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Gezang 282  
 
Blijf bij mij Heer, 
want d’avond is nabij. 
De dag verduistert, 
Heere blijf bij mij! 
Als and’re  hulp m’ontbreekt, 
geluk m’ontvliedt, 
der hulpelozen hulp, 
verlaat mij niet!  

 
In het Veluwse Putten zijn in 1944 bij een vergeldingsactie door de Duitsers 659 mannen afgevoerd. De 
meesten keerden nooit terug. Bijeengedreven in de Grote Kerk in het dorp zongen ze gezang 282. 
 
 
BESTE PAROCHIANEN! 
 
Zoals jullie weten vieren wij binnenkort Pasen. Pasen is elk jaar een heel belangrijk moment voor de hele Kerk 
en zo ook voor onze parochie. Wij gaan de Verrijzenis van Jezus Christus vieren, dat betekent zijn opstanding, 
de overwinning van de dood, en zo ook de overwinning van onze grootste angsten, angst voor de dood, voor 
het lijden, voor de wanhoop. Pasen is dus voor ons een reden tot vreugde.  
Pasen van dit jaar is ook weer anders, omdat het elk jaar anders is, elk jaar nieuw. Wat bedoel ik hiermee? 
Pasen is niet alleen een viering, een herdenking die wij uit gewoonte of traditie elk jaar herhalen. Het is veel 
meer en veel groter. Het geloof zegt ons, dat met Pasen Jezus Christus verrijst, dat het niet een simpele 
herdenking is, die wij vieren, maar dat wij deze verrijzenis van Jezus vandaag mogen ervaren en beleven. Dat 
wij vandaag met Hem mogen verrijzen. 
De Veertigdagentijd is een tijd die bedoeld is als de voorbereiding op Pasen, zoals wij allemaal weten. 
Voorbereid zijn op Pasen betekent diep in het hart verlangen naar de verrijzenis, naar de ontmoeting met de 
verrezen Jezus. Misschien beleven sommigen van ons een moeilijke tijd. Misschien is iemand ziek of bezorgd 
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voor de gezondheid van dierbaren. Wij kunnen ook angstig zijn voor de toekomst, misschien voelen wij ons 
eenzaam en verlaten. Iemand kan ook bezorgd zijn om zijn baan te verliezen. Misschien hebben wij afscheid 
moeten nemen van iemand die ons dierbaar is. Zo zijn er talloze moeilijkheden, die ons angstig maken. Soms 
kunnen wij echt zeggen, dat onze situatie gelijk is aan die van de leerlingen van Jezus. Na zijn dood waren zij 
triest, angstig, gesloten en hadden geen hoop meer. Zij waren een aantal jaren samen met Jezus en nu was 
Hij dood; zij dachten, dat er voor hen geen toekomst meer was. Toch, op de ochtend van de derde dag na zijn 
dood, vinden zij het lege graf, en later verschijnt Jezus aan hen. Hij leeft! En zo begint hun leven, als het ware 
opnieuw. God, die een liefdevolle Vader is, wil dat wij hetzelfde ervaren, wat de leerlingen hebben ervaren. Hij 
wil, dat wij met Pasen de Verrezen Jezus ontmoeten. 
Wij verlangen allemaal naar vrede, uiteindelijk verlangen wij dat er iemand is, die ons kan helpen, iemand die 
machtig is en die voor ons allemaal zorgt en ons nooit alleen laat. Met andere woorden, kunnen wij zeggen, 
dat wij verlangen naar de verrijzenis, een nieuw leven, leven vol van vreugde, van hoop en liefde. God de 
Vader, wil ons dat alles schenken door de verrijzenis van Jezus, die voor ons verrijst. Wij hoeven alleen te 
geloven en het te willen en zo wordt ons leven anders, ook al lossen niet alle problemen zich meteen op. Het 
is anders, omdat wij dan weten, dat wij niet alleen zijn, wij weten dat Jezus voor ons en met ons leeft. 
Met Palmzondag begint de Goede Week. Op Witte Donderdag herdenken wij het Laatste Avondmaal waarin 
Jezus de sacramenten van de eucharistie en het priesterschap heeft ingesteld. Op Goede Vrijdag zullen wij 
luisteren naar het Passieverhaal en stilstaan bij het lijden van Jezus voor alle mensen van alle tijden. En dan 
komt natuurlijk de Paaswake, waarin wij, hopelijk, de Verrijzenis van Christus zullen kunnen ervaren.  
 
Ik nodig jullie van harte uit om deel te nemen aan de vieringen van de Goede Week! 
Ik wens jullie allemaal een Zalig Pasen! 
 

 Kapelaan Maciej Grądzki  
 
 

 
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. 
 

 
GOEDE  WEEK 
 
Een week voor Pasen 
die wij goed en stil noemen. 
Hoe kom je erbij…. 
als het gaat om de dood van Jezus. 
En hoezo stil? 
Week van wapengekletter, 
geschreeuw van soldaten, 
joelende massa’s: 
Kruisig hem! 
Verliezer die je bent! 
Kortom: een week 
zoals zoveel 
op deze wereld. 
Wat je niet zag was dit: 
Hij neemt een brood en breekt het, 
geeft het door aan zijn vrienden. 
“Denk aan mij”, zegt hij. 
Hij staat op en bidt in de tuin, 
alleen. 
En hij gaat. 
Neemt het kruis op zich, 
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laat met zich spotten 
en roept: 
“Mijn God, waarom verlaat U mij?” 
Het wordt stil. 
Wie heeft er nog een antwoord? 
Uit naam van al die machtelozen, 
van God en mensen verlaten, 
aan wie niemand denkt, 
om wie niemand treurt. 
In zo’n week riep hij: 
“Mijn God waarom?” 
 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Beste Parochianen, 
 
Wat zijn wij blij, samen met u, dat de coronamaatregelen nagenoeg zijn opgeheven. De stickers op de banken 
laten we nog even zitten. En natuurlijk blijft de eigen verantwoording voorop staan ten aanzien van uw 
gezondheid. Fijn ook dat we nu weer met velen in de kerk mogen en kunnen zijn. Dat is maar goed ook want 
de Paasdagen komen eraan en we hopen echt op een mooi Paasfeest zoals het was vóór de coronatijd. Over 
de betekenis van de Goede Week en Pasen heeft kapelaan Maciej in deze Hoeksteen een bijdrage geleverd. 
Het geeft ons een goed gevoel te zien dat diverse werkgroepen hun activiteiten weer zonder beperkingen 
kunnen oppakken, wat vanzelfsprekend bijdraagt aan het uitdragen en uitvoeren van ‘samen kerk zijn’.  
Bestuursleden van de parochies in Schagen (St. Christoforus), Tuitjenhorn (Jacobus de Meerdere), 
Warmenhuizen (HH Ursula en Gezellinen) en Burgerbrug (OLV Geboorte) wachten nu op het gesprek bij het 
bisdom dat ‘even’ geparkeerd was vanwege de coronamaatregelen. We streven naar meer samenwerking en 
open communicatie en nemen u stap voor stap mee in dit proces. 

 

 
Met de livestream gaat het voortreffelijk, zowel met de uitzendingen als de bezoekers op de website die thuis 
meekijken. Onlangs zijn een viertal luidprekers in de kerk opgehangen (de lichtgrijze aan de zuilen) om het 
geluid in de kerk te optimaliseren. Er waren hierover enkele klachten. De oude luidsprekers van ver in de 
vorige eeuw waren al afgeschreven en daarom heeft het PB besloten deze te vervangen. Dit past ook in het 
onderwerp ‘interieur van de kerk’ waarvoor dit jaar de Kerkbalans is bestemd. De techniek gaat voort en ook 
samen met de livestream apparatuur is dit nu compleet. Op 24 februari was een instructiedag voor het 
bedienen van de apparatuur en daar hebben  aan meegedaan: Jan Spijker, Ruud Vermeulen, Maciej Grądzki, 
Theo Zuurbier, Frans Wildeboer, Michael en Saskia Forrester en Frans Bos. Zij gaan de komende tijd rouleren 
om de apparatuur te bedienen in de kerk. Ook hier geldt: “Samen kunnen wij meer”! De intentie is, ongeacht 
coronatijd of niet, de livestream zo veel mogelijk te gebruiken. 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 aan leveren. 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 de link te klikken  
 

https://www.youtube.com/channel/UCTdlG5FO_uIzP4Rz3tIQ0JA 
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Het voorjaar heeft zich laten zien en de lentekriebels zijn overal voelbaar. Onze vrijwilligers zijn goed bezig in 
de tuin, het kerkhof, in- en rond de kerk. Dankzij hen kan de parochie blijven doen waarvoor zij is. Maar de 

gemiddelde leeftijd van 
de vrijwilligers is 
respectabel. M.a.w.: wij 
hopen dat ook jongere 
mensen zich komen 
melden om een 
vrijwilligerstaak op zich 
te nemen want dan 
alleen kan de continuïteit 
gewaarborgd blijven. 
Laat u zien. Vele handen 
maken licht werk! 

 
Op de erfscheiding van de pastorietuin is de beukenhaag geplant. Het wordt 
steeds mooier en opgeruimd, mede dankzij de bewoners van het 
appartementenblok aan de Laan (de VVE) en de gemeente die hieraan hebben 
meegewerkt.  
 
 
 
 

 
De komende weken gaat bouwbedrijf Pronk zich bezig houden met de laatste klus in relatie tot de toren. Er 
moet een ‘schouderstuk’ worden gerepareerd, een zeer kostbare aangelegenheid. Hierna kan alles financieel 
worden afgerond en de verantwoording naar de Provincie worden afgewikkeld om de toegezegde subsidie te 
mogen ontvangen. Een onverwachte en onaangename verrassing is dat de ecoloog vanuit de 
OmgevingsDienst NH, die ons de vergunning verleende, nog enkele maanden komt monitoren of de 
vleermuizen weer terug zijn. Hij doet dit helaas niet pro Deo.  
 
 

Het bestuur van het gemengd koor St. Gregorius heeft inmiddels 
gesprekken gevoerd met een drietal sollicitanten voor de functie van 
dirigent omdat Paul Sanders op zondag 19 juni a.s. de laatste keer 
het koor zal dirigeren. Na 20 jaar bevlogen muzikale en liturgische 
dienst aan onze parochie, geeft Paul het stokje door aan de onlangs 
gekozen dirigente Zana Naidionova. Hierover in de volgende 
Hoeksteen meer. 
 
 
 
 
Ons werd gevraagd een oproep te doen aan de veteranen, om op 
zondag 26 juni een Oecumenische Dienst bij te komen wonen in de 
Grote Kerk aan de Markt. Ben u veteraan en heeft u hiervoor 
belangstelling, neem dan contact op met de vicevoorzitter van ons 
PB, Co Wiskerke, zelf ook veteraan. Zijn tel. nr. vindt u achter in deze  
Hoeksteen. Dit is het dan weer voor nu.  
 
Het parochiebestuur wenst u allen heel fijne Paasdagen toe.                     
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DE KATHOLIEKE UITVAART 
 
1. Aanmelden overlijden  
Indien u na het overlijden van uw dierbare voor hem of haar een katholieke uitvaart wenst kunt u contact 
opnemen met de pastoor van de parochie Ivan Garcia Ferman. Deze is telefonisch te bereiken op het 
nummer 06-17129642. Met de pastoor wordt afgesproken wie er bij de uitvaart zal voorgaan; zo mogelijk 
wordt hierbij rekening gehouden met de eventuele voorkeur van de familie. 
 
2. Condoleancegesprek   

▪ Met de pastoor / voorganger worden z.s.m. datum en tijdstip van de kerkelijke uitvaart vastgelegd. 
In geval van een crematie zal hierover ook overleg zijn met het crematorium via de 
uitvaartverzorger. 

▪ De pastoor / voorganger maakt met de nabestaande(n) een afspraak voor condoleance en nadere 
kennismaking. Dit gesprek vindt plaats bij de nabestaande(n) thuis of, indien gewenst, op de 
pastorie. In dit gesprek worden de punten 3 en 4 (zie hieronder) toegelicht. 
Tevens wordt de vorm van de kerkelijke uitvaart besproken: Eucharistie, of  een Woord- en 
Communieviering, of een Woord- en Gebedsviering.  
Deze laatste vorm heeft de voorkeur van de pastores. De indeling van de viering, die mede 
afhankelijk is van de vorm, wordt vastgelegd. Bij dit gesprek is ook een lid van de uitvaartgroep 
aanwezig dat bij de uitvaart zal assisteren. 
Het komt ook voor dat de pastor alleen een bijdrage levert in het crematorium. 

▪ Voor zover het past binnen de liturgie van de R.K. Kerk en de haalbaarheid in praktische zin zal 
bij de indeling van de viering rekening worden gehouden met de wensen van de nabestaanden. 

 
N.B. Ook de spreektijd komt in het gesprek met de nabestaande(n) aan de orde. 

 
3. Kernthema’s in de katholiek uitvaartliturgie 
 
a. Naar de toekomst gericht 
Het belangrijkste thema bij elke christelijke uitvaart is naar de toekomst gericht, voorbij de dood: ons geloof 
in de verrezen Christus. Sterven is: met Christus de overgang maken van dood naar nieuw leven. De dood 
is dus niet het einde, maar een overgang. Dit geloof in een leven na de dood zal duidelijk weerklinken in wat 
we zeggen, wat we lezen, wat we zingen.   
  
b. Een terugblik 
In de beleving van veel tijdgenoten is bovenstaand thema niet het eerste en voornaamste. Voor velen is de 
uitvaartliturgie voornamelijk een afscheidsviering, waarbij in de eerste plaats teruggeblikt wordt op het leven 
dat voorbij is. Men wil gedenken wat de overledene betekend heeft binnen de kring van de familie, de 
kerkgemeenschap en in de samenleving. Ook dit thema behoort in de uitvaartliturgie aan bod te komen, het 
vervult een belangrijke functie voor de nabestaanden, kan tot troost en bemoediging zijn en ook een 
belangrijke stap zijn in het rouwproces. 
 
4. Uitvaart en muzikale begeleiding 
De Kerk kent een lange historie waarin kerkmuziek een prominente rol speelt. Het is daarom ongewenst om 
in de kerk tijdens een uitvaart profane liederen te zingen en ook het afspelen van nummers van CD’s of 
andere media is hoogst ongebruikelijk. Voor de kerkelijke uitvaart staan zangers en organist garant voor een 
stijlvolle muzikale begeleiding.   

De pastores 
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

Herinnering voor een enkeling 
 

 
  

De kerk is voor veel mensen van groot belang, een anker in het leven: samenkomen om je geloof in God en 
je levenservaringen te delen met elkaar, maar vooral ook bezig zijn om op verschillende manieren ‘om te 
zien naar elkaar’ in goede en slechte tijden.  
Om te blijven bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Via de actie ‘Kerkbalans’ 
vragen we u te investeren in een levende kerk. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan en 
haar belangrijke taken voor de gelovigen en de samenleving blijven uitvoeren.  
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

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.  

 
SAMEN OP WEG 

Paus Franciscus heeft een nieuw initiatief genomen. Hij spoort alle gelovigen aan zich in gebed en gesprek 
af te vragen op welke manier ze hun ‘kerk- en gelovig zijn’ beleven en vorm geven en hoe ze daarin kunnen 
groeien. De paus wil hiermee bereiken dat de Kerk mensen meer nabij is, dat iedereen zich meer thuis gaat 
voelen in de Kerk en zich bewuster gaat inzetten voor zijn christelijke opdracht in de wereld. De paus spreekt 
over ‘synodaliteit’, dat betekent ‘samen op weg zijn.’ Want ‘geloven’ en je vanuit dat geloof  inzetten voor 
kerk en samenleving is niet alleen iets is van de pastoor en een paar enthousiaste vrijwilligers, maar van 
iedereen die gedoopt is.    
  
Over dit ‘samen op weg zijn’ worden binnenkort in onze parochie enkele bijeenkomsten gehouden. We willen 
de leden van de ChristoforusBezoekGroep en van de WijkContactRaad de gelegenheid geven hierover in 
gesprek te gaan. En ook andere parochianen krijgen de gelegenheid hun gevoelens / gedachten / ervaringen 
te laten horen. Dat zal zijn op zondag 3 april na de H. Mis. Daarbij is het niet de bedoeling dat mensen met 
elkaar in discussie gaan maar dat er in alle openheid geluisterd wordt naar elkaar en naar de heilige Geest. 
Om u een indruk te geven over de inhoud van de bijeenkomsten volgen hier enkele vragen die ter tafel zullen 
komen.  
 

• Wat betekent geloven voor u?  

• Wat betekent samen kerk zijn voor u?  

• Wat gaat volgens u goed in de Kerk en wat kan misschien beter? 

• Wat gaat volgens u goed in de parochie en wat kan misschien beter?   

• Wat willen we verbeteren en hoe gaan we dat doen?   
 
En er zijn nog veel andere thema’s / onderwerpen die ons worden aangereikt waarover we misschien later 
in het jaar met elkaar in gesprek zullen gaan. En ook de titel ‘Samen op weg’, nodigt uit tot een gesprek.      

De pastores  
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DE EERSTE FAMILIEZONDAG KOMT ERAAN!  
 
Thema: Op weg naar Pasen 

Van de slavernij naar de vrijheid / van donker naar het licht 
 
We willen jou heel graag, hoe jong of oud je ook bent, welkom heten op de eerste familiezondag vanuit 
dekenaat Schagen. Tijdens een familiezondag is er extra aandacht voor ontmoeting en geloofsvragen voor 
alle leeftijdsgroepen en dus ook voor jou. 
  
Wanneer? 
Zondag 27 maart 
Hoe laat? 
Van 15:30 uur tot 18:30 uur 
Waar? 
De Sint Christoforuskerk in Schagen. 
 
Wat kan je verwachten?  
De 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. Voor de 
kleintjes regelen we opvang zodat iedereen zich thuis kan voelen voelen en zonder zorgen kan deelnemen.  
 
Daarna kan je met jong en oud wat kletsen tijdens een afsluitende maaltijd. Zo mogelijk neem je iets te 
eten mee voor jezelf en voor wie met je meegekomen is. Graag even via e-mail 
(familie.zondagen@gmail.com) doorgeven wat er meegenomen wordt zodat we 
voldoende variatie hebben. 
 
Wil je ook meedenken over het programma of meehelpen op deze feestelijke zondagen dan ben je van 
harte welkom. Laat het ons weten via: familie.zondagen@gmail.com 
 
We zien ernaar uit met jou kennis te maken! Tot 27 maart!  
 
Namens deken Iván Garcia Ferman en pastoor Ignas Tilma, 

Werkgroep Familiezondag  
 

      

De eucharistie vieren we samen met 

jongerenkoor Arrival! 
  

    
      

 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 
 
Gelukkig kunnen we weer zonder beperkingen naar de kerk. Dat betekent dan natuurlijk ook dat de kerk 
regelmatig moet worden schoongemaakt. Dat doen twee groepen vrijwilligers op de 2e dinsdag van de maand, 
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men is dus om de maand aan de beurt (6x per jaar). Ze beginnen om 8.15 uur en zijn ca. 10.30 uur klaar. 
Natuurlijk wordt er ook nog koffie gedronken tussendoor. 
Helaas dunt de groep wat uit. Daarom deze oproep voor nieuwe kerkwerkers (m/v). Ja, ook mannen zijn van 
harte welkom! 
Lijkt het u wat? Meld u dan aan bij het secretariaat van de parochie. Telefoon 0224-212415, bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12 uur. Via de e-mail mag ook: secretariaat@rkkerkschagen.nl. 
 
 
PAROCHIEAGENDA 

 
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 (Samenzang)  
  15.30 uur Dekenale Familiedag voor jong en oud!  

(Zie het artikel hierboven)  
Di. 29 mrt. 20.00 uur  Wijkcontactraad afhalen van de Paaskaarten.  

En we gaan, op verzoek van Paus Franciscus, in gesprek  
over de uitdagingen voor de Kerk in deze tijd, en vooral  
over de uitdagingen waar onze eigen parochie voor staat.   

Vr. 01 apr. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur 

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

    
Zo. 03 apr. 10.00 uur 5e Zondag van de veertigdagentijd  

Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor 
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank  
Na afloop van de viering kunt u in de pastorie, onder het genot 
van een kopje koffie, van gedachte wisselen over het thema 
‘Samen op weg.’ U bent van harte welkom.  

  15.30 uur Orgelconcert, Tjeerd van der Ploeg 
Di. 05 apr. 14.30 uur Kinderbijeenkomst 1ste communie in de pastorie  
Vr. 08 apr. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

     
Za. 09 apr. 19.00 uur Palmpasen  

Zegening van de Palmtakken – Plechtige intrede  
Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor 

Zo. 10 apr. 10.00 uur Palm- en Passiezondag  
Familieviering met Palmpasenoptocht (Samenzang)  

  17.00 uur Vespers van Palmzondag – Mannenschola  
Ma. 11 apr. 19.00 uur Viering van vergeving en Verzoening (Samenzang)  
Di. 12 apr. 08.15 uur Kerkwerken Groep 1 
Do. 14 apr. 19.00 uur Witte Donderdag Viering van de instelling van de  

H. Eucharistie, het sacrament van het priesterschap,  
en het gebod van de naastenliefde - m.m.v. het Dameskoor 

Vr. 15 apr. 15.00 uur 
15.00 uur 

Goede Vrijdag Kruisweg in de kerk 
Kinderkruisweg in de pastorie 

  19.00 uur Gedachtenis van het lijden en sterven van de Heer  
m.m.v. het Gemengd koor.  
(Voor de Kruisverering kunt u een bloem meebrengen) 
   

    
Za. 16 apr. 21.00 uur Heilige Paasnacht – Paaswake 

mailto:secretariaat@rkkerkschagen.nl
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Lichtritus en Paasjubelzang – Liturgie van het Woord – 
Doopliturgie – Eucharistie - m.m.v. het Gregoriaans koor  

Zo. 17 apr. 10.00 uur Paaszondag – Verrijzenis van de Heer 
Plechtige Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor 
Na afloop staat de koffie voor u klaar achter in de kerk   

  16.00 uur Tamilviering 
Ma. 18 apr. 10.00 uur Tweede Paasdag Eucharistieviering (Samenzang)  
  10.00 uur Vormselviering in Tuitjenhorn  
Di. 19 apr. 14.30 uur  Kinderbijeenkomst 1ste communie in de pastorie 
  19.30 uur  Tweede Ouderavond 1ste communie in de pastorie 
Vr.  22 apr. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 24 apr. 10.00 uur 2e Zondag van Pasen Eucharistieviering (Samenzang)  
Di. 26 apr. 15.00 uur Filmmiddag 
Do. 28 apr. 15.00 uur Filmmiddag 
Vr.  29 apr. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
    
Zo. 01 mei 10.00 uur 3e Zondag van Pasen  

Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor 
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank 

  17.00 uur Rozenkransgebed in de kapel op de Keins 
Vr. 06 mei 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 

 

    
Zo. 08 mei 10.00 uur 4e Zondag van Pasen Eucharistieviering (Samenzang)  

Na afloop staat de koffie voor u klaar achter in de kerk  
  16.00 uur Tamilviering 
  17.00 uur Rozenkransgebed in de kapel op de Keins 
Di. 10 mei 08.15 uur Kerkwerken Groep 2 
  14.30 uur  Kinderbijeenkomst 1ste communie in de pastorie 

Broodjes bakken en broodmaaltijd  
Vr. 13 mei 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 15 mei 10.00 uur 5e Zondag van Pasen  

Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor 
  11.30 uur Koordag - Gemengd koor 
  15.30 uur Orgelconcert, Marja van der Ploeg 
  17.00 uur  Rozenkransgebed in de kapel op de Keins   
Di. 17 mei 14.30 uur  Kinderbijeenkomst 1ste communie in de pastorie 
Vr. 20 mei 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 22 mei 10.00 uur 6e Zondag van Pasen Eucharistieviering 

1e H. Communie m.m.v. een Regiokoor 
Na afloop staat de koffie voor u klaar in de pastoriezaal 

  17.00 uur  Rozenkransgebed in de kapel op de Keins  
Do. 26 mei 10.00 uur Hemelvaart van de Heer 

Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor 
Vr. 27 mei 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
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  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 29 mei 10.00 uur 7e Zondag van Pasen Eucharistieviering (Samenzang)  
  17.00 uur  Rozenkransgebed in de kapel op de Keins 
Vr. 03 juni 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 05 juni 10.00 uur Pinksterzondag  

Eucharistieviering m.m.v. van het Gemengd Koor 
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank 

    

 
 
LECTOREN / MISDIENAARS 

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 Ans de Ruijter  
Zo. 03 apr. 10.00 uur Johan Korse Solveg en Lia 
Vr.  08 apr. 09.30 uur Piet Steur  
Za. 09 apr. 19.00 uur Ans de R. en Piet S. Yonas en Yasmina 
Zo. 10 apr.  10.00 uur Dilani A. Anthony en Ashley 
Do. 14 apr. 19.00 uur Janny v/d Zee Saskia en Michael 
Vr.  15 apr. 15.00 uur Chris van Lint Renoshan en Kevin 
  19.00 uur Saskia F. en Piet S. Dishan en Ruchita 
Za. 16 apr. 21.00 uur Kitta Hogervorst Rajihven en Renod 
Zo. 17 apr. 10.00 uur Frans Wildeboer Dennishan en Jeson 
Ma. 18 apr. 10.00 uur Chris van Lint Mauro en Evie 
Vr.  22 apr. 09.30 uur Piet Steur  
Zo. 24 apr. 10.00 uur Johan Korse Solveg en Lia 
Vr.  29 apr. 09.30 uur Ans de Ruijter  
Zo. 01 mei 10.00 uur Dilani A. Yonas en Yasmina 
Vr.  06 mei 09.30 uur Piet Steur  
Zo.  08 mei 10.00 uur Janny v/d Zee Anthony en Ashley 
Vr. 13 mei 09.30 uur Ans de Ruijter  
Zo. 15 mei  10.00 uur Kitta Hogervorst Renoshan en Kevin 
Vr. 20 mei 09.30 uur Piet Steur  
Zo. 22 mei 10.00 uur 1e H. Communie  
Do. 26 mei 10.00 uur Frans Wildeboer Saskia en Michael 
Vr. 27 mei 09.30 uur Saskia Forrester  
Zo. 29 mei 10.00 uur Chris van Lint Dishan en Ruchita 
Vr. 03 juni 09.30 uur Piet Steur  
Zo. 05 juni 10.00 uur Johan Korse Rajihven en Renod 

 
KOSTERS / COLLECTANTEN 

Vr. 25 mrt. 09.30 uur Saskia en Michael Er zijn in deze periode geen collectanten 
Zo. 27 mrt. 10.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr. 01 apr. 09.30 uur Theo Zuurbier  
Zo. 03 apr. 10.00 uur Antoon Vergeer  
Vr.  08 apr. 09.30 uur Solveg Steur  
Za. 09 apr. 19.00 uur Antony Anthonipillai  
Zo. 10 apr.  10.00 uur Antoon Vergeer  
Ma. 11 apr. 19.00 uur Antoon Vergeer  
Do. 14 apr. 19.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr.  15 apr. 15.00 uur Theo Zuurbier  
  19.00 uur Theo Zuurbier  
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Za. 16 apr. 09.00 uur Antoon, Antony, 
Theo 

 

Za. 16 apr. 21.00 uur Antoon en Antony  
Zo. 17 apr. 10.00 uur Saskia en Michael  
  16.00 uur Antony Anthonipillai  
Ma. 18 apr. 10.00 uur Theo Zuurbier  
Vr.  22 apr. 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 24 apr. 10.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr.  29 apr. 09.30 uur Antoon Vergeer  
Zo. 01 mei 10.00 uur Theo Zuurbier  
Vr.  06 mei 09.30 uur Solveg Steur  
Zo.  08 mei 10.00 uur Antoon Vergeer  
  16.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr. 13 mei 09.30 uur Antoon Vergeer  
Zo. 15 mei  10.00 uur Saskia en Michael  
Vr. 20 mei 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 22 mei 10.00 uur Theo Zuurbier  
Do. 26 mei 10.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr. 27 mei 09.30 uur Saskia en Michael  
Zo. 29 mei 10.00 uur Antoon Vergeer  
Vr. 03 juni 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 05 juni 10.00 uur Theo Zuurbier  

 
 
MISINTENTIES 

   
 

 

Vr. 
 

25 mrt. 09.30 uur In gedachten met onze ouders Ans en Henk Vroons, Hans 
Emmerik 

    

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

voor ons gezin, Simon van der Voort, Hans Emmerik 
Vr.  01 apr. 09.30 uur Frank en Robert Zentveldt en zegen over kinderen en 

kleinkinderen, Hans Emmerik 
    

    
Zo. 03 apr. 10.00 uur Ellen de Groot-Dijkman, Jaap Kok en overleden fam. Kok 

en Tesselaar, Annie Burger-van Stein en zegen over haar 
kinderen, kleinkinderen en familie, Hans Emmerik 

Vr. 08 apr. 09.30 uur Hans Emmerik 
    

    
Za. 09 apr. 19.00 uur Hans Emmerik 
Zo. 10 apr. 10.00 uur Loek en Nel van Leuven-Bakker, Wilma Leermakers, To 

Sinnige, Hans Emmerik 
Do. 14 apr. 19.00 uur Intentie nog open 
Vr. 15 apr. 19.00 uur Geen intenties 
    

    
Za. 16 apr. 21.00 uur Wilma Leermakers, Harry Hogervorst 
Zo. 17 apr. 10.00 uur Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin, Zuster 

Lies van der Voort, Cor Schouten, Jan en Afra Rotteveel 
en zegen over het gezin, Wilma Leermakers, Theo Waij 
en zegen over zijn gezin 

Ma. 18 apr. 10.00 uur Intentie nog open 
Vr.  22 apr. 09.30 uur Intentie nog open 
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Zo. 24 apr. 10.00 uur Petra Franken-Kooistra, Petra van Hees-Kroon, Theo Waij 

en zegen over zijn gezin 
Vr. 29 apr. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 01 mei 10.00 uur Intentie nog open 
Vr. 06 mei 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 08 mei 10.00 uur Ellen de Groot-Dijkman, Margriet Koster-Bakker uit 

dankbaarheid voor de liefde voor ons gezin, Nel en Loek 
van Leuven-Bakker, Tiny de Vries-Jongejan, Jan en Leon 
van der Poel en zegen over hun gezinnen, Siem en Bep 
Houtenbos-Peperkamp en zegen over hun gezin 

Vr. 13 mei 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 15 mei 10.00 uur Bep en Leo Kocken-van der Voort, Overleden fam.leden 

Bos en Van Lochem, Harry Hogervorst 
Vr. 20 mei 09.30 uur Levende en overleden familie Komen-Groot 
    

    
Zo. 22 mei 10.00 uur Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin, Bep en 

Leo Kocken-van der Voort, Margriet Koster-Bakker; uit 
dankbaarheid voor de liefde voor ons gezin, Rob Stringer 
en zegen over zijn gezin, Dirk Doodeman en zegen over 
zijn gezin 

Do. 26 mei 10.00 uur Intentie nog open 
Vr. 27 mei 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 29 mei 10.00 uur Petra van Hees-Kroon, Jaap Kok en overl. fam. Kok en 

Tesselaar 
Vr. 03 juni 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 05 juni 10.00 uur Ellen de Groot-Dijkman, Wilma Leermakers, Bep 

Houtenbos-Peperkamp en zegen over haar gezin 
    

 
 
 
KERKVERVOER 

 
1) 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. 
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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 gebruik maken van de vaste, met witte 
lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein! 
 
 
 
DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (53) 
 
Voordat Jakob met zijn grote familie en al zijn bezit het land Kanaän binnentrekt zendt hij boden voor zich uit 
naar Seïr met een boodschap om te polsen hoe het er voorstaat met Esau. In zijn boodschap spreekt hij Esau 
aan met ‘heer’ en zichzelf noemt hij ‘knecht’. Hoe de vredesgroet van Jakob aan zijn broer wordt ontvangen 
lezen we niet. De boden melden bij hun terugkeer dat Esau al op weg is naar hem met vierhonderd man. 
Jakob schrikt en het angstzweet breekt hem uit. Dan verdeelt hij zijn mensen en zijn vee over twee kampen. 
Als Esau op het ene kamp afkomt en daar alles doodt, denkt Jakob, dan kan het andere kamp nog ontkomen.  
 
Nadat hij tot God gebeden heeft om redding uit de hand van Esau, stelt Jakob een vorstelijk geschenk voor 
zijn broer samen: tweehonderd geiten, twintig bokken, tweehonderd ooien, twintig rammen, dertig zogende 
kamelen met hun veulens, veertig koeien, tien stieren, twintig ezelinnen en tien ezelhengsten. Elke kudde stelt 
hij onder het toezicht van een knecht en hij geeft hun de opdracht om voor hem uit te trekken en tussen de 
verschillende kudden een ruime afstand te laten. “Als je mijn broer Esau tegenkomt en hij vraagt bij wie je 
hoort en waar je heen gaat en van wie de dieren zijn, dan moet je zeggen: Ik hoor bij uw dienaar Jakob, en dit 
is een geschenk wat bestemd is voor zijn heer, voor Esau. Jakob zelf komt achter ons aan”. Ook aan de andere 
knechten geeft hij deze opdracht. Op deze manier probeert Jakob Esau mild te stemmen voordat hij hem zelf 
onder ogen durft te komen. Zo gaat het geschenk voor hem uit, maar zelf blijft hij die nacht nog in het 
tentenkamp.  
 
Het is nog nacht als Jakob opstaat en de rivier de Jabbok oversteekt op een doorwaadbare plaats, samen met 
zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier heeft geholpen brengt 
hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf blijft hij in eenzaamheid achter. Plotseling duikt er een 
gestalte op in het donker, iemand grijpt Jakob beet en er ontstaat een worsteling tot het aanbreken van de 
dageraad. Als de gestalte merkt dat hij Jakob niet aankan stoot hij hem bij de worsteling tegen de heup zodat 
die ontwricht raakt. 
 
Daarop zegt de gestalte: “Laat mij gaan want de dageraad is aangebroken”. Maar Jakob antwoordt: “Ik laat u 
niet gaan wanneer u mij niet zegent”. De gestalte vraagt: “Wat is je naam?” Hij antwoordt: “Jakob”. Wie is deze 
gestalte? Een lichtschuwe rivierdemon? Ligt Jakob met zichzelf overhoop en worstelt hij met zijn eigen 
schaduw? Of is die geheimzinnige gestalte een engel? Worstelt Jakob met God? De worsteling begint in het 
donker, de donkere nacht van de ziel. Iedereen is aan de overkant en Jakob is moederziel alleen. Dan breekt 
de dageraad aan, langzamerhand zal het licht over Jakob gaan stralen. “Geef mij uw zegen”, deze woorden 
sprak Jakob eens, heel lang geleden, tegen zijn blinde vader Isaak. “Wie ben je” vroeg deze toen. “Ik ben Esau 
de eerstgeborene” loog Jakob zijn vader voor. Maar Jakob wil zijn heil niet langer meer zoeken in list en 
bedrog: “Ik ben Jakob”. “Voortaan zul je geen Jakob meer heten, maar Israël, ‘strijder Gods’, want je hebt met 
God gestreden en met mensen en je hebt overwonnen”. En terplekke geeft hij hem de zegen. Jakob noemt de 
plaats ‘Pniël’, want zegt hij: “Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en ik ben toch in leven 
gebleven”. Dan trekt hij verder; de zon is over hem opgegaan. Wordt vervolgd…….. 
 

 Monica Wildeboer, Catechiste 
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U I T N O D I G I N G 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
R.K. BEGRAFENISVERENIGING ST. LODEWIJK 

 
 
Datum   : Maandag 25 april 2022 
Locatie  : De Posthoorn Markt 20 te Schagen     
Aanvang  : 20.00 uur 
 
 
 
A G E N D A  
 
 
01.  Opening  
02.  Mededelingen 
03.  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 mei 2021 
04.  Jaarverslag 2021 
05.  Financieel jaarverslag 2021, dit verslag is, op verzoek, verkrijgbaar bij de penningmeester:  
 
       Nico Komen 
 Vliedlaan 1 
 1741 DG  SCHAGEN 
 06-23680108  komen83@ziggo.nl 
 
06.  Verkiezing bestuursleden 2022 
   Aftredend en herkiesbaar: Mevrouw A.C.M. Broers 
                     De heer P.J. van Etten 
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 
06-28298183 
annetbroers@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:komen83@ziggo.nl
mailto:annetbroers@gmail.com


15 

 

 
AKTIE VOOR EEN BETER PLATTELAND 
 
  
 

De kleine boeren in het noordoosten van Brazilië staan voor verschillende 
uitdagingen.  
 
1. Er is een groep die voldoende voedsel produceert, maar die zijn producten 
nauwelijks kan verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag en is hun 
sociaaleconomische positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren, trekken daarom 
naar de stad, om daar van de regen in de drup te belanden. Het is belangrijk om dit 
te voorkomen! 
2. Er zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren onvoldoende voedsel en 
kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder 
moment verdreven kunnen worden. Deze groep leeft van dag tot dag en verbouwt 
alleen enkele snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de loer.  

 
Het plan is om via Vastenactie 60 families uit beide groepen te ondersteunen. Ze ontvangen kassen, bassins 
voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding.   
Kijk, zulke steun daar hebben zij en het hele dorp wat aan!  
 
Zo heeft VASTENAKTIE meer van dergelijke projecten. Wilt u helpen? U vindt 
in deze Hoeksteen weer het bekende vastenzakje, dat kunt u ingevuld (gratis) 
opsturen naar de vastenactie of deponeren in de bekende groene bussen 
achter in de kerk. Daar kunt u ook uw contante bijdrage in doen. U kunt uw 
bijdrage ook leveren via NL21INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den 
Haag. Of gebruik deze QR-code 
 
Dit alles dus onder het motto: WIJ WAT MINDER = ZIJ WAT MEER !! 
 

Werkgroep Missie & Ontwikkeling 
 
 
COLLECTE VOOR OEKRAINE 
 
De speciale deurcollecte voor Oekraïne – via de Vastenactie - op zondag 6 maart heeft opgebracht  € 427.30.  
Alle gevers van harte bedankt namens de vluchtelingen en de mensen in Oekraïne. 
 
 
UITNODIGING VAN ONZE PARTNERGEMEENTE IN DIPPOLDISWALDE  
 
Vanaf 1990 is er regulier contact tussen de RK parochie en Protestantse Gemeente in Schagen met de 
Evangelisch Lutherse kerk in Dippoldiswalde, kortweg Dipps genoemd, bij Dreesden. De eerste contacten zijn 
nog van voor de Wende (val van de Berlijnse muur). In de eerste jaren kwamen we elk jaar gedurende het 
weekend van Hemelvaart bij elkaar. Het ene jaar kregen wij gasten uit Dipps, het jaar erna waren wij te gast 
in Dipps. De laatste jaren is er om het jaar contact. Het laatste bezoek van mensen uit Dipps was in 2018.  
We hebben in al die jaren veel ondernomen en erg veel opgestoken van de verschillende kerken. Veel 
gesprekken, vooral in de beginjaren gingen over de oorlog en de trauma’s aan beide kanten. Deze gesprekken 
hebben zeker bijgedragen aan een beter begrip voor elkaar. Dat we hierbij ook steeds bij elkaar een kerkdienst 
meemaakten heeft aan onze ontmoetingen een verdieping gegeven en een beter verstaan van elkaars 
godsdienst.  
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Naast de ernst is er steeds ruimte geweest voor plezier en het leren kennen van de omgeving, geologisch en 
cultuurhistorisch. Uit de ontmoetingen zijn vriendschappen voor het leven ontstaan met o.a. de gastgezinnen. 
 
We zouden in 2020 naar Dipps gaan maar dat is vanwege corona uitgesteld. Nu lijkt het erop dat we wat 
corona betreft wel zouden kunnen gaan. We zijn daartoe uitgenodigd om in het komend Hemelvaart weekend 
van 26 mei naar Dipps te komen. We hopen en bidden dat de oorlog in Oekraïne dit niet onmogelijk zal maken. 
 
Het zou mooi zijn als er dit jaar ook weer wat jonge gemeenteleden zouden meegaan. Het verleden is 
inmiddels genoegzaam besproken. Buitengewoon interessant is het om nu met elkaar en zeker met een 
nieuwe generatie de huidige problematiek met bijv. de vele vluchtelingen en nieuw extremisme te bespreken.  
 
Ik hoop dat we dit jaar met een breed samengestelde afvaardiging naar Dipps kunnen afreizen. Tot nu toe 
gingen we er altijd samen met de auto heen. Dit jaar willen we voor de mensen voor wie de reis per auto te 
lang is (ca 800 km) met een groep per trein gaan.   
 
Als je overweegt dit jaar mee te gaan meld je dan bij ondergetekende. Ook voor verdere informatie ben ik 
beschikbaar. 
 
 

 Jan Prij  0621202463 of j.prij@quicknet.nl 
 
 
 
Herstart ACTIVITEITEN Grote Kerk Schagen 
 
De taakgroep ‘leren en doen’ van de Grote Kerk Schagen is weer van start gegaan. 
Na een lange periode van gedwongen rust kunnen we er weer volop tegenaan.  
Er staat een groot aantal activiteiten op stapel en we hopen dat er voor ieder iets bijzit. 
Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk; wel staan er schalen waar u een bijdrage in kunt doen. We beginnen 
met een film. 
 
Film The Way 
Op dinsdag 29 maart a.s. wordt de film The Way vertoond in de Hans Leijdekkerszaal van de Grote Kerk op 
de Markt in Schagen. 
 
Daniel is de zoon van de Amerikaanse dokter Tom. Hij is een fervente wandelaar en legt de pelgrimsroute 
naar Santiago de Compostella af. Tijdens de tocht wordt Daniel echter het slachtoffer van een storm en komt 
hij om het leven. Tom heeft nooit begrepen waarom zijn zoon die tocht wou afleggen. Op zoek naar antwoorden 
en het lichaam van zijn zoon trekt Tom naar Saint-Jean-Pied-de-Port, waar hij begint aan dezelfde 
pelgrimsroute. Onderweg wordt hij onderworpen aan de gevaren van een lange wandeltocht, maar ontmoet 
hij ook enkele lotgenoten. 
 
De film wordt twee keer gedraaid. ’s Middags om 14.00 uur en ’s avonds om 19.30 uur. Herkenning voor wie 
de Camino heeft gelopen en mogelijk inspiratie voor mensen die deze tocht ooit willen ondernemen. De 
toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang. Na afloop van de film is een korte nabespreking. 
 
God opnieuw verbeeld 
Op zondag 3 april a.s. zal Wessel Stoker, emeritus-hoogleraar aan de VU, ons op meeslepende wijze 
meenemen in de religieuze symboliek in de moderne kunst. Vincent van Gogh, Graham Sutherland, Marlene 
Dumas, Marc Smulders en anderen verbeelden God en Christus met een nieuwe beeldtaal.  
Vanaf 14.30 uur bent u welkom in de Grote Kerk op de Markt in Schagen. Aanvang 15.00 uur. De toegang is 
gratis, er is een collecte bij de uitgang. 
 
Taizéliederen 
Paul Sanders, bekend van het Gemengd Koor van de St. Christoforuskerk, zal vermoedelijk in september in 
de Grote Kerk op de Markt een zangmiddag verzorgen met liederen afkomstig uit de gemeenschap van Taizé. 
Datum en tijd worden nog nader bekend gemaakt. 
 

mailto:j.prij@quicknet.nl
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‘De snelheid van stilte’  
Binnenkort brengen Ned McGowan (fluitist en componist) en Guy Livingston (pianist en radiomaker) in de 
Grote Kerk op de Markt hun artistieke interesses samen in een innovatieve, interactieve voorstelling die 
livemuziek combineert met een dia- en filmvoorstelling, lezing en interactie met het publiek. Zij spreken 
uitstekend Nederlands. Aanvankelijk was dit programma van Ned en Guy - Amerikaanse beroepsmusici - 
bedoeld voor de Coronatijd.  
 
Dauwtrappen 
Op donderdag 26 mei gaan we weer dauwtrappen in het Zwanenwater in Callantsoog.  
 
Dit zijn de plannen voor de komende tijd. Let op de publiciteit in de kerkbladen of op de website van de 
pgSchagen. 
 

 Rik Laernoes 06 29220184 
 

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. 
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KLEURPLAAT 
 

 
 
 
JE MOND HOUDEN 
 
Petrus was een van de beste vrienden van Jezus. Wat was hij bang toen Jezus gevangen 
genomen was. Straks zouden ze hem misschien ook nog pakken. Daarom was hij gevlucht, maar dat zat 
hem niet lekker. Hij kon Jezus toch niet in de steek laten? Jezus was immers wel zijn vriend… en meer dan 
dat. Petrus was teruggekomen. Hij zat bij een vuurtje bij het huis waar ze Jezus aan het mishandelen waren. 
Hij deed net of hij een van de bewakers was. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe dat zei: “Jij hoorde 
toch ook bij die Jezus uit Galilea?” 
Wat moest Petrus antwoorden? Jezus was alles voor hem. Doen alsof dat niet zo was, zou verraad zijn. 
Verraad aan Jezus natuurlijk. Mooie vriend zou hij zijn als hij Jezus liet vallen. Maar ook verraad aan 
zichzelf. Hij zou zich anders voordoen dan hij was. Ook Jezus uitlachen en stoer doen terwijl zijn Heer in 
elkaar wordt geslagen. Hij zou zich doodschamen. Maar wat had hij te kiezen? Als hij dat dienstmeisje zou 
antwoorden: “Ja, inderdaad, ik hoor bij die Jezus”, dan zouden ze hem ook te pakken nemen. 
Petrus hield zijn mond. Liever levend laf dan dapper dood…..? 
 
AAN TAFEL! 
 
Het mag weer: 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 24 april 2022 weer een gezellige 'Aan tafel!'- middag 
gehouden, aanvang 15.45 uur, einde 18.00 uur. De kerk is open vanaf 15.20 uur 
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom. Opgave graag vóór woensdag 20 april bij: 
Truus Folkertsma 0224-298403 of Ineke Draijer 0224-296794. 
  
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 nummer 0224-272888. 
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NIEUWTJES 
 
BEDANKT VOOR DIE BLOEMEN 
De levering van de Nederlandse paasbloemen aan het Vaticaan gaat toch door. Dit werd gemeld door het 
bestuur van de Friezenkerk. Volgens rector Antoine Bodar juicht het  Vaticaan de doorstart toe. Aan de traditie 
dreigde een eind te komen toen hoofdarrangeur  Paul Deckers onlangs aan gaf te stoppen omdat teveel 
sponsoren van het project waren afgehaakt. 
 
THE PASSION 2022 
De vijf hoofdrolspelers in het passieverhaal zijn: Soy Kroon (Jezus), Noortje Herlaar (Maria), 
Dennis Weening (Judas), Thomas Cammaert (Petrus) en Sabri  Saad El Hamus (Pilatus). 
The Passion komt dit jaar vanuit Doetinchem en wordt op Witte Donderdag 14 april uitgezonden op NPO 1 
om 20.30 uur. 
 
OMARM WAT OP JE PAD KOMT 
Thomas Quartier is een missionaire monnik die niet kan leven zonder zijn stabiliteit met de broeders in Leuven. 
Maar altijd wil hij die genade delen met de zoekende mensen van deze tijd. Hij neemt ze graag mee in de 
waarden van het kloosterleven. Regelmaat, deemoed, stilte, eeuwigheid en contemplatie als een spiegel en 
een richtingwijzer naar een nieuw  verlangen. Want met het verlangen naar God kun je omarmen wat op je 
pad komt. Hij beschrijft het in zijn eerste boek als theoloog des vaderlands: “Blijven. Omarm wat op je pad 
komt”. ISBN 9789493279001 € 19,90 www.adveniat.nl  
 
WE GAAN NAAR LOURDES 
Van dinsdag 3 tot en met zondag 8 mei gaat onze bisschop mgr. Jan Hendriks met diverse pelgrimsgroepen 
naar Lourdes. Het betreft een vliegreis. Op het programma staan onder meer een dagelijkse eucharistieviering, 
boeteviering, overweging van de kruisweg. Op 4 mei, Dodenherdenking, deelname aan de lichtprocessie. 
Pelgrims die extra medische zorg nodig hebben zijn van harte uitgenodigd. Zorgvrijwilligers verzorgen hun 
begeleiding. Kijk voor alle informatie op: info@huisvoordepelgrim.nl of op www.huisvoordepelgrim.nl Bellen 
kan ook naar Bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim: 043 3215715. 
 
STRIP-NIEUWS 
In de stripboekenwereld is een nieuwe serie verschenen: Een paus in de geschiedenis. 
Inmiddels zijn er al strips verschenen over de pausen Petrus, Leo de Grote, Alexander VI en Johannes Paulus 
II. In 2022 worden verwacht: Clemens V, Pius VII en Pius XII. De strips  vertellen op een bijzondere wijze het 
verhaal van iedere paus. Niet alleen in stripvorm maar ook voorzien van historische informatie. Te bestellen 
bij uitgeverij deadalus.be. Prijs per strip € 9,25. 
 
BIJNA HEILIG 
Op 15 mei zal paus Franciscus Titus Brandsma heilig verklaren. Geboren in Friesland was de pater karmeliet 
hoogleraar en rector aan de Katholieke Universiteit Radboud. Hij verzette zich tegen de nazidictatuur. Als 
geestelijk leidsman van katholieke kranten riep hij op terughoudend om te gaan met nazi- en NSB-propaganda. 
Dit betekende zijn doodvonnis. Hij werd gearresteerd en gevangen gezet in Scheveningen. Na intensieve 
verhoren werd hij overgebracht naar Kamp Amersfoort. Via Kleef kwam hij terecht in concentratiekamp 
Dachau. Daar overleed hij op 26 juli 1942 na het toedienen van een injectie. Zeven wetenschappers belichten 
in een prachtig boek ieder een aspect uit het leven van Titus. Een boek om hem alvast beter te leren kennen, 
want we gaan de komende tijd nog veel over de heilige Titus horen. “Titus Brandsma. Van held tot heilige” is 
een uitgave van www.adveniat.nl en kost € 19,95. ISBN 9789464027549. De abdij van Egmond heeft al een 
speciale hoek voor hem ingericht. Het bisdom bereidt al meerdaagse bedevaarten voor om aan de 
plechtigheden bij de Sint Pieter deel te nemen. Met Titus Brandsma worden nog negen andere personen heilig 
verklaard. Zij zullen daarna officieel opgenomen worden in de zogenoemde heiligenkalender. 
 
GELOOF OP RADIO EN TV 
Iedere zondagmorgen wordt om 10.00 uur op NPO 2 de eucharistieviering uitgezonden met gebarentaal 
voor doven en slechthorenden. Daaraan vooraf is het Geloofsgesprek om 9.45 uur. Hierin gaat Leo Fijen in 
gesprek met pastores en parochianen over geloof en leven.  
Zondagmiddag om 17.45 wordt op NPO 2 het programma Kruispunt uitgezonden waarin prominente 
Nederlanders van een andere kant worden belicht. Een aantal keren per jaar brengt Kruispunt ook de 

http://www.adveniat.nl/
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
http://www.huisvoordepelgrim.nl/
http://www.adveniat.nl/
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kloosterserie. Op zaterdagmiddag om 16.25 op NPO 2 gaat Roderick Vonhögen in ‘Roderick zoekt licht’ op 
zoek naar hoopvolle verhalen en tradities die verbinden. Iedere zondagmorgen om 9.00 uur is op Radio 4 
het programma “Tussen hemel en aarde” met religieuze muziek te beluisteren.  
 
LEO VROMAN 
Kom vanavond met verhalen 
hoe de oorlog is verdwenen. 
En herhaal ze honderd malen, 
alle malen zal ik wenen…… 
 

 Marijke van Asselt 
 


