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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 moeder en vader, 
kwamen tot ons in een kind. 
En geen mens staat ons meer nader 
dan dit kind,  
door God bemind. 
Steeds weer  
tussen licht en duister,  
horen mensen, groot en klein 
door de wind een zacht gefluister: 
“Ook voor jou zal Ik er zijn”. 
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BESTE PAROCHIANEN, 
 
Wij zijn alweer in de maand december, de tijd gaat heel snel. Hopelijk hebben wij een mooi jaar achter 
de rug en kunnen wij dus met een goed gevoel uitzien naar het nieuwe jaar, maar het kan ook zijn 
dat iemand van ons iets moeilijks heeft meegemaakt in de laatste tijd. Misschien waren dat problemen 
met de gezondheid, zorgen over familieleden, of nog andere dingen.  
 
In de wereld zijn wij getuigen van gebeurtenissen die ons misschien bezorgd maken. Sinds februari 
bereiken ons steeds weer droevige berichten over de oorlog in Oekraïne, die helaas nog niet 
afgelopen is. Wij hopen allemaal dat er spoedig vrede mag komen en daar bidden wij ook voor. 
 
Het is een moeilijke tijd die wij meemaken. Het is allemaal niet makkelijk, maar ook in het midden van 
alle moeilijkheden kunnen wij met hoop en optimisme naar de toekomst kijken. Deze ware hoop en 
optimisme komen van het geloof in God die een Goede Vader is van ons allemaal.  
 
Binnenkort vieren wij in de kerk iets heel belangrijks. Deze viering kan voor ons een teken van hoop 
en vreugde zijn, omdat het juist laat zien dat God voor ons allen een Goede Vader is en dat Hij ons 
leven en de hele wereldgeschiedenis leidt. 
 
In december vieren wij namelijk, 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, in het boek van de profeet Jesaja, lezen wij: ‘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 wij geen hoop, 
geen blijdschap. Wij maken ons zorgen over vele dingen. Komende Kerstmis wil Jezus Christus 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 Iván  
 
 

 

 

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, kapelaan Maciej, diaken Hans Bruin of 
catechiste Monica, 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 of kapelaan Maciej 06-25574966. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Beste parochianen, 
 
De feestdagen zijn in aantocht en zondag 27 november was het 
alweer de 1ste zondag van de Advent. Het jaar is omgevlogen met 
heel veel verschillende activiteiten voor- en in onze kerk, de 
pastorie, het secretariaat, de Mariakapel op de Keins, de tuinen 
van de pastorie en het kerkhof. Daarnaast de vele activiteiten van 
verschillende werkgroepen, zowel pastoraal als op allerlei ander 
gebied. Wij zijn heel blij en dankbaar dat er nog zoveel vrijwilligers 
zijn die samen met ons de kerk dragen. Bedankt Allen! Toch loopt 
het aantal vrijwilligers terug, gezien de gemiddelde leeftijd en 
doordat er mensen ons ontvallen of het fysiek niet meer 
aankunnen. Wij hopen dan ook dat zich toch weer nieuwe 
vrijwilligers aanmelden. En dat is nodig ook als we naar de 
toekomst kijken en de kerk van Schagen wellicht een prominente 
rol gaat spelen in deze regio door het sluiten van andere kerken. 
Het parochiebestuur bedankt langs deze weg alle vrijwilligers en 
we hopen dat we het komend jaar weer eens gezamenlijk fysiek 
bij elkaar kunnen zijn. 
 
 

Het parochiebestuur heeft in haar laatst gehouden vergadering kennis 
mogen maken met Gabriëlle Kramer. Zij heeft aangegeven interesse te 
hebben voor een bestuursfunctie en gaat met ons meelopen om zich verder 
te kunnen inleven in de veelzijdigheid van onze kerk. Er zijn nog meerdere 
personen welkom om ons bestuur te versterken want “samen kunnen we 
meer!”  
 

De energiecrisis zal nog wel even voortduren en over de 
gevolgen voor de verwarming van de kerk gaan wij het nu niet 
hebben omdat daarover hieronder al iets is geschreven. 
Gelukkig wordt er nog gul gegeven aan de kerkbalans en daar 
danken wij u voor. De stand op dit moment is € 46.739,37. Wilt 
u helpen om het streefbedrag van € 50.000,- te behalen?  
 
 
 
 
Bij de heiwerkzaamheden, naast kruidenier Stam, is bij onze kerk en pastorie, en ook bij andere 
buren schade ontstaan. Op dit moment loopt het onderzoek en we hopen dat dit financieel goed gaat 
komen zodat Pronk BV de schade kan repareren. 
 
 
HERHALING: De functie van Frans Bos, als ‘technische man en spin in het web”, is meerdere keren 
besproken. Zijn leeftijd begint echt te tellen en we zijn nog steeds naarstig op zoek naar een persoon 
die met Frans wil meelopen om de technische zaken over te nemen voor onze kerk. Stel dat Frans 
er mee gaat-, of moet stoppen en er geen vervanger is, dan zullen de uitgaven nog hoger worden 
voor de kerk omdat we dan alles moeten uitbesteden. Wie wil er met Frans meelopen? 
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We zijn verheugd dat de vertrouwde Kerstkaart weer 
persoonlijk wordt verspreid en gunnen een ieder daarbij 
bijzondere en waardevolle ontmoetingen.  
Wij sluiten af met u allen heel fijne feestdagen, een Zalig 
Kerstfeest, en een heel voorspoedig Nieuwjaar toe te 
wensen. Wij hopen U bij gelegenheid te zien en te 
spreken.   
 

Het Parochiebestuur wenst u een gelukkig 2023. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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.  

 
 
WINTER 
 
Beste parochianen en andere bezoekers, 
 
Hartelijk welkom in onze kerk, maar met de winter voor de deur verzoeken we u 
om zo veel mogelijk via de draaideuren links of rechts binnen te komen en mocht 
u toch via de klapdeuren naar binnen komen sluit deze dan achter u. 
Als iedereen meewerkt dan kunnen we de kerk een beetje op temperatuur houden 
wat energiebesparend werkt. 

 
VERWARMING 
Het bestuur heeft besloten om de achterste 
verwarmingskroon voorlopig niet meer te gebruiken. 
Als iedereen wat meer naar voren toe komt, dan kunnen we 
gerichter verwarmen. Van de tweede kroon gaan de 
zijbranders aan als de temperatuur beneden de 13 graden is. Ook de voorste 
kroon zal beperkt gebruikt worden. 

 
 
 
 
 
 

Wereldwijd sterft 1 op de 27 kinderen voor het vijfde levensjaar 
 
Tijdens de adventsperiode vragen we via de Adventsactie aandacht voor de HOOP.  
Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in 
overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden.  
 
Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en 
hun liefde een verschil maken. Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het 
leven. Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een 

mailto:martpaauw@hotmail.com
https://www.vastenactie.nl/kerstmis-en-advent-hoe-zit-het-ook-alweer
https://maken.wikiwijs.nl/51034/Leereenheid_Kettingzagen?_escaped_fragment_=page-994845
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. 
Daarom steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge 
kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van 
ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven. Voor 
informatie over de projecten kijk op www.vastenactie.nl/adventsactie 
Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Opvang van straatkinderen in Congo        Vroege ontwikkeling van kinderen  

helpt tegen armoede in El Salvador 
 
 

ADVENT 
 

Advent betekent wachten. 
Wachten op de geboorte van het kind van Bethlehem. 

Een tijd van voorbereiding en verwachting. 
Een tijd van bezinning en stil worden. 

 
Advent betekent luisteren. 

Luisteren naar mijzelf, of mijn hart vol is van geloof, 
of ik de woorden van het evangelie 

inhoud kan geven in mijn leven van alledag. 
 

Advent betekent bidden. 
Bidden, mijn handen gevouwen, 

of zomaar een gebed dat in mij opkomt.  
Bidden voor mensen om mij heen of bidden voor mijzelf. 

Woorden vinden om te vragen en te danken. 
 

Advent is komen. 
Komen met verlangen naar het kind in Bethlehem,  

daar waar God vlak bij mij staat. 
 
 
BIJZONDERE UITNODIGING!!!  
 
Zaterdag 24 december – Kinderviering om 16:00 uur ; 
 
Een heel mooi kerstverhaal met kerstspel door kinderen.  
En er worden natuurlijk ook mooie kerstliedjes gezongen.  
Het gaat in de vorm van een woord- en gebedsdienst, dus ook zeer toegankelijk voor de 
allerkleinsten.  
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We zijn ook op zoek naar ieder kind dat mee wil doen; er kunnen nooit genoeg engeltjes of herdertjes 
zijn, toch? Dus meld je kind aan via e-mail secretariaat@rkkerkschagen.nl 
Dan maken we er met z'n allen een mooi Kerstfeest van....  
 
We hopen jullie allemaal te zien!  
 

Werkgroep familieviering 
 
KERSTKAARTEN TE KOOP !! 

 
De werkgroep Missie & Ontwikkeling heeft dit jaar weer heel aparte 
kerstkaarten te koop! Deze dubbele kaarten, met onze eigen 
kerststal, de enige echte, zijn alleen hier te verkrijgen! 
Tijdens de adventszondagen na de Mis kunt u van deze unieke 
aanbieding gebruik maken. Prijs: slechts 1 euro per stuk en 11 
voor 10 euro! 
U kunt de kaarten ook bestellen bij Arie van den Berg tel 0224 
214102 
De opbrengst is voor een project in Afrika. 
 

Werkgroep Missie & Ontwikkeling 
 

 
GERARDUSKALENDER 2023 
 

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! De Gerarduskalender, 
uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op 
de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het 
motto: ‘elke dag een beetje spirit!’.  
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende 
onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie 
op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. 
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een 
uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster 
Wittem. 
 
Hij is weer te koop bij het secretariaat van de pastorie van de  
Sint Christoforusparochie, Gedempte Gracht 64 te Schagen,  

van maandag t/m donderdag tussen 9 en 12 uur.  
De prijs dit jaar is € 9,-.  
Het zou fijn zijn als u contant kan betalen. Pinnen is helaas niet mogelijk. 
Wacht niet te lang, want op = op. 
 
WOORDJE VAN DE PCI, 
 
Afgelopen 13 november werd de diaconale zondag gevierd. Deze dag viel samen met de Werelddag 
van de armen. De combinatie van beiden, kon niet beter. 
 
Deze wereldwijde dag van de armen is in 2016 door Paus Franciscus ingesteld, aan het einde van 
het jaar van barmhartigheid. 
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Diaken Piet Steur had hierover een prachtige overweging, die ik gedeeltelijk overgenomen heb. Piet 
zei: ‘Barmhartigheid betekent letterlijk: Hart hebben voor de arme, denkend aan de barmhartige 
Samaritaan.’ 
 
En hij haalde woorden van Paus Franciscus aan: ‘De stem van de arme,  wordt nog altijd overstemd, 
door het lawaai van de steeds rijkere rijken. En toch, zegt de Paus, is de hoop van de armen niet 
voor altijd verloren, want God kiest de kant van de armen.  
 
Zo blijft Jezus herhalen: wat je een ander doet, doe je aan mij. Ik had honger en jullie hebben mij te 
eten gegeven. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.’ 
 
Mensen in nood, kloppen aan bij de PCI of Diaconie. De opbrengst van de collecte was dan ook voor 
de PCI, om mensen te helpen in hun nood. Dank u wel voor uw gulle gaven. 
 
En ik wil u de opbrengst, voor de voedselbank, van het afgelopen jaar niet onthouden. Het prachtige 
bedrag van bijna € 2000 is door u allen bijeen gebracht. En daarbij nog de vele boodschappen. 
 
Heel hartelijk dank, ook namens de voedselbank. 
 

Namens de PCI , 
Janny van der Zee 

 
PAROCHIEAGENDA 
 
 

    
Vr. 09 dec.  09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 11 dec. 10.00 uur 3e Zondag van de Advent: Eucharistieviering - 

Samenzang 
Deurcollecte ChristoforusBezoekGroep t.b.v. de 
kerstattentie voor de senioren van onze parochie  

Vr. 16 dec. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur 

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

    
Zo. 18 dec. 10.00 uur 4e Zondag van de Advent: Eucharistieviering - 

Samenzang 
Ma. 19 dec. 19.00 uur Boeteviering 
Di. 20 dec. 08.15 uur Kerkwerken Groep 1 
Vr. 23 dec. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Za. 24 dec. 16.00 uur Heilige Kerstavond: Kinderviering, ook geschikt voor de 

allerkleinsten, m.m.v. het kinderkoor 
  20.00 uur Heilige Kerstavond: Eucharistieviering m.m.v. het 

Gemengd Koor 
  22.30 uur Heilige Kerstnacht: Nachtmis - Samenzang 
Zo. 25 dec. 10.30 uur Kerstmis – Geboorte van de Heer: Eucharistieviering 

m.m.v. het Dameskoor 
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  15.00 uur De kerk is open om de kerststal te bekijken en er zijn 
verrassende dingen voor de kinderen 

Ma. 26 dec. 10.30 uur Tweede Kerstdag: Eucharistieviering - Samenzang 
  16.00 uur Tamilviering 
Vr. 30 dec. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Za. 31 dec. 19.00 uur Oudejaarsviering: m.m.v. het Gemengd Koor 
Zo. 01 jan. 10.30 uur Heilige Maria, Moeder van God: Eucharistieviering - 

Samenzang 
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank  

Vr.  06 jan. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 
 
 
Vr. 

08 jan. 
 
 
13 jan. 

10.00 uur 
 
16.00 uur 
09.30 uur 
10.00 uur 
 

Openbaring des Heren / Driekoningen: 
Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans Koor 
Tamilviering 
Eucharistieviering in de kerk 
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 

    
Zo. 
 

15 jan. 10.00 uur 2e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het 
Gemengd Koor 

 
Vr.  

 
20 jan. 

15.00 uur 
09.30 uur 
10.00 uur 

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

    

    
Zo. 
Vr. 

22 jan. 
27 jan. 

10.00 uur 
09.30 uur 
10.00 uur 

3e Zondag door het jaar: Eucharistieviering - Samenzang 
Eucharistieviering in de kerk 
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk.  

    

    
Zo. 29 jan. 10.00 uur 4e Zondag door het jaar: Eucharistieviering - Samenzang 
Do. 
Vr. 

02 feb. 
03 feb. 

19.00 uur 
09.30 uur 

Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor 
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk.  

    

 
LECTOREN / MISDIENAARS 

     
Vr. 09 dec. 09.30 uur Saskia Forrester  
Zo. 11 dec. 10.00 uur Dilani Lia, Ravin, Jones 
Vr. 16 dec. 09.30 uur   
Zo. 18 dec. 10.00 uur Johan Korse Ruchita, Jeson, Jerushqa 
Ma. 19 dec. 19.00 uur   
Vr.  23 dec. 09.30 uur   
Za. 24 dec. 16.00 uur   
  20.00 uur Chris van Lint Solveg, Denisshan, Mauro, Evie 
  22.30 uur  Kala, Lia 
Zo. 25 dec. 10.30 uur Kitta Hogervorst Dishan, Kevin, Renoshan 
Ma. 26 dec. 10.30 uur Saskia Forrester Rajihven, Ashley, Jershan 
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  16.00 uur   
Vr.  30 dec. 09.30 uur   
Za. 31 dec. 19.00 uur Saskia Forrester Solveg, Lia, Kala 
Zo. 01 jan. 10.30 uur Chris van Lint Antony, Jenosha, Nhitish 
Vr.  06 jan. 09.30 uur   
Zo. 08 jan. 10.00 uur Janny van der Zee Denisshan, Renod, Prinshika 
Vr. 13 jan. 09.30 uur   
Zo.  15 jan. 10.00 uur Dilani Lia, Ravin, Jones 
Zo. 22 jan. 10.00 uur Frans Wildeboer Mauro, Evie, Jerushqa 
Zo. 29 jan. 10.00 uur  Dishan, Kevin, Renoshan 
Do. 02 feb. 19.00 uur  Saskia, Michael, Lia 
Vr. 03 feb. 09.30 uur   

 
KOSTERS / COLLECTANTEN 

     
Vr. 09 dec. 09.30 uur Saskia en Michael  
Zo. 11 dec. 10.00 uur Antony 

Anthonipillai 
 

Vr. 16 dec. 09.30 uur Antoon Vergeer  
Zo. 18 dec. 10.00 uur Saskia en Michael  
Ma. 19 dec. 19.00 uur Gerard Blom  
Vr.  23 dec. 09.30 uur Theo Zuurbier  
Za. 24 dec. 16.00 uur Antony 

Anthonipillai 
 

  20.00 uur Theo en Riet Ruud Vermeulen, Ineke Gerritsen, 
Andrea Korse 

  22.30 uur Antony 
Anthonipillai 

Jim Kuijper, Ageeth Spruijt 

Zo. 25 dec. 10.30 uur Antoon Vergeer Ageeth Spruijt, Coen van der 
Luijtgaarden 

  15.00 uur Monica Wildeboer  
Ma. 26 dec. 10.30 uur Theo Zuurbier Riet Steemers, Theo Zuurbier 
  16.00 uur Antony 

Anthonipillai 
 

Vr.  30 dec. 09.30 uur Solveg Steur  
Za. 31 dec. 19.00 uur Antoon Vergeer Gerard Blom, Ruud Vermeulen 
Zo. 01 jan. 10.30 uur Gerard Blom Riet Steemers, Gerard Blom 
Vr.  06 jan. 09.30 uur Saskia en Michael  
Zo. 08 jan. 10.00 uur Gerard Blom Andrea Korse, Gerard Blom 
  16.00 uur Antony 

Anthonipillai 
 

Vr. 13 jan. 09.30 uur Theo Zuurbier  
Zo.  15 jan. 10.00 uur Antony 

Anthonipillai 
 

Vr. 20 jan. 09.30 uur Antoon Vergeer  
Zo. 22 jan. 10.00 uur Saskia en Michael  
Vr.  27 jan. 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 29 jan. 10.00 uur Saskia en Michael  
Do. 02 feb. 19.00 uur Theo Zuurbier  
Vr. 03 febr. 09.30 uur Antoon Vergeer  
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MISINTENTIES 

   
 

 

Vr. 09 dec. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 11 dec. 10.00 uur Sophia Johanna Manuel-Wouters, Annie Burger-van 

Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en 
familie, Bep en Siem Houtenbos-Peperkamp en 
zegen over hun gezin, In liefdevolle herinnering Olof 
Dekker en zegen over zijn gezin, kinderen en 
kleinkinderen losgelaten naar het licht 

Vr.  16 dec. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 18 dec. 10.00 uur Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Margriet 

Blom-Kuperus, Kees van Dongen voor altijd in ons 
hart 

Vr. 23 dec. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Za. 24 dec. 16.00 uur Gerard Aarts 
  20.00 uur Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje 

Jansz, Tiny Boersen-van Straaten, Ellen de Groot-
Dijkman, Petra Franken-Kooistra, In gedachten met 
onze ouders Ans en Henk Vroons, Margriet Koster-
Bakker; uit dankbaarheid voor de liefde voor ons 
gezin, Tiny de Vries-Jongejan, Klaas Borst, Co 
Sijnesael en overleden families, Jaap Kok en 
overleden families Kok en Tesselaar, Theo Waij en 
zegen over zijn gezin, Co Stam en zegen over zijn 
gezin, Petra van Hees-Kroon en zegen over kinderen 
en kleinkinderen, Jan en Leon van der Poel en zegen 
over zijn gezin, Piet Jong, Frank en Robert Zentveldt 
en zegen over kinderen en kleinkinderen, Jan 
Heddes, Joke Groot-Schut en zegen over kinderen 
en kleinkinderen, Sicko Westerman en zijn dochter 
Maaike, Arnold en Truus Cornelissen-Smit, Cees en 
Riet Post-Tamis en hun dochter Mirjam, Met liefde 
herdenken wij Sjaak Schilder 

  22.30 uur Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje 
Jansz 

Zo. 25 dec. 10.30 uur Zuster Lies van der Voort, Arie Blokker, Overleden 
ouders Way-Kos, Sjon Poelsma, overleden ouders 
Blokker-Klaver, Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz 
en zus Grietje Jansz, Bep en Leo Kocken-van der 
Voort, Tiny de Vries-Jongejan, Dirk Doodeman en 
zegen over zijn gezin, Theo Waij en zegen over zijn 
gezin, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, 
Annie van Hees-de Blok en zegen over haar gezin, In 
liefdevolle herinnering Olof Dekker en zegen over zijn 
gezin, kinderen, kleinkinderen losgelaten naar het 
licht, Willy Kager-Heil, Jaap Ros en Gods zegen over 
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kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, Jan 
Heddes, Voor overleden familieleden Bos en Van 
Lochem, Annie en Co Vader-Slijkerman en levende 
en overleden familie, Harry Hogervorst en zegen over 
kinderen en kleinkinderen 

Ma. 26 dec. 10.30 uur Intentie nog open 
Vr. 30 dec. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Za. 31 dec. 19.00 uur Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje 

Jansz, Annie van Hees-de Blok en zegen over haar 
gezin, Margriet Blom-Kuperus, Frank en Robert 
Zentveldt en zegen over kinderen en kleinkinderen 

Zo. 01 jan. 10.30 uur Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje 
Jansz, Piet Jong, Bep Houtenbos-Peperkamp en 
zegen over haar gezin, Theo Waij en zegen over zijn 
gezin, Co Groenewoud en Mimy Groenewoud-
Wissink 

Vr.  06 jan. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 08 jan. 10.00 uur Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak en 

Leny van Nimwegen 
Vr. 13 jan. 09.30 uur  Intentie nog open  
    

    
Zo. 15 jan. 10.00 uur Tiny de Vries-Jongejan, Siem en Bep Houtenbos-

Peperkamp en zegen over haar gezin, Piet 
Godschalk en zegen over zijn gezin, Jan Heddes, 
Voor de overleden familieleden Bos en Van Lochem 

Vr. 20 jan. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 22 jan. 10.00 uur Margriet Blom-Kuperus 
Vr. 27 jan. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 29 jan. 10.00 uur Zuster Lies van der Voort, Bep en Leo Kocken-van 

der Voort 
Do. 02 feb. 19.00 uur Petra van Hees-Kroon en zegen over kinderen en 

kleinkinderen 
Vr. 03 feb. 09.30 uur Intentie nog open  
    

 
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 gebruik maken van de vaste, met 
witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein! 
 
 
DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (58)  
 
We eindigden vorige keer met de dood en begrafenis van Isaak. We zijn inmiddels aangekomen bij 
Genesis 36. Hier vinden we één lange opsomming van de namen van Esau’s vrouwen en kinderen. 
Zo’n lijst met nakomelingen komen we negen keer tegen in het boek Genesis. En dat is logisch; 
‘Genesis’ betekent ‘wording’. Het hele boek gaat over ‘de wording’ van de aarde en al wat daar op is, 
de wording van de Aartsvaders en – Moeders, van de verschillende stammen en van de volkeren.  
 
Al gaat de lijn van Israël verder met de jongste zoon Jakob en niet met de oudste zoon Esau, ook wel 
Edom genoemd, toch deelt ook hij in de goddelijke zegen van nakomelingen schap. Zes Edomitische 
koningen en hun families worden er genoemd om de lezer ervan te overtuigen dat ook Edom een 
groot volk is met zijn eigen zegen, een volk dat zichzelf reeds had gevormd vóórdat de natie Israël 
met het koningschap tot volle bloei kwam.  
 
In Genesis 37 gaan we verder met de familie van Jakob in Kanaän. Jozef is zeventien jaar als hij met 
zijn oudere broers de kudde aan het hoeden is. Er gaan nogal wat kwade geruchten over de broers 
rond en Jozef vertelt dit aan Jakob. Jozef is de lievelingszoon van Jakob, de eerstgeborene van zijn 
lievelingsvrouw Rachel. Jakob heeft voor hem een prachtige mantel laten maken. U kent het 
misschien nog van de musical: ‘The amazing dreamcoat’. Dit ‘voortrekken’ wekt bij de broers jaloezie 
op, wat niet geheel onbegrijpelijk is, en zij krijgen daarom een hekel aan Jozef.  
 
Op een keer heeft Jozef een droom en als hij deze aan zijn broers verteld gaan krijgen zij een nog 
grotere hekel aan hem: ‘Hoor toch eens wat voor droom ik gehad heb. Wij waren aan het schoven 
binden op het veld. Mijn schoof kwam overeind en bleef rechtop staan: jullie schoven kwamen erom 
heen staan en bogen voor mijn schoof’. De broers reageren kwaad en vragen of Jozef soms koning 
over hen wil worden of over hen wil heersen.  
 
Later krijgt Jozef nog een droom: ‘Ik zag dat de zon, de maan en elf sterren zich voor mij bogen’. Hij 
vertelt deze droom aan zijn vader en broers. Nu berispt Jakob zijn zoon met de woorden: ‘Wat moet 
dat met die droom van jou? Moeten ik, je moeder en je broers zich soms voor jou ter aarde buiten?’ 
Hier blijkt Rachel dus nog in leven te zijn; volgens een andere traditie die we in hoofdstuk 35 (16-19) 
hebben gelezen is zij reeds dood. Dan worden de broers nog kwader op Jozef maar Jakob zal het 
gebeurde blijven onthouden. Wordt vervolgd……..  
 

Monica Wildeboer, Catechiste 
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IN MEMORIAM 
 

JAN HEDDES 
*12-05-1930         †02-09-2022 
 
Mams echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa, Johannes Petrus Heddes, alias Jan Tulp of 
Witte Jan, kwam op 12 mei 1930 ter wereld aan de Tjallewallerweg. Hij was ruim 64 jaar getrouwd 
met mijn moeder die de laatste periode niet van zijn zijde is geweken. Natuurlijk Lid in de orde van 
Oranje Nassau voor al het vrijwilligerswerk dat hij, meestal samen met mijn moeder, voor de Schager 
gemeenschap heeft gedaan. 
 
De woorden, die ik gekozen heb, mogen best een glimlach op uw lippen veroorzaken, want mijn 
vader is zelf opgetogen met een glimlach door het leven gegaan. Nimmer heb ik hem kwaad, 
chagrijnig of pessimistisch gezien. Hij hield van de gulle lach tot op het laatste moment. Ook was hij 
een man van gewoontes, elke middag even piepers schillen bij dochter Kirsten, ook als ze ’s avonds 
pasta gingen eten, elke zaterdagochtend koffie bij ons en de vaste oppas op de kat van Margareth 
waar hij ook de manus-van-alles was. Ook had hij een bepaalde eigenzinnigheid waardoor hij tot op 
het laatst de regie over zijn leven heeft gehouden. Hij was jaren de vaste aardappelleverancier van 
ons allen, je kon kiezen uit één soort: Frieslanders, iets anders was er niet in zijn optiek. Hij moest 
natuurlijk wel eens aan een ander soort, maar dat ging met tegenzin.  
 
Op 12-jarige leeftijd begon hij als bloemist in opleiding bij Max Nuijens aan de Loet. Behalve helpen 
in de bloemisterij was hij ook de eerste au-pair in Schagen. Hij hielp mevrouw Nuijens bij de 
opvoeding van de kinderen, moest vaak oppassen, deed de was en hield het huis schoon. Hij werd 
daarbij geholpen door Truus Immens-Pannekeet, die mij de afgelopen week hierover de details heeft 
verteld. Ad Nuijens noemde hem regelmatig zijn oudste broer. 
 
Naast de bloemen werd Jan Heddes regelmatig gevraagd om als ober/kelner in  verschillende cafés 
in de Noordkop te helpen bij kermissen, bruiloften en andere grote feesten. Zo ook bij hotel/café De 
Roode Leeuw. Daar kwam op een gegeven moment een nieuw personeelslid opdraven, Trees 
Huiberts. Wat er toen gebeurd is, daar weet ik het fijne niet van, maar in november 1957 zijn ze 
getrouwd. Haringhuizen werd 2 gelukkige bewoners rijker. De eerste jaren werd er gegeten van het 
servies en met het bestek van een eerdere verloving van deze womanizer. Pas jaren later liet mijn 
moeder het laatste stuk servies per ongeluk vallen. 
 
Mijn zus Margareth diende zich aan, een paar jaar later kwam ik en werd het pand te klein. 
Stationsweg 19 werd met hulp van de bank en Nuijens het nieuwe huis. 10 jaar later, in 1971, kwam 
Kirsten om het gezin compleet te maken. In 2013 werd dit huis verkocht wat makelaar Westhuis de 
opmerking ontlokte, dat mijn vader de ondergang van de makelaardij aan het inluiden was: “wie blijft 
er nu 52 jaar in hetzelfde huis wonen”. Ze konden er samen smakelijk om lachen. Uiteindelijk zijn ze 
heel gelukkig aan de Miede beland.  
 
Na 42 jaar bloemisterij en het vertrek van Ad en Jos Nuijens naar Spanje vond mijn vader het tijd 
voor een nieuwe carrière. Het werd de LTS aan de Hofstraat. Samen met Gerrit Schilder, alias 
hagelbui, werd mijn vader de steun en toeverlaat van allerlei spijbelende leerlingen, leerlingen die te 
laat waren of die uit de les gestuurd waren. Jaren later kwam hij deze jongens weer tegen bij SRC of 
in de kroeg en dan kon je goed zien dat ze veel waardering voor deze conciërge hadden. Met 
vervroegd pensioen ging hij zich storten op allerlei hobby’s zoals biljarten en bridgen. Natuurlijk bleef 
hij SRC en de kerk altijd trouw. 
Zoals u de afgelopen periode uit de media hebt kunnen vernemen en terugkijkend kan ik stellen dat 
er een bijzonder goed mens is heengegaan. Hij heeft het leven voltooid. Daarom eindig ik met zijn 
eigen woorden:   
“Het is mooi geweest, bedankt”.              Hans Heddes 
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SJAAK SCHILDER 
 

*oktober 1931         †09-09-2022 
 
Wat waren wij bevoorrecht dat jij zo lang onder ons mocht zijn. 
Pa werd geboren in oktober 1931 op de boerderij in de Stolpen, al op jonge leeftijd was duidelijk dat 
het boerderijleven je als gegoten zat. Paard Joop en je eigen kippenfarm in het bos, waarvan de 
eieren je eerste verdiensten waren, werden gevolgd door de overname van de boerderij. 
Traditioneel ging het er aan toe, nog best lang deed je met behulp van paarden het werk op het land 
voordat er een trekker werd aangeschaft. Groot en veel was nooit je doel, wel divers met koeien, 
schapen, geiten, kippen, varkens en een pony. 
Je favoriete tijd was het voorjaar, druk met de geboortes van het vee en dan ’s-avonds nog een ronde 
door de stal ter controle. Naast de drukte op het bedrijf werd er ook een gezin gesticht, er kwamen 
zes kinderen ter wereld. Daarbij willen wij ook Arjen benoemen die ons helaas ontvallen is. 
De verhuizing naar Schagen ruim 22 jaar geleden was best pittig, maar het was een goede beslissing. 
Je hebt daar heel veel mooie momenten meegemaakt met de kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind. 
Toen we in juli hoorden dat Pap ziek was, was de schok groot. Begin augustus heeft pastoor Moltzer 
u bedient in de tuin op de Welmolen in het bijzijn van uw gezin, een bijzondere avond was dat. De 
tuin waar wij, vanwege het mooie weer, veel herinneringen hebben.  
 
Het is goed zo Pap, bedankt voor alles wat je ons geleerd hebt en meegegeven. 
 

Mam en de kinderen 
 
KOM EN ERVAAR VAN DICHTBIJ DE GEBOORTE VAN JEZUS! 
 
Zondag 8 januari 2023 zal na de H. Mis, omstreeks 11.30 uur, een prachtig Kersttoneelstuk worden 
opgevoerd met bijzonder mooie muziek. Dit toneelstuk over 
de geboorte van Jezus zal worden opgevoerd door jongeren uit de parochies van 
Alkmaar en omstreken en de seminaristen van het Grootseminarie in Nieuwe 
Niedorp, die volgend jaar zullen deelnemen aan de Wereldjongerendagen in 
Lissabon. 
Na de H. Mis zal er een verkooppunt zijn waar u door middel van het kopen van een 
artikel de jongeren financieel bij kunt staan. Na de voorstelling wordt er ook een 
deurcollecte gehouden. 
Wij hopen u allen, kinderen en volwassenen, te mogen verwelkomen om te genieten 
van dit prachtige feest waar het Licht van Jezus’ geboorte uw hart niet onberoerd zal 
laten en u de liefde van God zult ervaren! 
Hopelijk tot dan! 
 

Pastoor Ivan 
 
 
OP DE ACHTERGROND AANWEZIG 
 
Als ik vertel wat ik voor de kost doe, krijg ik de raarste reacties. De een begint spontaan te zingen: 
“De herdertjes lagen bij nachte”. De ander kijkt me schaapachtig aan. Een derde denkt dat ik een 
geintje maak. En nummer vier, meestal een ouder iemand, roept luidkeels: “Op de grote stille 
heide…”. Kortom hoog tijd voor emancipatie van mijn vak, want ik ben dat gemekker beu. 
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Weet je wel hoe belangrijk een herder is voor die eigenwijze schapen? Vergelijk het maar met een 
klas kinderen zonder leraar. Dat wordt binnen de kortste keren keten en klieren. De klas heeft iemand 
nodig die de boel bij elkaar houdt, die een dagprogramma opstelt. Dan kan het linksom of rechtsom, 
maar de klas blijft binnen de hekken. 
 
Bij mij op school hing vroeger aan de muur een plaat van Jezus als de goede herder, met een 
lammetje op zijn nek. Als puber vond ik dat een oubollige plaat. Maar de beeldspraak klopt als een 
bus. Na mijn Mavo heb ik heel wat gezworven, rondgedoold, een beetje de weg kwijt en verkeerde 
vrienden. Met een omweg ben ik toen in het herdersvak gerold. Het bood me de kans om nog iets 
van mijn leven te maken, net als dat verdwaalde schaap. Maar zijn Herder hield hem al die tijd in de 
gaten. Als steun en toeverlaat op de achtergrond, stilzwijgend nabij. 
 
Zo ben ik nu ook voor mijn kudde……stilzwijgend nabij. 
 
AAN TAFEL 
 
Op zondag 15 januari is er weer een Aan tafelmaaltijd in de kerk op de Markt in Schagen. 
U bent van harte welkom. Vanaf 15.20 uur is de inloop en om 16.00 uur is de opening. 
Vanwege de hoge energiekosten wordt de maaltijd nu gehouden in de Hans Leijdekkerszaal. Dat 
betekent minder plaatsen dus meldt u tijdig aan. Mocht er geen plaats meer zijn dan kunt u op de lijst 
voor de volgende maaltijd gezet worden. Ook is het handig dat u in dat geval uw telefoonnummer 
doorgeeft zodat u gebeld kunt worden als er afmeldingen zijn. 
 
U kunt zich aanmelden tot woensdag 11 januari bij Truus Folkertsma tel. 298403 of bij Ineke Draijer 
tel. 0224-296794 / 06-52569991. 
 
YOUNG SEVEN  
 
‘Er is een kindeke……’ dat was het thema van de YoungSeven bijeenkomst op vrijdagavond 18 nov. 
j.l. Het aantal aanmeldingen viel wat tegen want er waren enkele andere activiteiten in andere 
parochies (o.a. Vormselavond in de Wieringermeer) maar met 8 jongelui hadden we toch een heel 
mooie en waardevolle avond!  
 
Elk jaar, op 20 november, is het de Internationale dag van de Rechten van het kind, en daar ging 
deze avond over. We begonnen met een PowerPoint: hoe werd er naar kinderen gekeken in de Bijbel; 
in het algemeen en het verhaal over de geboorte van Jezus? Hadden kinderen toen rechten? En 
later, in de verkondiging en doen en laten van Jezus: Hoe ging Hij hiermee om?  
 
Mariëtte Verdaasdonk, gastdocente van Amnesty Schagen-Hollands Kroon ging hier verder mee in 
haar verhaal met een PowerPoint en mooi filmpje over de geschiedenis en het ontstaan van de 
mensenrechten en uiteindelijk in 1989 van de Kinderrechten. Er was ook alle ruimte voor interactie 
en deze werd ook heel goed benut!  
 
Daarnaast kregen we allemaal van Amnesty het zgn. ‘Mensenrechtenpaspoort’ met mooie info, 
fotootjes, vragen en de kinderrechten op een rijtje. Natuurlijk was er ‘koek en zopie’ en chippies in de 
pauze. Voor iedereen die er niet bij kon zijn: jullie hebben echt wat gemist. Maar Mariëtte was net als 
wij heel enthousiast over de groep en de participatie en zou hier volgend jaar best weer mee aan de 
slag willen. Tenslotte komt de Internationale dag voor de Rechten van het kind ieder jaar weer terug 
en is belangrijk genoeg om wat mee te doen want wereldwijd, en zelfs in ons eigen land, worden 
deze rechten nog heel erg vaak geschonden!  
Groetjes van ons allen, namens Jim en Monica 
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AANMELDING 1E COMMUNIE 2023 
 
Zit uw kind in groep 4 van de basisschool en is het gedoopt of wil het nog gedoopt worden, dan 
nodigen wij hem/haar van harte uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de Eerste H. 
Communie. De voorbereidingen met de kinderen zullen plaatsvinden vanaf februari 2023. Het feest 
van de Eerste Communie is op zondag 23 april 2023 in onze kerk. Zit uw kind op een katholieke 
basisschool in groep 4, dan krijgt hij/zij waarschijnlijk via de school een uitnodiging. Is dit niet het 
geval, en wilt u toch dat uw kind deelneemt, dan kunt u een schriftelijke opgave doen of per e-mail.  
Wij vragen van u de volgende gegevens: Naam, geboortedatum en doopdatum van uw kind, adres 
en telefoonnummer en op welke school uw kind zit.  
Schriftelijke aanmelding via: Sint Christoforusparochie – Ged. Gracht 64 – 1741 GD Schagen t.a.v. 
‘werkgroep 1e Communie’, of via mail: secretariaat@rkkerkschagen.nl  

 
Hartelijke groet van pastoor Ivan Garcia en kapelaan Maciej Gradzki en werkgroep 1e Communie: 

Els Seuters, Corina Joosten, Stephanie Zanin en Monica Wildeboer (catechiste) 
 

 

 
 
 
In 2023 hopen we weer een groep jongeren voor te bereiden op het VORMSEL ! 
Heb jij je heilige Communie gedaan in 2019, zit je in groep 8 en heb je zin om mee te doen met de 
voorbereidingen voor het Vormsel, twijfel dan niet en geef je op! 

mailto:secretariaat@rkkerkschagen.nl
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We willen in februari 2023 gaan starten met een groep! 
Alle jongeren waarvan we weten dat ze in 2019 hun heilige Communie 
gedaan hebben krijgen een persoonlijke mail. 
Je opgeven kan per mail aan: secretariaat@rkkerkschagen.nl graag 
met je naam, geboortedatum, je adres, telefoon en emailadres. 
Begin februari zal je na opgave verdere informatie per mail krijgen !                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KERSTHAND 
 
Kees heeft net de kerstboom opgetuigd als een politieagent hem belt om te vertellen dat zijn moeder 
met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Ze is op het zebrapad door een automobiliste 
geschept. Trillend springt Kees in zijn auto. Hij is enig kind en single en heeft al jaren geen vader 
meer. In het ziekenhuis vangt een verpleegkundige hem op. Zijn moeder heeft een paar 
hoofdwonden, gebroken ribben en een ingeklapte long. Een emotioneel weerzien met zijn moeder 
volgt. Hij blijft nog een tijdje ogenschijnlijk rustig naast haar bed zitten. Maar weer thuisgekomen komt 
alle spanning eruit. Hij geeft een trap tegen de kerstboom. De poes springt van schrik weg… Wat is 
ie boos op die automobiliste. De volgende dagen bezoekt hij zijn moeder. Beetje bij beetje dringt de 
realiteit tot haar door. Eerst denkt ze: ik had wel dood kunnen zijn. Maar al snel is ze blij dat ze er 
nog is en richt ze zich op haar herstel. De vrouw die het ongeluk heeft veroorzaakt werkt bij de notaris 
op hun dorp. Die notaris belt Kees op en zegt: “Mijn medewerkster is erg overstuur, ze zou graag uw 
moeder willen bezoeken. Is dat mogelijk?” Kees aarzelt, maar na overleg met zijn moeder stemt hij 
toe. Op kerstmorgen ontmoeten ze elkaar in het ziekenhuis. De vrouw zegt dat het haar enorm spijt, 
maar dat ze haar echt niet gezien heeft… De moeder van Kees zegt: “Ja, je hebt me wel gezien!” De 
automobiliste denkt: wat krijgen we nou. De notaris zei toch dat Kees en zijn moeder niet rancuneus 
waren. Maar al gauw zegt de moeder: “Ach meisje, je begrijpt me verkeerd. Je ziet me omdat je 
gekomen bent. Ik vind het heel dapper dat je de confrontatie bent aangegaan. Ze geven elkaar een 
hand. Kees ook. Het gaat immers allang niet meer om dader en slachtoffer, maar om medemens te 
zijn voor elkaar. 
Als Kees weer thuiskomt zit de poes al op hem te wachten. Hij is blij dat het naar omstandigheden 
goed met zijn moeder gaat. En wat een bijzondere kerstervaring. Zie het donker in je leven en in 
jezelf maar onder ogen. Laat al je gevoelens maar toe. Dan kun je uiteindelijk loslaten en de kersthand 
van God ervaren die innerlijke rust en licht geeft. Licht waardoor je de ander ondanks alles écht ziet.  
 

mailto:secretariaat@rkkerkschagen.nl
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N I E U W T J E S 
 
HEMELSE 100 
Radio Maria zoekt de Hemelse 100, de lijst met favoriete liederen van luisteraars. Deze wordt op 
Oudejaarsdag uitgezonden. Geef vóór maandag 12 december uw drie favoriete nummers door. 
Daarmee maakt u bovendien kans op 3 cd’s. Info: radiomaria.nl 
 
HOTELBIJBELS 
Per jaar worden ruim 150.000 Bijbels verdeeld over alle Nederlandse hotels. En die worden gelezen! 
Want per jaar worden er ruim 12.000 gestolen. ”Meegenomen om er thuis verder in te lezen en te 
zoeken naar een mooi verhaal,” schreef een gast op een achtergelaten kattenbelletje. Misschien 
zocht hij naar het hoofdstuk waar geschreven staat ‘Gij zult niet stelen.’ In een Schiedams hotel was 
een eerlijker meneer aan het woord, ook per brief. “Vorige maand nam ik vanuit mijn kamer de Bijbel 
mee. Ik lees er nu elke dag in. U begrijpt voorlopig ben ik nog niet klaar. Tijd om er één te kopen heb 
ik momenteel niet, maar spijt van mijn diefstal heb ik zeker. Daarom sluit ik hierbij 25 euro in. Hartelijke 
groeten van een anonieme bijbellezer.” 
 
THEOLOOG DES VADERLANDS 
Katja Tolstaja is de nieuwe theoloog des vaderlands. Ze volgt de benedictijn en columnist van het 
Katholiek Nieuwsblad Thomas Quartier op. Tolstaja is hoogleraar Theologie en Religie in post-
traumatische Samenlevingen aan de VU in Amsterdam 
 
ZONDAGMORGEN 
Tijdens de Nacht van de Theologie is “Zondagmorgen” van Willem Jan Otten gekozen tot het beste 
theologische boek van 2022. De jury roemde het als “een prachtig meditatief boek”. Het is gebaseerd 
op de reeks “De mis die wij missen”, die Otten schreef in het Katholiek Nieuwsblad tijdens de 
coronapandemie 2022. 
 

De redactie van de Hoeksteen wenst u allen een 
Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2023 

 
 


