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Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie 
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OOK VOOR JOU 
 
Op de grens  
van licht en duister, 
tussen zorgen en verdriet 
kwam Hij  
zonder glans en luister, 
met een ster 
in het verschiet. 
Troost en liefde 
van de Vader  
kwamen tot ons 
in een Kind. 
En geen mens  
staat ons meer nader, 
dan de Zoon  
door God bemind. 
Steeds weer tussen 
licht en duister, 
horen mensen 
groot en klein 
door de wind 
een zacht geluister: 
Ook voor jou zal Ik er zijn! 

 
BESTE PAROCHIANEN, 
 
Wij zijn alweer in de maand december, de tijd gaat heel snel. Het jaar dat wij achter de rug 
hebben is ongetwijfeld niet gemakkelijk geweest. Dat geldt ook zeker voor het jaar daarvoor. 
Ik denk dat velen van ons door de corona-pandemie iets meemaken dat zij vroeger nooit 
hebben meegemaakt. Wij hebben in deze tijd dingen ervaren en wij ervaren ze nog steeds die 
misschien onze innerlijke vrede wegnemen en die ons bezorgd maken. Velen van ons zijn 
zeker bang geweest om ziek te worden en maakten zich ook zorgen over familie en vrienden. 
Wij hebben ook heel veel mooie dingen moeten missen. Het kan zijn, dat velen in dit jaar dat 
ten einde loopt, zich heel eenzaam voel(d)en. De eenzaamheid is een heel pijnlijke ervaring, 
niemand van ons wil volstrekt alleen zijn. Wij zijn door God geschapen om  samen met anderen 
te leven en alleen zo kunnen wij ons gelukkig voelen.  
Helaas is de corona-crisis nog niet afgelopen. Natuurlijk hopen wij, dat alles weer tot de 
normaliteit terugkeert, maar wij weten niet wanneer. Toch moeten wij de hoop nooit opgeven. 
In december vieren wij een van de mooiste en belangrijkste feesten – dit is Kerstmis. Wij vieren 
de geboorte van Jezus Christus, Zoon van God. De geboorte van Jezus Christus, dus de 
gebeurtenis, dat God mens is geworden is voor ons allen het bewijs, dat God voor ons zorgt 
en heel ons leven met ons meeleeft. Met andere woorden Kerstmis is het bewijs, dat God ons 
allen liefheeft. In de bijbel lezen wij bij de  profeet Jesaja: ‘Het volk dat in het donker wandelt 
ziet een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in het land van duisternis; Gij hebt hun 
blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot.’ Deze woorden worden vaak in de vieringen in 
de kerk rond Kerstmis voorgelezen. Soms zijn wij dit volk dat in het donker loopt, soms hebben 
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wij geen hoop, geen blijdschap, wij maken ons zorgen over vele dingen. Op Kerstmis wil Jezus 
Christus opnieuw voor ons geboren worden en alles verlichten wat donker is. Hij wil ons zo de 
ware Vreugde schenken, ondanks alle moeilijkheden die wij meemaken.  
 
Ik wens u alvast van harte een Zalig Kerstmis toe. 
 

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 herfst kent kleurrijke en soms grijze dagen. De gloed van kleur en licht houdt ons warm. 
Coronamaatregelen zijn aangescherpt waarbij gekeken wordt in verantwoorde mogelijkheden. 
De restauratie van de toren en het kruis is voltooid. Dat geeft onze kerk weer haar mooie 
aanblik en inspiratie op weg naar de Kerst.  
  
Het kerkplein is weer begaanbaar en nodigt uit om de kerk binnen te treden. Zo blijkt ook de 
natuurlijke omgeving van de Keinskapel en natuurlijk de kapel zelf steeds weer uitnodigend 
voor iedereen om deze te bezoeken. Ontmoeting met Maria en ontmoeting met elkaar zorgt 
voor bijzondere verhalen. 
 
Bouw en investering in onze toekomst vraagt zijn prijs. Naast de bijdrage vanuit de kerkbalans 
en subsidieverleners is ons streven een aantal originele leien te verkopen. Origineel omdat ze 
van de kerktoren af komen en omdat Hans van Kampen deze voorzien heeft van afbeeldingen 
met Maria en Christoforus of voorzien van een klokwerk. De leien met afbeelding worden 
verkocht vanaf € 15 en de leien met klok vanaf € 25. Tijdens de Open Dag van de kerk op 20 
november zijn ze te koop aangeboden. En natuurlijk kunt u 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 en12.00 uur langskomen in de 
pastorie om direct één of enkele leien te kopen, zolang op voorraad of anders bestellen. 
 
Alle werkgroepen pakken inventief door met waar ze voor staan: van het samenstellen en 
straks langsbrengen van de Kerstkaart door de WCR-leden (Wijk Contact raad) tot de CBG 
(Christoforus Bezoek Groep) die o.a. een Kerstattentie langsbrengt bij alle 80 plussers. Zo ook 
de MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) die o.a. een warm contact met pater Toon onderhoudt 
en de werkgroep die het onderhoud van de begraafplaats met urnenveld verzorgt. Firma 
Schouten denkt en doet mee in ideeën rondom de inrichting van de pastorietuin waarbij wordt 
afgestemd met de Vereniging van Eigenaren van het nieuwe appartementencomplex. 
 
Het is mooi om te zien hoe een enthousiaste werkgroep bezig is met verkenning rondom de 
mogelijkheden van ‘live streaming’ apparatuur in een goede prijs / kwaliteit verhouding. Dat 
élan is nodig omdat deze investering ertoe moet leiden dat de vieringen die in de kerk worden 
gehouden ook thuis op een sfeervolle manier kunnen worden gevolgd.  
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Met trots kan aangegeven worden dat de Facebook pagina’s van de Mariakapel in de kerk en 
de Keinskapel, aan de weg timmeren. En wat te zeggen van de YouTube pagina van de R.K. 
Sint Christoforusparochie Schagen e.o.; u vindt deze op de website van de kerk: 
www.rkkerkschagen.nl Er komen meer Playlisten (hoofdstukken) en naast foto’s van de kerk, 
de Mariakapel en Mariakapel de Keins, staan er nu filmpjes op over Heiligen en hun verhaal 
en Ontmoetingen in de pastorie, met plannen voor meer. 
 
De penningmeester kan aangeven dat het bedrag van de kerkbalans 2021 op dit moment € 
48.438 bedraagt. Fijn dat hiermee de financiering van gedane investeringen gedeeltelijk 
betaald kunnen worden.  
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 
staat het gezamenlijk bezoek in Haarlem met de bisschop en enkele stafleden gepland. We 
streven naar meer samenwerking en open communicatie. We nemen u stap voor stap mee in 
dit proces. 
 
Namens het parochiebestuur wensen we u een gloedvolle decembermaand toe met mooie 
lichtpuntjes. 

 
Kardinaalsmuts  
 
Op 17 
november 
stond de 
tijd even 
stil toen 
ons het 

bericht 
bereikte 

dat Nico Kuin is overleden  Nico is niet weg te denken uit 
de Christoforus parochie. Als betrokken secretaris van het 
parochiebestuur had hij binnen een week en vaak al de 
volgende dag de notulen klaar. Met elan onderhield hij het 
stukje natuur rondom de Mariakapel op de Keins. 
Oecumenisch werk lag hem aan het hart en net zoals voor 
de Raad van Kerken, had hij ook aandacht voor 

vluchtelingen in de regio. Nederlandse 
nuchterheid en Duitse Pünktlichkeit 

waren hem eigen. Lieve Nico, je was in jouw bescheidenheid een groots mens en oh zo trots 
op Netty, kinderen en kleinkinderen. Je was open in jouw levenservaring en voor menigeen 
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een luisterend oor. Een diepe buiging voor jou en dat we jouw gedachtegoed mogen 
meenemen in onze bijdrage aan de parochie. 

 
Het Parochiebestuur 

 
 

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.  

 
EEN ADVENTSGEDACHTE VOOR IEDERE DAG 
 
Een met ons bevriende diaken heeft korte meditatieteksten gemaakt voor de vier 
Adventsweken. Hij  wilde ze met alle liefde met ons delen, daar maken wij dankbaar gebruik 
van. De meditaties voor week 1 en 2 zijn in de kerk na de Mis uitgereikt. Hier volgen de 
meditaties voor week 3 en 4. 

 
VOLG DE HEER - ADVENT 2021 WEEK 3 

 

 
 
Zondag 12 december Lucas 3:10-18  

Johannes de Doper zei: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand…… 

Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur.’  
 
Denk eens na. Wie is de Heilige Geest voor jou?  
Of liever, sta jij wel eens in vuur en vlam door God.  
Merk jij dat God in je leven is. Hoe dan?  
Overdenk deze vraag eens, of praat er vandaag met iemand over.  
 
Maandag 13 december Jesaja 64:3-7 
Heer, U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt.  
 
Wat is rechtvaardig? Of is dat moeilijk te zeggen?  
Ja, misschien vind je dat je zelf soms onrechtvaardig wordt behandeld.  
Maar belangrijker is vandaag de vraag: Wanneer ben jij rechtvaardig?  
Of wanneer behandel jij anderen onrechtvaardig?   
Of doe je dat nooit?  
Juist in deze tijd mag je wat meer over je zelf nadenken.  
Niet schrikken hoor.  
 
Dinsdag 14 december Psalm 36 
Bij U, God, is de bron van het leven. Door uw licht zien wij licht. 
  
Wat prachtig als je dat mag ervaren: God is de bron van jouw leven.  
Hij staat aan het begin. Hij voedt jou steeds.  
Als het duister is in je, door zorgen en verdriet,  
mag je die altijd in gebed bij God neerleggen.  
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Alles zal helder worden in zijn Licht.  
Praat er eens over met een pastor van jouw kerk of van een kerk.  
 
Woensdag 15 december Jesaja 57:14-19  

‘Vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij,’ zegt de Heer. ‘Ik zal genezing brengen.’  
 
In de Eucharistieviering worden wij opgeroepen om elkaar de vrede te wensen.  
Deze vrede begint met tevreden zijn.  
Tevreden zijn met wat je hebt. Met wie je bent.  
Die vrede geeft een diepe rust.  
Nee, niet willen zijn als die ander. Maar je zelf zijn. Dat is de eerste vrede. 
 
Donderdag 16 december Galaten 5:16-26  

Paulus schreef: ‘Wanneer de Geest ons leven leidt,  

laten wij dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.’  
 
Heb ik dan geen vrije wil? Leidt de Geest mij?  
Ho, wacht even.  
Je hebt EN een vrije wil EN de H. Geest leidt jou.  
Diep in je hart weet je wat de vruchten van de H. Geest zijn. 
Het gaat om: Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,  
goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  
Herken je deze vruchten? Ja?  
Dan heb jij gekozen om je door Gods Geest te laten leiden.  
 
Vrijdag 17 december Kolossenzen 1:9-14 
God heeft ons gered uit de macht van de duisternis.  
 
Weet je ze nog? De vruchten van de Geest? Ze lijken misschien saai.  
Allerlei lustgevoelens zijn toch veel aantrekkelijker?  
Ja, maar schijn bedriegt. Het is klatergoud. Nep.  
Dank vandaag God dat je meer en meer mag groeien als mens naar zijn beeld.  
En, wat zal je stralen en genieten.  
 
Zaterdag 18 december Jesaja 50:10  
Laat degene die rondwaart in de duisternis, zonder een straal van licht,  
vertrouwen op de Naam van de Heer. 
  

Weet je wat de Naam van de Heer is? Zijn Naam is JHWH.  
En dat betekent: IK ZAL ER ZIJN.  
Op die Naam mag je altijd vertrouwen.  
Christenen mogen die naam dragen.  
Zullen wij die Naam waarmaken?  
De dagen zijn kort en donker. Kom op!!!!  
Wees creatief en wees een licht voor mensen,  
door Zijn NAAM: WEES ER. 
 

HOOP DOET LEVEN - ADVENT 2021 WEEK 4 
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Zondag 19 december Mattheus 1:18-24  
De engel zei: ‘Jozef, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen.  

Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest.’  
 
Jozef zit vol schaamte en is gekwetst.  
Niets menselijks is ons vreemd.  
Kwetsuren lopen we allemaal in het leven op.  
Jozef wordt opgeroepen om niet bevreesd te zijn.  
Dat is niet eenvoudig.  
Daarom mogen wij ook tot de Heilige Geest bidden.  
Jezus noemt de Heilige Geest later: ‘De trooster en Helper.’  
Zo vlak voor Kerstmis: Leg je gekwetstheid in gebed neer bij God. 

  
Maandag 20 december Psalm 29 
Erken de HEER, de majesteit van zijn Naam.  

 
Weet je nog wat de Naam van de Heer is?  
Dat is JHWH en zijn Naam betekent: Ik zal er zijn!  
Die belofte geldt voor altijd.  
Ga eens rustig zitten en vraag je af:  
Wanneer heb ik Zijn Naam mogen ervaren?  

 
Dinsdag 21 december Psalm 101 
Ik wil nadenken over de volmaakte weg. Wanneer zult U bij mij komen? 

  
De volmaakte weg is de weg van de Waarheid.  
‘Wat is waarheid’, vroeg Pilatus ooit aan Jezus.  
Jezus is de Waarheid.  
Lees zijn woorden en sluit ze in je hart. 

  
Woensdag 22 december Lucas 1:46-56  
Maria zei: ‘Mijn hart prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn Redder.’ 
  
In deze donkere tijden mogen wij kijken naar Maria.  
Hoe zij in haar donkere tijden, God prees en loofde.  
Of onze dagen zegenrijk zijn of vertroebeld,  
ons hart mag juichen om God. Waarom?  
Bedenk zelf eens een voorbeeld.  

 
Donderdag 23 december Jesaja 51:1-11 
De Heer sprak:’ Wees niet bang voor de hoon van mensen, stoor je niet aan hun spot.’ 

  
Met het Kerstfeest vieren wij de geboorte van Christus.  
Toch hebben veel mensen daar niets meer mee.  
Wees getuige van je geloof.  
Laat anderen weten wat je viert.  
Vertel het met liefde. 

  
Vrijdag 24 december Lucas 2:1-14  
De engel sprak: ‘Heden is u een redder geboren: Christus de Heer.’  
 
De herders in het veld mochten als eersten dit Goede Nieuws horen!  
Maar zij zijn niet de laatsten. Ook wij horen dit Goede Nieuws.  
Christus is geboren.  
Hij heeft onder ons geleefd.  
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Hij heeft geleden, is gestorven en verrezen.  
Maar nu….. 
Hij wil weer in u geboren worden. Iedere dag opnieuw.  
Mag uw leven de plaats zijn waar Christus binnenkomt.  
Het zal uw leven in het Licht zetten. ZALIG KERSTFEEST 
 
DE O – ANTIFONEN  
 
Heel bijzonder in de advent zijn de O-antifonen die in het kerkelijk avondgebed voor en na het 
Magnificat / de lofzang van Maria, vanaf 17 t/m 23 december gebeden / gezongen worden. De 
naam O-antifoon verwijst naar de aanroep 'O' waarmee ze alle zeven beginnen. Elke O-
antifoon is gebaseerd op een van de titels voor de Messias in het Oude Testament: Sapientia 
– Wijsheid, Adonaï – Heer, Radix Jesse - Wortel van Jesse, Clavis David - Sleutel van David, 
Oriëns - Dageraad, Rex Gentium - Koning der volkeren, en Emmanuël - God met ons. 
Wanneer we deze Oud Testamentische namen voor de Messias in omgekeerde volgorde 
lezen dan vormen de beginletters (vet gedrukt) samen de twee woorden 'Ero cras', dat 
betekent: 'Morgen zal ik er zijn'. Op 23 december verschijnen dus de woorden: ‘Morgen (op 
Kerstavond) zal Ik er zijn.’  
 
De verschillende titels van de Messias die we overwegen willen aantonen dat Jezus de lang 
verwachte Messias is. Ze geven ook aan wat Hij in ons leven kan doen. Zo vraagt de eerste 
O-antifoon aan Jezus: ‘Kom nu en wijs ons uw wegen.’ In de tweede antifoon wordt Hem 
gevraagd:  ’Kom nu en bevrijd ons met sterke hand.’ We vragen Jezus dus niet alleen om te 
komen, maar ook om ons in het leven te begeleiden. Ik hoop dat het overwegen van de O-
antifonen u zal helpen bij uw voorbereiding op Kerstmis en Gods komst in uw eigen hart. U 
kunt de gregoriaanse antifonen beluisteren op YouTube: https://youtu.be/8ngcQDQfhlA. Dit is 
de link naar de eerste antifoon: ‘O, Sapientia.’ Als u de link aanklikt ziet u in de kolom aan de 
rechterkant ook de andere antifonen. 
 
17 december Jesaja 11,2-3 
O, Wijsheid (Sapientia), voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste - Gij omspant de 
wereld van het ene einde tot het andere. Gij doordringt alle dingen met mildheid en kracht. 
Kom nu en wijs ons de wegen van wijsheid en inzicht.  
‘O, Wijsheid’, zo benoemt het O.T. Christus, Hem roepen we hier dus aan – Gij komt uit de 
mond van God: Christus wordt in het O.T. en door de evangelist Johannes ‘het Woord’ 
genoemd - Gij omspant de hele wereld: Uw wijsheid is oneindig – Gij doordringt alles met 
mildheid en kracht: alles spreekt van uw goedheid – ‘Kom nu’, zoals eens bij uw geboorte, in 
ons hart en doe ons groeien in wijsheid en inzicht, sta ons bij met uw geest.  
 
18 december Exodus 3,1-8; Exodus 20,1-20; Deuteronomium 26,5-9 
O, HEER (Adonai), Leider van Israëls huis; Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandende 
braambos en hebt hem de Wet gegeven op de Sinaï. Kom nu en bevrijd ons met sterke hand. 
O HEER = ADONAI, deze titel gebruiken de Joden in het O.T. op alle plaatsen waar de naam 
van God staat, want de Naam van God spreken zij uit eerbied niet uit - De antifoon verwijst 
naar het Boek Exodus, naar Mozes, aan wie God verscheen in het brandende braambos, en 
aan wie God zich openbaarde als degene die zich over het volk Israël ontfermt door het te 
verlossen uit de slavernij en als de wetgever op de berg Sinaï - De komende Messias wordt 
aangeroepen als God zelf - We vragen Hem om te komen om ons te verlossen, zoals God het 
volk Israël heeft verlost uit de slavernij.  
 
19 december Jesaja 11,1-4; Jesaja 45,23; Jesaja 52,13; Lucas 1,32-33 
O Wortel van Jesse (Radix Jesse), Gij zijt het teken waarop de volken hebben gewacht. Voor 
U zullen koningen verstommen, de volken zullen tot U smeken. Kom nu en bevrijd ons, wacht 
niet langer meer. 
O Wortel van Jesse - De antifonen van de vorige twee dagen over ‘Wijsheid’ en ‘Heer’ gingen 
over de goddelijke natuur van Jezus. Deze antifoon ‘Wortel van Jesse’ neemt een andere 
wending hier gaat het om zijn menselijke natuur. Jezus daalt niet alleen van boven neer, Hij 
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komt als mens op aarde, onze menselijke natuur neemt Hij ten volle aan en daarmee laat Hij 
zien dat Hij alle beloften vervult die aan David zijn gedaan - In Jesaja 11,1 staat: ‘Een twijg 
ontspruit aan de stronk van Isaï’ (dit is een andere naam voor Jesse), Isaï is de vader van 
David - De volken zoeken hem op: de koningen zullen hun mond sluiten bij Hem tot wie de 
volken bidden. Dit lijkt een profetie over het bezoek van de koningen die hun mond sluiten als 
ze bij de Heer komen, ze knielen voor Hem neer - Ja, Jezus is werkelijk de twijg die afstamt 
van Isaï - Hij is degene tot wie we zeggen: ‘kom om ons te verlossen en wacht niet langer.’  
 
20 december Jesaja 22,22; Jesaja 42,6-7; Lucas 4,17-19 
O Sleutel van David (Clavis David), en scepter van Israëls huis; wat Gij opent zal niemand 
meer sluiten, wat Gij sluit, zal niemand meer openen. Kom nu en bevrijd ons uit de kerker, uit 
de duisternis en de schaduw van de dood. 
Het begint weer met een aanroep van Christus met ‘O’, ‘O Sleutel van David’. Net als gisteren 
gaat het hier ook om de menselijke natuur van Jezus als afstammeling van David – ‘Sleutel 
Davids’, die opent wat niemand kan sluiten en sluit wat niemand kan openen - Wat zou Hij 
voor mij kunnen openen…….en wat kan Hij voor mij sluiten….? In Jesaja 42 lezen we: de 
Gezalfde (= Messias) die de blinden de ogen ontsluit, en gevangenen uit de kerker bevrijdt.  
Hij zet voor mij een deur open bij zijn  geboorte. Stap ik die deur binnen of ga ik eraan voorbij? 
 
21 december Maleachi 3,20;Jesaja 9,1; Psalm 107,14 
O Dageraad (Oriëns), afglans van het eeuwig licht en Zon van gerechtigheid. Kom nu en 
verlicht hen die in duisternis leven, die gezeten zijn in de schaduw van de dood. 
O, Dageraad, ook wel vertaald als Morgenster, verwijst naar de goddelijke natuur van Jezus. 
Het licht, bij God vandaan, kwam in de duisternis, over dat licht gaat het hier - We denken aan 
de kerstnacht: ‘Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een helder licht’ - Zo zag het Joodse 
volk het: ze waren wel bevrijd uit Egypte maar het volledige Licht hadden ze nog niet ontdekt; 
daarom ook zei Johannes de Doper dat hij moest getuigen van het Licht - En dan breekt voor 
christenen de dageraad aan bij de Komst van Christus - Zijn Komst smeken we hier af - Licht 
als de dageraad, wat is dat anders dan Christus die ons verlossing brengt - Die ster in de 
kerstnacht is niet meer dan een kleine verwijzing naar het Kind in de kribbe die zelf de drager 
van het Licht is - En we vragen aan Hem: ‘Kom, kom, en verlicht hen die in het duister zijn en 
de schaduw des doods’ - Bij Jezus’ geboorte op Kerstmis is die verlossing nog slechts in de 
kiem aanwezig, maar uiteindelijk zal Jezus de stralende Zon van de Gerechtigheid zijn als Hij 
door het lijden en de dood heen is gegaan, de Verlossing voor ons heeft volbracht en is 
opgestaan ten eeuwige Leven, om ons daarin mee te nemen. 
 
22 december Jesaja 28,16; Genesis 2,7; Matteus 21,42; 1 Petrus 2,4-5 
O Koning der volkeren (Rex Gentium), zo lang verwacht. Gij hoeksteen die alles één maakt. 
Kom nu en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd. 
‘O Koning der volkeren’, we zijn nu zover dat we niet meer kunnen wachten - We roepen 
Christus aan met een titel die zijn menselijke natuur betreft - Hij is Koning omdat hij alles vervult 
wat beloofd is. Hij is Koning omdat Hij ons leidt naar het doel van de verlossing, het doel 
waarvoor wij geschapen zijn - God heeft ons uit het slijk gevormd tot wie we zijn. Elke mens is 
bijzonder, uniek zoals die bedoeld is. Er is een doel in ons gelegd: onze diepste verlangens 
zijn gericht op Christus zelf en kunnen alleen in God tot vervulling komen - Op allerlei manieren 
proberen mensen hun verlangens te vervullen. Verlangens van oneindige aard proberen we 
te vervullen met aardse dingen maar uiteindelijk kan alleen deze Koning onze verlangens 
vervullen. Christus is de Koning der koningen. ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 
ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders en men noemt Hem Wonderbare 
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’  
 
23 december Jesaja 28,16; Genesis 2,7; Mattheus 21,42; 
O, GOD-met-ons (Emmanuël), onze Wetgever en Koning, verwachting der volkeren en hun 
Verlosser. Kom nu en red ons, Heer, onze God.  
‘O, GOD-met-ons’, hier komt alles samen in Hem: God met ons, Christus, zullen we in de 
kerstnacht verwelkomen - Deze titel gaat over Jezus Christus, zowel God als mens want: God-
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met-ons - Hoe uniek is dat: een God die onder ons gekomen is door zelf mens te worden -  
Deze Emmanuël is de Hoop van de volkeren en hun Verlosser. De naam ‘Jezus betekent 
dan ook: ‘God redt’. Kom en red ons, o Heer onze God. 
 
Als we nu terugkijken naar alle antifonen in de Latijnse benamingen, en één in de 
Hebreeuwse benaming (Adonai), dan zien we in omgekeerde volgorde de beginletters ERO 
CRAS: Sapientia – Adonai – Radix Jesse – Clavis David – Oriens – Rex Gentium – 
Emmanuël, dat betekent: Morgen zal Ik er zijn. Nu we alle antifonen over Christus hebben 
doorlopen en hebben herkend wat in het O.T. over Hem is gezegd weten we zeker: ‘Morgen 
zal Hij er zijn’. En als wij ons hart voor hem openen zal hij opnieuw tot ons komen. Hij die 
onze hoop is, onze Verlosser onze Koning en Wetgever, Hij die ons wil redden: Emmanuël, 
God met ons. 

 Diaken Piet Steur 
 

DE KERSTKAART  
 

De kerstkaarten worden binnenkort bezorgd 
bij de 3250 adressen van onze parochie en 
we zijn weer heel blij met het eindresultaat. 
Als afbeelding op de voorkant van de kaart 
kozen we voor de beeldengroep in onze 
kerk aan de linkerkant van het hoofdaltaar. 
De Haarlemse beeldhouwer J.P. Maas 
(1861 -1941) heeft dit prachtige 
kersttafereel gemaakt uit Franse 
zandsteen. En naar gebruik in die tijd is het 
werk gepolychromeerd d.w.z. geheel in 
kleuren beschilderd. Het tafereel verbeeldt 
het bezoek/de aanbidding van de herders 
(mannen en vrouwen!). In het midden en 
helder opgelicht door een stralenkrans zien 
we het Kind in de kribbe. Ontroerend zijn 
de fijne gelaatsuitdrukkingen van alle 
afgebeelde figuren. Boven het tafereel 
zingen een paar liefelijke engelen: ‘Eer aan 
God in den hoge en vrede op aarde aan de 
mensen die Hij liefheeft.’ Als tekst onder de 
afbeelding kozen we voor: ‘Een 
mensenkind voor ons geboren, God zal 

ons redden, is zijn Naam.’ Het zijn een paar woorden uit het lied: ‘Komt ons in diepe 
nacht ter ore.’ En natuurlijk hebben we de kaart weer voorzien van enkele inspirerende 
teksten.  
Toen we de kaart ontwierpen leek het er op dat de vieringen rondom Kerstmis zouden door 
gaan en daarom hebben we het schema van de vieringen op de kaart vermeld. Ook in deze 
Hoeksteen staat een schema van alle komende vieringen. Inmiddels is er alle reden om 
hieraan te twijfelen. De komende dagen zal er meer duidelijk worden en bij een eventuele 
lockdown beslissen we, hoe te handelen m.b.t. het schema. Misschien gaan we op de 
kaarten dan weer stickers over het schema heen plakken net als in 2019 op de Paaskaart. 
Of we laten via de website en de media weten als in een later stadium moet worden  
besloten dat de vieringen niet kunnen doorgaan. 

 
Het bestuur van de WCR  
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MIN DE STILTE 

 
Min de stilte in uw wezen, 
zoek de stilte die bezielt. 
Zij die alle stilte vrezen, 

hebben nooit hun hart gelezen, 
hebben nooit geknield. 

 
c.s. Adama van Scheltema 

 
ZINVOL AFSCHEID (2)     
 
In een zestal afleveringen van het ‘Tijdschrift voor liturgie’ troffen we waardevolle gedachten 
aan over de kerkelijke uitvaart. We hebben die afleveringen samengevat in 2 artikelen. In de 
vorige Hoeksteen verscheen de eerste aflevering. Daarin kwamen aan de orde: Inleiding - 
Eerste zorg – Vormgeving -  De voorganger – De viering (gedeeltelijk). In deze tweede 
aflevering  hernemen we de Inleiding en vervolgen dan met: De viering (vervolg) -  Het laatste 
gebaar –  Muziek – Samenvatting.  
 
Inleiding 
Bij de dood van een dierbare komt er bij de nabestaanden heel veel los aan gedachten, 
gevoelens, emoties en vragen. Opeens ervaar je indringend dat het leven tijdelijk is, dat er  
een einde komt aan lijden. Je hebt intens verdriet, je bent dankbaar voor wat de overledene  
voor je heeft betekend. Maar daar is ook de vraag, was dit het nu voor hem of haar? Of is er 
meer? Welke hoop verlicht je verdriet? Het is al een troost als je al deze gedachten, gevoelens 
en vragen met iemand kan delen.  
 
De viering (vervolg) 
Het lichaam van de overledene wordt omgeven met kaarslicht, ontstoken aan de Paaskaars, 
het symbool van Christus' verrijzenis die de duisternis van de dood heeft overwonnen. Het 
levensboek van de overledene is gesloten. Maar het Boek van de Hoop, de Bijbel, wordt 
geopend. Daarin staan veel levensverhalen van mensen die hebben geleden en gestreden, 
die hebben gevonden wat ze zochten in verbondenheid met God. Nabestaanden mogen hun 
voorkeur uitspreken welke Schriftteksten er worden gelezen. Soms kan Bijbelse taal  
afschrikken als je het niet gewend bent. Het kan je ook opeens diep raken. 
Zoals gezegd, de geloofsgemeenschap wil de overledene al biddend aan Gods barmhartigheid 
toevertrouwen, dat is de kern van een gelovig afscheid. Een belangrijk moment daarvan vormt 
de voorbede. Er kan dan gebeden worden dat de gestorvene mag worden opgenomen in het 
hemels Vaderhuis, dat het vruchtbare gebruik van zijn talenten wordt beloond, dat zijn 
zwakheden worden vergeven, dat de nabestaanden kracht en troost ontvangen om verder te 
gaan. Dit kan een heel persoonlijk moment zijn. In wezen is de uitvaartdienst een Paasviering. 
Wij geloven dat Gods Liefde sterker is dan de dood. Christus' Opstanding uit de dood is 
daarvan het fundament. Wij bidden dat de overledene in die verheerlijking van Christus mag 
delen. Dit geloof kunnen we sterk uitdrukken en beleven in het vieren van de Eucharistie, 
waarmee wij het Laatste Avondmaal van Christus gedenken. Bij het ontvangen van de 
Communie ontvangen de gedoopten het Levend Brood als een belofte van hun verrijzenis. Dit 
gedeelte van de uitvaartdienst is niet noodzakelijk. Een afscheidsplechtigheid kan ook zonder 
Eucharistie plaatsvinden.  
 
Het laatste gebaar 
Op het einde van de kerkelijke viering wordt het lichaam nogmaals gezegend en bovendien 
bewierookt. Met de bewieroking maken we kenbaar dat zijn of haar lichaam kostbaar was en 
blijft. Het was een woonplaats van Gods Geest, 'Als iemand liefheeft, woont God in hem'. En 
we geloven dat we een nieuw hemels lichaam zullen ontvangen. Dit ritueel vindt soms zijn 
vervolg in het bekleden van de kist met rozen in de kerk of bij het graf. Ook de nabestaanden 
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kunnen die zegen verwoorden door in het 'In Memoriam' de zegeningen van zijn of haar leven 
te vertellen en hoe hij/zij de van de Schepper ontvangen talenten heeft gebruikt ten bate van 
zijn dierbaren, de maatschappij en de kerk. De overledene wordt nog even ‘verbaal 
bewierookt’. We zijn God dankbaar voor wat de overledene voor ons heeft gedaan / heeft 
betekend. In het In Memoriam wordt de overledene herdacht vanuit  het perspectief van de 
nabestaanden. In de preek / de overweging wordt de overledene belicht vanuit ons geloof en 
worden de meelevenden gesterkt en getroost door de Boodschap van Hoop. De laatste tijd 
krijgen de toespraken / de herinneringen aan de gestorvene, wel eens een te zwaar accent, 
alsof het aardse leven op de eerste plaats staat. De kerk houdt het oog meer op de toekomst 
gericht. 
 
Muziek 
Muziek bij een uitvaart is een warme troost. Woorden schieten vaak tekort. Zang maakt onze 
tranen vrij en is een teken van de vreugde die de overledene te wachten staat. Een koor van 
toegewijde vrijwilligers, doet wat het moet doen: de droefheid verlichten, de hoop bezingen, 
het geloof stem geven. Ze zingen met wat voor hen mogelijk is. Ook voor hen geldt de opdracht 
te blijven groeien en hun repertoire te verrijken. Ook een solist kan deze gave bezitten. Het 
uitgangspunt van een kerkelijk en persoonlijk  afscheid  vraagt om actieve deelname van de 
aanwezigen. CD-muziek is nooit een volwaardige vervanging van een cantor, een koor of 
samenzang.  
 
Samengevat 
In de kerkelijke uitvaart maken we een verbinding tussen het leven van de overleden gelovige 
met het leven, het lijden, sterven en de verrijzenis van onze Heer. We vertrouwen onze 
dierbare toe aan de liefde van de Vader. We doen dat door Schriftlezingen, gebeden, 
gezangen, rituelen en persoonlijke herinneringen aan hem/haar van wie we afscheid moeten 
nemen. Aan de afscheidsviering wordt in samenspraak met de nabestaanden vorm gegeven. 
We bewaren zoveel mogelijk de eenvoud om de kracht van kleine gebaren en de rijkdom van 
Gods Woord zoveel mogelijk uit te laten komen.  
 

Bron: ‘Tijdschrift voor liturgie’ 
 
 
PAROCHIEAGENDA  
 
Onder voorbehoud van eventueel beperkende corona maatregelen 
 

    
Vr. 10 dec.  09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur 

12.00 uur 
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
Een kaarsje voor Tanja Omroep Max maakt een 
documentaire over Tanja. In verband hiermee is de kerk  
vanaf 12.00 uur open. U kunt dan een kaarsje komen 
opsteken voor Tanja en natuurlijk ook voor Corrie en Adrie.   

    

    
Zo. 12 dec. 10.00 uur Derde Zondag van de Advent: Eucharistieviering met 

medewerking van het Gemengd koor 
Vr. 17 dec. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur 

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

    
Zo. 19 dec. 10.00 uur Vierde Zondag van de Advent: Eucharistieviering met 

samenzang 
Ma. 20 dec. 19.00 uur Viering van verzoening en vergeving  
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Za. 25 dec. 09.30 uur 

11.30 uur 
Kerstmis - Geboorte van de Heer: Eucharistieviering 
Kerstmis - Geboorte van de Heer: Eucharistieviering 
Om te voorkomen dat teveel mensen bovenstaande 2 
vieringen bijwonen worden er kaartjes voor uitgegeven. 
Dus helaas: zonder kaartje geen toegang. 

  15.00 uur Open Kerk, activiteiten voor jonge gezinnen  
Zo. 26 dec. 10.30 uur Tweede Kerstdag, Heilige Familie: Eucharistieviering 
  16.00 uur Tamil Kerstviering 
Wo. 29 dec. 17.00 uur Kerstvespers door de Vrouwenschola 
Vr. 31 dec. 16.00 uur Oudejaarsviering: Eucharistieviering 
    

    
Za. 01 jan. 10.30 uur Nieuwjaar - H. Maria Moeder van God: Eucharistieviering 

met samenzang 
Zo. 02 jan. 10.30 uur Openbaring des Heren - Driekoningen: Eucharistieviering 

met medewerking van het Gregoriaans koor 
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank  

  16.00 uur Tamilviering 
Vr.  07 jan. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk  
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 09 jan. 10.00 uur Doop van de Heer: Eucharistieviering met samenzang 
  15.30 uur Nieuwjaarsconcert door Tjeerd van der Ploeg  
Vr.  14 jan. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk  
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 16 jan. 10.00 uur 2e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met 

medewerking van het Gemengd koor 
Vr. 21 jan. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 

    
Zo. 23 jan. 10.00 uur 3e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met 

samenzang 
  15.30 uur Familieviering  
Vr. 28 jan. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 30 jan. 10.00 uur 4e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met 

samenzang 
Wo. 02 feb. 19.00 uur Maria Lichtmis: Eucharistieviering met medewerking van 

het Dameskoor 
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 met 

medewerking van het Gregoriaans koor 
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank 

Vr. 11 feb. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
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LECTOREN / MISDIENAARS 

Vr. 10 dec. 09.30 uur Ans de Ruijter  
Zo. 12 dec. 10.00 uur Kitta Hogervorst Rajihven en Renod 
Vr. 17 dec. 09.30 uur Piet Steur  
Zo. 19 dec. 10.00 uur Ans de Ruijter Dennishan en Jeson 
Za. 25 dec. 09.30 uur 

11.30 uur 
Kitta Hogervorst 
Saskia Forrester 

Solveg en Lia 
Michaël en Rajihven 

Zo. 26 dec.  10.30 uur Ans de Ruijter Mauro en Evie 
  16.00 uur   
Vr.  31 dec. 19.00 uur Janny v/d Zee Anthony en Ashley 
Za. 01 jan. 10.30 uur Chris van Lint Renoshan en Kevin 
Zo. 02 jan. 10.30 uur Frans Wildeboer Dishan en Ruchita 
  16.00 uur   
Vr.  07 jan. 09.30 uur Piet Steur  
Zo. 09 jan. 10.00 uur Johan Korse Saskia en Solveg 
Vr.  14 jan. 09.30 uur Saskia Forrester  
Zo. 16 jan. 10.00 uur Kitta Hogervorst Rajihven en Renod 
Vr.  21 jan. 09.30 uur Ans de Ruijter  
Zo.  23 jan. 10.00 uur Janny v/d Zee Dennishan en Jeson 
Vr. 28 jan. 09.30 uur Ans de Ruijter  
Zo. 30 jan.  10.00 uur Chris van Lint Michaël en Rajihven 
Wo. 02 feb. 19.00 uur Johan Korse Solveg en Lia 
Vr. 04 feb. 09.30 uur Piet Steur  
Zo. 06 feb. 10.00 uur Frans Wildeboer Yonas en Yasmine 
Vr. 11 feb. 09.30 uur Saskia Forrester  

 
KOSTERS / COLLECTANTEN 

Vr. 10 dec. 09.30 uur Saskia Forrester Er zijn in deze periode geen 
collectanten 

Zo. 12 dec. 10.00 uur Antoon Vergeer  
Vr. 17 dec. 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 19 dec. 10.00 uur Theo Zuurbier  
Ma. 20 dec. 19.00 uur Antoon Vergeer  
Za. 25 dec. 09.30 uur 

11.30 uur 
Antony Anthonipillai 
Antoon Vergeer 

 

Zo. 26 dec.  10.30 uur Theo Zuurbier  
  16.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr.  31 dec. 19.00 uur Theo Zuurbier  
Za. 01 jan. 10.30 uur Antony Anthonipillai  
Zo. 02 jan. 10.30 uur Antoon Vergeer  
  16.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr.  07 jan. 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 09 jan. 10.00 uur Saskia en Michael  
Vr.  14 jan. 09.30 uur Saskia Forrester  
Zo. 16 jan. 10.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr.  21 jan. 09.30 uur Theo Zuurbier  
Zo.  23 jan. 10.00 uur Antoon Vergeer  
Vr. 28 jan. 09.30 uur Antoon Vergeer  
Zo. 30 jan.  10.00 uur Theo Zuurbier  
Wo. 02 feb. 19.00 uur Theo Zuurbier  
Vr. 04 feb. 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 06 feb. 10.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr. 11 feb. 09.30 uur Saskia Forrester  
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MISINTENTIES 

    
Vr. 10 dec. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 12 dec. 10.00 uur Levende en overleden familie Komen-Groot, Sophia 

Johanna Manuel-Wouters, Loek en Nel van Leuven-
Bakker 

Vr.  17 dec. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 19 dec. 

 
 

10.00 uur John Werksman, zoon van mw. Ranzijn die op 46-
jarige leeftijd op 13 dec. 2020 is overleden en zegen 
over zijn gezin 

Vr. 24 dec. 16.00 uur Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje 
Jansz 

    
Za. 25 dec. 09.30 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
11.30 uur 

Petra van Hees-Kroon, Cornelis en Trijntje Bregman-

Jansz en zus Grietje Jansz, Arie Blokker, Overleden 

ouders Waij-Kos, Sjon Poelsma, Overleden ouders 

Blokker-Klaver, Zuster Lies van der Voort, Bep en Leo 

Kocken-van der Voort, Co Stam en zegen over zijn 

gezin, Jaap en Alie Waij-Kok en zegen over hun gezin, 

Theo Waij en zegen over zijn gezin, In dierbare 

herinnering herdenken wij Jacoba Smit-Heemskerk, 

Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Tiny de Vries-

Jongejan, Annie van Hees-de Blok en zegen over hun 

gezin, Cor Schouten, Overleden fam. leden Bos en Van 

Lochem 

 

In gedachten met onze ouders Ans en Henk Vroons, 

Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje 

Jansz, Tiny Boersen-van Straaten, Tiny Polizzi-Giling 

uit dankbaarheid en zegen over de gezinnen, Petra 

Franken-Kooistra, Gert en Aty Polle-Groot dat zij rusten 

in vrede, Piet Heddes, Margriet Koster-Bakker uit 

dankbaarheid voor de liefde voor ons gezin, Ellen de 

Groot-Dijkman, Theo Waij en zegen over zijn gezin,  

Piet Jong, Tiny de Vries-Jongejan, Klaas Borst en Co 

Sijnesael, Jan en Leon van der Poel en zegen over de 

familie, Jaap Kok en overleden familie Kok en 

Tesselaar, Joke Groot-Schut en zegen over de 

kinderen en kleinkinderen, Sieko Westerman en zijn 

dochter Maaike, Frank en Robert Zendveldt en zegen 

over de kinderen en kleinkinderen Cornelis en Trijntje 

Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Piet Heddes, 

Wilma Leermakers 
 

Zo. 26 dec. 10.30 uur Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, To Sinnige-
Baars 

Vr. 31 dec. 19.00 uur Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje 
Jansz, Ellen de Groot-Dijkman, Annie van Hees-de 
Blok en zegen over haar gezin 
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Za. 01 jan. 10.30 uur Theo Waij en zegen over zijn gezin, Cornelis en Trijntje 
Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Co en Mimi 
Groenewoud 

Zo. 02 jan. 10.30 uur Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin, Piet 
Jong 

Vr.  07 jan. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 09 jan. 10.00 uur Bep en Leo Kocken-van der Voort, Nel en Loek van 

Leuven-Bakker, Theodorus en Elisabeth van 
Nimwegen-Nowak, Ellen de Groot-Dijkman 

Vr. 14 jan. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 16 jan. 10.00 uur Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Tiny de Vries-

Jongejan 
Vr. 21 jan. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 23 jan. 10.00 uur Bep en Leo Kocken-van der Voort, Petra van Hees-

Kroon, Zuster Lies van der Voort, Cor Schouten, 
Overleden familieleden Bos en Van Lochem 

Vr. 28 jan. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 30 jan. 10.00 uur Petra van Hees-Kroon 
Wo. 02 feb. 19.00 uur Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin, Klaas 

Borst en Co Sijnesael en overleden families 
Vr. 04 feb. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 06 feb. 10.00 uur Ellen de Groot-Dijkman 
Vr. 11 feb. 09.30 uur Intentie nog open 

 

 
FILMMIDDAGEN SENIOREN 
 
Afgelopen oktober en november hebben we heel gezellige filmmiddagen voor senioren op 
dinsdag- en donderdagmiddagen met elkaar gehad in de pastorie. In oktober kwamen we 
samen rond de film: ‘Pope Joan’ en in november hebben we naar de film: ‘Maarten Luther’ 
gekeken. De films waren allebei zeer de moeite waard en we hebben ervan genoten. We 
begonnen met koffie/thee en een koekje en in de pauze met een wijntje of frisje. Op dinsdag 
14 en donderdag 16 december komen we weer bij elkaar en dan gaan we kijken naar de film: 
‘The Nativity Story’: het kerstverhaal. Een prachtige verfilming van het geboorteverhaal van 
Jezus. Er zijn al heel wat aanmeldingen van ‘de vaste groep’ maar er zijn ook nog enkele 
plaatsen over. Voor 1 euro p/p krijgt u een gezellige filmmiddag en geheel verzorgd. 
Aanmelden kan bij Monica Wildeboer, tel. 0224 21 42 08 of via mail: mcwildeboer@planet.nl   
 
DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (51) 
 
Nadat Rachel uiteindelijk ook een zoon heeft gebaard, Jozef, wil Jakob met zijn vrouwen en 
kinderen terugkeren naar zijn geboorteplaats. Maar sinds Jakob bij Laban verblijft is het met 
deze alleen maar voorspoedig gegaan; de kleine kudde die Laban eens bezat is onder Jakobs 
hoede alleen maar vermeerderd. Laban wil dus niet dat Jakob vertrekt en vraagt hem wat hij 
wil verdienen zodat hij wil blijven.  
 

mailto:mcwildeboer@planet.nl
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Dan besluit Jakob, die zijn streken nog niet heeft verloren, zijn vertrek nog even uit te stellen 
en met Laban te onderhandelen. Hij zegt Laban over wat vee te willen beschikken en besluit 
de kudde op te splitsen. De zonen van Jakob zullen alle gespikkelde en gevlekte geiten en 
schapen hoeden en Jakob zal alleen de geheel witte en zwarte schapen en geiten hoeden. De 
afspraak die hij met Laban maakt is dat alle jonge geiten en schapen die gevlekt of gespikkeld 
geboren zullen worden uit het witte en zwarte kleinvee, eigendom van Jakob zullen worden. 
De kans op jongen met een mengkleur wordt hierdoor heel erg klein, maar Jakob neemt heel 
slim zijn toevlucht tot een vorm van witte magie, die gebaseerd is op de overtuiging dat wat 
een individu (in dit geval een dier) ziet op het moment van de conceptie, het nieuwgeboren 
leven later permanent zal beïnvloeden.  
Jakob neemt takken van populieren, amandelbomen en platanen en schilt die zodanig dat er 
witte strepen op komen te staan. Omdat hij ervoor zorgt dat de dieren bij het paren steeds naar 
de gestreepte takken kijken, worden bijna alle lammeren en geitjes geboren met vlekken of 
strepen. Bij de zwakke dieren doet hij dit echter niet. Het gevolg is dat de kuddes van Laban 
steeds kleiner en zwakker worden en die van Jakob groter en sterker.  
 
De zonen van Laban beginnen onderling te mopperen en Jakob hoort dat: “Jakob heeft zich 
alles toegeëigend wat van onze vader is, en uit hetgeen van onze vader is heeft hij zich al 
deze rijkdom gevormd”. Ook Labans houding ten opzichte van Jakob verandert. Dan spreekt 
de Heer tot Jakob en zegt hem terug te keren naar het land van zijn vaderen. “En Ik zal met u 
zijn” zo spreekt de Heer. Jakob roept Lea en Rachel bij zich en zegt dat het tijd is om terug te 
gaan, zeker nu de relatie tussen Laban en hem en zijn familie wederom verstoord is geraakt.  
 
Als Laban voor enige dagen van huis is om de schapen te scheren, zien zij hun kans schoon 
en vertrekken op de kamelen die eigendom van Jakob en zijn familie zijn en nemen al hun vee 
en bezittingen mee. Rachel weet van de God die Jakob beweegt, maar zelf is zij grootgebracht 
met de plaatselijke afgoden. Voordat zij vertrekken steelt Rachel de godenbeeldjes (terafim) 
van haar vaders huisaltaar.  
Wordt vervolgd……..  
 

 Monica Wildeboer, Catechiste 
 

WOORDEN VAN DE PCI  
OP ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 IN DE KERK, OP DE DAG VAN DE ARMEN 

 
Beste medeparochianen, 
 
Ik ben Janny van der Zee en ik ben lid van de PCI, de Parochiële Caritas Instelling van onze 
parochie. Dat is de werkgroep die mensen met financiële problemen ondersteunt.  
 
In zijn preek haalde diaken Piet zojuist de volgende woorden aan van paus Franciscus: 
‘Eeuwen gaan voorbij, maar de situatie van rijk en arm blijft constant. Het is alsof de 
geschiedenis ons niets leert.’…. 
 
En dat is nou precies wat wij als PCI ook ervaren: De armoede in de wereld en ook in onze 
regio neemt niet af, maar eerder toe….. 
 
Gelukkig kunnen veel mensen in financiële nood met succes een beroep doen op het sociale 
zekerheidsstelsel. Maar niet alle financiële problemen kunnen langs die weg worden opgelost. 
Soms is er acute nood en moet er bij andere instanties dan bij de overheid of de gemeente 
worden aangeklopt.  
 
En dan wordt er vaak een beroep gedaan op de P.C.I. En om juist dan steun te kunnen bieden 
is de opbrengst van de collecte vandaag voor de PCI. 
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Mocht er zich dus bij u een acuut financieel probleem voordoen waarvoor u niet bij de overheid 
kunt aankloppen dan kunt u contact opnemen met de P.C.I. De leden van de P.C.I. zullen uw 
aanvraag zorgvuldig behandelen en beoordelen. En uw privacy is absoluut gewaarborgd. 
 
Folders van de PCI kunt u altijd vinden achterin de kerk. 
 
Ik wil hier ook weer een woord van dank uitspreken voor uw goede gaven aan de voedselbank. 
Zoals u weet zamelen we iedere eerste zondag van de maand goederen en geld in voor de 
voedselbank en uw bijdrage is altijd weer heel royaal. Tot nu toe is er het mooie bedrag van  
€ 1260,00 bij elkaar gebracht. Ik wil u hartelijk danken namens alle mensen die we met uw 
bijdragen kunnen helpen…… 
 
Maar vandaag is de opbrengst van de collecte dus speciaal voor de armen in Schagen en de 
regio. Bij voorbaat dank ik u voor uw goede en naar ik hoop royale gave.  
 
Bankrekeningnummer PCI:  NL07RABO0357319508 
 
SPORTIEVE OPENING SEIZOEN YOUNGSEVEN 
 
Met veel enthousiasme zijn de jongeren van YoungSeven weer gestart met het nieuwe 
seizoen. Op zondag 10 oktober kwamen twintig jongeren uit de verschillende parochies van 
onze regio bij elkaar op sportpark Keep Moving in Oosterblokker. Na een korte kennismaking 
met de nieuwe deelnemers in de groep, ging het programma van start. 
 
Onder begeleiding ging de groep allerlei hindernissen te lijf, waarbij ze moesten klimmen, 
hangen, springen en balanceren. De sportieve opdrachten werden afgewisseld met andere 
uitdagingen, zoals het leggen van een puzzel en het nodige teamwork. Het was ontzettend 
leuk om te zien hoe de jongeren met elkaar samenwerkten en elkaar hielpen om aan het eind 
van de middag allerlei objecten én zichzelf over de hindernisbaan te manoeuvreren.  
 
Mede door het heerlijke zonnetje, was het een geslaagde middag met veel gezelligheid. Aan 
het eind hebben we samen met de jongeren het programma van het komend seizoen 
doorgenomen. Er staan dit seizoen nog acht activiteiten op de agenda. De bijeenkomst van 
vrijdag 5 november stond in het teken van muziek. 
 

 pastoor Tilma 
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WENSBOOM 
 
Sinds de 1ste zondag van de Advent staat er een wensboom achter in de kerk. Ook liggen er 
papieren kerstballen klaar waar alle parochianen, jong en oud, een wens of gebedje op kunnen 
schrijven die ze dan in de wensboom kunnen hangen. Op 24 december zal er speciale 
aandacht zijn voor de wensen in de wensboom en zullen we deze opdragen aan het kindje 
Jezus. We hopen dan ook dat er veel wensen in de boom komen. 
 
Werkgroep Kinderkerk 
 
EERSTE KERSTDAG: OPENSTELLING KERK  
 
Op 1ste kerstdag zal de kerk open zijn van 15.00-16.00 uur. Deze openstelling is vooral bedoeld 
voor jonge gezinnen. Er staat een kerstwensboom waar je een wens op een kartonnen kerstbal 
kunt schrijven en deze in de boom kunt hangen. De kerststal is de moeite waard om te 
bekijken. Er kan door de kinderen geraden worden hoeveel kerstballen er in een vaas zitten 
en daar kan een leuke prijs mee gewonnen worden. De Kribbe zal er staan waar een leuk 
fotomoment gemaakt kan worden. Ook liggen er kleurplaten om mee naar huis te nemen en 
alle kinderen krijgen wat lekkers.  
 
HET KERSTVERHAAL 
 
Meer dan 2000 jaar geleden speelt dit verhaal zich af in Israël, een landje hier ver vandaan. 
Het begint bij Maria en Jozef zij wonen daar in een klein dorp. Dat dorpje heet Nazareth. Op 
een dag wil de baas van het land, de keizer, weten hoeveel mensen er eigenlijk in zijn land 
wonen. Daarom moet iedereen naar de plaats gaan waar zijn familie ooit vandaan is gekomen 
en zich daar laten inschrijven.  
 
Een ver familielid van Jozef was koning David uit Bethlehem. Hij was de beste koning die er 
ooit in Israël geweest is! En omdat deze koning David een heel verre overgrootvader van Jozef 
is, moeten hij en Maria, van Nazareth naar Bethlehem reizen. Het is een lange tocht en Maria 
is in verwachting. Als ze eindelijk in Bethlehem zijn aangekomen is het daar zó druk. Nergens 
is meer plaats voor hen. Er is alleen nog maar een stal te vinden met een grote os erin en een 
voerbak, een kribbe. Die nacht wordt Maria’s kindje geboren. Ze noemen Hem Jezus. Maria 
wikkelt Hem in doeken. Jozef legt vers hooi in de kribbe en daar kan het baby’tje Jezus lekker 
zacht op slapen. De grote os ademt zoveel warme lucht uit, dat het lekker warm blijft in de stal. 
 
Niet ver bij Bethlehem vandaan zijn er herders met hun kudden schapen in het veld. Herders 
zijn stoere mannen die hun schapen moeten beschermen tegen de wilde dieren. Om wakker 
te blijven vertellen ze elkaar spannende verhalen. Ineens zien de herders een fel licht aan de 
Hemel en zien ze een engel. Ze schrikken zich een hoedje!  
 
“Wees maar niet bang”, zegt de engel, “ik kom jullie fantastisch nieuws vertellen! In Bethlehem, 
de stad van koning David, is een Kind geboren. Hij is de Redder van de wereld. Je zult hem 
vinden, in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe”. Dan komen er nog meer engelen en zij 
zingen: ‘Gloria in excelsis Deo’. Maar ineens zijn ze allemaal weg! 
 
De herders springen op, laten hun schapen op het veld achter, nemen alleen een paar kleine 
lammetjes mee en gaan ‘haastje-repje’ op weg naar Bethlehem. Al snel vinden ze de stal met 
Maria, Jozef en het pasgeboren Kindje. “Dit moet het Kindje zijn waar de engel ons over 
vertelde”, fluistert een van de herders opgewonden. De herders zijn ontroerd bij het zien van 
het baby’tje Jezus. Zij feliciteren de ouders en vertellen hun alles over de engel die ze hebben 
gezien. Maria vindt het heel bijzonder wat de herders haar vertellen en ze is blij dat God haar 
heeft uitgekozen om moeder te worden van Jezus.  
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Op het moment dat Jezus geboren wordt, verschijnt er een stralende ster aan de hemel.  De 
ster is zo mooi en groot en helder, dat hij heel erg opvalt tussen al de andere sterren. Ook ver 
buiten Israël zien mensen deze ster. Wijze mannen uit een land ten oosten van Israël weten 
dat dit het teken is dat er ergens een nieuwe koning geboren is, een heel bijzondere koning!  
 
Ze aarzelen geen moment, nemen een paar mooie geschenken mee en gaan op weg naar het 
nieuwe koningskind. Ze volgen de ster. Na een lange tocht komen ze in het landje Israël aan. 
Omdat ze niet precies weten waar ze heen moeten, gaan ze eerst naar de hoofdstad 
Jeruzalem. Naar het paleis van koning Herodes. Want ja, een koningskind wordt natuurlijk in 
een paleis geboren!  Maar daar is helemaal geen kindje geboren.  
 
Koning Herodes vindt het ook maar een heel raar verhaal: Een nieuwe koning? Hij is toch de 
koning? Voor de zekerheid vraagt hij het aan zijn eigen wijze mannen: “Wijze mannen, luister 
eens, zoek eens in de oude boeken. Staat daar ergens iets geschreven over een nieuwe 
koning?” En de wijze mannen zoeken in de oude boeken en vinden daar een profetie, een 
voorspelling! “Ja, er zal een nieuwe koning geboren worden, in Bethlehem, de stad van koning 
David”. 
 
Koning Herodes schrikt hiervan en bedenkt dan een heel gemeen plannetje: “Okay wijze 
mannen”, zegt hij, “gaan jullie maar op zoek naar deze koning en als je hem hebt gevonden 
moet je hem de groeten doen van mij. En daarna moet je naar mij terugkomen en mij vertellen 
waar ik Hem kan vinden, want dan wil ik hem ook met cadeautjes bezoeken!” En hij stuurt de 
wijze mannen uit het Oosten op weg om het koningskind te gaan zoeken.     
 
Ineens zien de wijzen dat de ster terug is en boven een andere plaats blijft stilstaan, en ze 
gaan verder op pad en volgen de ster. En dan komen ze uiteindelijk aan in Bethlehem bij de 
stal. Als zij naar binnen gaan en het Kindje zien weten ze het: ‘dit is de nieuwe Koning, de 
Redder van de wereld’. En zij buigen voor het Kindje neer en geven hun geschenken: Mirre, 
wierook en goud. Ze blijven nog even bij Maria en Jozef en de kleine baby Jezus. Heel gezellig 
en knus in die kleine warme stal. 
 
Maar dan is het tijd om weer terug naar huis te gaan. Die koning Herodes vonden ze maar een 
enge man en ze denken er niet over om weer naar hem terug te gaan: Het is beter dat hij niet 
weet dat zij het Koningskind gevonden hebben. Ze gaan terug naar hun thuisland, daar……ver 
in het Oosten, maar wel via een andere weg. 
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KLEURPLAAT 
 

 
 
SNOEP 
 
Er zijn speciale soorten snoep die in verband worden gebracht met Kerst. Zo heb je 
versieringen voor in de kerstboom in de vorm van snoep. De kerstkransjes zijn zeer populair. 
Ze verwijzen naar de adventskrans.  
Maar ook de rood/wit gestreepte wandelstokvormige zuurstokken hebben een betekenis. Ze 
staan symbool voor de wandelstokken die de herdertjes bij zich hadden toen ze op weg gingen 
naar de stal waarin Jezus geboren was. Verder kennen we nog de hulstblaadjes van 
chocolade. Ze zijn vaak groen met rode besjes. Ze staan voor de doornenkroon die Christus 
later zou moeten dragen. De rode besjes verwijzen naar het bloed van Christus. De groene 
kleur van de hulst geeft de eeuwige hoop weer. De kerststerren verwijzen naar de ster van 
Bethlehem die de Wijzen de weg naar Jezus toonde. De cadeautjes die we met Kerst aan 
elkaar geven staan voor de geschenken die de drie Wijzen gaven aan het kerstkind.  
 
 
 
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. 
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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! 
NIEUWTJES 
 
AAN TAFEL! 
 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt op zondag 9 januari weer een gezellige 'Aan tafel!'- 
middag gehouden, aanvang 15.45 einde 18.00 uur. De kerk is open vanaf 15.20 uur. 
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom. Mocht vervoer een 
probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. U dient deze tijdig te reserveren op 
werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 272888. Opgave vóór woensdag 5 
januari  bij  Truus Folkertsma (0224-298403) of Ineke Draijer (0224-296749)    
Koos Eriks 
 

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN e.o. 

Arjen Poley 

Ontwikkeling oecumenische vespers 

De Raad van Kerken Schagen heeft nagedacht over het door de deelnemende kerken 

ingebrachte idee om oecumenische vespers te gaan organiseren. Die vespers moeten een 

alternatief zijn voor de reeks oecumenische vieringen op de zondagmorgen, die onlangs tot een 

einde kwam. In het breed oecumenisch overleg werd destijds m.n. gedacht aan oecumenische 

coördinatie van vespers in de adventstijd en 40-dagen-tijd, die hier en daar al werden 

georganiseerd. 

Een korte inventarisatie leerde ons dat er op dit moment weinig initiatieven bestonden voor dat 

soort vespers. De vespers die de PG Schagen in de week voor Pasen organiseert hebben ook 

meer het karakter van stiltemomenten, contemplaties, en duren ca. 20 minuten: voor zo’n korte 

tijd zullen mensen die verder weg wonen in onze regio niet naar zo’n vesper toekomen – en als 

we als RvK Schagen iets organiseren willen dat wel voor onze hele regio doen! 

Velen van ons hadden goede herinneringen aan de Willibrordusvespers die tot voor een paar 

jaar maandelijks door Rik Laermoes en Adriaan Rodenburg in Haringhuizen werden 

georganiseerd. Die waren aantrekkelijk voor veel mensen uit allerlei kerken, duurden maximaal 

40 minuten en de boden ook ruimte voor ontmoeting na afloop. Zoiets zou een goed alternatief 

kunnen zijn voor de gestopte zondagse oecumenische vieringen. We hebben daarop Rik en 

Adriaan gevraagd om de RvK Schagen bij de opzet van dergelijke vespers te ondersteunen: dat 

wilden ze graag doen. 

Eerste oecumenische vesper in Schagerbrug 

Om voor mensen uit alle kerken in onze regio aantrekkelijk te zijn, moet de locatie van zo’n 

vesper liefst wat centraal liggen. Dat bracht ons al snel op de kerk van Schagerbrug – tussen 

Callantsoog en Schagen in. Vooralsnog mikken we op een frequentie van drie keer per jaar, 

zodat het logisch leek aan te sluiten bij het eerdere rooster voor de oecumenische 

zondagsvieringen. De eerste vesper is dan in de week van Gebed voor de Eenheid van de 

Christenen, waarvan in die week de laatste zondag werd geprikt om voor de organisatie wat 
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ruimte te laten na de drukke kersttijd: 23 januari 2022. Ook de kerk van Schagerbrug bleek die 

middag voor de vesper beschikbaar, dus bij deze: 

23 jan 2022, 17:00 Oecumenische vesper in de kerk van Schagerbrug (Schagerweg 40) 

inloop vanaf 16:45, na afloop ontmoeting bij koffie 

Ontwikkeling oecumenische activiteiten voor jongeren 

We zijn ons bewust dat de oecumenische vespers vooral een wat ouder publiek zullen trekken. 

Daarom willen we ook graag met wat jongere mensen van de in de RvK Schagen deelnemende 

kerken nadenken welke activiteiten of initiatieven we zouden kunnen ontplooien of stimuleren 

die juist jongeren uit de kerken in onze regio met elkaar in contact kunnen brengen. 

Graag zouden we eens met een groepje mensen willen brainstormen om ideeën daarvoor te 

genereren. Heb je belangstelling voor een dergelijke brainstorm, meld je dan bij 

ondergetekende (06-34.272.171). 
 

NIEUWTJES 
 
THE PASSION 
Het duurt nog even, maar op Witte Donderdag 14 april 2022 is Doetinchem het decor van the 
Passion. Het muzikale spektakelstuk over het lijden van Christus vindt net als de vorige editie 
plaats zonder publiek. De liefhebbers kunnen wel meedoen aan een onlineprocessie. De kijkers 
maken kennis met een bruisende stad en inwoners, voor wie ‘noaberschap’, het omkijken naar 
elkaar, aansluit bij de boodschap van The Passion. De namen van de zangers worden in het 
voorjaar bekend gemaakt.  

 
BIDDEN OM BETERE TIJDEN 
Van drie Engelen tot Drie Koningen gaan we bidden om betere tijden. Met de mooiste gebeden 
van monniken en vrouwelijke religieuzen. Voor de Advent, Kerstmis en Oud en Nieuw. 
Samengesteld door Leo Fijen, uitgeverij Adveniat, 288 pagina’s. Het boek kost 10 euro. 

 
 
FEEST 
Maar liefst vier professies bij de Blauwe Zusters in Heiloo. Groot feest bij de Dienaressen van de 
Heer. Onlangs deden vier zusters hun geloften. Zuster Maria Stella Coeli deed haar tijdelijke 
geloften. De Zusters Maria Laetitia, Maria Virgo Lucis en Maria Mystike Roos – zoals de 
kloosternamen van de jonge zusters luiden – deden hun eeuwige geloften. 

 
Synode 2023 
In elk bisdom wereldwijd is het consultatieproces gestart. Dit ter voorbereiding op de 
bisschoppensynode in oktober 2023. Onze zeven bisdommen zullen zo komen tot een nationaal 
document dat naar Rome wordt gestuurd. De synode roept iedereen op experts te worden in ‘de 
kunst van de ontmoeting’. Volgens paus Franciscus zijn we geroepen om net als Jezus experts 
te worden in die kunst van de ontmoeting. Door de tijd te nemen en elkaar te ontmoeten. Zo’n 
ontmoeting kan iemands leven veranderen, verheffen en genezing brengen. “Wij hebben de 
Heilige Geest nodig, die leidt ons waar God wil dat we zijn”, aldus de kerkvader. 

 
LEGOSTAD 
De Amerikaanse architect Rocco Buttliere (26) heeft de lockdown goed benut. In zijn huis in 
Chicago bouwde hij heel Vaticaanstad na in lego. Voor de replica op een schaal van 1 op 650 
had hij 67.000 steentjes nodig. Hij werkte er 800 uur aan. 

 
ALLES MET MATE 
Kloosterlingen geloven in het nut van schrappen door te minderen op allerlei fronten. Door andere 
keuzes te maken in het eten, rond kleding en het gebruik van sociale media ontstaat er ruimte 
voor groei. We leven in een “belevingseconomie”; willen constant vermaakt worden door nieuwe 
ervaringen, nieuwe vakantiebestemmingen, toffe restaurants en de snelste mobiel die nóg meer 
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kan. Kloosterlingen vrezen dat het altijd aanstaan ook tot oppervlakkigheid leidt. Kun je de waarde 
van iets wel écht ervaren door voortdurend rond te rennen, mateloos te consumeren en de hele 
dag bloot te staan aan ontelbare prikkels? Alles met mate is een levensstijl die niet minder maar 
juist meer biedt. Daar geloven ze heilig in. 

 
De redactie van de Hoeksteen wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2022 

        
  Marijke van Asselt 

 
 


