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PASEN 
 
Tussen waken, tussen dromen,  
in het vroege morgenlicht, 
wordt de steen van 't graf genomen,  
horen vrouwen het bericht, 
dat door dood en duisternis 
Jezus leeft en bij ons is. 
 
Zij die zich als eersten buigen  
over leven in haar schoot,  
zijn op Pasen kroongetuigen  
van nieuw leven uit de dood.  
Vrouwen hebben Hem ontmoet,  
weten zich bevrijd voorgoed. 
 
Uit een sprakeloos verleden,  
weggeschoven, ongehoord,  
wordt een nieuwe tuin betreden,  
open is de laatste poort,  
sluiers worden weggedaan:  
het is tijd om op te staan. 
 
Lente kleurt de kale bomen  
door het leven aangeraakt,  
bloeien bloemen aan de zomen,  
zo wordt alles nieuw gemaakt.  
Juichend stemt het leven in  
met de toon van het begin. 
 

 
 
VAN DE PASTOOR 
 
Geweldig hoe ieder jaar de mooie sneeuwklokjes er weer zijn. De natuur is nog kaal. Maar 
daar zijn ze. Mooi en fier! Een soort teken dat de soberheid en de dood van de winter zijn 
overwonnen. Het is indrukwekkend zoals de natuur zich aan de plaatselijke omstandigheden 
aanpast. We mochten dat ook zien toen we met Jezus de woestijn ingingen. Voor mij een 
fantastische omgeving van rust en bezinning. Eens heb ik de woorden van een koptische 
monnik gelezen: we komen niet naar de woestijn om onszelf te straffen, omdat het hier heet 
en droog is. We komen hier omdat we het heerlijk vinden. In de rust en stilte van de woestijn 
kun je werkelijk iemand ontmoeten. Sterker nog, zegt Vader Dioscuros van het klooster Sint 
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Antonius in de Egyptische woestijn: We komen hierheen omdat we alleen willen zijn met 
onze God. Zoals Sint Antonius eens heeft gezegd: Laat je hart stil zijn, dan zal God spreken. 
Inderdaad in de stilte van je hart hoor je vaak de weg die jouw leven gaat.  
Zou het Jezus ook zo zijn vergaan? Als we straks weer het lijdensverhaal horen, als we 
straks de kruisweg gaan bidden. Het is een en al droefenis. 
Maar die droefenis bracht Jezus tot ongekende hoogte. Hij oversteeg zelfs de grootste 
bedreiging, de dood zelf. 
Het moment van de verrijzenis van Jezus Christus staat 
niet in de Bijbel. De zwachtels en de zweetdoek worden 
gevonden in het lege graf. Maar het moment dat Jezus 
het graf verlaat staat nergens opgetekend: een moment 
dat met geen pen is te beschrijven. De verrezen Christus 
wordt echter wel vaak afgebeeld. Eén van de mooiste, 
misschien wel DE mooiste is de verrezen Christus van 
Piero della Francesca. Een fantastisch kunstwerk uit de 
14e eeuw. Een Britse officier wist in de Tweede 
Wereldoorlog dit meesterwerk te sparen.  
Na veertig dagen van bezinning en naar ik hoop 
innerlijke rust, mogen we de Verrijzenis van Jezus 
Christus vieren. 
Piero della Francesca had de artistieke gave om de 
Verrijzenis van Jezus Christus zichtbaar te maken. 
Dat het ook ons allen gegeven mag zijn de kracht van 
Christus’ verrijzenis in ons leven te laten zien. 
 
Zalig Pasen voor u allen. 
 

  
 
 

 
Als u een gesprek wenst met pastoor Eduard Moltzer, diaken Piet Steur of catechiste Monica 
Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar 
secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt. 
 
Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
pastoor Moltzer, 0224-212357. 
 

 
 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Het parochiebestuur is, naast ook andere zaken natuurlijk, druk bezig met de vervanging van 
de verwarming in de kerk. 
In dat kader zal het u niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd veel wordt geschreven en 
gesproken over ‘energietransitie’. Met andere woorden: van fossiele brandstof af, en over 
naar duurzame brandstof. Dit past ook in ons denken van ‘rentmeesterschap’. Wij willen 
deze aarde graag zo goed mogelijk doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Ook wij 
zijn voornemens de verwarming in de kerk van het gas af te sluiten en daarvoor een 
duurzame warmtebron te zoeken. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zeker ook 
omdat ik als vicevoorzitter niet alle technische kennis daarvoor in huis heb en echt de boer 
op moet gaan. We zijn afhankelijk van adviezen van derden. Dat zoeken heeft al heel veel 
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alternatieven opgeleverd, waaronder zonnepanelen, aardwarmte, infrarood enz. Dat wordt 
nu verder onderzocht en beoordeeld welke bron voor onze kerk het meest praktisch is, maar 
zeker ook financieel haalbaar is.  
 
Wat je ook doet, het is een grote investering, maar dat durven wij wel aan. De Sint 
Christoforuskerk is door het Bisdom bestempeld als hoofdkerk, en de kost gaat voor de baat 
uit! Onze kerk is ook een Rijksmonument dus niet alles mag je zomaar veranderen. Daar 
moet het Rijk, via de gemeente, toestemming voor geven. Dit verzoek loopt inmiddels en we 
krijgen daar toch wel een warm gevoel bij. Ook kijken we of er niet iets is te combineren met 
de buren aan de Laan; het gemeentehuis en het nieuw te bouwen appartementencomplex. 
Kortom, het gaat niet over één nacht ijs maar we proberen toch spoedig hierover een besluit 
te kunnen nemen.  
 
U heeft in de brief van de kerkbalans ook kunnen vernemen dat de opbrengst dit jaar ook 
met name voor de verwarming is bestemd. We zijn nu op weg en in de kerk kunt u op de 
‘thermometer’ zien hoe de stand is. We willen immers allemaal aangenaam verblijven in de 
kerk?! En, als u er ‘warmpjes’ bij zit, en iets extra’s wilt of kunt geven, dan is daarvoor nog 
het rekeningnr. NL 35 RABO 0146 1029 59 waarop u een gift kunt doen (o.v.v. 
‘verwarming’). Wordt vervolgd.  
 
Alvast hartelijk dank! 
 

 Co Wiskerke,  
 vicevoorzitter Parochiebestuur 

 

AFSCHEID 
 
Beste mensen, 
 
Na bijna 10 jaar met veel plezier op de pastorie te hebben gewerkt is het voor mij tijd 
om een nieuwe weg in te slaan. En die weg gaat naar de zusters Ursulinen in 
Bergen. 
Mijn laatste werkdag hier zal 6 april zijn. 
Velen van U heb ik op de pastorie gezien, het leven gedeeld, lief en leed. 
Dank U wel voor het vertrouwen in mij. We komen elkaar vast weer eens tegen! 
 

Hartelijke groeten, 
Anneloes Mak-Burger 

 
VACATURES 
 

Gezocht (per direct): 
 

Medewerker Algemene Dienst (m/v) 
Voor 9 uur per week 

 
Wij zoeken per direct voor de RK-pastorie in het centrum van Schagen, een gastvrije, 
enthousiaste, verantwoordelijke, allround medewerker.  
Deze functie omvat alle voorkomende werkzaamheden waarbij de nadruk zal liggen bij het 
huishoudelijke werk, interieurverzorging en gastvrouw/-heer voor alle bezoekers.  
Hoe mooi onze pastorie ook is, hoe vriendelijk de functie kan zijn, jij geeft een gast een 
welkom wanneer hij/zij te woord wordt gestaan.  
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Wij kunnen een flexibel aantal uren aanbieden, in eerste instantie vragen wij om 9 uur per 
week verdeeld over drie ochtenden.  
Eigen discipline en oog voor detail, flexibel, prettige in omgang, gastvrij. Enige ervaring is 
wenselijk. 
Beloning volgens de richtlijnen van het Bisdom. 
Durf jij deze uitdaging aan, solliciteer dan snel. 
Nadere informatie via tel. 0224 212415. Sollicitaties te richten aan: Bestuur St. 
Christoforusparochie, Gedempte Gracht 64, 1741 GD Schagen, info@rkkerkschagen.nl 
 
 

Gezocht (per 1-9-2018): 
 

Administratief Medewerker (m/v) 
Voor 19 uur (deeltijd 50%) per week 

 
Werkzaam als Parochiecoördinator en op het secretariaat in de pastorie te Schagen 
Je bent een energieke, proactieve, en enthousiaste medewerker die vlot administratieve 
werkzaamheden kan verrichten. Je bent communicatief ingesteld, een teamwerker, en hebt 
de wil om netjes te werken en wilt processen blijvend verbeteren.  
 
Daarnaast ben je iemand die soepel met vrijwilligers kan omgaan en hen op een effectieve 
manier kan aansturen, iemand die affiniteit heeft met het Rooms Katholieke geloof en die 
zich uitgedaagd voelt onze kerk verder gestalte te willen geven?  
Je hebt ervaring met verschillende computersysteem en overige software. Daarnaast bieden 
wij een omgeving waar je alle ruimte krijgt om jouw competenties verder te ontwikkelen. Je 
hebt minimaal een afgeronde mbo-opleiding. 
In deze uitdagende administratieve rol ben je een spin in het web in de parochie Sint 
Christoforus. 
 
Als jij jezelf bij deze eigenschappen herkent, ben jij misschien wel degene die wij zoeken: 
Vaste werktijden maandag t/m donderdag van 9-12 uur, overige uren flexibel inzetbaar. 
Beloning volgens richtlijnen Bisdom.  
Nadere informatie via tel. 0224 212415. Sollicitaties te richten aan: Bestuur St. 
Christoforusparochie, Gedempte Gracht 64, 1741 GD Schagen, info@rkkerkschagen.nl 
 
 
KERKBALANS 2018 
 
Naar aanleiding van de brief i.v.m. de actie Kerkbalans ontvingen wij onderstaande brief. Met 
goedkeuring van de schrijfster willen wij u deze niet onthouden. 
 
Geacht Kerkbestuur, 
  
Vandaag heb ik geld overgemaakt ten bate van de Actie Kerkbalans 2018. Niet alleen omdat 
ik de Sint Christoforusparochie een warm hart toedraag, maar ook omdat ik een schuld aan 
de Heilige Antonius wil inlossen voor alle, op zijn voorspraak, teruggevonden voorwerpen. 
Het is heus niet zo dat ik hem voor alle wissewasjes aanspreek, nee, alleen wanneer ik na 
lang zoeken het verloren gewaande object niet heb gevonden en de lichte paniek begint toe 
te slaan. Zoals vlak voor de Kerst, toen ik na gehaast boodschappen te hebben gedaan, mijn 
beursje kwijt was en daar na het weekend pas achter kwam. Waar was ik voor het laatst 
geweest? In mijn portemonneetje zaten behalve wat geld ook allerlei pasjes, waaronder mijn 
rijbewijs, die allemaal weer opnieuw aangevraagd moesten worden. Uiteraard vroeg ik 
Antonius mij te helpen, maar deze Heilige had mij klaarblijkelijk een lesje te leren, want ik 
vond het niet. Dan maar naar de bank om het meest belangrijke stuk -mijn bankpas- te 
blokkeren. Een nieuwe pas, misschien een nieuwe code; ik had er zó geen zin in, maar ja.... 
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"Ga toch maar eerst langs Albert Heijn" zei mijn vriendin, "dáár had je toch je boodschappen 
gedaan?" Ik had er weinig vertrouwen in, maar liep door het winkelcentrum naar de balie, 
kon ik daarna gelijk door de draaideuren naar de receptie van de bank. Máár....... de 
mevrouw achter de service-toonbank trok een lade open en toverde mijn roze rits 
portemonneetje tevoorschijn! Ik heb haar ter plekke gekust en na controle bleek álles, zelfs 
mijn 50 Euro biljet, er nog in te zitten! Met dank aan mijn trouwe Antonius, die mij en de 
mijnen (zoals mijn vriend, die na een paniektelefoontje van hem aan mij, binnen vijf minuten 
zijn weggelopen poes weer zag binnenwandelen......, mijn collega die Antonius helemaal niet 
kende, tóch na mijn bede haar sleutels vond, mijn dochter wier verdwenen spullen ineens 
weer opduikelen... ) zo vaak heeft gered uit penibele situaties. Ik verbind er altijd een bedrag 
aan wat in verhouding staat tot het verlorene, ook al zal het voor Antonius qua werk weinig 
verschil uitmaken. Hij zal zelfs helemaal niet geïnteresseerd zijn in munten en biljetten, maar 
zijn hart zal zéker liggen bij het voorbestaan van de Sint Christoforusparochie. Vandaar een 
bijdrage aan deze mooie kerk met dank aan deze Heilige, die ik hoogstwaarschijnlijk nog wel 
een aantal keren zal moeten aanspreken. Maar ik doe héél hard mijn best dingen niet meer 
kwijt te raken door ze met aandacht op te ruimen. Hopen dat het lukt! 
  

Met vriendelijke groet,  
Anneke Hoogeboom 

 
 
P.S. Vergeet ik toch helemaal diegene op te noemen en te bedanken, die het 
portemonneetje bij de balie heeft gebracht, want ook een Heilige heeft helpers nodig om zijn 
vak uit te oefenen....... Dus: Hulde aan de Eerlijke Vinder! 
 
 
 
NIEUWS VANUIT DE CHRISTOFORUSBEZOEKGROEP (CBG)  
 
CBG, een stukje geschiedenis 
In 1974 kwam zuster Clara, die pastoraal werkzaam was in Christoffelhof, op het goede idee 
om een werkgroep ‘Bejaarden’ op te richten. Christoffelhof was een verzorgingshuis voor 
bejaarden, ‘senioren’ zeggen wij nu vaak. De werkgroep was er aanvankelijk dus alleen ten 
behoeve van de bejaarden. Toen de werkgroep zich later ook richtte op Zieken en 
Alleengaanden veranderde de naam van de werkgroep in ‘ZBA’, Zieken, Bejaarden en 
Alleengaanden. De werkgroep verzorgde jaarlijks drie activiteiten: een autotocht in de zomer, 
een kerstmiddag in december en een bezinningsdag in de tijd voor Pasen.  
 
CBG, het heden  
Onze huidige parochiële werkgroep CBG organiseert nog altijd de kerstmiddag en schenkt 
ook aandacht aan zieken en alleengaanden, maar de voornaamste activiteit is toch het 
bezoeken van 78+ senioren rond hun verjaardag en een bezoekje bij huwelijksjubilea met 
een gouden randje of nog meer glans. Daarom hebben we enkele jaren geleden de naam 
‘ZBA’ veranderd in ‘CBG’. Zo’n bezoekje verloopt meestal gezellig onder het genot van een 
kopje koffie/thee. Maar het gesprek kan ook over serieuzere zaken gaan uit het verleden, het 
heden of de toekomst. En, als daar behoefte aan is, kan via de contactpersoon van de CBG 
ook altijd een gesprek worden aangevraagd met een van de pastores.  
 
CBG, de toekomst 
Het aantal mensen van 78+ neemt gestadig toe. In 2018 komen er in onze parochie ruim 80 
mensen van 78+ bij; dat zijn er dus heel veel. De organisatie en de zaal waar we de 
kerstmiddag houden zijn niet op zoveel mensen berekend. En bovendien kunnen de leden 
van de werkgroep er ook geen bezoekjes meer bij hebben Tot onze spijt zijn we hierdoor 
gedwongen de leeftijd voor een bezoekje en voor het bijwonen van de kerstmiddag te 
verhogen naar 80+. Iedere parochiaan die in 2017 of daarvoor de leeftijd van 78 heeft bereikt 
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wordt uiteraard, indien gewenst, nog wel bezocht en krijgt ook een uitnodiging voor de 
kerstmiddag.  
 
Tot slot wil ik u op de hoogte brengen van een wijziging in het bestuur van de CBG. Per 1 
januari 2018 is Loes Smit-van Ede teruggetreden als voorzitter van de werkgroep. Zij wil wat 
meer tijd hebben voor zichzelf. Namens het parochiebestuur en de werkgroep bedank ik 
Loes heel hartelijk voor de vele jaren van grote inzet en toewijding. De werkgroep zal t.z.t. op 
gepaste wijze afscheid van haar nemen.  
Bij de gegevens op het achterste blad in de Hoeksteen ziet u vanaf nu, als contactpersoon 
voor de CBG, de naam van Martje Paauw-Bremer staan, tel. 296553. En voorlopig neemt 
ondergetekende het voorzitterschap van de CBG waar.  
 

 Namens de CBG, Piet Steur, diaken 
 
 
VASTENACTIE VOOR GAMBIA 
 
De Vastenactie is dit jaar voor ‘Friends for Brikama’ in Gambia. Deze stichting steunt de 
Jamisa school in Brikama (de op een na grootste stad in Gambia) en het straatarme dorpje 
Jalambang in Gambia. 
Zeven jaar geleden is Monica Wildeboer begonnen met het ondersteunen van een weduwe 
en haar drie kinderen. Sinds het overlijden van haar echtgenoot in augustus 2005 vielen de 
inkomsten weg en ging het steeds slechter met het gezin: de jongens moesten van school af, 
en de weduwe werd met haar drie kinderen op straat gezet en moest vanuit de stad 
verhuizen naar het dorpje Jalambang. Monica heeft toen, in overleg met een docent van de 
Jamisa school, de oudste zoon van het gezin, Bakary, weer laten integreren op school. 
Inmiddels had zij goed contact met Arnold en Maria Meijerink uit Middenmeer en zij sloegen 
gedrieën de handen ineen: ook de 2e zoon Karanba kon terug naar school, en in overleg met 
Mama (de weduwe, Mama is haar voornaam) mocht ook Fatou, het jongste kind en enige 
dochter naar school. Toen Mama problemen kreeg met ‘the landlord’ omdat hij hen het huis 
uit wilde hebben om de boel te verkopen, hebben zij het stukje grond en het huisje voor haar 
gekocht. Ze hebben toen ook wat geïnvesteerd in fruitbomen om wat inkomsten te 
genereren. Daarnaast hebben zij klamboes gestuurd om ‘hun gezin’ te beschermen tegen de 
malariamug – malaria is daar nog steeds doodsoorzaak nummer één!  
 
In November 2014 zijn Monica, Arnold en Maria voor het eerst naar Gambia gegaan en ze 
hebben toen gezien dat iedere euro die was geïnvesteerd heel goed terecht was gekomen 
maar dat er daarnaast nog zoveel nodig was! Toen ontstond het verlangen om een stichting 
in het leven te roepen om zo sponsors te kunnen werven! 
 
Inmiddels bestaat die stichting nu drie jaar. De stichting houdt zich niet bezig met grote 
acties: zij bouwt geen scholen of ziekenhuizen, zij wil niks te maken hebben met regeringen 
(die meestal toch corrupt zijn) of met het betalen van salarissen. 
 
Inmiddels sponsort de stichting 16 studenten in de leeftijd van 5 tot 27 jaar. Drie van hen 
volgend een beroepsopleiding: een computertechnicus, een arts in opleiding en een 
advocaat in opleiding. En zij doen het supergoed! De andere studenten volgen basis- of 
voortgezet onderwijs, allemaal met veel plezier en heel gemotiveerd om iets te bereiken in 
de toekomst! 
 
Daarnaast hebben ze Mama’s tuin laten ommuren, een waterput laten slaan en is er – wat 
Mama graag wilde – een gemeenschappelijke moestuin gerealiseerd. En wat een succes is 
dat! Vele gezinnen gebruiken deze waterput en meerdere vrouwen werken in de moestuin 
om samen met elkaar het leven in Jalambang iets te verbeteren! Want doodsoorzaak 
nummer twee is altijd nog ondervoeding! 
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Naast haar eigen drie kinderen heeft Mama nog eens zeven kinderen ‘geadopteerd’: wezen 
en half-wezen. Zij wonen bij haar in huis en zij zorgt voor hen. Mama zorgt voor iedereen in 
het dorp en dat is zo mooi! Van een ‘beklagenswaardige’ weduwe is zij nu de belangrijkste 
spil in het dorp geworden!  
 
De stichting ‘Friends for Brikama’ wil de hulp in het dorp verder uitbreiden 
Er zijn nog veel meer kinderen die graag naar school willen. 
De stichting zou zo graag nog een extra 
stukje grond kopen voor een extra moestuin 
omdat dat zo goed werkt en zo nodig is.  
Ook de Jamisa school rekent op verdere 
hulp om kansarme kinderen te helpen hun 
school af te kunnen maken. Er is nog heel 
veel te doen, maar met veel steun en 
support kan de stichting daar in Gambia 
jonge mensen en gezinnen een toekomst in  
eigen land geven! 
Zodat ze niet meer op het onzalige idee 
komen om de levensgevaarlijke weg naar 
Europa te gaan. 
 
Kijk voor meer info eens op 
www.friendsforbrikama.nl 
 
Achter in kerk liggen folders en staan weer  
de bekende groene bussen voor uw bijdrage. 
U kunt ook helpen via bankrekening NL 77 RABO 0357 3034 07 t.n.v. Missiewerkgroep MOV 
o.v.v. ‘Vastenactie’. 
 

Werkgroep Missie & Ontwikkeling 
 
 
DE MAANDELIJKSE ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 
 
December 2016 zijn we een maandelijkse actie voor de Voedselbank gestart. Iedere eerste 
zondag van de maand wordt de kerkbezoekers gevraagd houdbare levensmiddelen in te 
brengen welke door de Voedselbank kunnen worden uitgereikt. 
 
Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat de actie nog steeds zeer goed loopt. Iedere 
maand kunnen we namens u bij de Voedselbank één of meerdere dozen met voor hen zeer 
bruikbare producten aanleveren. Gelukkig betreft het bijna altijd voor langere tijd houdbare 
producten. 
 
Ook wordt er naast levensmiddelen door veel parochianen geld gegeven. In 2017 hebben wij 
namens u in totaal € 1.102,05 aan de Voedselbank kunnen overmaken. Hiervan kunnen 
goederen worden aangeschaft en de operationele kosten (huisvesting, transport, koel- en 
vriescapaciteit, etc.) om de producten op te slaan en de pakketten bij de klanten te krijgen, 
worden bekostigd. 
 
Het verheugt ons dat zo veel parochianen de zorg voor elkaar belangrijk vinden en deze 
actie blijven steunen. We gaan er dan ook graag mee door. 
 
We willen u namens de klanten van de Voedselbank hartelijk danken en hopen dat u ook in 
de toekomst mee wilt blijven doen. 
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Wij zullen u in ieder geval in de Hoeksteen regelmatig over de actie informeren. 
 

Janny van der Zee,  
namens de Parochiële Charitas Instelling te Schagen 

 
 

 
 U I T N O D I G I N G  
 
 ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 R.K. BEGRAFENISVERENIGING ST. LODEWIJK 
 
Datum   : Maandag 7 mei 2018 
Locatie  : Markt 18 te Schagen  
     (De zaal is beneden per lift bereikbaar) 
Aanvang  : 20.00 uur 
 
A G E N D A  
 
01.  Opening  
02.  Mededelingen 
03.  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 mei 2017 
04.  Jaarverslag 2017 
05.  Financieel jaarverslag 2017 
 Het verslag is verkrijgbaar bij Dhr. J.J. de Git, Kogerlaan 36-B64 te Schagen.  
 Tel.: 0224 - 213307 
06.  Verkiezing bestuursleden 2018 
 Aftredend en herkiesbaar:  Mevrouw S. Snaas 
07. Rondvraag  
08.  Sluiting 
 
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 4 dagen voor de Algemene Ledenvergadering, 
schriftelijk worden aangemeld bij het ledensecretariaat. Kandidaatstelling dient te geschieden 
met vermelding van de vacature en dient door ten minste 5 leden te zijn ondertekend. 
 
Ledensecretariaat:   
 

Annet Broers 
Parallelweg 15 

1741 AS  Schagen 
0224 – 214229 

annet.leen@hetnet.nl  
 
 
GOEDE WEEK – EEN SAMENKOMEN ROND HET PAASTRIDUÜM 
 
In de Goede Week willen we graag met u stilstaan bij het lijden, de dood en de Verrijzenis 
van de Heer Jezus Christus. Dit zogenaamde Paastriduüm - Latijn voor “tijd van drie dagen” 
- begint met de avondmis van Witte Donderdag en wordt besloten met het avondgebed van 
Paaszondag.  
Het hart van deze dagen is de Paaswake op zaterdagavond/nacht als het donker is. 
 
We nodigen u van harte uit om met elkaar ons te verdiepen in dit Paastriduüm. 
Een voorbereiding op het grote Paasmysterie: de gekruisigde, begraven en verrezen Heer. 
Wat betekenen en wat kunnen deze dagen voor u persoonlijk betekenen. 

mailto:annet.leen@hetnet.nl
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Welkom in de pastorie op woensdagavond 28 maart 
inloop 19.30 uur - aanvang 19.45 uur 
Graag tot dan! 
 

Leni Zuurbier-de Waard  
en Piet Steur, diaken 

 
 

 
Aanmelding voor 28 maart: Goede Week – Een samenkomen rond het Paastriduüm 
 
Naam: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………. 
 
Dit strookje s.v.p. voor 26 maart in de brievenbus van de pastorie, Ged. Gracht 64, Schagen 
 

 
 
PAROCHIEAGENDA 

 
Zo. 18 mrt 10.00 uur 5e Zondag Veertigdagentijd: Eucharistieviering m.m.v. het 

gemengd koor. Na de viering is er voor alleengaanden 
gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, 
verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep. 

Ma. 19 mrt 08.00 uur H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel 
  20.00 uur Vergadering Wijkcontactraad 
Di. 20 mrt 08.15 uur Kerkwerken Groep 2 
  19.00 uur Avondmis in de dagkapel 
Wo. 21 mrt 10.45 uur Woorddienst in ‘De Bron’: pastor Louise Kooiman 
Vr. 23 mrt 09.30 uur H. Mis in de dagkapel 
  19.00 uur Oefenen familiekoor 
  19.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Za. 24 mrt 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor 
Zo. 25 mrt 10.00 uur Palmzondag: Familieviering m.m.v. het familiekoor.  
  15.30 uur Orgelconcert door Tjeerd van der Ploeg 
Ma. 26 mrt 08.00 uur H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel 
  19.00 uur Boeteviering 
Di. 27 mrt 19.00 uur Avondmis in de dagkapel 
Wo. 28 mrt 19.45 uur Avond met als thema: ‘Goede Week, een samenkomen rond 

het Paastriduüm’ door Leni Zuurbier en Piet Steur. Inloop vanaf 
19.30 uur. 

Do. 29 mrt 19.00 uur Witte Donderdag – Viering van de instelling van de H. 
Eucharistie van het sacrament van het priesterschap en 
van het gebod van de naasteliefde: Eucharistieviering m.m.v. 
het dameskoor 

Vr. 30 mrt 15.00 uur Goede Vrijdag: Kruisweg – Kinderkruisweg in de pastorie 
  15.00 uur Kruisweg in ‘De Bron’: diaken Piet Steur 
  19.00 uur Gedachtenis van het lijden en sterven van onze Heer Jezus 

Christus m.m.v. het gemengd koor 
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Za. 31 mrt 21.30 uur Paaswake – Heilige Paasnacht m.m.v. het gregoriaans koor 
Zo. 01 april 10.00 uur Paaszondag – Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering 

m.m.v. het gemengd koor. U kunt een product voor de 
Voedselbank inleveren. 

  16.00 uur Tamilviering 
Ma. 02 april 10.00 uur 2e Paasdag: Eucharistieviering met samenzang 
  10.45 uur Eucharistieviering in ‘De Bron’: em. pastoor Jan van der Stok 
Di. 03 april 19.00 uur Avondmis in de dagkapel 
Vr. 06 april 09.30 uur H. Mis in de dagkapel 
  19.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 08 april 10.00 uur Beloken Pasen: Eucharistieviering met samenzang.  
Ma.  09 april 08.00 uur vervalt 
Di. 10 april 08.15 uur Kerkwerken Groep 1 
  19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Wo. 11 april 10.45 uur Eucharistieviering in ‘De Bron’: em. pastoor Jan van der Stok 
Vr. 13 april 09.30 uur H. Mis in de dagkapel 
  19.00 uur Oefenen familiekoor in pastorie 
  19.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Za. 14 april 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Zo. 15 april 10.00 uur 3e Zondag van Pasen – Verjaardag van onze pastoor 

Eduard: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Voor 
kinderen van 4-8 jaar is er Kinderkerk. 
Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken 
achter in de kerk, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: 
Idtje Koppers, Frans en Elly Bos, Evelien Mein, Marry Hogeling, 
Gerda Davidson  

Ma. 16 april 08.00 uur H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel 
Di. 17 april 19.00 uur Avondmis in de dagkapel 
Wo. 18 april 10.45 uur Woorddienst in ‘De Bron’: Ds. Dries Blokker 
Vr. 20 april 09.30 uur H. Mis in de dagkapel 
  19.00 uur Oefenen familiekoor in pastorie 
  19.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 22 april 10.00 uur 4e Zondag van Pasen – 1e Heilige Communie: Familieviering 

m.m.v. het familiekoor.  
Ma. 23 april 08.00 uur H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel 
Di. 24 april 19.00 uur Avondmis in de dagkapel 
Wo. 25 april 10.45 uur Eucharistieviering in ‘De Bron’: pastoor Eduard Moltzer 
Vr. 27 april 09.30 uur H. Mis in de dagkapel 
  19.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Za. 28 april 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Zo. 29 april 10.00 uur 5e Zondag van Pasen: Eucharistieviering m.m.v. het 

dameskoor. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid 
om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door 
leden van de Christoforus Bezoekgroep.  

  15.30 uur Orgelconcert door Tjeerd van der Ploeg 
Ma. 30 april 08.00 uur H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel 



11 

 

Di. 01 mei 19.00 uur Avondmis in de dagkapel 
Wo. 02 mei 10.45 uur Woorddienst in ‘De Bron’: pastor Louise Kooiman 
Vr. 04 mei 09.30 uur H. Mis in de dagkapel 
  19.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 06 mei 10.00 uur 6e Zondag van Pasen: Eucharistieviering met samenzang. 

U kunt een product voor de Voedselbank inleveren. 
  17.00 uur Rozenkransgebed in de kapel op de Keins 
Ma. 07 mei 08.00 uur H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel 
Di. 08 mei 08.15 uur Kerkwerken Groep 2 
  19.00 uur Avondmis in de dagkapel 
Do. 10 mei 10.00 uur Hemelvaartsdag: Eucharistieviering met samenzang. 

Bezoekers uit Dippoldiswalde 
  10.45 uur Eucharistieviering in ‘De Bron’: em. pastoor Jan van der Stok 
Vr. 11 mei 09.30 uur H. Mis in de dagkapel 
  19.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel 

 

 
LECTOREN / MISDIENAARS 

 
   Lectoren Misdienaars 

Zo. 18 mrt 10.00 uur Ans de Ruijter Gré Hoedjes / Petra de Wever 
Za. 24 mrt 19.00 uur Saskia Forrester Rob, Mike en Jim van Haaren 
Zo. 25 mrt 10.00 uur Familieviering Rajihven Francis / Denisshan 

Jeganatham 
Do. 29 mrt 19.00 uur Janny van der Zee Antony Anthonippillai / Nora Bruins 
Vr. 30 mrt 15.00 uur Chris van Lint Renod Francis / Jeson Jeganatham 
Vr. 30 mrt 19.00 uur Johan Korse / Chris 

van Lint 
Lia Vermeulen / Ashley Anthonippillai 

Za. 31 mrt 21.30 uur Frans Wildeboer Solveg Steur / Saskia Forrester / 
Wilma Leermakers 

Zo. 01 april 10.00 uur Dilani Anthiresu Michael Forrester / Safana en 
Yasmina Thevasahayam 

Ma. 02 april 10.00 uur Tom Oosterdijk Vinida en Yonas Thevasahayam 
Zo. 08 april 10.00 uur Kitta Hogervorst Rajihven en Renod Francis 
Za. 14 april 19.00 uur Chris van Lint Rob, Mike en Jim van Haaren 
Zo. 15 april 10.00 uur Ans de Ruijter Gré Hoedjes / Petra de Wever 
Zo. 22 april 10.00 uur Familieviering Communicantjes 
Za. 28 april 19.00 uur Saskia Forrester Safana en Vinida Thevasahayam 
Zo. 29 april 10.00 uur Bernard Gee Petra de Wever / Ruchita Francis 
Zo. 06 mei 10.00 uur Janny van der Zee Denisshan en Jeson Jeganatham 
Do. 10 mei 10.00 uur Johan Korse Solveg Steur / Lia Vermeulen 

 
KOSTERS / COLLECTANTEN 

 
   Koster Collectanten 

Zo. 18 mrt 10.00 uur Theo Zuurbier R. Steemers / J. Huiberts 
Za. 24 mrt 19.00 uur Gerard Blom J. Kox / C. van der Luijtgaarden 
Zo. 25 mrt 10.00 uur Antony Anthonippillai D. Dijkman / G. de Ruijter 
Ma. 26 mrt 19.00 uur Jan Heddes - 
Do. 29 mrt 19.00 uur Jan Heddes / Theo 

Zuurbier 
PCI 
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Vr. 30 mrt 15.00 uur Lia Vermeulen / Theo 
Zuurbier 

- 

Vr. 30 mrt 19.00 uur Antony Anthonippillai 
/ Theo Zuurbier 

- 

Za. 31 mrt 21.30 uur Gerard Blom / Theo 
Zuurbier 

J. Kox / C. van der Luijtgaarden / A. 
Wijnants 

Zo. 01 april 10.00 uur Lia Vermeulen / Jan 
Heddes 

D. Dijkman / J. Huiberts 

Zo. 01 april 16.00 uur Antony Anthonippillai - 
Ma. 02 april 10.00 uur Gerard Blom R. Stringer / R. Steemers 
Zo. 08 april 10.00 uur Lia Vermeulen G. de Ruijter / D. Dijkman 
Za. 14 april 19.00 uur Theo Zuurbier J. Kox / C. van der Luijtgaarden 
Zo. 15 april 10.00 uur Antoon Vergeer J. Huiberts / D. Dijkman 
Zo. 22 april 10.00 uur Gerard Blom R. Stringer / J. Huiberts met 

communicantjes 
Za. 28 april 19.00 uur Antoon Vergeer J. Kox / C. van der Luijtgaarden 
Zo. 29 april 10.00 uur Jan Heddes R. Steemers / R. Stringer 
Zo. 06 mei 10.00 uur Lia Vermeulen D. Dijkman / G. de Ruijter 
Do. 10 mei 10.00 uur Antony Anthonippillai A. Wijnants / D. Dijkman 

 
MISINTENTIES 

 
Zo. 18 mrt 10.00 uur Siem de Lange en zegen over al zijn dierbaren, Jeanne 

Hendriks-van de Winkel, Dirk Doodeman en zegen over zijn 
gezin, Jan Groot en zegen over zijn gezin, Joop en Karl 
Molenaar en zegen over het gezin, Joke Groot-Schut en 
zegen over kinderen en kleinkinderen, Piet Godschalk en 
zegen over zijn gezin, Anneke van den Berg-Komen, Nel 
Hoogland-Janssen 

Ma. 19 mrt 08.00 uur Anneke van den Berg-Komen, Nel Hoogland-Janssen 
Di. 20 mrt 19.00 uur Anneke van den Berg-Komen, Nel Hoogland-Janssen 
Vr. 23 mrt 09.30 uur Anneke van den Berg-Komen, Nel Hoogland-Janssen 
    

    
Za. 24 mrt 19.00 uur Karin Schipper, Ben Waij, Emmy Bontje-Kouw, Cor Rus, 

Anneke van den Berg-Komen, Nel Hoogland-Janssen 
Zo. 25 mrt 10.00 uur Kees Huiberts en zegen over zijn gezin, Henk en Jopie 

Wijers-van ’t Hert; onze ouders zijn altijd bij ons, Anneke 
van den Berg-Komen, Nel Hoogland-Janssen, Emma 
Kuijper-Baas 

Ma. 26 mrt 08.00 uur Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin, Anneke van den 
Berg-Komen, Nel Hoogland-Janssen 

Di. 27 mrt 19.00 uur Anneke van den Berg-Komen, Nel Hoogland-Janssen 
Do. 29 mrt 19.00 uur Anneke van den Berg-Komen, Nel Hoogland-Janssen 
    

    
Za. 31 mrt 21.30 uur Jeffrey Vliek, Anneke van den Berg-Komen, Nel Hoogland-

Janssen 
Zo. 01 april 10.00 uur Overleden ouders Piet en Clasien de Groot-Huitema, Bertus 

Laan en levende en overleden families Laan, Schrijver en 
Sintenie, Jaap Broers, Siem de Lange en zegen over al zijn 
dierbaren, Jeanne Hendriks-van de Winkel, Ben Waij, Annie 
Burger-van Stein en zegen over kinderen, kleinkinderen en 
familie, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Loek van 
Leuven en zegen over zijn gezin, Ter ere van Maria; 
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gezondheid voor al mijn kinderen, maar ook uit 
dankbaarheid voor mijn hoge leeftijd, Anneke van den Berg-
Komen, Nel Hoogland-Janssen, Hans van der Veen 

Ma. 02 april 10.00 uur Henk Groeliker en zegen over zijn gezin, Jeffrey Vliek, 
Anneke van den Berg-Komen, Nel Hoogland-Janssen 

Di. 03 april 19.00 uur Anneke van den Berg-Komen, Nel Hoogland-Janssen 
Vr. 06 april 09.30 uur Anna Kamphorst-Jaegers en zegen over kinderen en 

kleinkinderen, Nel Hoogland-Janssen 
    

    
Zo. 08 april 10.00 uur Een gedachtenmoment voor Aad Sinnige, Karin Schipper, 

Overleden familieleden Bos en Van Lochem, Nel Hoogland-
Janssen 

Di. 10 april 19.00 uur Piet en Trien Groen-de Boer 
Vr. 13 april 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Za. 14 april 19.00 uur Cor Rus, Anna Kamphorst-Jaegers en zegen over kinderen 

en kleinkinderen 
Zo. 15 april 10.00 uur Siem de Lange en zegen over al zijn dierbaren, Jeanne 

Hendriks-van de Winkel, Martin van der Waart, Piet 
Godschalk en zegen over zijn gezin, Hans van der Veen 

Ma. 16 april 08.00 uur Intentie nog open 
Di. 17 april 19.00 uur Intentie nog open 
Vr. 20 april 09.30 uur Emmy Bontje-Kouw 
    

    
Zo. 22 april 10.00 uur Henk en Joop Wijers-van ’t Hert; onze ouders zijn altijd bij 

ons, Jaap Broers 
Ma. 23 april 08.00 uur Intentie nog open 
Di. 24 april 19.00 uur Intentie nog open 
Vr. 27 april 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Za. 28 april 19.00 uur Theo Waij en zegen over zijn gezin, Nic en Alie Laan-Boots 
Zo. 29 april 10.00 uur Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin 
Ma. 30 april 08.00 uur Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin 
Di. 01 mei 19.00 uur Intentie nog open 
Vr. 04 mei 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 06 mei 10.00 uur Jaap Broers, Annie Burger-van Stein en zegen over 

kinderen, kleinkinderen en familie, Hans van der Veen 
Ma. 07 mei 08.00 uur Anna Kamphorst-Jaegers en zegen over kinderen en 

kleinkinderen 
Di. 08 mei 19.00 uur Intentie nog open 
Do. 10 mei 10.00 uur Intentie nog open 
Vr. 11 mei 09.30 uur Intentie nog open 

 

 
ONZE PASGEDOOPTEN 

 
Kenny Volw. De heer K. Regensburg 
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IN DE HEER OVERLEDEN 
 
Mijn moeder werd geboren op 7 september 1930 als Maria Theresia Koopman, roepnaam 
Riet (Marietje), in het Overijsselse Raalte in een gezin van 7 kinderen. Ze maakte de oorlog 
mee als tiener en moest al op vijftienjarige leeftijd haar moeder missen. Haar vader Jan 
hertrouwde met tante Alie, die zelf ook weduwe was geworden. Zij had 5 kinderen en 
zodoende ontstond er een groot nieuw gezin. Al op jonge leeftijd ging mam in betrekking bij 
gezinnen om voor de kinderen te zorgen en te helpen in het huishouden. Ze was een harde 
werker. Op de leeftijd van 21 vertrok ze naar Wieringerwerf om het gezin Tops te 
ondersteunen. In dit hechte en warme gezin is ze ruim 14 jaar gebleven en tot op het laatst 
van haar leven onderhield ze een speciale band met de familie Tops. Ze hielp mee in het 
huishouden, bij de verzorging van de kinderen, in de bakkerij en ze bracht broden rond in de 
omgeving. In 1966 werd mam in contact gebracht met Theo Kooijman. Dit bleek een gouden 
match, want ze trouwden in 1967 en dit liefdevolle huwelijk duurde 35 jaar, tot hij overleed in 
2002. Hoewel mam al 36 jaar was toen ze trouwde werden er 3 kinderen geboren: Annelies, 
Theo en ik.  
We groeiden op in een eenvoudig maar liefdevol gezin aan de Westfriesedijk te midden van 
veel dieren, rust en vrijheid. Het heeft ons aan niets ontbroken. Niets was te gek: altijd waren 
er vriendjes en vriendinnetjes welkom om te spelen en op verjaardagen nodigde je soms wel 
12 kinderen uit, omdat je gewoon niet kon kiezen. Dan bakte mam patat en kreeg iedereen 
die in een papieren boterhamzakje met een flinke klodder mayonaise erbovenop want dat 
zag er zo leuk uit. Gastvrijheid hoorde bij haar. Aan de Westfriesedijk hadden we veel 
aanloop. De koffie stond altijd klaar en als je rond etenstijd kwam kon je gewoon 
aanschuiven en bakte ze nog wat piepertjes. Op Oudejaarsdag werden er traditioneel kilo’s 
oliebollen gebakken. Dit heeft ze tot haar 86e elk jaar volgehouden. Voor dag en dauw stond 
ze op om het meelbeslag te maken en rond tienen kwamen de eerste bollen uit het vet. Er 
werd niet alleen voor ons gebakken maar ze had ook haar vaste afleveradresjes van mensen 
die ook een schaaltje kregen. 
Ieder jaar gingen wij een week op vakantie naar haar geboortestad Raalte. Daar genoot ze 
intens van en zo kon ze veel van haar familieleden bezoeken. Ook kon ze daar haar geliefde 
Roaltes dialect naar hartenlust spreken.  
Verder volgde ze trouw de sport op zowel tv als langs de lijn. Ze was altijd van de partij als 
Theo moest voetballen of zaalvoetballen en haar dochters moesten handballen. Wel was ze 
erg fanatiek en af en toe fronste je je wenkbrauwen voor haar uitspraken. Op haar 50e 
besloot ze dat het tijd was voor haar eigen sportcarrière. Ze meldde zich aan bij de 
veteranen van SRC handbal. Dit heeft ze nog jaren volgehouden en ook hier was ze zeer 
fanatiek in. Er werd zelfs een Riet Kooijman veteranen handbaltoernooi naar haar vernoemd. 
Het overlijden van pa in 2002 deed haar veel verdriet. Ze hadden het altijd zo goed samen, 
zeker de laatste jaren waarin ze genoten van hun kleinkinderen, de gezamenlijke 
fietstochtjes op de spartamet en van het bezoeken en ontvangen van familie en vrienden. 
Haar verhuizing naar De Miede viel haar zwaar, maar het kon niet anders. Mam kon bijna 
niet meer lopen en had hier meer mogelijkheden voor zorg. Ze pakte de draad weer goed op 
en genoot in De Miede van haar uitstapjes met haar scootmobiel naar de winkels van 
Schagen voor haar dagelijkse boodschappen. Ook in De Miede had ze veel aanloop maar je 
kon ook zo maar voor een vaste deur komen te staan want ze was heel vaak weg. Zeker 
geen vrouw die wegkwijnde achter de geraniums. Op donderdag was het visdag. Dan haalde 
ze bij de viskar van Bond haar vaste bestelling. Ze was daar een graag geziene gast en werd 
wel eens een klein beetje gematst omdat mam op haar beurt kaarten stuurde naar visvrouw 
Bep en trakteerde op gevulde koeken. Bij ziek en zeer nam mam een visje mee, of het nu 
voor een buurvrouw verderop in de gang van De Miede was of voor een oud-buurman. En 
voor de zusters van de Miede stond altijd de gevulde snoeppot klaar of een stuk fruit. Aan de 
andere kant hield mam zich niet zo nauw aan regels die haar opgelegd werden. Ze ging weg 
en meldde de verpleging dan niet altijd dat ze laat terug zou zijn. Ook aan onze 
goedbedoelde adviezen ging ze voorbij. Zo zei ik eens op een donderdag tegen haar dat ze 
beter binnen kon blijven door code rood wegens storm waarop ze zei: ‘mmm, mmm’ maar 



15 

 

als je dan later thuis was en je belde haar, dan bleek ze gewoon op haar scootmobiel te zijn 
vertrokken. Mam had gewoon haar eigen regels en hield zelf de regie over haar doen en 
laten. 
Ze kon het goed vinden met haar schoonzonen Harry en Alex die haar ondersteunden met 
klusjes en de boekhouding. Haar grote trots waren haar vier kleinkinderen Dion, Iris, Brent 
en Maudy. Deze werden dan ook regelmatig verblijd met een kaart of een cadeautje. Ook 
speelde ze graag rummikub en andere spelletjes. Maar ze wilde wel graag winnen, ook hier 
hanteerde ze haar eigen spelregels.  
Een van mams hobby’s was het bezoeken van rommelmarkten. Ze kwam altijd wel met iets 
thuis en werd een echte verzamelaar van poppen, beren en wat al niet meer. Ze genoot van 
alle gezellige spulletjes om haar heen en heeft 5 mooie jaren in De Miede gehad.  
Op zondag toog ze de laatste jaren naar het SRC-terrein voor de voetbalwedstrijd van 
kleinzoon Dion. Haar hoogtepunten waren het samenzijn met haar kinderen en kleinkinderen 
met verjaardagen, Pasen en Kerst, wat altijd uitgebreid gevierd werd.  
Begin december vorig jaar kreeg mam ernstige gezondheidsklachten. Zo zaten we op de 
afdeling gynaecologie met haar, en de arts had op zijn beeldscherm staan wat ze allemaal 
mankeerde en merkte op dat dit allemaal niet zo mooi was. Waarop onze altijd blije en 
opgewekte moeder zei: ‘Maar ik kan nog wel tien telefoonnummers uit mijn hoofd opzeggen 
hoor!’ Waarop de arts lachend zei: Ja mevrouw u heeft helemaal gelijk, laten we het gewoon 
gaan hebben over de dingen die u nog wel kunt! Dat was typisch mam, altijd positief 
ondanks haar beperkingen. Een echte doorzetter en een hele unieke en kleurrijke vrouw met 
een groot hart. 
Haar laatste verhuizing was op dinsdag 16 januari naar de Hospice, op precies de plek waar 
ze ons als kleuters van 4 heenbracht toen we naar de kleuterschool gingen. Ze is hier zelf 
met de scootmobiel heengereden en ik half rennend met de rollator ernaast want er was 
geen plaats meer in de auto omdat er zoveel spullen van haar mee moesten. Ze vond het 
niet erg om naar de hospice te gaan omdat het gewoon niet meer ging in De Miede en ze er 
zoveel positieve verhalen over hoorde. In de hospice werd ze de laatste 11 dagen van haar 
leven enorm in de watten gelegd met alle zorg en liefde die ze nodig had. Ze verdiende dit 
dubbel en dwars omdat zij altijd met zoveel liefde zorgde voor anderen.  
We hebben een mooie laatste avond met haar doorgebracht op 26 januari. Het was haar 
grote wens om de verjaardag van Annelies nog te halen. Dit is haar gelukt, want in de nacht 
van 27 januari is ze rustig ingeslapen. 
 

Dag lief moedertje, we zullen je zo ontzettend missen. 
 
 
8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN 
 
Ik ben Janny van der Zee – de Wit, getrouwd, dit jaar alweer 44 jaar met Minze. 
We hebben twee prachtige dochters, Lisa en Hilde. Beiden getrouwd, zodat we er twee fijne 
schoonzonen bij kregen. Lisa kreeg twee dochters, Isis en Juul en Hilde twee zonen, Douwe 
en Stije. 
Wij zijn geboren en getogen in Friesland. Minze en ik spreken onder elkaar altijd Fries. Ook 
met onze dochters doen we dat. 
Verder zijn we natuurlijk heel erg “ verHollandst”. Vaak wordt gevraagd: “Gaan jullie weer 
terug naar “ûs heitelân?” Wij gaan graag terug voor een dag, maar voelen ons helemaal 
thuis in “Holland” en dan vooral in Schagen. 
 
Vraag 1. Wat betekent geloof voor u? 
Geloof kun je niet vastpakken. Het is voor mij dan ook best moeilijk om het geloof te 
beschrijven. Vroeger geloofde ik alles wat er verteld werd. Als ik de hoofdzuster op de lagere 
school (Mariaschool met 48 meisjes in de klas) vroeg, hoe zij alles zo zeker wist, zei ze: “Kijk 
naar buiten, naar de natuur. Zo mooi. Dat kan nooit zomaar gekomen zijn. Dat is geschapen 
door God”.  
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Nu denken we ook veel na over de oorsprong. Geloof en geloven is dus best ingewikkeld, 
maar ik blijf hopen en vertrouwen. 
 
Vraag 2. Wat is uw betrokkenheid bij de Christoforusparochie? 
Ik voel me heel betrokken bij deze parochie. Ik zing bij het gemengd koor. Dit voelt als een 
voorrecht. Prachtig om met dit geweldige koor (letterlijk en figuurlijk) dienstbaar te zijn bij een 
viering. Ik ben lector. Ook met veel plezier. Verder zit ik al vele jaren in het bestuur van onze 
Parochiële Charitas Instelling. Heel fijn, dat mensen geholpen kunnen worden, voor wie het 
leven heel moeilijk kan zijn, door allerlei omstandigheden. Sinds ruim een jaar steunen we 
met onze parochiegemeenschap, maandelijks de voedselbank met producten en financieel. 
We zijn iedereen daar heel dankbaar voor. 
 
Vraag 3. Als u lid was van het parochiebestuur, welk initiatief zou u dan willen nemen? 
Wat zou ik doen en wat zou ik willen? Ik denk, dat het momenteel niet meevalt om in het 
parochiebestuur te zitten. Hoe je het ook wendt of keert, het financiële plaatje is erg 
belangrijk. Daar de parochie moet functioneren met minder inkomsten, moet je creatief zijn. 
Kerken worden al gesloten, en/of verkocht, parochies samengevoegd. Ik heb er geen 
oplossing voor.  
Verder vind ik dat ons parochiebestuur het goed doet. 
 
Vraag 4. Wat maakt u gelukkig? 
Als het goed blijft gaan met onze kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden. 
Eigenlijk met iedereen, maar je blijft toch het dichtst bij jezelf. Maar er is meer. Ik ben 
vrijwilliger in Magnushof. Op de gesloten afdeling. Het geeft ontzettend veel voldoening en 
energie, als mensen die soms zo erg in de war zijn, toch lachen voor een paar ogenblikken. 
Ze zijn dat heel gauw weer vergeten, (vaak gelijk) maar dat geeft niks. Het gaat om het 
moment. En daarbij ontlast je tegelijkertijd het personeel.  
 
Vraag 5. Wie zou u wel eens willen ontmoeten?  
Ik heb niet speciaal iemand voor ogen, die ik wel eens zou willen ontmoeten. Er zijn wel 
mensen, die ik weer zou willen ontmoeten. Grote en kleine mensen, die er niet meer zijn. 
 
Vraag 6. Welk verhaal uit de bijbel past bij u? 
De verhalen uit de bijbel zijn fascinerend. Ze zijn naar het nu te trekken. Nieuwsgierigheid en 
verleiding spelen een grote rol in sommige verhalen. Hierin is niks veranderd. De mooiste 
ZIN in de bijbel vind ik: ‘Zo blijven dan: “Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de meeste 
van deze is de Liefde.’  
Ik wil heel graag toevoegen: Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  
Daar waar liefdadigheid is en Liefde, daar is God.  
Deze zin zegt alles, waar het in het leven om gaat, welke geloofsovertuiging je ook hebt. 
 
Vraag 7. Als u een keer mocht preken, waar gaat de preek dan over? 
Beetje een aansluiting op de vorige vraag. Over de liefde. Voor mensen, die niet geloven of 
dat moeilijk vinden. Als er liefde is voor je naaste, staat God naast je. Ik denk, dat dit de 
bedoeling is. 
 
Vraag 8. Waar vraagt u voor te bidden? 
Ik zou vragen te bidden voor mensen, die zich misdragen tegenover anderen. Dat ze inzien, 
dat de wereld zoveel mooier zou worden met vredelievende mensen, in plaats van op macht 
beluste mensen. 
 
Ik geef het stokje door aan Ans Wessel, omdat ik haar een hele sterke vrouw vind. 
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DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (24) 
 
We zijn vorige keer geëindigd bij dat moeilijke stukje waarin Abraham wordt opgedragen 
enkele dieren te halen, welke hij, op de vogels na, doorsnijdt en tegenover elkaar plaatst. Een 
vorm van een rituele verbondssluiting welke bekend was van de 8e tot de 6e eeuw v. Chr. Het 
verhaal van Abram speelt zich echter ruim duizend jaar eerder af. Hoe kan dat dan? Laten we 
daarvoor verder gaan met de tekst uit Genesis 15 nadat Abram de roofvogels, die op de 
geslachte dieren afkwamen, heeft weggejaagd:  
 
Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap; hevige angst en duisternis overviel hem. 
Abram slaapt hier de diepe slaap van Adam (Gen 2;21). En de Heer zei tot Abram: ‘Je moet 
goed weten dat je nakomelingen als vreemden zullen wonen in een land dat niet van hen is. 
Zij zullen dienstbaar zijn en men zal hen onderdrukken, vierhonderd jaar lang. Maar het volk 
waaraan zij dienstbaar zijn zal Ik vonnissen, en daarna zullen zij wegtrekken met rijke 
bezittingen. Jijzelf zult in vrede tot je vaderen gaan: pas in gezegende ouderdom zul je 
begraven worden. Het vierde geslacht zal hier terugkeren, want dan is de schuld van de 
Ammonieten pas vol. Deze verzen verwijzen naar de periode dat het volk als slaven wordt 
onderdrukt in Egypte. Vanaf Jozef, die door zijn broers verkocht wordt aan een karavaan 
richting Egypte, en later onderkoning van Egypte wordt, tot aan de Uittocht onder leiding van 
Mozes beslaat een periode van vierhonderd jaar.  
 
Zoals Abram de roofvogels heeft weggejaagd (symbool voor de boze machten die zich tegen 
het verbond verzetten), zo zal ook de Heer zijn oordeel uitspreken over de Egyptenaren en de 
Amorieten van Kanaän. Deze laatste zullen na de Uittocht door Israël overwonnen worden.  
 
Toen de zon was ondergegaan, en het helemaal donker was geworden, zag Abram een 
rokende oven en een vurige fakkel, die tussen de stukken doorgingen. Onder het zinnebeeld 
van vuur wordt Gods onzichtbare tegenwoordigheid aangeduid. We zullen dit later ook horen 
als God zich aan Mozes openbaart in de brandende doornstruik (Exodus 3:2), de vuurzuil 
waarin God het volk met Mozes begeleidt tijdens de Uittocht (13:21), en de rokende Sinaï waar 
God in vuur was neergedaald (19:18).  
 
In deze teksten doet God geen voorspellingen aan Abram over de toekomst. Aan deze teksten 
is te zien dat de verhalen pas veel later zijn opgeschreven. Na een lange mondelinge traditie 
waarbij toevoegingen en weglatingen hebben plaatsgevonden en later meerdere geschreven 
redacties van de verschillende verhalen samen zijn gevoegd vindt de uiteindelijke redactie van 
de Tora; de Wet, c.q. de Vijf boeken van Mozes, pas omstreeks vierhonderd jaar v. Chr. plaats. 
Al deze beelden uit deze passage willen echter wel duidelijk maken en bevestigen dat het hier 
om een zeer plechtig moment gaat. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram. Hij zei: 
‘Aan jouw nakomelingen schenk Ik dit land, vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, 
de Eufraat’. Wordt vervolgd……. 
 

 Monica Wildeboer, 
 catechiste 

 
UITDAGING 
 
In de turbulente wereld van deze tijd lijkt het alsof wat ooit gezegd en gedaan is nu in de 
openbaarheid wordt gebracht. 
De donkere kanten van gebeurtenissen van het verleden komen boven drijven.  
De geschiedenis van landen, volkeren wordt op een andere manier belicht.  
Standbeelden van vroegere helden kan niet meer, straat- en pleinnamen moeten veranderd, 
herdenkingsbijeenkomsten worden belaagd. 
Ook personen in het huidige leven worden achtervolgd door media en publiek doordat ze 
foute of gelogen uitspraken hebben gedaan. 



18 

 

Sommigen trekken het boetekleed aan en treden af, anderen gaan met de neus in de wind of 
met vallen en opstaan door.  
Het lijkt dat een deel van de mensheid een bewustwordingsproces ondergaat en met nieuwe 
ogen dingen gaat bekijken. 
 
Terwijl ik dit schrijf is de Vastentijd-Veertigdagentijd begonnen. Een tijd van inkeer en 
bezinning tot wat er werkelijk toe doet.  
In mijn ogen zijn we allen mensen van goede wil en toch blijkt het moeilijk te zijn om de juiste 
aandacht voor elkaar te hebben.  
Nog steeds is er de honger, de oorlog in deze wereld, diep-schrijnende armoede en 
exorbitante rijkdom naast elkaar.  
Dichter bij huis ruzies in families, vechtscheidingen, kinderen die hun ouders links laten 
liggen. 
Maar ook allerlei verslavingen zoals drugs, alcohol, sociale media slokken zoveel tijd op dat 
de aandacht voor de ander nihil wordt. 
 
Een uitdaging om in deze Vastentijd, waar het niet alleen gaat om sober te eten en te 
drinken, onze ikken wat stiller te laten worden. 
Een uitdaging om eindelijk datgene op de rail te krijgen waar je al zo lang tegen op hebt 
gezien. 
 
In de Bijbel lezen we dat Jezus regelmatig in de woestijn, in de stilte verblijft.  
Ook Hij heeft zo nu en dan tijd nodig om te blijven vertrouwen, het leven in het juiste 
perspectief te zien. 
Wie zouden wij dan zijn om dat niet te doen?! 
 

 Leni Zuurbier de Waard 
 
 
PRESENTATIE COMMUNICANTJES 

 
Het was in het jaar 1940 van de vorige eeuw, dat ik in 
Zuilen bij Utrecht in St. Ludgeruskerk mijn eerste 
heilige Communie deed. 
De voorbereiding gebeurde op school in de klas en de 
laatste voorbereiding in de kerk. 
Op de feestdag zelf waren de 80 kinderen netjes 
aangekleed. De meisjes met strik in het haar en de 
jongens met korte broek en glimmende schoenen.  
In de kerk zaten de meisjes bij de meisjes links 
vooraan in de banken en de jongens bij de jongens 
rechts vooraan. Onder het wakend oog van zuster 
Adeltruda en meester Bart moesten de kinderen netjes 
naast elkaar knielen en met gevouwen handjes de mis 
volgen. De nadruk lag op stil zijn en stil zitten. Dit was 

het verleden. 
 
Nu het heden. 
Ik kwam op zondag 28 januari heel toevallig in een familieviering terecht met de presentatie 
van 19 communicantjes en de doop van Kenny. 
Ik viel met mijn neus in de boter, zeg maar. Lekker rommelig, rennende kinderen en alleen 
maar blijde gezichten van jonge kinderen en jonge ouders. 
Wat was het fijn om met hen al een klein feestje te vieren. 
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Er was ook een doop(je) te vieren. Een doopje? Ik zocht naar de baby, maar die was niet te 
vinden. Dat klopte: er was geen baby. De baby in mijn gedachte was een volwassen knappe 
jongeman. Een hele aparte, mooie gebeurtenis, deze doopviering. 
 
Terug naar de kinderen en hun jonge vaders en moeders. Zij hadden allemaal hun 
doopkaars meegenomen, vertelden eerst wie ze waren en mochten daarna hun doopkaars 
aansteken aan de Paaskaars en in een kandelaar zetten. 
 
Een grappig moment was het steentje gooien met hun naam erop. Een meisje riep luidkeels: 
‘Dat steentje moet je in die bak water gooien.’ Met ‘die bak’ bedoelde ze het doopvont. 
 
Voor zulke gelegenheden heb je een koortje nodig voor het zingen van de liedjes tijdens de 
viering. Ik dacht: ‘Allemachtig, wat zingt dat familiekoortje luid en duidelijk mooie liedjes, 
waar wij als ouderen ook wat aan hebben.’ Twee wil ik er noemen: ‘Jij mag er zijn’ en ‘Als je 
geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen’. 
 

 Jevezet 
 

 
GEMEENTECONTACT TUSSEN SCHAGEN EN DIPPOLDISWALDE 
 
Sinds 1990 zijn er contacten tussen Schagen en Dippoldiswalde (Dipps). In de 
beginjaren was er jaarlijks een ontmoeting tussen leden van de Evangelisch Lutherse 
Kerk uit Dipps en leden van de RK Parochie en de PG uit Schagen. De laatste jaren 
is er een tweejaarlijkse ontmoeting  rond Hemelvaartsdag. Van het laatste bezoek 
aan Dipps in 2016 is uitvoerig verslag gedaan in de edities van Onze Kerk van juni 
en augustus 2016.  
 
Voor komende Hemelvaartsweekeinde - donderdag 10 mei 2018 - zijn mensen uit 
Dipps uitgenodigd naar Schagen te komen. Met een aantal mensen zijn we bij elkaar 
geweest en een voorlopig programma gemaakt. We willen in ieder geval met de 
gasten naar de dijk in Petten. We willen graag laten zien hoe we daar proberen het 
water tegen te houden. Niet alleen in de afgelopen jaren met de zandsuppletie maar 
ook zullen we wat laten zien over de al eeuwen aan de gang zijnde strijd tegen het 
water. Als thema voor het bezoek denken we aan ‘Omgaan met de natuur’. 
 
Iedereen die op welke wijze dan ook hieraan zou willen deelnemen wordt hierbij van 
harte uitgenodigd. Meer informatie kunt u krijgen bij ondergetekende. 
We hopen dat bij de komende ontmoeting ook wat jonge gezinnen kunnen 
deelnemen. 
 

 Namens de werkgroep Schagen-Dipps 
 Jan Prij (tel. 0224 573123) 

 
 
ARCHITECTONISCHE EIGENAARDIGHEDEN (toegift) 
 
In deze rubriek wordt u wegwijs gemaakt in de architectonische bijzonderheden die 
onze kerk biedt.  
In het portaal is een zandstenen afbeelding en op het altaar staat hij prominent: het 
beeld van Christoforus. In dit artikel wordt uiteengezet hoe Christoforus in Schagen is 
gekomen en zijn betekenis. 
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Christoforus de patroonheilige in Schagen. 
Hoe is Christoffel ooit in Schagen gekomen? Dan gaan we terug naar de inwijding op de 
naamdag van Sint Christoforus, 26 juni 1450, van de oorspronkelijke katholieke kerk op de 
Markt. Een kerk gesticht door de eerste Heer van Schagen Willem van Beieren, 
bastaardzoon van Graaf van Holland Albrecht van Beieren. Willem en Johanna waren ook de 
eerste bewoners van het slot Schagen. Dit verhaal dient ver voor de reformatie van 1573. 
Onbekend  

In Holland kwam de naam Christoffel niet voor. In zuid Europa w.o. 
Oostenrijk en Duitsland maar vooral in de streek Beieren was Christoffel 
een alom bekende heilige. Door de grafelijke titel en slimme huwelijken 
is de familie Van Beieren in Holland gekomen. (Bekend is een plein 
vernoemd naar Willem van Beieren). Albrecht Graaf van Holland 
vernam hoe Schagen strategisch aan de Waddenzee, nabij de Keins 
aan de Westfriesedijk, ligt. Dit was de reden tot bouw van het slot, bij 
een slot hoort eenmaal een kerk. Er stond een houten kerk die al veel te 
verduren had gehad. Dit gaf aanleiding tot bouw van een stenen kerk. In 
een tijd waar alleen het katholieke geloof heerste en de adel als 
voorbeeld fungeerde voor de burgerij. Tot 1357 stond het 
geloofsonderhoud onder de regie van de Abdij van Egmond. In dat jaar 
werd door de Graaf van Holland de eerste pastoor aangesteld voor 
Schagen. In de huidige tijd wordt een pastoor aangesteld door de 
bisschop.  
Reformatie 
In 1573 is als gevolg van de reformatie de katholieke kerk op de Markt 
onteigend. De katholieken werden verjaagd, maar enkele katholieken 

waren zo handig om eigen gebruiksgoederen en schilderijen mee te nemen. (Deze spullen 
zijn tot op heden steeds zichtbaar aanwezig in de nieuwe kerk). Tenslotte zochten de 
katholieken hun heil elders; in kelders van boerderijen en onzichtbare schuilkerken.  
In 1708 werd een gedoogbeleid ingevoerd 
en kregen de katholieken enige ruimte, 
maar mochten in geen geval voor de 
buitenwereld zichtbaar zijn. De kleine 
schuilkerk aan de Molenstraat werd de 
centrale kerk en kreeg spoedig de naam 
van Sint Christoforus. Pas in 1824 werd 
een zandstenen gevelsteen geplaatst in 
de topgevel van de kerk aan de 
Molenstraat zijde, tevens werd de 
schuilkerk vergroot. Een schilderij in de 
pastorie geeft een prachtige weergave 
plus een tekening hoe de indeling van de 
schuilkerk was. Gelijktijdig is toen ook het 
historische kerkhof aangelegd gelegen aan het parkeerterrein. 
 
Wie is Christoffel  
Een grote man zocht zijn hele leven lang naar iemand die hij kon dienen. Hij was sterk en 
groot zodat de mensen hem een reus noemden. Zijn naam was Offerus. Overal waar Offerus 
kwam vroeg hij aan de mensen: "Wie is de machtigste?" Zo kwam hij terecht bij de koning. 
De koning was heel blij met zo'n man want er was een oorlog aan de gang die hij graag wilde 
winnen. Natuurlijk won de koning deze oorlog met behulp van Offerus. 's Avonds was er een 
groot feest in het paleis en Offerus mocht naast de koning zitten. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.geheugenvanschagen.nl/images/--artikelen/peter_hoogerdijk/heren_en_vrouwen_1/willem_1.jpg&imgrefurl=https://www.geheugenvanschagen.nl/inhoud/1400-1500/140-heren-en-vrouwen-van-schagen-1.html&docid=Uf4HJr2VFnH8PM&tbnid=p9TeHkdUJCcbuM:&vet=10ahUKEwjk0q3LtZjZAhWHBsAKHXtDBIcQMwirAShhMGE..i&w=198&h=480&bih=599&biw=1366&q=willem van beieren&ved=0ahUKEwjk0q3LtZjZAhWHBsAKHXtDBIcQMwirAShhMGE&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.museummohlmann.nl/wp-content/uploads/Beeldbrokken-foto-1.jpg&imgrefurl=https://www.museummohlmann.nl/expositie/beeldenstorm-in-appingedam/&docid=1BxnahdO6hJPKM&tbnid=046XUL0WmSVh7M:&vet=10ahUKEwiesYuxh8fZAhUmB8AKHU-_CKIQMwiQAShXMFc..i&w=538&h=387&bih=599&biw=1366&q=beeldenstorm&ved=0ahUKEwiesYuxh8fZAhUmB8AKHU-_CKIQMwiQAShXMFc&iact=mrc&uact=8
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Er werd gegeten en gedronken en aan het eind van het feest werd het heel stil, er klonk 
prachtige muziek. Plotseling maakte de koning een kruisteken en Offerus vroeg hem waarom 
hij dit deed. De koning keek angstig om zich heen en fluisterde hem in het oor dat er een 
liedje gezongen werd over de duivel. Offerus stond op, want de koning was niet de 
machtigste, de duivel was nog veel machtiger. Offerus ging op zoek en vond de duivel. Hij 
wist helemaal niet wie hij was en dat de duivel 
alleen maar gemene en slechte dingen deed. Hij 
hielp hem overal mee tot ze op een dag langs een 
kruis kwamen dat langs de kant van de weg stond. 
De duivel fluisterde: "Er is er maar een die nog 
machtiger is, dat is de grote Koning". Offerus wilde 
die Koning vinden. Na dagen lopen kwam hij 
terecht bij een kluizenaar. Die vertelde hem over 
Jezus Christus, de echte Koning die gekomen was 
om mensen te helpen en gelukkig te maken. 
Offerus wilde die Koning vinden. De kluizenaar zei 
hem: "Wie mensen helpt, zal de grootste Koning 
vinden". Zo bracht Offerus mensen over de rivier. 
Hij droeg ze op zijn schouder en zorgde ervoor dat 
ze veilig aan de overkant kwamen. Dat deed hij 
zeven jaren lang. Tot hij op een nacht wakker 
werd van een stem. Hij liep naar het water maar 
zag niemand. Terug in bed hoorde hij de stem 
weer, maar ook de tweede keer zag hij niemand. 
Pas bij de derde keer vond hij een kind. Hij nam 
het op zijn schouders en droeg het over de rivier. 
Maar halverwege werd het kind zwaarder en 
zwaarder. Offerus dacht dat hij zou verdrinken. Hij 
keek omhoog naar het kind en zag zo iets moois. 
Het kind straalde als de zon en zei: "Ik ben de Koning die jij zoekt, ik ben Jezus Christus. Je 
leven lang heb je naar mij gezocht en zeven jaar heb jij mensen gedragen, daarom zal ik je 
nu dopen in mijn naam en vanaf nu heet je: Christoffel, Christusdrager".  
Het kind gaf aan Christoffel de opdracht: “Steek jouw staf bij je rustplaats in de grond. Als uit 
het dorre hout groene lover tevoorschijn komt, zal je voortaan bij Mij zijn". Christoffel stak de 
stok in de aarde. Drie dagen riepen de mensen tevergeefs om te worden overgedragen. Ze 
kwamen bij zijn hut en vonden de stok die het groene lover droeg. Binnen in de hut lag 
Christoffel. Hij was gestorven. De oude kluizenaar begreep dat Christoffel had gevonden, 
waar hij zijn hele leven naar gezocht had: De grootste Koning! Christoffel, Christusdrager, 
de drager van mensen is de patroon van de reizigers.  
Vaak afgebeeld bij in- en uitgang van de kerk, zo ook in onze kerk. 
 
Dit was het laatste verhaal in de serie van ‘architectonische eigenaardigheden’. 
 

 Hans van Kampen, 
 architectuurhistoricus  

 
 
DE ALKMAARSE KERK IS JARIG 
 
Vijf eeuwen staat ze al in het hart van de stad. De Grote of Sint Laurenskerk van Alkmaar. 
Gebouwd tussen 1470 en 1518, viert ze dit jaar feest. Dat recycling al een eeuwenoud 
begrip is bewijst de kerk ook. Ze rust op veel oudere fundamenten. Uit de archieven blijkt dat 
het rond 1100 al een zelfstandige parochie was onder zeggenschap van de Abdij van 
Egmond. Al vroeg kwamen dan ook de eerste pelgrims naar Alkmaar. De 500ste verjaardag 
wordt stevig gevierd.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_5iphpbZAhWQXMAKHeYXAu8QjRx6BAgAEAY&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_-_St_Christopher_Facing_to_the_Right_-_WGA7328.jpg&psig=AOvVaw1aYMaA4kX_jb7w29odzKYB&ust=1518170033190437
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Op 16 februari jl. begon de kerk te vertellen middels een magisch schouwspel.  
Tot 20 juni is er in het Stedelijk Museum de tentoonstelling “Ruysdael en Saenredam in 
Alkmaar”. Hoe zagen de grote schilders van de Gouden Eeuw de Grote Kerk? 
Voor de bovenbouw van de basisscholen loopt er het theaterproject “De mythe van 
Alkmaar”. 
Over de bouw van de Grote Kerk wordt een boek uitgebracht over 500 jaar 
bouwgeschiedenis. Donderdag 26 april geeft Karel Emmens hier een lezing over.  
In 1572 kwam de van oorsprong katholieke kerk in protestantse handen.  
Zondag 6 mei is er na eeuwen van verbanning weer een processie en Hoogmis. Hiervoor 
komt bisschop Punt naar Alkmaar. Tijdens deze mis wordt de Krönungsmesse van Mozart 
uitgevoerd.  
In juli verschijnt een stripboek over de kerk.  
Verder zijn er volop film-, theater- en muziekuitvoeringen, waaronder het Requiem van 
Fauré.  
Op 24 maart is er een uitvoering van de Matthäuspassion.  
In de maand november volgt de spannende familievoorstelling “Het Mysterie van Alkmaar”. 
Kijk voor alle uitgebreide informatie op de website van de jarige: www.grotekerkalkmaar.nl  
 

 Marijke van Asselt 
 
(Bron: special over de Grote Kerk van het Noordhollands Dagblad) 
 
Noot van de redactie: 
Ook onze Sint Christoforuskerk is op 21 oktober van dit jaar jarig en wordt al 135 jaar. Geen 
reden voor een groot feest, maar wel om er even bij stil te staan. 
 
 
SPEURPUZZEL 
 
Los de speurpuzzel op. Lees met elkaar eerst de gegeven woorden. Van wie zijn die 
namen? Er zijn vier woorden met een beetje dezelfde betekenis. Weet je welke vier? 
Waarom staat er twaalf tussen? Je vind de woorden van links naar rechts, van rechts naar 
links, van boven naar beneden en omgekeerd. Als je alles gevonden hebt, blijven er letters 
over. Die letters vormen samen een belangrijke plaats in de bijbel (zie laatste pagina). 
 

apostelen  Bartelomeus  Tomas  leerlingen 

roeping  Taddeüs  vissers  Johannes 

twaalf  Judas  Jacobus  volgelingen  

Simon  discipelen  Petrus  Jezus 

Andreas  Filippus  Matteüs  

 

D S A E  R  D  N  A  M  E  E  N 

B I J O H A N N E S N E 

A M S A M O T R V A E G 

R O N C R O E P I N G N 

http://www.grotekerkalkmaar.nl/
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T N G V I S S E R S N I 

E F I L I P P U S A I L 

L L S U R T E P L I L E 

O A P O S T E L E N R G 

M A L J U D A S E E E L 

E W S U B O C A J N E O 

U T A T A D D E U S L V 

S U E T T A M J E Z U S 

 
 Bron: Bonnefooi 
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KLEURPLAAT 
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SIRKELSLAG YOUNG 2018  
 
YoungSeven deed - alweer voor de 6e keer - mee met het landelijke Sirkelslag Young en 
opnieuw werden ook de vormselgroepen van de regio bij dit superleuke, creatieve, soms wat 
vreemde spel uitgenodigd. Verdeeld over twee avonden deden ook nu weer meer dan 60 
tieners mee met YoungSeven! Anders dan andere jaren was het dit keer niet in het klooster 

in Nieuwe Niedorp, maar in de Titus Brandsmaschool in 
Middenmeer. Voor de organisatie een stuk eenvoudiger, 
want we mochten gebruik maken van de lokalen en de 
digiborden die daar hangen. Dus geen verzameling 
laptops, beamers en schermen meer nodig, wat veel 
voorbereidend werk scheelde. Veel dank dus aan de Titus 
Brandsmaschool in Middenmeer! 
Centraal stond dit jaar het bijbelverhaal Esther. Een 
verhaal over misbruik van macht en discriminatie, maar 
ook over hoop, moed en het thema van dit jaar: 

onvoorwaardelijke liefde. Klaas van Kruistum vertelde het verhaal op een vlotte manier en 
tussendoor kregen de tieners de opdrachten. Zo werd duidelijk dat Esther een héééél mooi 
meisje was, maar dat ze daar ook wel héééél veel schoonheidsbehandelingen voor moest 
ondergaan. Hoe dat was, mochten ook onze tieners ontdekken, maar deze eer werd met 
gemengde gevoelens ontvangen, want een schoonheidsbehandeling is één ding, maar om 
ingesmeerd te worden met slagroom en dan chipjes op je wangen gegooid te krijgen … maar 
ja, je hebt natuurlijk alles over voor … de punten! 
Verder maakten ze kennis met morsecode, braille en 
het vlaggenalfabet en natuurlijk moesten de gekste 
capriolen worden uitgehaald langs een onmogelijk 
circuit … en als klap op de vuurpijl werd het hele 
spel afgesloten met een heuse, zelfgemaakte 
carnavalskraker, die vol gegiechel en gedoe werd 
gepresenteerd aan de hele groep. Na een avond vol 
gezelligheid toog iedereen weer huiswaarts om 
lekker na te genieten tijdens een welverdiend weekend! 
 

 
Met name tegen de vormelingen willen we zeggen: 
Hopelijk tot een volgende keer bij YoungSeven! 
Jullie zijn van harte welkom! Ons programma vind 
je op de website www.youngseven.nl en daar kun je 
je ook opgeven voor de activiteiten die jij leuk vindt!  
 
Groetjes van YoungSeven! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youngseven.nl/
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FILMAVOND YOUNGSEVEN 
 
Zaterdagavond 13 januari 2018 kwamen we met 14 jongeren in de 
pastorie van Heerhugowaard De Noord bijeen. Een van de ruimtes 
werd omgebouwd tot heuse filmzaal met loungekussens, groot scherm 
en lekkernijen. Privébioscoop voor de leden van YoungSeven  Nadat 
iedereen binnen is, kiezen we samen een film. We bekijken vier trailers 
en dan stemmen de jongeren… en natuurlijk precies gelijk aantal 
stemmen voor 2 films: dit hebben we in de geschiedenis van 
YoungSeven nog niet eerder gehad. De oplossing wordt snel bedacht: 
nog een keer stemmen en dan iedereen kiezen tussen deze twee 
films. En ja hoor… weer gelijk. Gelukkig zijn de jongeren creatief: twee 
briefjes maken en dan eentje blind pakken. Zo werd de film uiteindelijk 
l’Ascension, in het Nederlands vertaald ‘De Klim’.  
 
Deze komische film vertelt het verhaal van een Senegalese-Franse 
jongen, Samy. Hij groeit op in een van de arme wijken van Parijs waar 
het voor jongeren een moeilijk bestaan is, om zich staande te houden, 
een baan te vinden en een bestaan op te bouwen. Hij is hopeloos 
verliefd op Nadia, die een baan bij de plaatselijke supermarkt heeft en 
hij kent haar van vroeger van school. Maar Nadia laat zich niet gemakkelijk veroveren en 
vindt dat Samy eerst maar eens een serieus leven moet opbouwen. Om te beschrijven hoe 
groot zijn liefde voor haar is, flapt hij eruit dat hij zelfs de Mount Everest voor haar zal 
beklimmen. Zo sluiten ze een deal… maar weet Samy wel waar hij aan begint? Hoe hoog is 
de Mount Everest eigenlijk? Hij is eigenlijk alleen gewend de trappen van zijn flat te 
beklimmen, dus een berg….  
Maar Samy wil zich bewijzen en zoekt sponsors voor zijn tocht, o.a. een plaatselijk 
radiostation gaat hem volgen. Zo vertrekt hij dus echt naar Nepal, om indruk te maken op de 
vrouw van zijn dromen en wordt langzaam een mediafenomeen. Gesteund door de mensen 
die hem volgen en de nieuwe vrienden die hij onderweg maakt zet hij door. Een hilarische 
film over vooroordelen, cultuurverschillen, doorzettingsvermogen, lef, vriendschap, motivatie 
en geloof in jezelf.  
 
Tussendoor nog even een lekkere pauze met drinken en chips, en ook de popcorn ontbrak 
natuurlijk niet. Toen de film was afgelopen hebben we nog even nagepraat en samen 
opgeruimd, om daarna allemaal opgehaald te worden of naar huis te gaan. Het was weer 
een geslaagde YoungSeven-avond! 
 

 Namens de werkgroep YoungSeven 
 
WAKE UP!!! TOGETHER (regionale 16+ jongerengroep) 
21 januari 2018 - de jaarlijkse filmmiddag 
 
Vanaf 12 uur begon de inloop op de jongerenzolder van het Julianaklooster in Heiloo. De 
tafel werd in gereedheid gebracht, waarna iedereen van een heerlijke brunch kon genieten 
en tegelijkertijd gezellig bij kon praten met de andere aanwezigen. Vandaag stond er een film 
op het programma. We konden kiezen uit vijf films. De keuze viel op “Life, animated”, een 
documentaire over Owen. “Op 3-jarige leeftijd stopt Owen plots met praten. Autisme doet 
hem wegglijden in een donkere, afgesloten wereld. Er lijkt geen weg terug te zijn. De 
volgende vier jaar reageert Owen maar op één ding: Disney-films. Wanneer zijn vader op 
een dag de pop van Jago, de papegaai uit Aladdin, pakt en in die rol tegen Owen begint te 
praten, antwoordt Owen hem plots met een zinnetje uit de film. Een keerpunt voor Owen en 
zijn familie. Owen leert zich uit te drukken aan de hand van dialogen uit de tientallen Disney-
films die hij uit het hoofd kent, de rest van de familie neemt op hun beurt de rollen over van 
Disney-figuurtjes. De tekenfilms maken een weg vrij die lang als voorgoed gesloten werd 
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beschouwd. Owen en de wereld rondom hem leren elkaar begrijpen. Met zijn uitgebreid 
arsenaal aan verhalen en dialogen maakt Owen zich klaar om het hoofd te bieden aan de 
uitdagingen die het leven voor hem in petto heeft.” 
Een indrukwekkende film! De praktijk van autisme bleek de meeste jongeren niet vreemd. 
Bijna allemaal kenden ze wel iemand met een autismespectrum stoornis en herkenden ze 
aspecten in het omgaan daarmee. Toch bleef het nagesprek daar niet toe beperkt, want ook 
als je geen autistische stoornis hebt, is het volwassen worden een flinke uitdaging. Het bleek 
voor niemand makkelijk te zijn om écht jezelf te blijven in een wereld waarin veel van je 
wordt verwacht. We mochten een kijkje nemen achter elkaars maskertjes en kwamen 
daardoor gevoelsmatig dicht bij elkaar. Om dat te doen, moet je ‘durven vertrouwen’ en dat is 
het thema waar het dit jaar bij Wake up om draait. Durven vertrouwen betekent af en toe een 
risico durven nemen; het kan op een teleurstelling uitlopen… Ons geloof bleek ons daarbij te 
helpen. Veel van de aanwezige jongeren bidden regelmatig en niet alleen voor zichzelf. Ook 
voor een zieke vriendin, oma, vader of zomaar voor iemand die je onderweg Gods zegen 
toewenst. Jongeren waarvan je het misschien op het eerste gezicht niet zou verwachten, 
deelden bijzondere levenservaringen met elkaar, waarbij ze God aanwezig voelden. 
 
De volgende bijeenkomst is op zondagmiddag 18 maart a.s. Dan zal de focus liggen op de 
creatieve verwerking van ons jaarthema “Durven vertrouwen “. De kosten zijn €10 per 
persoon (incl. brunch). Jongeren van 16-30 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden via 
karinblaauw@hetnet.nl  
 

 Karin Blaauw 
 coördinator regionaal jongerenpastoraat 
 regio’s Schagen en Geestmerambacht 
 (plus de parochie Bergen/Schoorl) 
 T (06) 2915 9489 

 
GEMEENTEMAALTIJD 
 
 

Aan tafel! 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt 

zondag 15 april  
weer een gezellige 'Aan tafel!'- middag gehouden, 

aanvang 15.45 uur einde 18.00 uur. 
 

Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom.  
 
Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus.  
U dient deze tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het 
telefoonnummer 272888.  
 

Opgave vóór woensdag 11 april 
bij Koos Eriks 298387 of Ageeth Spruijt 213220. 

 
 
 
VOOR LEREN TASSEN UIT INDIA NAAR DE WERELDWINKEL SCHAGEN 
 
Ook in deze maand kleurrijke cadeauartikelen in de Wereldwinkel Schagen onder de toren 
op de Markt in die stad. Een goed voorbeeld zijn de tassen uit India. Ze worden gemaakt van 
geitenleer. Dit is dunner en flexibeler dan koeienleer. Het leer wordt plantaardig gelooid 
zodat er geen schadelijke afvalstoffen vrijkomen. Mannen snijden en bewerken het leer, 
vrouwen beschilderen het. De oprichtster van het bedrijf, een non-profitorganisatie, wil de 

mailto:karinblaauw@hetnet.nl
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ambachtslieden helpen hun vaardigheden verder te ontwikkelen en zelfredzaam te worden. 
Behalve dit levert het ook een stijlvol en vrolijk ogend product op.  
 
Dat geldt zeker ook voor het fraaie aardewerk en de grappige metalen beestjes. De 
aardewerk schalen en vazen worden op het Indonesische eiland Java gemaakt. Het bedrijf 
ontwikkelt in samenwerking met de importeur voortdurend nieuwe producten die aansluiten 
bij trends in o.a. ons land. Zo zijn de medewerkers ook op langere termijn verzekerd van 
inkomsten. 
 
Heel apart en nieuw in de winkel zijn de kaartjes ‘Mooie Mensen’. Aan ieder kaartje hangt 
een bedeltje. Met een persoonlijke boodschap op de achterkant kunt je de ontvanger nog 
extra in het zonnetje zetten. Wie gun nu niet zo’n kaartje-plus? Het bedrijf dat de kaarten op 
de markt brengt koppelt de verkoop ervan aan een goed doel. En dat past weer naadloos 
aan de doelstellingen van de Wereldwinkels.  
 
Kijk voor meer informatie op: www.wereldwinkelschagen.nl 
 
 
OPLOSSING SPEURPUZZEL: 
Meer van Galilea 
 
 
NIEUWTJES 
 
WARHOL NAAR HET VATICAAN 
Volgend jaar komt het Vaticaan met een expositie over de Amerikaanse popartkunstenaar 
Andy Warhol. Men is al vergaand in gesprek met het Warhol Museum in Pittsburgh, de 
geboorteplaats van de artiest. De bedoeling is vooral religieus getinte werken te tonen, zoals 
zijn serie over het Laatste Avondmaal uit 1986. 
 
GRAAG GEDAAN 
Zo heet de bundel verhalen uit het verpleeghuis. Opgetekend door Bertha Kruizinga uit 
Amersfoort over de periode dat ze in verpleeghuis De Wijngaard werkte als pastoraal 
werkster. Ze laat zien dat er naast veel zorgen ook heel veel gelachen wordt en dat er veel 
liefde wordt gedeeld. Over geloof, angst, spijt, identiteit en de dood. Ook haar moeder (102) 
die in een verpleeghuis woont is een inspiratiebron. De schrijfster hoopt dat mensen door 
haar boek anders gaan aankijken tegen de verpleeghuiszorg. Graag gedaan is een uitgave 
van De Vuurbaak, telt 94 pagina’s en kost € 12,95. ISBN 978 90 5560 535 4. 
 
DEPRESSIE 
In het boekje ‘Droef Gemoed’ laat mediapriester Antoine Bodar zich zien van een kant die 
veel mensen niet van hem kennen. Zijn hele leven kampt hij al met periodes van depressie. 
Journalist Nels Fahner gaat aan de hand van een aantal thema’s met de priester in gesprek. 
Wie zelf worstelt met neerslachtigheid zal veel in het boekje herkennen. Bodar zoekt 
constant de verbinding met het geloof, wat een troostende werking heeft.  
Uitgeverij Meinema. 80 pag. Prijs €9,99. ISBN 978 90 2114 495 5. 
 
OMZIEN NAAR DE ANDER 
Dat is het thema van de 8e editie van The Passion. Het passieverhaal wordt opgevoerd in het 
Arenapark vlakbij de Amsterdam Arena. De hoofdrollen worden vertolkt door o.a. de 
Alkmaarse Tommie Christiaan (Jezus), Glennis Grace (Maria), rapper Brainpower (Petrus) 
en Arjan Ederveen als Pontius Pilatus. Verteller en verslaggever is Bert van Leeuwen. De 
life-uitzending door KRO/NCRV en EO is op de avond van Witte Donderdag 29 maart om 
20.30 uur op NPO 1. 
 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/
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VRIENDSCHAP EN LIEFDE 
Daarvoor staat de Cymbidium, een stevige orchidee die straks met Pasen het Sint-
Pietersplein zal kleuren. Hoofdarrangeur Paul Deckers heeft ontwerp en kleuren gekozen 
samen met het Vaticaan. Er wordt hard gewerkt op de kwekerij om de bloemen op tijd 
gereed te hebben voor het transport naar Rome. Daar zullen meer dan twee dagen lang 
meer dan 25 arrangeurs en bloemisten aan de arrangementen werken. Traditiegetrouw 
wordt het plein elk jaar met Pasen versierd met prachtige bloemen uit Nederland. Een prima 
promotie voor ons land. Want de beelden van de door de paus uitgesproken zegen Urbi et 
Orbi gaan op Paasochtend de hele wereld over. 
 

 Marijke van Asselt 
 
OPLOSSING SPEURPUZZEL:  
meer van Galilea 
 


