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DELEN 
 

Deel uit je glimlach 
deel uit je vriendschap 

deel uit je liefde 
deel uit 

van alles dat je hebt. 
Je zult versteld staan 

je verwonderen 
je zult ontdekken…. 

Delen maakt niet armer 
delen maakt juist rijker 

je raakt niets kwijt 
je ontvangt alleen maar. 

Deel uit 
zoveel je kunt! 

 
 
 
BESTE PAROCHIANEN 
 
Als ik dit pastoraal woord schrijf hebben we net het jaar 2021 achter ons gelaten. Een jaar 
waarin veel dingen in ons leven, de wereld en onze kerk zijn gebeurd. De pandemie heeft 
nog steeds grote invloed op de wereld. Hierdoor zijn verschillende factoren in de 
maatschappij en de mensen veranderd. Misschien kunnen wij zeggen dat de mensheid 
tussen hoop en vrees wankelt.  
 
Nu beginnen wij een nieuw jaar, het jaar 2022. En nieuw jaar begint meestal vol van 
plannen, ideeën, beloften, enz. Maar over dit jaar blijft een schaduw van onzekerheid.  
 
Maar middenin deze situatie schijnt ook een licht. 
Het licht van hoop, vertrouwen en van het geloof. 
 
Want wij kunnen soms geen vat krijgen op de dingen die gebeuren dan kunnen wij ons 
machteloos voelen. Zoals een kapitein op zijn schip als hij zich middenin een storm bevindt, 
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de kapitein moet gewoon afwachten hoe het afloopt. De kapitein weet echter één ding 
zeker, na de storm komt altijd weer de stilte. 
 
Hiermee zouden wij het geloof kunnen vergelijken, blijf geloven en vertrouwen dat 
het allemaal weer goed komt. 
 
Want door het  geloof krijgen wij altijd een geestelijke kracht om het leven met andere ogen 
te kunnen bekijken en ervaren. Een ervaring dat wij niet alleen zijn. Dat wij samen met de 
anderen en met God verbonden zijn.  
 
Deze ervaring is dit jaar ook belangrijk voor de synodale kerk. Paus Franciscus nodigt ons 
uit om deel te nemen aan deze wereldwijde synode. Dit jaar zullen wij bijeenkomsten in 
onze kerken, regio’s, dekenaat, organiseren. In deze context van samenzijn, zullen wij de 
toekomst van onze kerk bespreken. U zult meer informatie via de parochiebladen krijgen.   
 
Met hoop en zekerheid kunnen wij het jaar 2022 binnengaan. Met de zekerheid dat 
God met ons is en Hij ons zal begeleiden in alles wat wij in dit jaar zullen doen en 
beleven. 
 
Zo zijn we nu bezig met de verschillende activiteiten die wij voor dit jaar gepland hebben. 
Met de hoop en met de begeleiding van de heilige Geest.  
Ik wens u en uw familie een jaar vol van Zijn genade, Zijn zegen, Zijn liefde.   
 

 Pastoor Ivan 
 
 

 
Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, 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 Ivan, 06-17129642. 
 

 
 
 
 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Beste Parochianen, 
 
De feestdagen liggen achter ons. Helaas hebben wij u fysiek moeten missen in de kerk omdat 
de corona maatregelen dit niet toelieten. Ondanks dat hopen wij dat u een goede Kerst en 
jaarwisseling heeft gehad. Wij zeggen dan ook “Zalig Nieuwjaar” en wensen u alle voorspoed 
en gezondheid toe. De Kerstkaart van de kerk kwam u toe. Mooi dat de gelegenheid bestond 
vanuit de Mariakapel de Kerststal te bewonderen die daar door onze vrijwilligers geplaatst 
was. In beide Mariakapellen, maar vooral de Keins, is het tijdens de feestdagen extra druk 
geweest omdat de kerk niet toegankelijk was.    
Wat wel is gelukt, en dat was best spannend, is de eerste livestream uitzending op 
Kerstavond. En het lukte ook nog met een prachtig beeld en geluid. Zo konden we toch op 
Kerstavond en de dagen erna en in het nieuwe jaar bij u in de huiskamer zijn.  
De week voor Kerst zijn alle kabels in de kerk aangelegd en is alles geïnstalleerd door het 
team Ton Steemers, Frans Bos, Ruud Vermeulen en pastoor Ivan. Geweldig hoe deze club 
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heeft gewerkt en wat een saamhorigheid. Natuurlijk met technisch advies van het bedrijf waar 
de apparatuur is aangekocht. 

 
De intentie is, ongeacht coronatijd of niet, 
de livestream zo veel mogelijk te gaan 
gebruiken. Nu zijn we nog afhankelijk van 
Ton maar er zijn inmiddels meerdere 
personen gevonden die bereid zijn dit te 
leren. Op 24 februari is er een 
instructiedag. Wordt vervolgd dus. Het 
was een pittige investering maar zoals 
het spreekwoord luidt “de kost gaat voor 
de baat”. Met het parochiebestuur gaan 
we het pakket, dat bij de uitvaarten hoort, 

uitbreiden met de keuze of men livestream wenst of niet. Daar hangt een kostenplaatje aan, 
en op die wijze komt er in de toekomst ook weer geld van de investering terug. Zo zijn er vast 
meer gelegenheden waarbij wij dit kunnen doen. 
Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met uw privacy vanwege de AVG. 
Tijdens de uitzending van de livestream ziet u bij de collecte ook een QR code staan. Daar 
kunt u desgewenst uw bijdrage leveren en het werkt heel vriendelijk. Telefoon met uw QR 
scanner ervoor en de rest volgt vanzelf 
op uw scherm. De vieringen vanuit de 
kerk kunnen live via ons YouTube 
kanaal bekeken worden door op de QR 
code of op de link te klikken  
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCTdlG5FO_uIzP4Rz3tIQ0JA 
 
Onze Facebook pagina’s van de Mariakapel in de kerk en de Keinskapel worden goed 
bezocht en er staan regelmatig nieuwe onderwerpen op. Iets wat wij zeker kunnen 
aanbevelen om te gaan zien en te beluisteren. Delen binnen uw eigen vriendennetwerk mag 
natuurlijk ook. Zo kunnen we samen de kerk nog meer aandacht geven. 
 

Op 10 december waren er in onze kerk tv opnames voor de 
documentaire “Een kaarsje voor Tanja Groen”. Een geweldig 
mooi, maar ook emotioneel gebeuren. We hebben 1000 kaarsjes 
aangestoken in relatie tot de onopgeloste zaken. Zeer 
indrukwekkend. Op 23 december is dit op NPO I uitgezonden. De 
St. Christoforuskerk was een echt visitekaartje! Het is een 
prachtige en ontroerende documentaire die je aangrijpt. Laten we 
hopen dat de ‘gouden tip’ snel komt en Corrie en Adrie deze 
onzekerheid mogen afsluiten. Niet gezien of nogmaals kijken:  
https://www.youtube.com/watch?v=AtY1-sxFIbk 
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Recent heeft een advertentie / vacature in het Schager Nieuwsblad gestaan, zo ook in het 
Nieuwsblad van alle regio’s tot aan Amsterdam, voor een nieuwe dirigent. Paul Sanders blijft 
tot aan de zomer en dan is het noodzaak dat er een goede vervanging is. De eerste reacties 
zijn binnen en de sollicitatiecommissie gaat vanaf heden met hen in gesprek.    
 
Op ons kerkhof is vorig jaar een klein urnenveldje gemaakt waar nu de eerste twee urnen 
zijn bijgezet. Wilt u meer informatie hierover, vraag het bij ons secretariaat. 
 
 

Aan het begin van het kerkplein zijn 
twee nieuwe paaltjes (rood/wit) 
geplaats die voor de kosters en 
vrijwilligers gemakkelijker zijn te 
hanteren en welke wegvallen in het 
plein als ze open zijn. Met dank aan 
medewerking van de gemeente, die 
ook het trottoir aan de oostzijde van 
de kerk, waar een boom is 
weggehaald, heeft geëgaliseerd.  
 
 

Tijdens de open dag van 20 november, en daarna, zijn een aantal leien verkocht, maar er 
zijn er nog meer. Doe gerust uw bestelling. Het zijn originele leien van de toren en Hans van 
Kampen voorziet deze met afbeeldingen van Maria, Christoforus of een klokwerk. De leien 
met afbeelding worden verkocht vanaf 15 Euro en de leien met klok vanaf 25 Euro. U kunt 
bij interesse een mail sturen naar secretariaat@rkkerkschagen.nl voorzien van uw 
adresgegevens en het aantal leien dat u wilt kopen. Van maandag t/m donderdag kunt u 
tussen 08.30 en 12.00 uur langskomen in de pastorie om direct één/ enkele leien te kopen, 
zolang op voorraad of anders te bestellen. 
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In de pastorietuin zijn een aantal elzen gekort. Deze waren niet mooi meer en onveilig. In het 
voorjaar komt op de erfgrens met de buren nog een mooie beukenhaag die zij neerzetten. 
De gemeente laat dit doortrekken tot aan het pad bij het gemeentehuis. Zo is het straks een 
mooi geheel.   

 
Er zijn nog wat restwerkzaamheden rond de toren en kerk en 
wij hopen dat dit voor 1 maart is afgerond om dan ook dit 
project met de Provincie af te kunnen sluiten vanwege de 
subsidie. 
 

Het eindbedrag van de kerkbalans 2021 is € 50.746,58. Dat is een fantastisch resultaat dank 
zij u. Hartelijk bedankt. Verderop in de Hoeksteen informatie over de kerkbalans 2022. 
 
Bestuursleden van de parochies in Schagen (St. Christoforus), Tuitjenhorn (Jacobus de 
Meerdere), Warmenhuizen (HH Ursula en Gezellinen) en Burgerbrug (OLV Geboorte) leren 
elkaar door bijeenkomsten beter kennen en delen informatie met elkaar. Zestien december 
stond het gezamenlijk bezoek in Haarlem met de bisschop en enkele stafleden gepland. Door 
coronamaatregelen is dit uitgesteld en we hopen spoedig te kunnen doorpakken. We streven 
naar meer samenwerking en open communicatie. We nemen u stap voor stap mee in dit 
proces. 

 
Op zondag 16 januari was bisschop Jan Hendriks in de 
eucharistieviering in onze kerk de hoofdcelebrant. Het was 
een fijne viering waarbij de bisschop allen een hart onder de 
riem stak in deze onzekere corona-tijd. 
 
 
 
Het parochiebestuur wenst u een 
rustige winter toe en hoopt u 
spoedig weer met meerderen in 
de kerk te kunnen ontmoeten. 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Als u 80 jaar bent of ouder en bezocht wilt worden door een lid van de Christoforus Bezoek 
Groep dan kunt u dit laten weten aan de secretaresse van de groep Martje Paauw via e-
mail martpaauw@hotmail.com of telefonisch 0224-296553. Zij zorgt er dan voor dat u 
spoedig wordt bezocht.  

 
STREAMEN VANUIT DE KERK 
 
Beste parochianen, u hebt misschien nevenstaande afbeelding al in 
onze kerk gezien. We willen u daarover graag het volgende melden. 
Het verzoek om te gaan streamen loopt al een tijdje en uiteindelijk 
heeft het parochiebestuur besloten deze grote investering te doen 
mede door de aanhoudende coronaregels, zodat parochianen ook 
thuis de vieringen kunnen meevieren. 
Voordat we begonnen hebben we eerst de AVG-regels ( Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) voor het streamen 
doorgenomen en een planning gemaakt: hoe gaan we het doen en wat voor materiaal 
hebben we nodig. 
Na alles besteld te hebben zijn we half december gestart en is veel werk in de avonduren 
verricht door vrijwilligers: Ton Steemers, Ruud Vermeulen en pastoor Ivan. Zij hebben circa 
150 meter draadgoten aangebracht en 300 meter netwerkkabel in de kerk verwerkt. 
Er hangen nu 3 camera’s, 1 achterin onder het balkon van de koorzolder, die naar het 
altaar gericht staat, 1 op de linker en 1 op de rechter voorste pilaar, deze bestrijken het 
priesterkoor, het orgel en het rechter transept. De bediening wordt gedaan vanuit het 
rechter transept ter hoogte van waar de collectanten zaten. 
U kunt nu rustig op de beide midden banken en zijbeuken in de kerk zitten zonder dat uw 
gezicht in beeld komt, hoogstens kan uw achterhoofd in beeld komen. 
U kunt de vieringen via onze website www.rkkerkschagen.nl bekijken. Klik hiervoor op 
Streamen. Wilt U ons steunen op RABObank:  NL 67 RABO 0146101316 t.n.v. RK. 
Parochiebestuur Schagen 
 

Namens het Streamteam,  
Frans Bos  
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
De Actie Kerkbalans 2022 is van start gegaan. De brieven zijn onderweg of al bij u bezorgd. 

Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een 
financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo kunnen ze van waarde blijven voor hun 
leden en de samenleving. Ook dit jaar hopen we weer op een goede opbrengst, zodat we 
onze parochie draaiende kunnen houden. 
 
De eindstand van 2021 is het mooie bedrag van € 50.746,58 geworden.  
Onze hartelijke dank daarvoor! 
 
U kunt uw bijdrage 2022 overmaken op rekeningnummer NL 26 INGB 0002 8366 08 o.v.v. 
uw postcode. Mogen we ook in 2022 weer op u rekenen? Bij voorbaat onze dank! 
 

 Het parochiebestuur 
 
2 FEBRUARI - OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL / MARIA LICHTMIS 
 
Op 2 februari herdenken wij dat het kind Jezus, overeenkomstig het voorschrift van de joodse 
wet, veertig dagen na zijn geboorte aan God werd opgedragen in de tempel. ‘Elke 
eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegewijd (Ex. 13,2).’ 
Deze opdracht van de Heer in de tempel is het laatste christelijke feest dat verband houdt 
met Kerstmis. Want net als op Kerstmis, de Openbaring van de Heer/Driekoningen en 
Christus’ doop in de Jordaan vieren we op dit feest een aspect van de Openbaring van de 
Heer. Bij zijn opdracht wordt Jezus in de tempel immers door de oude Simeon erkend als 
‘het Heil dat God heeft bereid voor de volken en als een Licht dat voor de heidenen straalt.’ 
Daarom is deze dag in de eerste plaats een feest van de Heer en daarna ook een Mariafeest. 
De zegening van de kaarsen en de lichtprocessie waarmee dit feest oorspronkelijk werd 
gevierd – en die aan de oorsprong ligt van de oude benaming ‘Lichtmis’ – verwijst naar de 
woorden van Simeon: ‘Licht dat voor de heidenen straalt.’ De Nederlandse naam ’Maria 
Lichtmis’ herinnert eraan dat de lichtprocessie als een hulde aan Maria werd/wordt gezien. 
En ook wij blijven op deze dag hulde brengen aan Maria. Stil en onopvallend, bescheiden op 
de achtergrond, vind je haar overal terug: in kerken en kapellen, op hoeken van straten, in 
vele huiskamers. Maria, ons zo menselijk nabij, een vrouw waarin elke moeder zich kan 
herkennen. Bij haar komen mensen met hun zorgen en verdriet, want ze weten dat Maria al 
hun noden bij Jezus brengt. Dat zien we terug in de vele brandende kaarsjes in de Mariakapel 
in onze kerk en in de Keinskapel, en ook in het grote schrift daar, waarin bezoekers hun 
vragen, gebeden en twijfels tot Maria richten. 
 
Nu we het toch over ‘Maria op de Keins’ hebben is dit een goed moment om de vele 
vrijwilligers van de Keinskapel te bedanken voor hun inzet. Met z’n allen zorgen zij voor de 
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kaarsen, de bloemen, de schoonmaak, de centjes en voor het onderhoud van het terrein 
rondom de kapel. Samen houden ze zo een geliefde plaats van stilte en gebed voor de vele 
pelgrims die de kapel bezoeken op orde. Vele handen maken nu licht werk, maar de meesten 
van ons herinneren zich nog goed dat deze taken jarenlang trouw zijn gedaan door slechts 
enkele personen. Zonder anderen tekort te willen doen wil ik hier met name Niek Praat en 
Heleen Hamers  noemen. Iedere dag waren zij druk in de weer met de verzorging van de 
kapel. En naast de werkzaamheden die ik hierboven noemde, haalden zij via een emmer aan 
een ketting water uit de put, (de pomp was er toen nog niet) dat in de kapel werd geplaatst 
zodat de pelgrims water uit de bron mee konden nemen naar huis. Daarbij hadden ze ook 
nog oog voor het onderhoud van de kapel en voerden ‘pastorale’ gesprekken met de 
bezoekers.  
Overigens was Niek niet alleen actief voor ‘Maria op de Keins’, ook voor andere klussen 
rondom kerk en pastorie stak hij de handen uit de mouwen. Sinds zijn overlijden in juli vorig 
jaar, moeten we onze handige vrijwilliger en trouwe kerkganger Niek Praat helaas missen. 
Als er in de hemel ook vrijwilligerswerk te doen is zal hij daar niet met zijn armen over elkaar 
stilzitten op een gouden stoeltje.      
 

 Piet Steur, diaken 
 
ASKRUISJE  
 
De Veertigdagentijd leidt ons naar Pasen; aan het begin ervan ontvangen we een askruisje. 
 
As 
As is in de bijbel een teken van boete. De zondaar drukt er zijn berouw mee uit en vraagt 
om Gods barmhartigheid. Het is een teken dat hij zich wil bekeren en God en zijn naaste 
meer wil beminnen. Als wij ons as laten opleggen erkennen we dus dat we zondaars zijn. 
Wij vragen God vergiffenis en bidden om de gave van bekering / ommekeer, om een 
nieuwe, andere manier van leven.  
As herinnert ons ook aan de tijdelijkheid van ons bestaan. Vroeg of laat keren we allemaal 
terug tot stof. We kunnen dan niets meenemen; alles wat we ooit hebben gekregen moeten 
we dan uit handen geven. Zo herinnert as ons aan de vergankelijkheid van het leven en 
daarmee ook aan de betrekkelijkheid van al het materiële. Als we dat tot ons door laten 
dringen zet de as ons aan tot bezinning op wat niet vergaat.  
 
Kruisje 
We worden getekend met het kruis, waarmee wij al getekend zijn vanaf ons doopsel. En 
sinds het doopsel is dat kruisteken ontelbare keren over ons gemaakt. Velen van ons 
ontvingen, toen ze nog klein waren, van hun ouders voor het slapen gaan een kruisje op 
het voorhoofd. Voordat vroeger een brood werd aangesneden werd het getekend met het 
kruis, waarmee werd erkend dat ons voedsel, ja dat alles wat de aarde voortbrengt, een 
gave van God is. We beginnen iedere viering in de kerk met een kruisteken. En het is nog 
altijd een goed gebruik om ook een opdracht, studie of vergadering met een kruisteken te 
beginnen. Het kruis is een teken van verlossing, van bevrijding uit zonde en dood en 
herinnert aan Gods voortdurende nabijheid op onze levensweg.  
 

 Piet Steur, diaken 
 
FAMILIEZONDAGEN IN HET NOORDEN  
 
Jij bent er toch ook bij? 
 
Het is bijna zover!  
Dit voorjaar hopen we jou, hoe jong of oud je ook bent, welkom te heten op de eerste 
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familiezondag vanuit dekenaat Schagen. Tijdens een familiezondag is er extra aandacht 
voor ontmoeting en geloofsvragen voor alle leeftijdsgroepen en dus voor jou.  
 
Voor iedereen 
Nadrukkelijk is de familiezondag iets vóór iedereen ván iedereen, dus ook mensen die al 
lang niet meer de kerk hebben bezocht, hele kleine kinderen hebben, alleenstaanden, 
jong of op leeftijd. Nodig ook van harte mensen in je omgeving uit om mee te gaan!  
We hopen te bouwen aan een  gemeenschap waarin iedereen zich thuis kan voelen en 
zorgen voor opvang voor de allerkleinsten en een programma op maat.  
Kijk jij al uit naar dat gevoel van er mogen zijn? 
 
Je bent welkom 
Wanneer? De startdatum laten we je nog weten. Het tijdstip wordt 16:00-19:00 uur en het 
zal plaatsvinden in de Christoforuskerk in Schagen. Deken Iván en pastoor Tilma, 
omringd door vrijwilligers vanuit de hele Noordkop, nodigen je uit. 
 
Wat kun je verwachten? 
Een familiezondag heeft een programma van circa 3 uur waarin we naast het vieren van 
de Heilige Mis in verschillende deelgroepen een programma hebben waarin je samen het 
geloof kunt verdiepen. Daarna kun je met jong en oud kletsen tijdens een afsluitende 
maaltijd.  
 
Ben jij er bij? 
Wil je persoonlijk op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen van de 
familiezondagen en geen uitnodiging missen. Stuur even een mailtje naar 
familie.zondagen@gmail.com 
  
Ook als je het leuk vindt om mee te denken over het programma of te helpen op één van 
deze feestelijke zondagen ben je van harte welkom! Laat het ons weten. 
 
 
BRIEF VAN PATER BRINKHOF  
       December 2021, Comas 
 
De hartelijke groeten uit Peru. We hopen dat jullie het goed maken. Hier is het virus volledig 
onder controle en weinig zieken – de verplichte mondkapjes – afstand en 30% bij 
bijeenkomsten in kerken enz. – feesten verboden – avondklok van 12 uur ’s nachts tot 4 uur 
in de ochtend. Er wordt gespoten op markten / pleinen / parken / en in weekends non stop 
tot 12 uur ’s nachts ….. dus ieder heeft de kans. Zelfs is men begonnen te spuiten in  delen 
van het oerwoud huis aan huis. De angst is/was: De Kerstdrukte. Dat is hier hét feest, een 
groot familiefeest. 
Het equipe maakte foto’s via de telefoon en vergrootte de foto’s. Dus ik stuur jullie enkele 
foto’s van de gemeenschapspotten en watertanks van wel 1100 liter. We werken ook samen 
met de Caritas, andere kerken en het Rode Kruis. En we zijn nog bezig, zodat ieder een bord 
eten krijgt – vers. Verder is er een geweldige solidariteit. Men helpt elkaar, weet te delen. 
Arm, maar genieten, weten te feesten, om zo, veel problemen te vergeten. Vele moeders zijn 
“de levende heiligen”. Die binden de strijd aan. 
Verder gaan we beginnen met vorming van de gemeenschapspotten. In de eetplaatsen doen 
we dit al jaren. Hopelijk komt er meer werk. Wel gaat de regering helpen met 
levensproducten. In Zuid-Amerika neemt steeds meer de polarisatie toe. Arm – t.o. – rijk zelfs 
fascistisch – o.a. in Peru  / Chili (nu) / Brazilië / Nicaragua enz. Er is een grote verandering 
nodig – de kloof tussen arm en rijk leidt tot geweld! Verder is er zo veel geweld, dat er 
militairen op straat zijn in Peru. 
Ik doe de H. Mis virtueel en ook ter plaatse. Ouderen zijn nog heel bang voor het virus.  
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Goed, in Nederland gaan nog maar weinig mensen naar de kerk; ze zijn op zoek naar  
“zingeving van hun leven en werk”. Hier is dat net andersom, alles is in Gods handen. Hij 
heeft het laatste woord! 
Beste mensen, we wensen jullie alsnog een Gezond en Gelukkig en blij 2022.  
 

 Groeten P.J. Brinkhof. 
 
P.S. de foto’s worden door de werkgroep MOV op het informatiebord achter in de kerk 
opgehangen. 
 

ALLEEN ZIJN 
 

Alleen zijn betekent niet eenzaam 
Alleen zijn geldt niet als straf 

Alleen zijn met mooie gedachten 
Gedachten neemt niemand je af. 

 
Alleen zijn ongestoord in je kamer 
De dingen vertrouwd om je heen 

Een rustig en zuiver geweten 
Dan ben je gelukkig……alleen. 

 
Wie zo het alleen-zijn kan dragen 

En zich verzoent met het lot 
Spreekt nooit van verzuimende dagen 

Maar leeft in vertrouwen met God. 
 

Frater P. Muijres 
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PAROCHIEAGENDA 
 
 

Wo. 02 feb. 19.00 uur Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis: Eucharistieviering 
Na de viering kunt u de Blasiuszegen ontvangen 

Vr. 04 feb.  09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 06 feb. 10.00 uur 5e Zondag door het jaar: Eucharistieviering 

Rozenzondag en uw eventuele gave voor de Voedselbank 
Di. 08 feb. 08.15 uur Kerkwerken groep 1 
Vr. 11 feb. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur 

 
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
 

    
Zo. 13 feb. 10.00 uur 6e Zondag door het jaar: Eucharistieviering 
  16.00 uur Tamilviering 
Vr. 18 feb. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 20 feb. 10.00 uur 7e Zondag door het jaar: Eucharistieviering 
Vr. 25 feb. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 

 

    
Zo. 27 feb. 10.00 uur 8e Zondag door het jaar: Eucharistieviering. 
Di. 01 mrt. 19.30 uur Ouderavond 1e communie in de pastorie 
Wo. 02 mrt. 19.00 uur Aswoensdag: Eucharistieviering met opleggen van de as 
Vr.  04 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 06 mrt. 10.00 uur 1ste Zondag van de Veertigdagentijd: Eucharistieviering 

Rozenzondag en uw eventuele gave voor de Voedselbank 
Di. 08 mrt. 08.15 uur Kerkwerken groep 2 
  14.30 uur Kinderbijeenkomst 1e communie in de pastorie 
Vr.  11 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 13 mrt. 10.00 uur 2e Zondag van de Veertigdagentijd: Eucharistieviering  
  16.00 uur Tamilviering 
Vr. 18 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 

    
Zo. 20 mrt. 10.00 uur 3e Zondag van de Veertigdagentijd: Eucharistieviering  
Vr. 25 mrt. 09.30 uur Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap  

Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 27 mrt. 10.00 uur 4e Zondag van de Veertigdagentijd: Eucharistieviering 
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Vr. 01 apr. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

 
 
LECTOREN / MISDIENAARS 

Wo 
Vr. 

02 feb. 
04 feb. 

19.00 uur 
09.30 uur 

Johan Korse 
Piet Steur 

Solveg en Lia 

Zo. 06 feb. 10.00 uur Frans Wildeboer Yonas en Yasmine 
Vr. 11 feb. 09.30 uur Saskia Forrester  
Zo. 13 feb. 10.00 uur Chris van Lint Anthony en Ashley 
Vr.  18 feb. 09.30 uur Piet Steur  
Zo. 20 feb.  10.00 uur Janny v/d Zee Renoshan en Kevin 
Vr.  25 feb. 09.30 uur Ans de Ruijter  
Zo. 27 feb. 10.00 uur Dilani Anthiresu Dishan en Ruchita 
Wo. 02 mrt. 19.00 uur Ans de Ruijter Saskia en Solveg 
Vr.  04 mrt. 09.30 uur Piet Steur  
Zo. 06 mrt. 10.00 uur Johan Korse Rajihven en Renod 
Vr.  11 mrt. 09.30 uur Saskia Forrester  
Zo. 13 mrt. 10.00 uur Kitta Hogervorst Dennishan en Jeson 
Vr.  18 mrt. 09.30 uur Piet Steur  
Zo.  20 mrt. 10.00 uur Frans Wildeboer Michaël en Lia 
Vr. 25 mrt. 09.30 uur Saskia Forrester  
Zo. 27 mrt.  10.00 uur Chris van Lint Mauro en Evie 
Vr. 01 apr. 09.30 uur Piet Steur  

 
KOSTERS / COLLECTANTEN 

Wo. 
Vr. 

02 feb. 
04 feb. 

19.00 uur  
09.30 uur 

Theo Zuurbier 
Solveg Steur 

Er zijn in deze periode geen collectanten 

Zo. 06 feb. 10.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr. 11 feb. 09.30 uur Saskia Forrester  
Zo. 13 feb. 10.00 uur Theo Zuurbier  
 13 feb. 16.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr.  18 feb. 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 20 feb.  10.00 uur Saskia en Michael  
Vr.  25 feb. 09.30 uur Antoon Vergeer  
Zo. 27 feb. 10.00 uur Antony Anthonipillai  
Wo. 02 mrt. 19.00 uur Theo Zuurbier  
Vr.  04 mrt. 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 06 mrt. 10.00 uur Antoon Vergeer  
Vr.  11 mrt. 09.30 uur Saskia Forrester  
Zo. 13 mrt. 10.00 uur Theo Zuurbier  
  16.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr.  18 mrt. 09.30 uur Solveg Steur  
Zo.  20 mrt. 10.00 uur Saskia en Michael  
Vr. 25 mrt. 09.30 uur Saskia Forrester  
Zo. 27 mrt.  10.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr. 01 apr. 09.30 uur Solveg Steur  
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MISINTENTIES 

   
 

 

Wo. 
Vr. 
 

02 feb. 
04 feb. 

19.00 uur 
09.30 uur 

Ada Laan-Jonker, Detlef Arnold, Bob Lingerak 
Ada Laan-Jonker, Detlef Arnold, Bob Lingerak 

    

    
Zo. 06 feb. 10.00 uur Ellen de Groot-Dijkman, Ada Laan-Jonker, Detlef Arnold, 

Bob Lingerak 
Vr.  11 feb. 09.30 uur Levende en overleden fam. Sinnige, Detlef Arnold, Bob 

Lingerak 
    

    
Zo. 13 feb. 10.00 uur Loek en Nel van Leuven-Bakker, Wilma Leermakers, 

Klaas Borst, Co Sijnesael en overleden families, To 
Sinnige, Detlef Arnold, Dirk Doodeman en zegen over zijn 
gezin, Bob Lingerak 

Vr. 18 feb. 09.30 uur Detlef Arnold, Bob Lingerak 
    

    
Zo. 20 feb. 10.00 uur Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Jan van de 

Wolfshaar en zegen over zijn gezin, Cor Schouten, Bep 
Podstra-Werneke, Detlef Arnold, Bob Lingerak 

Vr. 25 feb. 09.30 uur Detlef Arnold, Bob Lingerak 
    

    
Zo. 27 feb. 10.00 uur Bep en Leo Kocken-van der Voort, Margriet Koster-

Bakker; uit dankbaarheid voor de liefde voor ons gezin, 
Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Detlef 
Arnold, Bob Lingerak  

Wo. 02 mrt. 19.00 uur Bob Lingerak 
Vr.  04 mrt. 09.30 uur Bob Lingerak 
    

    
Zo. 06 mrt. 10.00 uur Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin, Tiny de 

Vries-Jongejan, Rob Stringer en zegen over zijn gezin 
Vr. 11 mrt. 09.30 uur Bob Lingerak 
    

    
Zo. 13 mrt. 10.00 uur Bep en Leo Kocken-van der Voort, Loek en Nel van 

Leuven-Bakker, Tiny de Vries-Jongejan 
Vr. 18 mrt. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 20 mrt. 10.00 uur Cor Schouten, Overleden familieleden Bos en Van 

Lochem, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin en uit 
dankbaarheid 

Vr. 25 mrt. 09.30 uur In gedachten met onze ouders Ans en Henk Vroons 
    

    
Zo. 27 mrt. 10.00 uur Margriet Bakker-Koster; uit dankbaarheid voor de liefde 

voor ons gezin, Simon van der Voort 
Vr. 01 apr. 09.30 uur Intentie nog open 
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KERKVERVOER 

 
De 60plusbus. 
 
De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en 
op feestdagen tot 17.00 uur. 
 
Men dient de bus een dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 
en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888. 
 
Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen 
en een tien-ritten-kaart kost 10 euro. 
 
De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op 
verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als 
men een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie. 
Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 
14.00 en 15.30 uur. 
 
 
N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruiken maken van de 
vaste, met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein! 
 
DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (52) 
 
Jakob is met zijn grote gezin en al zijn bezittingen vertrokken zonder zijn oom Laban op de 
hoogte te stellen. In totaal heeft Jakob zijn oom nu twintig jaar gediend, waarvan 14 jaar als 
‘afbetaling’ voor zijn twee vrouwen. Als Laban na drie dagen terugkeert van het 
schapenscheren en ontdekt dat zijn dochters en kleinkinderen vertrokken zijn, is hij woedend. 
Hij aarzelt geen moment en jaagt hen met zijn zonen achterna. Maar ’s nachts verschijnt God 
hem in een droom en zegt hem Jakob geen kwaad te doen.  
 
Jakob kan met zo’n grote stoet maar langzaam vooruitkomen en daarom weet Laban hem al 
snel in Gilead in te halen, net voordat Jakob op het punt staat zijn vaderland binnen te 
trekken. Er volgt een hevige discussie en uiteindelijk beschuldigt Laban Jakob ervan dat hij 
de ‘terafim’, de ‘huisgoden’ heeft gestolen. Jakob weet niet dat Rachel ze meegenomen heeft 
en hij spreekt een plechtig doodvonnis uit over degene bij wie ze gevonden zullen worden. 
Nietsvermoedend heeft Jakob zijn lievelingsvrouw op het randje van de dood gebracht. De 
‘huiszoeking’ begint maar de terafim worden niet gevonden. Uiteindelijk is de tent van Rachel 
als laatste aan de beurt. Rachel heeft de beeldjes verstopt in haar kameelzadel en zit erop. 
“Neem mij niet kwalijk dat ik blijf zitten”, zegt Rachel, “maar ziet u, het gaat mij naar de wijze 
der vrouwen”. Rachel verschuilt zich achter een zogenaamde menstruatie om te voorkomen 
dat de gestolen huisgoden gevonden worden.  
 
De gewijde schrijver vertelt het verhaal met de nodige humor: die godenbeeldjes stellen echt 
niets voor! Je kunt er gewoon op gaan zitten. Een onreine vrouw stopt ze onder haar rokken 
en weg zijn ze! 
 
Dan is het moment aangebroken om definitief uit elkaar te gaan en Laban stelt Jakob voor 
om een verbond te sluiten. Jakob richt een steen op en laat de anderen stenen verzamelen 
om erbij te leggen. ‘Mispa’ zal de naam van de opgerichte steen zijn: ‘wachter’. Zo sluiten 
Laban en Jakob een ‘niet-aanvalsverdrag’: Geen van beiden zal deze steen voorbij mogen 
gaan met kwade bedoelingen naar de ander toe. Dan brengt Jakob een geslacht offer en zij 
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houden maaltijd met elkaar. Ze blijven op deze plaats overnachten. De volgende morgen 
kust Laban zijn kinderen en kleinkinderen ten afscheid en zegent hen. Dan keert hij terug 
naar zijn woonplaats. De twee bedriegers, de voormalige dwangarbeider en de man die hem 
knechtte; God heeft verhoed dat zij in onmin uiteengaan. Over deze broeder hoeft Jakob zich 
niet meer druk te maken. Maar hoe staat het met zijn, opnieuw te ontmoeten, broeder Esau? 
Wordt vervolgd…….. 
 

 Monica Wildeboer, catechiste 
 
 
 
 

 
IN DE HEER OVERLEDEN 

 
Riet de Moel-Gielens 

* 12-09-1932         † 18-12-2021 
 

Op 18 december 2021 overleed Riet de Moel-Gielens rustig in haar slaap na een langjarig 
verblijf in Magnushof. Verwacht, maar toch onverwacht, na drie jaar in haar kamer op bed te 
hebben gelegen. Ze werd 89 jaar. 
Ze overleefde de liefde van haar leven met ruim 7 jaar. Haar Reijer overleed op 9 juli 2014. 
Hij werd 85 jaar. 
Ruim 60 jaar waren ze samen gelukkig. Dat kon je aan ze zien. Ze lieten hun liefde voor 
elkaar duidelijk blijken. Geboren, getogen, geleefd en gestorven te Schagen. Hun stad, want 
als je het durfde Schagen een dorp te noemen dan kreeg je les over de stadsrechten en de 
marktrechten. 
Riet werd geboren in 1932 aan wat nu de Nieuwe Laagzijde is. Als eerste kind in het gezin 
van aannemer Michael Gielens. Een kinderrijk gezin met 5 meisjes en 5 jongens. Een groot 
verdriet in haar jonge leven was het verlies van haar jongste zusje Lidwina die op tweejarige 
leeftijd in 1946 overleed. 
 
Riet kon goed leren maar kreeg niet de gelegenheid om na de lagere school verder te leren. 
De hoofdonderwijzer was nog op bezoek geweest bij haar vader en moeder om het te 
proberen, maar het was tevergeefs. Riet moest aan de slag in het gezin van een klant van 
aannemer Gielens. Zo waren die tijden. Het heeft haar getekend. 
 
Al op jonge leeftijd kwam ze Reijer tegen en een paar jaar later in 1954 trouwden ze en 
gingen wonen aan de Landbouwdwarsstraat, wat nu de Buiskoolstraat is. Als jong stel 
moesten ze wel accepteren dat ze inwoning hadden want er was in die tijd veel woningnood. 
Aan de Buiskoolstraat werden hun drie dochters Trudy, Annette en Monique geboren en ook 
hun zoon Jack. 
Zoals dat ging in die tijd was Reijer voorbestemd om de zaak aan de Gedempte Gracht over 
te nemen  Dat deed hij, samen met Riet, in 1962. Dat betekende tevens dat ze van de 
Buiskoolstraat verhuisden naar de Gedempte Gracht; eindelijk geen inwoning meer. Hier 
werden later nog twee zonen geboren; Michael en Vincent. 
 
Riet is al die jaren vooral als moeder en huisvrouw druk geweest met hun zes kinderen. Riet 
stimuleerde de kinderen om te lezen en te leren. Ze moesten de kans krijgen die zij niet had 
gehad. Op latere leeftijd heeft ze zelf vele jaren cursussen Engels gevolgd. Natuurlijk deed 
ze ook het nodige in de winkel, maar bij voorkeur op de achtergrond. De boekhouding 
bijvoorbeeld. Samen met Reijer maakten ze er een bloeiend bedrijf van dat nu door hun 
jongste zoon Vincent wordt gerund en in 2022 al ongeveer 125 jaar bestaat. 
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Riet was ook een chroniqueur. Veel boeken heeft ze samengesteld van de verbouwingen 
aan de Gedempte Gracht. Ook verzamelde ze graag oude foto’s en ansichtkaarten van 
Schagen. Prachtige verzamelingen van mooie momenten en herinneringen.  
 
Eind jaren negentig kreeg ze ernstige longproblemen en langzaam maar zeker gaven haar 
longen het op. Inspanningen doen ging niet meer. Na het overlijden van Reijer verhuisde ze 
naar een appartement aan de Landbouwstraat. Maar dat was van korte duur. Ze ging verder 
achteruit en werd in december 2018 in Magnushof opgenomen. Aanvankelijk herstelde ze 
enigszins en zo heeft ze nog 3 jaar van de liefdevolle verpleging kunnen genieten. 
Op 18 december is ze rustig in haar slaap overleden en werd haar afscheid het begin van 
een herinnering. De herinnering aan een vrouw, moeder en oma om van te houden en trots 
op te zijn. 
 

 Familie De Moel 
 
FILMMIDDAGEN SENIOREN 
 
Ook in het nieuwe jaar gaan we weer door met de filmmiddagen voor senioren in de pastorie 
op dinsdag- en donderdagmiddagen. 
 
Op 18 en 20 januari hebben we de film Yentl gekeken van Barbara Streisand. De film is uit 
1983, bekroond met een Oscar voor de beste muziek en Golden Globe voor beste film. Het 
heeft Barbara Streisand 14 jaar gekost om de roman van Isaac Bashevis Singer tot film te 
bewerken. Yentl is de eerste productie van Streisand waarin ze niet alleen de hoofdrol speelt 
en co-schrijver van is, maar die ze ook produceerde en regisseerde. Yentl is naast een 
meeslepende mix van tragedie en muziek vooral een les in moed en een schreeuw tegen 
onverdraagzaamheid. Het verhaal speelt zich af binnen de Joodse traditie.  
 
Op 22 en 24 februari gaan we kijken naar: Letters to Juliet; een romantisch bioscoopsucces 
over een jonge Amerikaanse vrouw die geniet van een vakantie in het Italiaanse Verona, de 
stad van Romeo en Julia. Hier stuit ze op een 50 jaar oude brief aan een onbeantwoorde 
liefde. Ze gaat op zoek naar de geliefden uit de brief. Maar ze kon niet vermoeden wat de 
zoektocht naar romantiek haar en de overige betrokkenen zou brengen. Een heerlijke film 
over liefde en vriendschap met prachtige beelden van het mooie Italiaanse landschap. 
 
Op 22 en 24 maart de film: Son of Man (In het Afrikaans: Jezile); over de geboorte, het leven 
en sterven van Jezus maar dan niet in het Israël van eeuwen geleden maar in Kaapstad, 
Zuid-Afrika, waar armoede en geweld de orde van de dag bepalen. De tv brengt verslag van 
oproer en bezetting. Jezus wordt geboren in een schuur in een sloppenwijk. Zijn boodschap 
van gelijkheid en geweldloosheid wordt Hem ook hier niet in dank afgenomen. Een heel 
indrukwekkende en aangrijpende film. 
 
Op 26 en 28 april, de laatste filmmiddagen, gaan we kijken naar het verhaal van Jeanne 
d’Arc; later zal zij een bekende katholieke heilige worden: haar geloof gaf haar een missie, 
haar koning gaf haar een opdracht, haar land werd haar leger. Een verhaal over een gelovige, 
dappere jonge vrouw; geliefd, bewonderd, verguisd en in de steek gelaten. Als 19-jarige sterft 
zij de marteldood, meer dan 500 jaar later is haar legende nog steeds levend! 
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor 1 euro krijgt u een gezellige en waardevolle filmmiddag 
met koffie, thee, een koekje. We starten met de film om 15.00 uur. Aanmelden bij Monica 
Wildeboer tel. 0224 21 42 08 of mcwildeboer@planet.nl 
 
 
 
 

mailto:mcwildeboer@planet.nl
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OM DE HOGE MOEDER- EN KINDERSTERFTE TERUG TE DRINGEN IN OEGANDA 
 
Kraamzorg is in Oeganda en in meer landen een groot probleem. Vergeleken met West-
Europa is het gewoon een ramp. 
Met de stichting “Betere Start” is Mariette Berbee uit Warmenhuizen al jaren bezig hier 
verandering in te brengen. Na geholpen te hebben met een kraamkliniek heeft de stichting 
een geheel nieuwe kraamkliniek gebouwd. De kliniek is al in gebruik, maar er dienen nog wel 
heel wat sanitaire voorzieningen te komen. 
 
Want nog steeds wordt in Afrika, bij gebrek aan sanitaire voorzieningen, de behoefte van de 
mens gedaan in bosjes, achter schuttingen en dergelijken, wat vaak leidt tot overdraagbare 
ziekten als diarree, cholera, dysenterie, hepatitis A, tyfus en zelfs polio. 
 
Tijdens de Vastenactie van dit jaar gaan we  dus sparen voor: 
 
*De bouw van  eenvoudige openbare 
toiletvoorzieningen bij de ‘Mother’s Place’. Er is al 
een grote septic tank gebouwd, waar alle 
toekomstige sanitaire voorzieningen op aan 
gesloten kunnen worden. 
*De bouw van wasruimtes, waar de vrouwen zich 
kunnen wassen/ douchen.  
*De bouw van ruimtes waar de zwangere dames, 
de was kunnen doen en laten drogen. 
 
Doet u weer mee met dit mooie project? 
Enveloppen met contant geld kunt u deponeren  bij de pastorie in de brievenbus, 
of in de groene bus in de kerk en de Mariakapel. 
U kunt uw bijdrage ook storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. 
Vastenactie  
onder vermelding van het Projectnummer 401 398,  
of gebruik maken van bijgaande QR-code, op de website van vastenactie:  
kies voor “project” en voor “bouw moedershuis Oeganda”.  
 
Namens de moeders, “hartelijk dank voor uw bijdrage!”   
 
Missie & Ontwikkeling 
Voor meer informatie en prachtige foto’s: www.beterestart.com 
 
ADVENTSAKTIE 
 
De collecte voor de adventsaktie, (El Salvador) heeft 115 euro opgebracht! Alle gevers, ook 
die via de bank bijgedragen hebben, van harte bedankt namens de armen in El Salvador. 
 

 De Missiewerkgroep 
 
 
 
 

http://www.beterestart.com/
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STICHTING SCHAGEN-ROEMENIE 
 
Hier nu het laatste nieuws over het kindertehuis en onze laatste bezigheden. 
 
In september/oktober zijn we weer in Cristuru Secuiesc geweest met een speciaal doel. We 
hebben daar een personenbus afgeleverd voor het vervoer van 6 rolstoelen met personen of 
vervoer van 8 mobiele personen of een combinatie daarvan.  
Die actie is tot stand gekomen via de vrachtwagenchauffeur die al een paar keer voor ons 
spullen naar Cristuru Secuiesc gebracht heeft. Hij is verbonden aan een andere stichting die 
een legaat ontvangen had dat speciaal bedoeld was voor ‘ons’ kindertehuis. Hij heeft daarop 
de directrice Ildiko van het kindertehuis gevraagd waar grote behoefte aan was. Het antwoord 
was: een bus voor het vervoer van personen met een beperking in een rolstoel. De 
betreffende stichting heeft daar nog een bedrag aan toegevoegd en onze stichting mocht nog 
een anonieme schenking ontvangen om dat erbij te doen. 

We hadden besloten om gezamenlijk  met de rolstoelbus daar 
aan te komen. Directie en personeel keken hun ogen uit toen de 
bus het terrein op kwam. Volop belangstelling. Er waren ook 
tegelijk handen genoeg om de hulpgoederen uit te laden die ook 
meegekomen waren. Ook de nieuwe burgemeester was door 
Ildiko uitgenodigd om de komst van de bus bij te wonen.  
Wij zijn nog een week gebleven om diverse bezoekjes af te 
leggen. 
Wat ons verbaasde waren de kinderen met sondevoeding. 
Twee jaar geleden waren het echte kasplantjes, nu hadden 
sommigen de ogen open en konden zelfs iets reageren. 

Nieuwbouw 
Nu is ook eindelijk het traject voor de nieuwbouw opgestart. In 2013 was er al sprake van dat 
er iets nieuws moest komen Maar het hoofd van meerdere tehuizen  had namelijk niets met 
kinderen met een beperking! Eindelijk is er dus, met medefinanciering van de EU een start 
gemaakt voor de nieuwbouw. Totaal zijn de kosten geraamd op ruim 1 miljoen Euro waarvan 
bijna 660.000 Euro van de EU verkregen wordt. De bouw moet eind 2023 gereed zijn. 
Het kindertehuis heeft er ook een soort begeleid wonen bij gekregen. Dit is een huis in een 
naburige stad waar 4 jongens met lichte beperking alleen wonen. Zes uur per dag is er 
begeleiding aanwezig die ook voor de maaltijden zorgt. Dit is een huis, toegewezen door de 
provincie.  De directrice is ontslagen omdat ze haar werk niet deed en men moest toch ergens 

heen met deze bewoners. In dit huis is bijna niets aanwezig en 
wat er is, is erg slecht. Het mankeert aan bijna alles wat normaal 
in een huishouden nodig is. Ze hebben bijvoorbeeld niet eens 
gordijnen in de slaapkamer of benodigde spullen in de keuken. 
De genoemde vrachtwagenchauffeur heeft al een 
gedemonteerde keuken klaar staan voor vervoer. De montage 
zou dan door eigen mensen uitgevoerd worden. We hopen dat 
er nog meer huishoudelijke spullen gedoneerd worden die daar 

nodig zijn. 
We hebben een tevreden gevoel na afloop van deze trip en hopen dat we met de bijdrage 
van de mensen in Schagen, daar nog een poosje kunnen blijven helpen. 
Mensen die bollen van ons gekocht hebben, van harte bedankt!! 
Stichting-Schagen-Roemenie.nl 
 
AANMELDING 1ste COMMUNIE 2022 
 
Zit uw kind in groep 4 van de basisschool en is het gedoopt of wil het nog gedoopt worden, 
dan nodigen wij hem/haar van harte uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de 
Eerste H. Communie. De voorbereidingen met de kinderen zullen plaatsvinden vanaf maart 
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2022. Het feest van de Eerste Communie is op zondag 22 mei 2022 in onze kerk. Zit uw kind 
op een katholieke basisschool in groep 4, dan krijgt hij/zij waarschijnlijk via de school een 
uitnodiging. Is dit niet het geval, en wilt u toch dat uw kind deelneemt, dan kunt u een 
schriftelijke opgave doen of per e-mail.  
Wij vragen van u de volgende gegevens: Naam, geboortedatum en doopdatum van uw kind, 
adres en telefoonnummer en op welke school uw kind zit.  
Schriftelijke aanmelding via: Sint Christoforusparochie – Ged. Gracht 64 – 1741 GD Schagen 
– t.a.v. ‘werkgroep 1e Communie’, of via mail: secretariaat@rkkerkschagen.nl  
 
Hartelijke groet van pastoor Ivan Garcia  
Werkgroep 1e Communie, Els Seuters, Corina Joosten en Monica Wildeboer (catechiste) 
 
 
 
 

 
HEILIG VORMSEL 
 
Wat waren we blij dat we in november het heilig Vormsel door kon gaan voor Jerushga, 
Ashley, Jeson, Yasmina en Ruchita! Nadat het uitgesteld was konden we toch starten met 
ons project. We hebben er samen met veel plezier aan gewerkt. We hebben een bijdrage 
kunnen leveren in de vorm van producten en geld voor de voedselbank. Onze viering was 
samen met de Vormelingen uit Tuitjenhorn, het jongerenkoor Arrival heeft prachtig gezongen.  
We werden even allemaal in Vuur en Vlam gezet! 

mailto:secretariaat@rkkerkschagen.nl
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Ook in 2022 hopen we weer een groep jongeren voor te bereiden op het Vormsel ! 
Heb jij je heilige Communie gedaan in 2018, zit je in groep 8 en heb je zin om mee te doen 
met de voorbereidingen voor het Vormsel, twijfel dan niet en geef je op! 
We willen in februari gaan starten met een groep, als het mogelijk is wat betreft de 
coronamaatregelen. 
Alle jongeren waarvan we weten dat ze in 2018 hun heilige Communie gedaan hebben 
krijgen een persoonlijke mail. 
Je opgeven kan per mail aan: secretariaat@rkkerkschagen.nl graag met je naam, 
geboortedatum, je adres, telefoon en emailadres. 
 

 
 
TIENERWEEKEND 
 
In de voorjaarsvakantie (25-27 febr.) organiseert het 
jongerenpastoraat van ons bisdom Haarlem-Amsterdam 
een weekend voor tieners in het Julianaklooster in Heiloo. 
Het zal een mooi weekend worden rondom geloven, 
activiteiten en ontmoetingen. Op de site vind je meer 

informatie: 
https://jongekerk.nl/nieuwsberichten/tieners/breakthrough-
25-27-febr/ 
 
 
 
 
 
 
 

EVEN UITPLUGGEN 
 
Het is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld om altijd bereikbaar te zijn. Met je 
telefoon, sms, e-mail, Facebook, Instagram en Twitter, maak je de hele dag door contact met 
anderen. Ben je een keer een paar uur niet te vinden, dan beginnen je vrienden zich al zorgen 
te maken. Is er soms iets naars gebeurd? Maar heb jij soms ook niet de behoefte om je 
computer en telefoon een poosje uit te zetten ? Om eindelijk eens dat spannende boek uit te 
lezen of om gewoon even alleen met jezelf te zijn? Want soms moet je even uitpluggen om 
je batterij op te kunnen laden. 
 
HOE LANG NOG? 
 
Wat moet het voor de vrouw van Noach vreemd geweest zijn. Haar man begon zomaar een 
boot te bouwen. En er was in de verste verte geen water te bekennen. Ze zal zich afgevraagd 
hebben of Noach wel helemaal bij zijn verstand was. Maar ze kende haar man. Als hij zei dat 
dit zijn opdracht was, geloofde ze dat, ook al begreep ze er niks van. Natuurlijk zag zij ook 
dat de mensen de aarde niet waard waren. Er gebeurden veel verkeerde dingen, maar dat 
er een vloed zou komen, kon ze maar moeilijk geloven. Zoiets zou God toch niet laten 
gebeuren? Maar Noach zei dat God spijt had van zijn schepping. En de geschiedenis 
herhaalt zich. Misschien heeft God op dit moment weer spijt van zijn schepping, want ook 
tegenwoordig wordt de aarde niet op waarde geschat. Onze hebzucht en inhaligheid zijn zo 
groot dat we de aarde uitputten. We willen alles naar onze hand zetten. Maar er is één 
verschil met Noach’s tijd. Wij zijn ons intussen bewust van het feit dat we bepaald geen goede 
rentmeesters zijn. We weten dat het zo niet langer door mag gaan. En ja, ook wij hebben 
spijt als we zien wat er met de aarde gebeurt. Gelukkig worden er wereldwijd stappen 
ondernomen om de aarde beter te maken. Of het voldoende is? De tijd zal het leren……. 

mailto:secretariaat@rkkerkschagen.nl
https://jongekerk.nl/nieuwsberichten/tieners/breakthrough-25-27-febr/
https://jongekerk.nl/nieuwsberichten/tieners/breakthrough-25-27-febr/
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N I E U W T J E S 
 
WEBSITE KNR 
De Conferentie Nederlandse Religieuzen heeft een nieuwe website. Deze koepel van 
kloosters in Nederland biedt veel informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in kloosters 
en religieus leven. Zoals een overzicht van alle gastenverblijven, bezinningscentra en winkels 
bij kloosters en abdijen. Verder een totaaloverzicht van alle religieuze ordes en congregaties. 
Over hun leven en werken en hun wereldwijde inzet. Ook is er info over het getijdengebed, 
de lectio divina, de verschillende vormen van spiritualiteit en nieuws over komende 
activiteiten. Kijk op: www.knr.nl 
 
GROENE VINGERS 
Beelden en verhalen over kloostertuinen kunt u vinden op: www.kloostertuinen.nl 
 
MONNIK WORDEN? 
Begin dan met eNovice. Een digitaal initiatief en een wereldprimeur voor de abdij 
Koningshoeven in Berkel-Enschot. Bijna maandelijks ontvangt de abt wel een mailtje van een 
belangstellende. Zij kunnen zich aanmelden voor eNovice. Met veel informatie over de weg 
naar het kloosterleven. Nu kun je je Coronaproef bezinnen over een radicaal andere 
levenswijze. Info en aanmelden via: www.enovice.nl  
 
BIDDEN 
Bij uitgeverij Adveniat in Baarn is onlangs verschenen “Van Maria Lichtmis tot Pinksteren”, 
bidden in onzekere tijden. Om thuis te bidden tijdens de Vasten, Goede Week, Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren. Het boek telt 208 pagina’s en kost € 9,99. 
 
THEOLOOG DES VADERLANDS 
De nieuwe Theoloog des Vaderlands is een monnik in het habijt. De Benedictijn Thomas 
Quartier is hoogleraar liturgiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij 
trad in 2012 in bij de benedictijnen van de Willibrordabdij bij Doetinchem. Thans woont hij in 
de Abdij Keizersberg in het Vlaamse Leuven. Daar wordt hij weer herinnerd aan de 
bescheidenheid. Thomas publiceerde talrijke boeken en is sinds kort columnist van Katholiek 
Nieuwsblad. Binnenkort verschijnt zijn boek met korte verhalen: “Blijven omarmen wat op je 
pad komt”. Misschien geen toeval dat in deze tijd juist voor een monnik is gekozen. Diens 
leven staat in het teken van stabiliteit en gebedsritme. Iets waar we nu juist naar hunkeren.  
 
KATHOLIEK CADEAU 
Mensen laten zien, voelen, ruiken en proeven wat het geloof inhoudt. Dat is het doel van een 
abonnement op Katholiek Cadeau. Zesmaal per jaar ondergedompeld worden in de 
hoogtepunten van het katholicisme. De abonnees ontvangen zes keer per jaar een box vol 
religieuze voorwerpen. Die bieden een weg naar de rituelen. De eerste box is gericht op 
Pasen, de tweede op Hemelvaart en Pinksteren, de derde op Allerheiligen en Allerzielen, de 
vierde op de Advent, de vijfde op Kerstmis en de zesde op de Veertigdagentijd. Het is een 
kennismaking met de schatkamer van onze katholieke traditie. Kijk voor meer informatie en 
om te bestellen op : www.katholiekkado.nl 
 
THE PASSION 2022 
De twaalfde editie van The Passion komt dit jaar vanuit Doetinchem. Uit de Achterhoek waar 
noaberschap, het omkijken naar elkaar, aansluit bij de boodschap van het passieverhaal. Het 
wordt  een intieme versie, die vanwege de Covid wederom zonder publiek zal zijn. De live-
uitzending is op Witte Donderdag 14 april om 20.30 uur bij de KRO/NCRV op NPO 1. De 
uitzending van 2021 vanuit Roermond trok 2,6 miljoen kijkers. Wie de rollen in het 
passieverhaal gaan vertolken wordt pas in de loop van februari bekend gemaakt. 
 

 Marijke van Asselt 

http://www.knr.nl/
http://www.kloostertuinen.nl/
http://www.enovice.nl/
http://www.katholiekkado.nl/

