrede deden. 
Het is duidelijk, dat, waar het veelal gemengde gezelschappen 
betreft, ihier een zeer klemmende reden zioh bij de andere voegt, 
waarom men beslist een Katholiek gezelsohap moet kiezen! 

Reizen en trekken, dansen. Dit geldt nog in versterkte mate 
voor reisgezelscfuaippen, voor vacantiever'blij.ven van jongelui en 
voor danscursussen en dansavonden. Immers, niemand behoeft 
zich te ontveinzen, dat de hier plaatslhebbende k ennismakingen 
gema.Jt1kelijk de 1~enzen van de oppervlalt1kige vriendschap over
sohrijden. Sfeer en omgeving lenen zich daartoe. Wij vesügen 
de aandacht op de Katholieke vacantiehuizen. op de Katholieke 
Reisverenigingen en op die dansler.aren en 1balleiders, die als 
leden van de R. K. Vereniging van Dansleraren "San Pihfö1ppo 
Neri" bekend staan. 
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JV uilige geschenken 

LUXE- EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

LAMPEN EN KRONEN 

FIRMA J. TROMM 
GOUW 13 TELEFOON 4483 

••• • • • • • • 

ln onze speciale afdeling 

RE l/Glf USf ART/Kflf N 
vindt U een prachtige sortering. 

Bij flllc Dflfl~t 5 
gebak, 

"h€t bonbons, etc. 
van 40UW€n 

Banketbakkerij vyÇJ€" 

KOlO[WIJN 
GOUW 5 - HOORN 
TEL 4209 

* Kunstntjverheid 

Ged. Turfhaven 60 
* Luxe geschenken 

* Byouterieën 

14487 I DE zaak f 
voor mensen met smaak • 
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Verjaardagen, Patroonsfeesten, 
" .... ik zeg nu nogmaals: verblijdt u!" 

(Sint Paulus) 

Behalve de feestgetijden van de kerkelijke jaarkring en de 
persoonlijke hoogtijdagen van eerste Heilige Communie, Heilig 
Vormsel en vernieuwing der Doopbeloften, vieren wij ook 
gedenkdagen als huwelijks- en dienstjubilea, verjaardagen en 
patroonsfeesten, gezellig en vrolijk en in katholieke geest en 
sfeer. 

Verjaardagen en jubilea. Verjaardagen en jubilea zijn dagen, 
waarop men terugziet en vooruitkijkt. Ieder viert deze dagen 
naar het gebruik en in de trant van de eigen plaats en stand 
en familiekring. 1Maar voor ons, katholieke christenen, staai 
ook bij deze herdenkingen voorop, dat wij met God beginnen 
en eindigen. Wij danken Hem voor Zijn goedheid in de 
voorbije periode en vragen Zijn zegen voor de tijd, die vóór 
ons ligt. 

Heilige Mis van dankbaarheid. Op verjaardagen en familie
gedenkdagen spannen wij ons in, de dingen zo te schikken, 
dat de huisgenoten althans deze dagen beginnen met het bij
wonen van de HeiHge Mis. En ofschoon daar·toe natuurlijk 
geen enkele verplichting bestaat, is het een zinvol gebruik, 
op zulke dagen een .geldelijk dankoffer te brengen en de 
Pastoor te vragen, de Heilige Mis met deze bijzondere dank
intentie op te dragen. 

Patroonsfeesten. In sommige streken schenkt men minder 
aandacht aan de herdenking van de geboortedag dan aan de 
viering van het patroonsfeest. Doch ook daar waar men ge
woonlijk alleen de verjaardagen vierde, begint de viering van 
het patroonsfeest meer ingang te vinden. Dat is zeer ver
heugend. Te veel katholieken hebben een leven lang de naam 
van een grote heilige gedragen, zonder ooit nader met hun 
Beschermer kennis gemaakt te hebben. De viering van het 
feest van de Naamspatroon kan er veel toe bijdragen,, de 
verering van die echt-particuliere Beschermer te bevorderen 
en de drager van de naam er van te doordringen, dat hij 
"een naam heeft hoog te houden". 

NIC. SCHAGEN'S (() t · Ga1etaria 

BREED 42 

Belegde broodjes 
Croquetten 

Slaatjes 

* Levert aan huis 

zonder 

prijsverhoging 

(Filiaal in Bergen: Kl. Dorpsstraat 4) Tel. 4985 
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modehuis 

H.A. de Flart 
voor betere 

damesconfectie 

lingerie 

stoffen 

Grote Noord 140 - Tel. 4093 - Giro 269377 

'n .{;_/eganl geklede vrouw . 
draagt 'n hoed van 

MAISON c}ules O/ekke 
f GARNERING EN 

Spe c ia a 1 adres voor l SHAWLS 
GO UW 31 VERVO RMEN 

ZORG VOOR DE GEZONDHEID 
en koopt uitsluitend 

LEVENSMIDDELEN 
van de allerbeste kwalite it. 

RAM EN 24 MARTIEN SMIT 
8 4 



Zorg voor de gezondheid 
"Een gezonde ziel - zo mogelijk -
in een gezond lichaam." 

Onder de opvoedingplichten van de ouders ne emt die voor de 
lichamelijke gezondheid der kinderen een ·voorname plaats in. 
Zorg voor een gezond lichaam, hygiënische levensgewoonten, 
tijdig.e en doelmatige medische tussenkomst bij ziekte, - behoort 
trouwens evenzeer tot de persoonlijke plichten van ieder mens. 
Het Wit-Gele Kruis. Wij noemden reeds het Wit-Gele Kruis als 
de instantie, waar men tegen zeer voordelige voorwaarden 
kraamhulp kan ontvangen., Het Wit-Gele Kruis is de landelijke 
vereniging ter bevordering van de volksgezondheid en ieder 
Katholiek gezin moest bij deze vereniging aangesloten zijn. Zo
wel om dit prachtige werk van Katholieke solidariteit te steunen 
als wegens de vele voordelen, die er voor het gezin aan verbon
den zijn. Wij noemen o.a . gedurende zekere tijd gratis verpleging 
door gediplomeerde wijk;verpleegsters , gratis gebruik van ver
plegingsartikelen, gratis toegang en medische verzorging bij de 
consultatiebureaux voor zuigelingen en kleuters. 

Herwonnen Levenskracht. Wij vestigen ook de aandacht op de 
R.K. Vereniging tot Bestrijding van de Tuberculose "Herwonnen 
Levenskracht" . De monumentale schepping van deze vereniging 
is het model-sanatorium "Berg en Bos" te Bilthoven. Hoewel een 
instelling van de K .A.B., verdient "Herwonnen Levenskracht" 
de steun van alle Katiholieken. K.A.B.-leden rzijn automatisch 
lid van "Herwonnen Levenskracht" en ontlenen hieraan zekere 
rechten, z;oals gratis verpleging in "Berg en Bos". 

Medische verzorging. Dokters moeten niet zelden beslissingen 
nemen, die niet uitsluitend van medische aard zijn, d och waar 
gewichtige morele kwesties mee gemoeid zijn . Daarom is het be
.langrijk, een Katholieke dokter als huisarts t e hebben. Om de
zelfde reden geve men, waar keuze mogelijk is, de voorkeur aan 
een Katholiek ziekenhuis (vele niet-Katholieken doen dat zelfs!) 
en om dezelfde reden kieze men een Katholiek ziek enfonds. 

OOGKUNDIGE 
JAC. VAN 8EEl(-SCIARONI 

NIEUWSTEEQ 27 

Uw ogen zéjn Uw kostbaarste bezit 

Laat daarom alleen een 

SPECIALIST voor Uw ogen zorgen! 
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FA. WED. M. SMIT 
RAl'-1EN (hoek T urfhaven) 

Voor alle gelegenheden 

ruim gesorteerd 

Ook voor suikerzieken, 

welke onder controle 

staan van de Ned. 

Ver. van Suikerzieken 

in versnaperingen 
- -·-----··--·------ -·--- - - --

De grootste sortering 
• Zie kenverplegingsa rtikele n 

• Verbandtrommels en aanvullingen 
• A lle d rogistartikelen 

• Parfume rieë n en to ileta rt, 

VE RHUUR BAB YWEEGSCHAL EN 

DROGISTERIJ "HET KLAVERBLAD" 
FIRMA WED. ROOD - GR. NOORD 63 - TEL. 4357 

CORN. VELD & Zn. 
RAMEN 23 - H OORN - TEL. 4835 

STEUNZOLEN NAAR MAAT 

Maat- en Orthopaed i s ch e S c hoenma k er ij 

l e KLAS REPARATIES 

Electro Techn isch Bureau • 

KRAAK 
N 1 EU W STRAAT 11 - TEL. 4778 

Betrouwbaar en b illij k adres voo r aanleg en reparat ie van 
licht, kracht en radio- installatie . 

. ~~~~~~~~~~-----, 

1 VERHUUR 
VERLICHTINGSARTIKELEN L Hoogtezonapparaten 



Als ziekte ons gezin bezoekt 
Ieder huis heeft zijn kruis . . . . 

Gezondheidszorg en 'n .goede leefwij'ze kunnen veel onheil voor
komen, doch ook de nauwlettendste zorg is niet in staat, de mens 
voor alle ziekte en lichamelijk leed te vrijwaren. foder gezin 
heeft nu en dan met ziekte te kampen, al of niet in ernstige 
mate. Wij hebben reeds gewezen op het grote belang van het 
lidmaatschap van het Wit-Gele Kruis in verband met de zorg 
voor de .ge·zondheid in het ·gezin, alsmede op de betekenis van de 
keuze van een Katholieke huisarts. 

H. Communie voor de zieken. Thans laten wij en ige W C!1ken 
volgen die de aandacht verdienen van ieder in wiens gezin een 
zieke is. 
Zieken hebben evernzeer de veelvuldige H. Communie nodig als 
gezonden. Het is daarom zeer af te keuren, dat in sommige ge
zinnen tot het uiterste gewacht wordt, zich met een der paro
chiegeestelijken in verbinding te stellen. Bij ziekten van enige 
duur, ook wanneer er in het geheel geen sprake is van levens
gevaar, is het de plicht der huisgenoten, er voor te zorgen, dat 
de zieke regelmatig de H. Communie kan ontvangen. 

Voorbereiding. Heeft men met een der parochie-geestelijken 
een afspraak betreffende uitreiking van de Ziekencommunie 
gemaakt, dan zorge men ervoor het volgende in gereedheid te 
brengen: 

1. Een tafel, bedekt met een schone witte doek. 
2. Een kruisbeeld, op de tafel geplaatst, met twee brandende 

gewijde kaarsen ervoor. 
3. Een glaasje met wijwater en een takje gewijde palm. 
4. Een glaasje met gewoon water. 
5. Een schone wit-linnen doek, welke bij het communiceren 

over de handen van de zieke wordt uitgespreid. 
Het is passend, dat één der huisgenoten de prie~ter, bij diens 

binnenkomst met Ons Heer, met een brandende kaars tot aan 
de deur tegemoet gaat. Wanneer de priester bij het heengaan 
Oüs Heer nog bij zich heeft (voor een andere zieke) behoort 
men de priester op dezelfde wijze tot aan de deur uitgeleide te 
doen. 

Het nuchter blijven. Indien het nodig is, kunnen zieken be
paalde voorrechten krijgen, om gemakkelijker te communiceren. 

GOED DRUKWERK MOOI DRUKWERK 
KLEURENDRUK 

DRUKKERIJ STUMPEL 
kan het U leveren in iedere gewenste uitvoering 

Bel s.v.p. even op 4243 Hoorn . Wij komen dan gaarne bij U 

DRAAFSINGEL 59 DRUKKERIJ STUMPEL GR. NOORD 77 
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Na het overlijden van een Uwer dierbare 

fa milieleden, wendt U zich dan terstond tot onderstaand 

adres en wij nemen direct alle beslommeringen, die aan de 

H .H . Uitvaartdiensten en de Begrafenis verbonden zijn , van 

U over. 

* Wij verzorgen de aangifte bij de Burger
lijke stand. 

* Alle soorten drukwerken, als kaarten, 
circulaires, advertenties, bidprentjes, 

fotobidprentjes , dankbetuigingen . 

* Voor het vervoer van en naar andere 

plaatsen zijn wij speciaal ingericht. 

R.K. 
Begrafenisvereniging 

Directie : M. A. DE ZWART 

Geldersesteeg 16 
HOORN 
Tel. 4679 - Giro 513311 



Bij stervensgevaar en overlijden 

"Memento mori .... " 

Het beeld van de dagelijkse praxis van het katholieke gezins
en parochieleven zou niet volledig zijn, indien wij deze reeks 
niet besloten met enige wenken in verband met die hoogs t 
ernstige ogenblikken in ons gezinsleven, waarin voor één 
onzer het uur der eeuwige beslissing heeft geslagen . . . . 

Heilig Oliesel. Verergert de toestand van een zieke en vreest 
men stervensgevaar, dan waarschuwe men tijdig - dit in 
overleg met de huisar:ts - de gees telij kheid der parochie. 
Men stelle vooral niet uit tot het uiterste gevaar! Bij voor
keur waarsc·huwe men de biechtvader van de zieke. Men 
zette in de huiskamer alles gereed als voor de Heilige Com
munie, doch bovendien een schotel met watten, in zes vlokken 
verdeeld, voor de reiniging na het Heilig Oliesel. 
Na de eerste gebeden en zegening zal de zieke zo mogelij k 
biechten. Alle aanwezigen verlaten dan het vertrek. Na de 
biecht ontvangt d e zieke Ons Heer en d aarna het H eilig Oliesel. 
Het Heilig Oliesel geeft de kracht om christelijk te s terven. 
Na het Heilig Oliesel geeft de priester de pauselijke zegen; 
daardoor krijgt de zieke een volle aflaat op het ogenblik van 
sterven. 

Het laatste uur. . . . Wanneer de zieke stervende is, knielen 
huisgenoten en familieleden in de ziekenkamer n eer. Men 
plaatse een kruisbeeld zo, da,t de zieke het zien kan en late 
het door de stervende kussen. Men ontsteke gewijde kaarsen 
en bidt korte, duidelijke schietgebeden voor, vooral de Zoete 
Naam Jesus. Men bidde gezamenlijk de .ge.beden der ster
venden. 
Meent men, dat de zieke ges torven is, dan tracht men nog 
vurig in het gebed te volharden, voor de zielerust van de 
overledene. Een der huisgenoten waarschuwt de Pastoor en 
een katholieke bedienaar van begrafenissen. 

STEENHOUWERIJ DAPPER 6 HARDER 
Gravenstraat 4'2 - Muntstraat 24 - HOORN 

WU bevelen ons beleefd aan vaar het leveren van een 
GRAFMONUMENT af het bijplaatsen van het OPSCHRIFT 

W c rkplaa ts: Noorcle r Y cema rkt. T c l. 48 1 3 (t.o. H et Wil te Paard ) 
Toonkamer: Muntstraat 24, (t.o .h. Stadhuis) 

VERANTWOORDE MODELLEN MODERNE UITVOERING 
Wij kunnen Uw op Llruc ht 111cl :wrg uitvoeren . 
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Th. ]. VOGELPOEL 
STEENHOUWER// EN ZANDSTRAALINRICHTING 

GRAFMONUMENTEN IN DIVERSE SOORTEN 
NATUURSTEEN 

GRAFNAAMPLATEN. GEVEL EN RECLAME 
GLASPLATEN MET GOUDEN EN ZILVEREN 
LETTERS IN IEDERE GEWENSTE UITVOERING 

WESTERDT/K 15- 17 TEL. 4895 

M. Nooij Wat heerlijk: 1 

Ged. T urfhaven 24 

Tel. 4077 

* 
Amstel 
Agent 

Bier 

Hero 
Coca-Cola 
Ranja-Soda 

Ooor U1v gesche11ke11 

is het Q EBAK van 

v"d"BERQ~s 
Banketbakkerü 
Nieuwstraat 6 

Tel. 4136 

Grootste sortering 

* <"fijvie lwel~jes 

* 18onbons 

* C9hocolade, enz. 

J. N. de Vries & Zoon 
* Goud * Horloges 

* Zilver * Sportprijzen 

1 GERO-ARTIKELEN 1 

Gr. Noord 32 Tel. 41 37 
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VERJAARDAGSKALENDER 
JANUARI 

FEBRUARI 

. ... . , ........ ,,,, ., , ... 1 . . 

' .. 1 .. 

MAART 

.•...•...•.•.•..•.• 1 
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W€St-ÇUJ€S€ 

autospu1tcentRale 
P. Peerdeman 

Privé: 

Gelderses teeg 1 5 

In ied er gezin 

MUZIEK VAN 
WASSENAAR 

G rot e voorn1nd 

G itnren. Accordeo ns, 

Mandolines , B lokAuite n, 

Bladmuziek. 

Grn mofoonplnte n. 

Kwa l ite its instrn me n t e n. 

Vc• rtro 11 w d o.dres sede rt ru.im 3 0 juo r 

WASSENAAR'S 

MUZIEKHANDEL 
L. Kerbtraa t 14-1 6 
T el. 453 8 

'T euens muziekschool 

Vaal!' een goede fies wijri, 
moet Vl bij C9laij :zijn. 

Achterom 85 

1 Td. 4698 en 5123 

SCHILDERSBEDRIJF 

N. VERLAAT 
* DEGELIJK 

EN 

GOEDKOOP 

* RAMEN s 
TEL. 4682 

Ook voor helia11g1vcrk 

Spec iaa l ad res voor: Z oete Spaanse Wijn - Vruch ten wijn -

A dvocaa t va n Oud en Zwa rte Kip, 

L. CLAIJ - Kleine Noord 2-6 
Telefoon -!4 76 
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VERJAARDAGSKALENDER 
APRIL 

MEI 

....... .. .. .... .. •• . .. .. .......... ... .. ······ ··············· r 
·· ···· ····· ······· ······ ··- ·· ··············· ··· ................. ... " ... ············ 

[ ·••m -m·······mmmmm•••••••••mm• •••• m 

JUNI 

............ "." ....... " ............. ::::r " .. " 

93 



Goede verzending van Uw 
Tevens Café en 

Stalling Paarden QOEDEREN 
naar alle plaatsen in 

NEDERLAND CENTRAAL VEERHUIS 

ZANDBERGEN 
DUBBELE BUURT 17 TELEFOON 4270 

* 

Voor 

Timmerwerk, 
Bouwen en verbouwen van 'n woning, 

Winkelinventarissen, Betimmeringen, 
óók voor Uw Meubels is Uw adres: 

Wij werken 

G. DE BOER volgens 
tekening 

2e Boomlaan 20 - Telefoon 4036 

ALLERHANDE Joh.de Haan 
* koekjes Lange Kerkstraat 15 

* Gebak 
Tel. 4667 

* Chocolade * * Bonbons Televisie 

C. P. STAM 
Electriciteit 

* Gr. Noord 96 - Tel. 4029 
Telefunken 

Vóóraan Erres 
in Philips 
kwaliteit 

Radioproducten 
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VEHJAARDAGSKALENDEH 
JULI 

AUGUSTUS 

. 1 . . ..1 .. 

SEPTEMBER 

.. J .... . ... 1 .. ... , .. 
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VERJAARDAGSKALENDER 
OCTOBER 

1 .. .. 

NOVEMBER 

. ... . . 1 .. ............... 1 ..... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 

DECEMBER 
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Het orgel in de Koepelkerk. 

Het org e l i s gebouwd in 18 83 door de orgelfirma 
M. Maa rschalkerweerd en Zonen te Utrecht, echter 
met gebruikmaking van ouder pijpwerk, onder meer 
afkomstig van het Gerstenhauer-orgel dat i n 17 84 
gebouwd werd voor de staatsiekerk St. Franciscus 
aan het Achterom. De toenmalige Nederlandse 
orgelbouw s t ond sterk onder invloed van de 
Franse org el bou wer Aristide Cavaillé-Coll; het 
Maarschalkerweerd-orgel voor de Cyriacus en 
Fr a nciscuskerk kreeg dan ook een 'Frans-Roman
tische' orgelklank mee. 

Het orgelfront werd door de architect v a n de k e rk, 
dhr . Bl eys, ontworpen en uitgevoerd door de gebr. 
Endlich uit Emmerik. Het was voor zijn ti jd een 
zeer modern front, met name doordat boven de 
frontpijpen geen zichtbare afsluiting aanwezig 
was. Hierdoor bleef ook het westervenster zoveel 
mogelijk zichtbaar. De engelen op het orgel wer
den gemaakt, of in ieder geval geleverd, door 
L. de Ferlemont. 

Na ruim 50 jaar ongewijzigd te z iJn geweest, werd 
het orgel in 1937 ingrijpend aangepast aan de 
smaak van de tijd door de firma Pels. Dit hield 
onder meer in dat de speeltafel werd ver va ngen 
door twee speeltafels, waarmee de organist doo r 
middel van een electrisch/pneumatisch systee m 
het orgel op een afstand kon bespelen (é é n 
speeltafel stond boven e n de ander bene de n) . Di t 
heeft echter als nad ee l dat er van accur aat 
orgelspel nauwelijks meer sprake kan zijn, door
dat er een ver traging ontstaat tuss en het mom e nt 
waarop een toets omlaag gedrukt wordt e n er ge 
luid uit het orgel komt. Eveneens we rden enkele 
registers vervangen door registers die op dat 
moment erg in de mode waren, maar niet in het 
oorspronkelijke concept van Maarschalkerweerd 
pasten. 



Momenteel bevindt het orgel zich in slechte 
staat. De windvoorziening functioneert niet 
optimaal waardoor het orgel zwak klinkt e n 
niet goed te stemmen is. De in 1937 aange
brachte electrische/pneumatische tractuur is 
nag enoeg verslete~, zodat er naast de 
gebruikelijke vertraging tussen toets en ge
luid vaak storingen ontstaan . Ook kan men 
een aantal registers niet combineren door 
windgebrek, zodat het nauwelijks mogelijk is 
om goede indr uk te krijgen van de oorspronke
lijke klankkleur van het orgel. 

Mark Heerink , 
organist 



HOOGENBOSCH SCHOENEN N.V. 
Gr. Noord - Tel. 4236 - Hoorn 

Dagelijks gratis voetonderzoek 

WE LF- EN FORMA-NATURA SCHOENEN 
Dr. Scholl's Service 

VERENDE STEUNZOLEN 
naar voetafdruk of gipsmodel. Elastiek en Rubberl oze kousen, 

ook naar maat. 

PEDICURE - MASSAGE - BESTRAL I NG 

Du doek -de Wit 
Grote Noord 24 Tele foon 4201 

Het exclusieve 
Stoffen huis t.o. de R.K. Kerk 

cx1•loitanl: A ~ fül!er 

EETHUYSJE t 
" DE WAAG" 

A nno 1609 
Tel. 51 95 

A. MULLER 
Verzorging van Diners tot 27 5 personen . 

Met eigen vervoermidd elen verzo rgen wij Uw diners aan 
huis door g eheel West-Friesland . 



"DE" 
ZAAK 

WAAR STAD EN LAND 
ELKAAR ONTMOETEN 

IS 
WEST-FRIESLANDS 

GROOTSTE WARENHUIS 

V&D 
HOORN 

VERHUURINRICHTING 

Gaat U trouwen, 

geeft U een feestje, 

of partij, 

vcor geleg enheidskled ing, 

tafels en serviesgoed, 

zorgen wij ! 

G. V.D. GIESSEN EN J. JANSEN 
GROTE NOORD (t. o . R.K. Kerk) - TE LEFOON 51 8 4 - HOORN 


