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BESTE PAROCHIANEN,
Als wij terug kijken op de afgelopen periode, vanaf februari, kunnen we vaststellen dat alles qua
vieringen weer meer normaal geworden is. We hebben bijzondere momenten in onze parochie(s)
gehad zoals: Pinksteren, Hemelvaart, Eerste Communie, Vormsel en ook vieringen als huwelijk,
doopsel en andere bijzondere feesten. Hiernaast waren er ook minder mooie momenten in onze
parochie(s), zoals uitvaarten of de herdenking van dierbaren die van ons zijn heen gegaan. Dit
alles hebben we als kerkgemeenschap samen beleefd.
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Want het is precies zoals onze bisschop Mgr. Hendriks op zijn website ‘Arsacal’, in zijn preek op
Sacramentsdag schrijft onder het kopje: ‘Waarom samen komen.’ Hij schrijft daar: ‘We zijn
geroepen om bijeen te komen, als gemeenschap betrokken te zijn. Jezus heeft gewild dat we
samen kerk zouden zijn; de leerlingen waren bijeen toen de heilige Geest op hen neerdaalde, ze
waren samen toen de verrezen Heer verscheen, ze ontmoetten de Heer in de gemeenschap van
de Kerk.’
Alle momenten van vreugde en verdriet, van eenheid en samenzijn, dat alles kunnen wij zien als
een ervaring van de geest van God in ons leven. Want God is altijd bezig in het leven van de
mensen. Hij gaat niet op vakantie. Ook als wij soms denken dat Hij afwezig is, Hij is altijd met
ons, ook als wij het niet merken: Hij is er altijd.
Nu ik hier over ‘vakantie’ schrijf wil ik daar nog even wat dieper op in gaan. Hopelijk krijgt u
binnenkort allemaal vakantie. Tijdens de vakantie gaan we een periode in van rust en
ontspanning. En sommigen hebben de mogelijkheid om dan naar het buitenland te gaan, naar
Spanje, Italië, Griekenland. Anderen blijven in Nederland en ook in eigen land, in het Noorden
en Zuiden, Oosten en Westen, zijn ook mooie plekjes te vinden. Zelf kon ik wegens corona pas
na twee jaar, van afgelopen eind april tot eind mei, weer eens naar mijn familie in Honduras.
Daar heb ik van alle momenten met hen kunnen genieten; ook van het lekkere eten, het mooie
weer enz. Dat is heel mooi geweest.
In deze vakantieperiode, bestaat er ook een ‘kerkelijk liturgische tijd’. Deze kerkelijk liturgische
tijd noemen wij: ‘Tijd door het jaar’. In deze ‘tijd door het jaar’ die weer begonnen is na Pinksteren,
vervolgen we de liturgische tijd van na de Kersttijd en vóór de Veertigdagentijd. U kunt dat zien
in de liturgieboekjes van de zondag. Daar wordt steeds bovenaan vermeld welke zondag er
gevierd wordt. Wij zijn met deze tijd door het jaar dus begonnen in januari, na het doopsel van
de Heer. De liturgische kleur van deze tijd is groen. Groen is de kleur van DE HOOP.
Maar wat kunnen we inhoudelijk zeggen over deze tijd door het jaar? We noemen het een
‘gewone tijd’ dit ter onderscheiding van de Advent, de Kersttijd, Veertigdagentijd en de Paastijd,
dit zijn de ‘bijzondere tijden’. Toch valt er ook in de ‘gewone tijd’ heel veel te vieren. Het is een
tijd waarin wij de rijkdom, de blijdschap en de genade van ons geloof op een eenvoudige manier
kunnen beleven. Het centrum is Jezus Christus zelf, die ons steeds weer verzamelt om God te
bedanken. We komen ook samen om zijn zegen te vragen, voor onszelf, en onze families.
Samenkomend in de kerk kunnen wij de kracht van de heilige Geest, ontvangen, om de
moeilijkheden van het dagelijks leven aan te kunnen. En vooral de zekerheid te verkrijgen dat Hij
elk moment van ons leven met ons is.
Bidden wij dan tot God onze Vader om ons te zegenen, te beschermen en te helpen in de
komende tijd. Dat wij, waar wij ons ook bevinden, Hem gedenken en bedanken, voor alles
waarvan wij mogen genieten, voor alles wat Hij ons dagelijks geeft.
Een gezegende tijd voor u allen, tijdens uw vakantie en tijdens uw werk.
Pastoor Ivan

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, kapelaan Maciej, diaken Piet 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.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste Parochianen,
De feestdagen liggen achter ons met een mooie Pinksterviering. De zomer is begonnen, en
vanaf 30 juni de 1ste donderdag van de West-Friese Folklore. Onze kerk zal dan ook open zijn
om bezoekers te ontvangen. Wij hebben naarstig rondgebeld en gesproken met personen die
een paar uurtjes deze bezoekers willen ontvangen. Dat viel niet mee, omdat vrijwilligers in de
afgelopen jaren ouder zijn geworden en daardoor gestopt. Toch is het gelukt betrokken mensen
te vinden en vast te leggen. Dat zijn: Jan Komen, Ans de Ruijter, Corina Joosten, Frans
Wildeboer, Gerard Blom, Chris van Lint, Leo de Groot en Saskia Forrester. Mede omdat Ineke
Gerritsen en Lies de Vries, waar het nodig is, gaan bijspringen gaat het lukken. Alvast hartelijk
bedankt.
Op zondag 19 juni zou Paul Sanders ons St
Gregorius koor voor het laatst dirigeren en
zouden wij op ingetogen en gepaste wijze
afscheid ven hem nemen. Helaas, Covid19
gooide roet in het eten omdat Paul een
positieve testuitslag kreeg. Toch zijn wij
doorgegaan met de afscheidsviering, in
overleg met Paul, en heeft de nieuwe
dirigent Zana Naidionova het koor voor het
eerst geleid. Dankzij de livestream was Paul
toch digitaal aanwezig. Het koor zong de
sterren van de hemel en er was in ‘t geheel niets van te merken dat dit de eerste keer was dat
Zana publiekelijk voor het koor stond. Fantastisch, en allen heel hartelijk dank om het zo mogelijk
te maken. Later, in overleg met Paul, gaan we nog ‘fysiek’ afscheid van hem nemen.
In de kerk is het al gezegd, maar nu ook op papier: Paul – heel hartelijk bedankt voor de ruim 20
jaren dat je ons koor op een geweldige wijze dirigeerde en naar grote hoogte hebt gebracht. Het
ga je goed en we gaan je vast nog wel terugzien in onze kerk.
In de viering van Pater Toon, zondag 3 juli, heeft Zana wederom het koor meegenomen.
Terugkijken naar de vieringen kan altijd, net zoals u met de QR code een collecte/donatie kunt
doen. U kunt daarvoor naar de website van de kerk gaan (www.rkkerkschagen.nl) en dan
klikken op het rode pijltje voor de vieringen of op de link voor een donatie.
Bestuursleden van de parochies Schagen (St. Christoforus), Tuitjenhorn (Jacobus de Meerdere),
Warmenhuizen (HH Ursula en Gezellinnen) en Burgerbrug (OLV Geboorte) hebben elkaar bij
diverse bijeenkomsten beter leren kennen en informatie met elkaar gedeeld. Op 16 december
2021 zouden we naar Haarlem gaan om e.e.a. door te spreken en vooral met enkele stafleden
te spreken om ons vertrouwen in hen te herwinnen. Dit gesprek kon geen doorgang vinden en
daarna is het er om verschillende redenen, niet vanuit onze kant, niet meer van gekomen. Er zijn
een aantal redenen voor geweest die wij desgewenst in een gesprek met belangstellenden
kunnen delen. Wat duidelijker werd is dat wederzijdse samenwerking met het bisdom niet is
gelukt en verder is afgenomen. Tegelijkertijd is in Tuitjenhorn, in overleg met de parochianen,
besloten dat zij zelfstandig willen blijven en geen overkoepelend bestuur wensen. Wel
samenwerken waar het kan, maar de eigen identiteit behouden. Om een lang verhaal kort te
houden: de kans is voorbij om met deze groep betrokken personen van de 4 parochies een nieuw
bestuur te gaan vormen. Wel hebben wij afgesproken elkaar temminste 3x per jaar fysiek te
ontmoeten om elkaar bij te praten en van elkaar te leren. Vooralsnog is het gewenste
samenwerkingsverband voor onbepaalde tijd opgeschort.
Nu corona achter ons ligt, althans dat hopen wij echt en wellicht tegen beter weten in, is het
wenselijk dat alle werkgroepen fysiek met het Parochie Bestuur (PB) gaan bijpraten en van elkaar
horen wat wensen en/of tekortkomingen zijn. Het is jammer dat wij sinds 1 juni niet meer
beschikken over secretaris Rosa Smit. Zij heeft na haar periode eervol ontslag ontvangen van
de bisschop, en er is nog niemand die zich heeft gemeld deze functie te willen vervullen.
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Daarom ook vanuit de Hoeksteen DE
OPROEP: WIE VAN U, of binnen uw familiekennissen, of vriendenkring, wil zich bij ons
bestuur
voegen
om
secretariële
werkzaamheden te vervullen. Daarbij
aangetekend dat wij gelukkig nog
beschikken over vrijwilliger Lies de Vries die
het secretariaat in de pastorie bemenst.
Belangstelling? Laat het ons weten en kom
langs voor een praatje. Het kan stapje voor
stapje. Tot ziens!
Ook de herbenoemingen van Hans van
Kampen en Co Wiskerke laten op zich wachten. Voor onze penningmeester Dihal Anthiresu,
waarvan zijn aanstelling ook in juni zou aflopen is herbenoeming aangevraagd. Het blijft lastig
vrijwilligers voor een bestuursfunctie te vinden. Toch vragen wij u ons te helpen omdat wij zonder
bestuur en vrijwilligers de kerk niet draaiend kunnen houden.
Met het onderhoud van de pastorietuin en het kerkhof gaat het
voorspoedig, dankzij de groep vrijwilligers die zich hiermee bezig
houdt. Hetzelfde geldt voor onze vrijwilligers die de kerk
schoonhouden en de huishoudelijke dienst.
En zo zijn er nog vele werkgroepen die voor onze kerk bezig zijn.
Het is door omstandigheden alweer lang geleden dat wij een
bijeenkomst hadden met alle vrijwilligers. Ideeën?
In relatie tot de kerktorenrestauratie is de ecoloog nog steeds bezig
met monitoring om straks te kunnen beoordelen of de vleermuizen
zijn teruggekeerd.
Hiermee is het project dan afgerond en we zijn nu in de financiële
eindfase en ook om de verantwoording te doen aan de Provincie
om het restant van de toegezegde subsidie te mogen ontvangen.
Daarbij hoort ook een controle accountantsverklaring om te
bevestigen dat het geld rechtmatig en doelmatig is besteed voor
de restauratie van de toren. Daar wordt nu aan gewerkt. Al met al
kostbaar en tijdrovend.
Met de financiën gaat het niet echt best. We hebben ingeleverd op
vermogen vanwege de vele uitgaven zoals de kerktoren, tuin, kerkhof, kazuifels, livestream
apparatuur enz. enz.. De rente is lange tijd negatief geweest, dat hielp dus ook niet echt.
Daarom zijn wij heel blij met uw bijdrage aan de kerkbalans. De stand op dit moment is: €
41.360,33, en we zij pas halverwege het jaar. We houden vertrouwen en moed in een wat hogere
eindstand. Dank u wel.
Er zijn nog leien te koop. Laat ons, via het
secretariaat, weten welke u wenst. Alle beetjes
helpen.
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Zaterdagmiddag 25 juni, was de indrukwekkende herdenkingsviering van Musa Ceesay, zoon
van Monica in Gambia, die bij een tragisch ongeluk is omgekomen. Fijn dat Monica en wij met
deze viering en ‘samen zijn’ in onze kerk Ceesay konden gedenken.

Zondag 26 juni was de Oecumenische Veteranendienst in De Grote Kerk. Met als voorganger
Pater Robin Voorn. Deze viering stond in het teken van voor- en met de veteranen. Voor de
mensen die twijfelden hier naar toe te gaan, kijk gerust terug op:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1935/events/recording/165622860001935
Wellicht zien wij u volgend jaar bij de dienst.
Hiermee sluiten we als parochiebestuur dit 1ste
half jaar af en wensen u allen een heel fijne
zomer
toe.

VERSLAG FAMILIEZONDAG 12 JUNI

Op zondag 12 juni was de afsluitende feestzondag van dit seizoen. En het was zeker feestelijk.
Het was prachtig weer en gelukkig maar, aangezien er meerdere activiteiten buiten waren
gepland. We begonnen met een bijzondere viering, want er was ook iemand die het sacrament
van het H. Vormsel ontving. Daarna was er het kennismakingsspel op het plein voor de kerk en
er was koffie, thee en limonade met wat lekkers erbij.
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Daarna kregen we in verschillende leeftijdsgroepen catechese. De kleintjes maakten een leuk
knutselwerkje over geloof, hoop en liefde. De groep van 9-12 kreeg catechese van diaken Toon.
De groepen 12-15 en 16-21 waren samengevoegd en kregen catechese op het plein afgewisseld
met knotshockey, een estafette en reuzetwister. En dat was ontzettend leuk!!!
De jongvolwassenen konden bij pastoor Ivan terecht. De volwassenen kregen catechese van
onze diaken Piet en kapelaan Pawel.
Na het nodige geestelijke voedsel, werd het tijd om het lichaam ook te voeden.
De BBQ was goed geslaagd, en de diversiteit van eten dat mensen hadden meegenomen was
fantastisch en smaakten ons zeer goed. Complimenten aan alle koks!!!
En als laatste verrassing was er ook nog een echt Picobello ijsje uit de ijskar!!
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag en voor allen die er niet bij konden zijn: na
de zomervakantie is het de bedoeling dat er elke 2 maanden een Familiezondag komt en ook
weer een feestelijke afsluiting.
De eerstvolgende familiezondag is op 18 september. Wie weet tot dan!
Namens de werkgroep Familiezondag

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.
DANKWOORD
Hierbij willen wij onze dank betuigen aan iedereen, die heeft bijgedragen aan onze
huwelijksviering op 16 juni j.l. In het bijzonder danken we Tjeerd van der Ploeg en Piet Steur,
die met slechts enkele suggesties van onze kant een prachtige viering in elkaar hebben gezet.
De muziek was overweldigend mooi met o.a. drie Engelse hymnes, ijverig ingestudeerd door
het Dameskoor met fantastisch resultaat. De viering was voor ons heel bijzonder en belangrijk
omdat wij elkaar eindelijk het huwelijkssacrament mochten toedienen, nu gecombineerd met
ons 12 ½ jarig burgerlijk huwelijksjubileum.
In zijn preek legde Piet Steur een begrijpelijke link tussen de Bijbellezingen enerzijds en het
wonder van onze ontmoeting, de ontwikkeling van onze toekomst samen en de gedachte dat
niets betekenis heeft zonder de liefde, die geduldig is, geen afgunst kent en geen egoïsme. Zijn
overweging was dus bijbels gefundeerd, heel persoonlijk, en ook nog gelardeerd met een
vleugje humor.
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Verder ook dank aan Ruby van der Kuil voor de mooie en originele versiering van de kerk Wijnand Kramer, die, ondanks het feit dat hij niet graag vrouwen weggeeft, toch bereid was, de
bruid weg te geven - Nadine en Roy Kapitein-Steur, die op plechtige wijze de ringen hebben
aangedragen - Monica en Frans Wildeboer die de pastorietuin in een gezellige schaduwrijke
receptieruimte hebben omgetoverd - Solveg Steur en Ans de Ruijter, die beiden als
gastvrouwen wilden optreden. Iedereen bedankt voor de lieve wensen, cadeautjes en attenties.
Na de viering dronken we koffie / thee met gebak in de pastorietuin waar dr. H.T.M. Lambooij
een door hem zelf geschreven gedicht voordroeg als uiting van onze onderlinge hechte
vriendschapsband.
Kortom: de ontroerend mooie viering en de warme aanwezigheid van vele vrienden en hun
bijdragen aan het feest, hebben 16 juni voor ons tot een onvergetelijke dag gemaakt!
Michael en Saskia Forrester
PAROCHIEAGENDA

Vr.

15 juli

09.30 uur
10.00 uur

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

Zo.

17 juli

10.00 uur

Di.
Do.
Vr.

19 juli
21 juli
22 juli

20.00 uur
13.15 uur
09.30 uur
10.00 uur

16e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
(Samenzang)
Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg
Marktconcert Marjon Ittner
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.

24 juli

10.00 uur

Do.
Vr.

28 juli
29 juli

13.15 uur
09.30 uur
10.00 uur

17e Zondag door het jaar: Feest van Christoforus,
Werelddag voor grootouders en ouderen
Eucharistieviering (m.m.v. cantores)
Marktconcert Jos Maters
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.

31 juli

Do.
Vr.

04 aug.
05 aug.

10.00 uur
13.00 uur
13.15 uur
09.30 uur
10.00 uur

18e Zondag door het jaar: Eucharistieviering (Samenzang)
Tamilviering: Sint Petrus
Marktconcert Martien de Vos
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.

07 aug.

10.00 uur

Di.
Do.
Vr.

09 aug.
11 aug.
12 aug.

08.15 uur
13.15 uur
09.30 uur
10.00 uur

19e Zondag door het jaar: Eucharistieviering (Samenzang)
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank
Kerkwerken Groep 1
Marktconcert Wietse Oudejan
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
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Zo.
Ma.
Di.
Do.
Vr.

14 aug.
15 aug.
16 aug.
18 aug.
19 aug.

10.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
13.15 uur
09.30 uur
10.00 uur

20e Zondag door het jaar: Eucharistieviering (Samenzang)
Maria Tenhemelopneming m.m.v. het Gregoriaans koor
Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg
Marktconcert Marja van der Ploeg
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.
Do.
Vr.

21 aug.
25 aug.
26 aug.

10.00 uur
13.15 uur
09.30 uur
10.00 uur

21e Zondag door het jaar: Eucharistieviering (Samenzang)
Marktconcert Tjeerd van der Ploeg
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.

28 aug.

10.00 uur

22e Zondag door het jaar: Eucharistieviering (Samenzang)

Zo.

04 sept.

10.00 uur

23e Zondag door het jaar: Eucharistieviering (m.m.v. het
Gregoriaans koor) Rozenzondag en uw eventuele gave voor de
voedselbank

Zo.

11 sept.

10.00 uur

Di.

13 sept.

16.00 uur
08.15 uur

24e Zondag door het jaar: Eucharistieviering (Samenzang)
Ziekenzondag
Tamilviering
Kerkwerken Groep 2

LECTOREN / MISDIENAARS
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Ma.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Zo.
Zo.

15 juli
17 juli
22 juli
24 juli
29 juli
31 juli
05 aug.
07 aug.
12 aug.
14 aug.
15 aug.
19 aug.
21 aug.
26 aug.
28 aug.
04 sept.
11 sept.

09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Piet Steur
Johan Korse
Ans de Ruijter
Saskia Forrester
Piet Steur
Janny v/d Zee
Saskia Forrester
Dilani Anthiresu
Ans de Ruijter
Kitta Hogervorst
Chris van Lint
Piet Steur
Frans Wildeboer
Saskia Forrester
Johan Korse
Ans de Ruijter
Janny v/d Zee

Saskia en Michael
Dishan en Ruchita
Mauro en Evi
Denisshan, Jeson en Renod
Rajihven en Renod
Solveg, Kala en Lia
Renoshan en Kevin
Anthony en Ashley
Michael, Kala en Saskia
Dishan en Ruchita

KOSTERS / COLLECTANTEN
Vr.
15 juli
09.30 uur
Solveg Steur
Er zijn in deze periode geen collectanten
Zo.
17 juli
10.00 uur
Antony Anthonipillai
Vr.
22 juli
09.30 uur
Theo Zuurbier
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Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Ma.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Zo.
Zo.

24 juli
29 juli
31 juli

10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
13.00 uur
05 aug. 09.30 uur
07 aug. 10.00 uur
12 aug. 09.30 uur
14 aug. 10.00 uur
15 aug. 19.00 uur
19 aug. 09.30 uur
21 aug. 10.00 uur
26 aug. 09.30 uur
28 aug. 10.00 uur
04 sept. 10.00 uur
11 sept. 10.00 uur
16.00 uur

Antoon Vergeer
Solveg Steur
Antoon Vergeer
Antony Anthonipillai
Saskia en Michael
Antoon Vergeer
Theo Zuurbier
Saskia en Michael
Antony Anthonipillai
Solveg Steur
Antony Anthonipillai
Saskia en Michael
Gerard en Theo
Antony Anthonipillai
Ruby en Theo
Antony Anthonipillai

MISINTENTIES

Vr.

15 juli

09.30 uur

Olof Dekker, Ronald van den Bosch, Kees van Dongen

Zo.

17 juli

10.00 uur

Vr.

22 juli

09.30 uur

Overleden fam. leden Bos en Van Lochem, Piet
Godschalk en zegen over zijn gezin, Olof Dekker, Ronald
van den Bosch, Kees van Dongen
Olof Dekker, Ronald van den Bosch, Kees van Dongen

Zo.

24 juli

10.00 uur

Vr.

29 juli

09.30 uur

Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Tiny
Boersen-van Straaten, Petra van Hees-Kroon, Voor Jan
en Leon van der Poel en zegen over hun gezinnen, Bep
Houtenbos-Peperkamp en zegen over haar gezin, Cor
Schouten, Harry Hogervorst en zegen over zijn gezin, Olof
Dekker, Ronald van den Bosch, Kees van Dongen
Olof Dekker, Ronald van den Bosch, Kees van Dongen

Zo.
Vr.

31 juli
05 aug.

10.00 uur
09.30 uur

Olof Dekker, Ronald van den Bosch, Kees van Dongen
Ronald van den Bosch, Kees van Dongen

Zo.

07 aug.

10.00 uur

Vr.

12 aug.

09.30 uur

Margriet Blom-Kuperus, Ronald van den Bosch, Kees van
Dongen
Ronald van den Bosch, Kees van Dongen

Zo.

14 aug.

10.00 uur

Ma.
Vr.

15 aug.
19 aug.

19.00 uur
09.30 uur

Zuster Lies van der Voort, Ellen de Groot-Dijkman, Nel en
Loek van Leuven-Bakker, Ronald van den Bosch, Kees
van Dongen
Kees van Dongen
Kees van Dongen
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Zo.

21 aug.

10.00 uur

Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Annie Burgervan Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en
familie, Voor Jan en Leon van der Poel en zegen over hun
gezinnen, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Aldert
Zwemmer en zegen over zijn gezin
Intentie nog open

Vr.

26 aug.

09.30 uur

Zo.

28 aug.

10.00 uur

Zo.

04 sept. 10.00 uur

Rob Stringer en zegen over zijn gezin, Sandra Kox

Zo.

11 sept. 10.00 uur

Ellen de Groot-Dijkman, Jan van de Wolfshaar en zegen
over zijn gezin, kinderen, kleinkinderen en familie, Sandra
Kox

Sophia Johanna Manuel-Wouters, Bep HoutenbosPeperkamp en zegen over haar gezin, Annie van Hees-de
Blok en zegen over haar gezin, Cor Schouten, Sandra Kox

KERKVERVOER
De 60plusbus.
De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op
feestdagen tot 17.00 uur.
Men dient de bus een dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en
15.30 uur op tel.nr. 0224-272888.
Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en
een tien-ritten-kaart kost 10 euro.
De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op
verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men
een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie.
Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00
en 15.30 uur.

N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruik maken van de vaste,
met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein!
GEZOCHT SECRETARIS BESTUUR
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Daarom ook vanuit de Hoeksteen DE OPROEP:
WIE VAN U, of binnen uw familie, kennissen of
vriendenkring, wil zich bij ons bestuur voegen om
secretariële werkzaamheden te vervullen.
Daarbij aangetekend dat wij gelukkig nog
beschikken over vrijwilliger Lies de Vries die het
secretariaat in de pastorie bemenst.
Belangstelling? Laat het ons weten en kom langs
voor een praatje. Het kan stapje voor stapje. Tot
ziens!

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (55)
Vorige keer eindigden we bij het uiteengaan van Esau en Jakob. We zijn inmiddels aangekomen
bij Genesis 34: een verhaal over Dina, de dochter van Jakob die Lea hem geschonken heeft.
Het verhaal lijkt zomaar tussen de hoofdstukken 33 en 35 te zijn geplaatst en het is ook wel
een wat bizar verhaal. Als Dina op bezoek is bij enkele meisjes in de streek waar zij verblijven,
wordt Sichem, de zoon van de koning van dat land, verliefd op Dina. Hij ontvoert haar en onteert
haar. Maar hij wil met haar trouwen en vraagt zijn vader, Hemor, om Dina zijn vrouw te laten
worden.
Inmiddels had Jakob vernomen dat zijn dochter Dina onteerd was maar omdat zijn zonen buiten
bij de kudde waren besloot hij niets te zeggen, totdat zij terug zouden zijn. Ondertussen is
Hemor bij Jakob om met hem te onderhandelen. Zodra de zonen van Jakob van dit schandaal
horen komen zij terug. Ze zijn woedend en zwaar beledigd. Wat Sichem heeft gedaan is een
ongehoorde schande. Maar Hemor gaat het gesprek aan en vertelt dat Sichem hevig verliefd
is op Dina en graag met haar wil trouwen. Als de familiebanden worden aangeknoopt dan kan
de familie van Jakob in het land blijven wonen en kunnen zij elkaars dochters trouwen.
Dan smeden de zonen van Jakob een listig plan: “Wij kunnen onze zuster niet aan een
onbesnedene geven, want dat is een schande voor ons” antwoorden zij. Zij stellen voor dat alle
mannen, net als zij, Jakob en zijn zonen, besneden moeten worden. Pas dan kunnen zij zich
met elkaar vermengen en één volk worden. Hemor, de koning, en zijn zoon Sichem gaan
akkoord met dit voorstel en roepen bij de stadspoort alle mannelijke inwoners van de stad op
om zich te laten besnijden. Dan zullen Jakob en zijn grote familie bij hen blijven wonen en hun
rijke bezit aan goederen en vee met de bevolking delen. En zo gebeurt het; alle mannelijke
inwoners laten zich besnijden.
Maar op de derde dag, als zij door de besnijdenis hevige pijn hebben, grijpen twee broers van
Dina; Simeon en Levi, naar het zwaard. Zij overvallen de niets vermoedende stad en
vermoorden alle mannen. Ook Hemor en zijn zoon Sichem doden zij met het zwaard en zij
nemen hun zus mee uit Sichems huis. Ze plunderen de stad en nemen alle schapen, runderen
en ezels mee als buit. Ook nemen zij alle vrouwen en kleine kinderen gevangen en plunderen
alle huizen leeg. Als zij thuiskomen is Jakob geenszins blij met dit gebeuren en voelt zich door
zijn zoons in grote moeilijkheden gebracht. Maar Simeon en Levi verdedigen hun handelen:
“Moest hij onze zuster dan als een hoer behandelen?”
In onze ogen is dit een vreemd en bizar verhaal. Maar het wil iets duidelijk maken over de
slechte, seksuele moraal van de Kanaänitische volken ten opzichte van het volkje Israël en dat
het niet goed is zich met deze volkeren te vermengen. Wordt vervolgd……..
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Monica Wildeboer, Catechiste

IN MEMORIAM
MUSA CEESAY
† 04-05-2022

* 11-01-1995

Op 4 mei 2022 overleed mijn adoptiezoon Musa in Gambia door een noodlottig auto-ongeval. Hij
was slechts 27 jaar. Op 13 april 2015 werd ik aan hem voorgesteld met de vraag of ik mij over
hem zou willen ontfermen. Musa was al jong een weeskind en had geen broers en zussen. Hij
had de lagere school en het voortgezet onderwijs gevolgd maar hier hield zijn toekomst op. Het
was ‘liefde op het eerste gezicht’ van een moeder voor haar kind. In de zeven jaren die volgden
kregen wij een heel hechte zoon-moederband. Musa volgde een jaar computerstudie via onze
stichting en deed daarna een opleiding tot chirurg, dat was zijn grote droom!
Ik kwam 2x per jaar in Gambia en hij was altijd bij mij en/of bij ons. Ik leerde hem zwemmen en
we bezochten toeristische plekken in zijn land waar hij nooit eerder geweest was. Ik gaf hem een
2e handsmobieltje en bijna dagelijks hadden we App contact of video call. Van een verlegen en
gekwetste jongen groeide Musa uit tot een gelukkig, altijd vrolijk en lachend mooi jong mens.
Musa was ongelofelijk goed in zijn studie en bijna ieder weekend was hij te vinden in het
ziekenhuis in de hoofdstad Banjul om de artsen daar te assisteren bij operaties of bleef hij de
hele nacht op in het kinderziekenhuis daar, om er te zijn voor de kinderen. Hij was geliefd bij
collega-artsen en bij patiënten. Hij ontwikkelde de gave van genezing, van mensen beter maken,
door zijn studie. Maar hij had van nature de gave van troost bieden, de juiste woorden spreken
en van nabijheid aan de zieken en de stervenden.
Naast zijn studie, waar hij enorm op was gefocust, was hij een geweldig representant voor onze
stichting en deed hij veel werk voor ons met passie en toewijding. Naast een persoonlijk verlies
voor mij, is zijn overlijden ook een groot verlies voor mijn dochter Larisa die een hechte broertjezus band met hem had, voor onze stichting en voor de mensen in Gambia.
Om verder te kunnen, was een afscheid nodig, dit heb ik in Gambia niet kunnen vinden en
ervaren. Op zaterdag 25 juni jl.. hebben we daarom tijdens een afscheidsviering Musa herdacht,
in woorden en gebeden, met rituelen en symbolen, met zang en muziek. We mochten dat doen,
met elkaar, met een grote belangstelling in de kerk en de livestream, van Schagen waren we zo
verbonden met vele plaatsen in Nederland, in Gambia en Pakistan. Het heeft ons allen heel erg
goed gedaan. Het was tot nu toe het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb maar ik voelde mij
gedragen in liefde en medeleven van zovelen.
Ik wil deze bede die ik toen uitgesproken heb meegeven: ‘Dat jouw ogen nu helder licht mogen
zien. Dat je mag horen hoe je bij je naam geroepen wordt. Dat het werk van je handen geheiligd
en voltooid mag zijn. Dat deze weg, de weg naar huis is waar je met vreugde wordt ontvangen.
Dat alles wat je geloofd hebt nu in vervulling is gegaan. Dat je nooit veraf zult zijn maar telkens
weer in iets herkenbaar. Dat alles, wat je met liefde deed, getekend is met eeuwigheid’.
Ik en wij hebben Musa de zeven mooiste jaren van zijn leven mogen geven. Daar zijn wij
dankbaar voor en geeft ons kracht om door te gaan, zonder hem. Dag mijn allerliefste, prachtige
en allerknapste zoon Musa. Mama houdt van jou tot in eeuwigheid!
Namens de stichting ‘Friends for Brikama’, Maria en Arnold Meijerink, Larisa en Frans en Monica
Wildeboer.
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MARGRIET BLOM-KUPERUS
† 28-04-2022

* 19-09-1954

Margriet is op zondag 19 september 1954 geboren als middelste in een gezin van drie kinderen.
Haar ouders zijn direct na de oorlog uit Friesland naar Noord-Holland, Opmeer, gekomen. Vader
Kuperus was kazenmaker bij de melkfabriek Aurora en moeder Kuperus werkte los vast, net wat
er te doen was in het seizoen.
Na de huishoudschool heeft Margriet bij verschillende bazen gewerkt, bakker, slager, V & D in
Hoorn en later bij de Jumbo, spellenfabriek in Wognum.
In Februari ‘81 leerde ik Margriet kennen en op haar verjaardag zijn we dat jaar op Mallorca
verloofd.
Nu er trouwplannen gemaakt werden, hebben we eerst een bejaardenwoning voor mijn ouders
gezocht, omdat die bij mij inwoonden en zijn toen begonnen met de verbouwing van
Bernhardstraat 19.
Het plan was om 20 mei 1983 te trouwen, maar doordat je in december een heel jaar belasting
terug kon krijgen werd er 21 December 1982 wettelijk getrouwd, maar 20 mei bleef de datum van
het kerkelijk huwelijk en de bruiloft.
Kinderen waren ons niet gegund, maar we kregen wel veel neefjes, nichtjes en kinderen van
onze vrienden over de vloer.
In ons huwelijk heeft Margriet gewerkt tot ze 100% afgekeurd werd. Bij de Jumbo spellenfabriek
is ze vanwege de afstand en tijd na een paar jaar gestopt. Daarna heeft ze bij Villa Skagha in de
huishouding gewerkt en tot slot is ze nog enige jaren koster in de Grote Kerk op de markt
geweest.
Na het overlijden van mijn moeder had Margriet het gevoel dat ze iets miste en heeft ze zich op
22 April 2000 door pastoor Van der Stok laten dopen.
Op 1 April 2015 kregen we van Dr. Mospan een telefoontje dat er borstkanker was geconstateerd
en er volgden jaren van hoop en vrees, ziekenhuis in en ziekenhuis uit.
Omdat Margriet buikklachten bleef houden zijn we door de oncoloog in juli 2019 doorgestuurd
voor een darmonderzoek, de uitslag was verpletterend – neuro endocriene tumoren – . In drie
ziekenhuizen kregen we te horen dat er niets aan te doen was.
Nu drie jaar later is ze op 28 April 2022 rustig en vredig in ‘t huis waar ze altijd tevreden was
ingeslapen.
Rust nu maar uit Schat, tot later.
Gerard
ROUWKRING VOORJAAR 2022
De afgelopen maanden heb ik deelgenomen aan ‘de rouwkring’. Onder leiding van Louise
Kooiman en ondersteuning van Arie Jan v.d. Bom kwamen wij (8 deelnemers) in 7 sessies van
2 uur bij elkaar. Ieder met een eigen levensverhaal en een verlies van: een partner, een kind,
ouders, een vriendin.
Elke sessie had zijn eigen thema, o.a. foto’s, de fases van rouw, het waarom? De start en de
afsluiting werd gedaan door middel van het voorlezen van een gedicht of mooie tekst. Soms uit
een boekje soms zelf gemaakt door een van de deelnemers.
In het leven krijgt iedereen te maken met vormen van verlies. Het verlies van een baan, eigen
gezondheid of die van je partner of kind, het einde van een relatie, of verlies van iemand waar je
van houdt. Na zo’n verlies verandert je leven en voor de een is dat ingrijpender dan voor een
ander. Ieder rouwt op zijn of haar eigen manier. Het verlies kan je niet ongedaan maken en je
verdriet om wat je overkomt kunnen anderen niet voor je wegnemen. Je komt na een verlies in
een rouwperiode. Je krijgt de taak om verder te leven met het jouw overkomen verlies. Er is geen
stappenplan of een pasklaar antwoord hoe je dat moet doen. Rouw is onomkeerbaar en
langzaam maar zeker moet je dat gaan accepteren. Je verlies en verdriet reizen verder mee in
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je leven. Een nieuw en ander leven dat opnieuw moet worden vormgegeven, waardoor rouw ook
een soort van veranderingsproces is.
Helder is wel dat je, als je je verlies negeert en jezelf gaat afsluiten, je toekomst blokkeert. Je kan
ineens na maanden of zelfs jaren klachten krijgen, lichamelijk en of geestelijk. Door de rouw
(volledige) aandacht en tijd te geven kom je weer verder. Rouwen kost energie en het is belangrijk
daarbij stil te staan. Leren omgaan met verdriet betekent niet dat je moet stoppen met missen.
Het betekent dat je moet leren leven met het gemis.
GEDICHT NAMENS DE ROUWKRING
Het gedicht van onze laatste sessie.
Sterf niet met mij.
Als je mij nog iets wilt geven
dan zou ik vragen:
sterf niet met mij,
omhels het leven.
Je mag bedroefd zijn
maar wanhoop niet
verdrink niet in te groot verdriet
Als je mij nog iets wilt schenken
dan zou ik willen:
blijf de toekomst zien,
blijf hoopvol denken
zodat je uitgroeit
en voluit leeft
het leven alle kansen geeft.
Namens de rouwkring,
Ineke Bakker

MEDISCHE ZORG VOOR DE MEEST
KWETSBAREN IN TANZANIA
Zondag 28 augustus is de MIVA-collecte:
Het gaat om het bereikbaar maken van medische zorg in Tanzania.
Vervoer is heel belangrijk, zo gewoon bij ons,....... zo moeilijk in Tanzania.......
Het probleem:
Het ziekenhuis van pionier Geofrey biedt zorg aan mensen in een groot gebied in het westen
van Tanzania. Bijna 100.000 mensen verspreid over 24 dorpen zijn van de gezondheidszorg
die het ziekenhuis biedt afhankelijk.
Het ziekenhuis doet aan zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren en verpleegkundigen reizen
af naar de omliggende dorpen en vertellen mensen hoe ze ziektes kunnen voorkomen.
Daarnaast moeten patiënten soms met spoed naar het grotere ziekenhuis in Mwanza, omdat
het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft.
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De oplossing:
Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel
voor preventie als voor noodgevallen. “Door onze
samenwerking met het ziekenhuis in Mwanza kunnen we
steeds meer diensten aanbieden,” zegt Geofrey. “Het voelt
erg goed dat we mensen uit de gemeenschap steeds beter
kunnen helpen. We worden bijgestaan door God.”
Op www.miva.nl leest u meer over het project van Geofrey
en ook wat MIVA, ondanks alles, heeft kunnen bereiken in 2021.
Zondag 28 augustus is de deurcollecte dus, u kunt natuurlijk ook
helpen via NL42INGB 000 0029050 of door middel van deze QR-code
Namens de mensen in Tanzania van harte bedankt.
Werkgroep missie & ontwikkeling

ACTIVITEITEN KERK GROTE MARKT
‘Van God Los’
In Museum het Catharijne convent in Utrecht is momenteel de tentoonstelling te zien ‘Van God
los’ over de onstuimige jaren zestig. Een van de meest revolutionaire en religieuze periodes uit
de Nederlandse geschiedenis. Aan het begin van deze periode was de invloed van de kerk op
de samenleving nog duidelijk aanwezig. De tentoonstelling probeert dat te laten zien. Vooral
spraakmakende gebeurtenissen komen in beeld. Zo komen Godfried Bomans en Gerard Reve
uitvoerig aan het woord.
Ook ‘Beeldreligie’ uit het toen omstreden satirische programma ‘Zo is het toevallig ook nog eens
een keer’ wordt uitgebreid vertoond. Dat programma veroorzaakte een enorme rel. Mies
Bouwman, betrokken bij dat programma, moest onderduiken. Kortom, er is veel te zien en te
horen, het geeft voor belangstellenden die die tijd bewust hebben meegemaakt een tijdsbeeld,
maar is zeker niet compleet.
Op dinsdag 23 augustus gaan wij, Adriaan Rodenburg en ondergetekende, in ieder geval naar
Utrecht om deze tentoonstelling te bezoeken. We gaan met de trein en kunnen in Utrecht lopen
naar het museum of de stadsbus nemen, lijn 2.
Het is handig als we weten met hoeveel mensen we naar Utrecht gaan.
Mail: laerburg@kabeltexmail.nl of een telefoontje naar Rik Laernoes: 06 29220184
Taizé
Op zondag 25 september komt dirigent Paul Sanders met een groep zangers (m/v) naar onze
kerk (Grote Kerk op de Markt in Schagen).
Met elkaar gaan we een uurtje Taizé-liederen zingen. Liederen die bij veel mensen erg geliefd
zijn. Ook in het liedboek staan diverse liederen van Taizé. (O.a. Lied 681, 568a, 16b, 117d en
895).
We beginnen om 15.00 uur. En rond de klok van vieren zijn we klaar. Toegang is vrij, na afloop
een collecte.
Tischreden
Woensdag 26 oktober houden we weer onze jaarlijkse Tischreden. In 2017 – bij 500 jaar Luther
– zijn we ermee begonnen. Een gezellige maaltijd waarbij gesprekken gevoerd worden en
eventueel ook muziek gemaakt kan worden. Bij Luther thuis was het een vrolijke boel. Het gezin
Luther – Maarten Luther, zijn vrouw Katharina van Bora en hun 6 kinderen – organiseerde
regelmatig een maaltijd met gasten. Twee vliegen in één klap. Een heerlijke maaltijd en fijne
gesprekken.
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Noteert u vast de datum!
Muziekpodium
Nog een datum om te noteren. Zondag 27 november. We houden dan een open podium.
Iedereen die een instrument kan bespelen, muziek kan maken, iets met muziek heeft, kan zijn/
haar kunsten laten horen. We houden dit open podium in de Grote Kerk op de Markt. Het gaat
vooral om het plezier, het enthousiasme waarmee muziek gemaakt wordt. Na de zomer meer
informatie, maar nu al nadenken of u/jij mee gaat doen.
Terugblik
Zondag 15 mei ‘Speed of silence’. De opkomst was goed, zo rond de 40 aanwezigen. De reacties
waren zeer divers. Het was boeiend, maar de verstaanbaarheid liet te wensen over. Er werd te
veel gepraat. Mensen verwachten een concert, maar er werd vooral gepraat over muziek en te
weinig gemusiceerd.
Dauwtrappen Hemelvaartsdag
Een zeer grote opkomst. Zo’n 40 deelnemers, ongekend! Rond half zeven zijn we in twee
groepen gaan lopen. De tienergroep met begeleiding is met Freek Kalsbeek het Zwanenwater
gaan verkennen. Het enthousiasme van de groep was groot. Met Freek Kalsbeek heb je ook een
gids die alles weet over de natuur.
De andere groep – de niet-tieners, de ouderen dus – zijn met Bernard Lucas het Zwanenwater
gaan verkennen. En met Bernard heb je ook een natuurkenner pur sang.
En heel belangrijk bij dit dauwtrappen: het weer zat enorm mee. Na de wandeling een geweldig
ontbijt in de Hans Leijdekkers zaal. Laat dat maar aan Truus over!
Rik Laernoes & Adriaan Rodenburg

BIM BAM BOM
Hoor de klokken luiden blij
bim bam bom voor jou en mij.
Kom je zingen, kom je bidden.
Kinderen horen in het midden.
Blijf daarom niet buiten staan.
Bim bam bom de kerk gaat aan.

KLEURPLAAT

16

ZORGEN
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Er waren eens twee kluizenaars die elk een palmboompje plantten. De ene kluizenaar bad: “O
God, de jonge wortels hebben regen nodig anders kan het boompje niet groeien. Wilt u zachte
regenbuien zenden?” En God zond de regen waar hij om vroeg.
Daarna vroeg hij: “God, wilt u nu zonneschijn sturen?” En de zon scheen en legde zilveren randen
om de wolken. Toen vroeg hij: “Geef nu vorst, Heer, zodat mijn boompje sterk wordt.” De vorst
kwam en het kleine boompje glinsterde. Maar de volgende dag was zijn boompje dood.
Teleurgesteld zocht de kluizenaar zijn vriend op. Die zat onder een mooie jonge palmboom.
“Daar begrijp ik niets van” zei de ene kluizenaar. “Ik heb alles aan God gevraagd wat mijn
boompje nodig had en nu is het dood. Wat heb jij gedaan?” De ander zei: “Eigenlijk heb ik niets
gedaan. Ik heb gedacht dat God beter weet wat mijn boompje nodig heeft dan ik. Daarom heb ik
alleen maar gevraagd of Gód voor het boompje wilde zorgen.”
NIEUWTJES
SPEURTOCHT
Een nieuw evenement voor de jeugd in de Koepelkathedraal in Haarlem: “Mysterie van de Rode
Robijn”. Een spannende speurtocht voor kinderen, gebaseerd op tekeningen van de Haarlemse
tekenaar Thé Tjong-Khing. Achtervolg de dief en vind de Rode Robijn. Voor info en tickets kijk
op: Koepelkathedraal.nl
EGMOND-BINNEN
De abdij heeft het volgende bezinningsaanbod op de agenda staan: Stiltewandelingen op 29 juli,
26 augustus en 30 september. Leer kalligraferen op 23 september en 13 oktober. Icoon
schilderweek start op 3 oktober. Kaars beschilderen op 11 en 14 oktober. Kijk voor uitgebreide
informatie en aanmelden op abdijvanegmond.nl Abdijlaan 26, 1935 BH te Egmond-Binnen. Tel.
072 – 5061415.
NIET TE FILMEN
Ze staan doorgaans niet te dringen voor de camera, de monniken van de heilige berg Athos.
Voor één keer mocht een Duitse regisseur hun dagelijks leven filmen. Beelden van werken,
bidden, mooie liturgieën en adembenemende landschappen. “Athos” is te zien op
streamingsplatform Netflix onder de categorie “Lifestyle”.
BIDBOEK
Wat gebeurt er als we bidden? Mgr. Koen Vanhoutte schreef er een boekje over. In eenvoudige
taal en met beelden die blijven hangen. Aanvankelijk bedoeld voor jongeren blijkt dat ook
bejaarde zusters blij zijn met het boekje. Om eens op een andere manier stil te staan bij het
bidden. “Bidden is….” Is een uitgave van uitgeverij Halewijn en kost € 9,95. ISBN
9789085286554.
WANDELMAAT
Zet de stappenteller maar aan. Stichting Pelgrimsgemeenschap ‘De Wandelmaat’ organiseert
weer gratis klooster- en pelgrimswandelingen. In Nederland en in België vanuit kloosters. Kijk
voor het volledige aanbod op de website: dewandelmaat.nl Info en aanmelden kan via 06
37199723.
VEERKRACHT
Op 2e Pinksterdag is in haar woonplaats Nijmegen dominicanes en schrijfster Holkje van der Veer
op 61-jarige leeftijd overleden. Van huis uit doopsgezinde werd ze in 1992 katholiek. Ze werkte
in het jongeren- en studentenpastoraat. Dat moest ze in 2010 opgeven vanwege haar broze
gezondheid. Hierna schreef ze verschillende boeken over haar geloof en leven met een fysieke
beperking. We kennen Holkje ook van het Geloofsgesprek en de Kloosterserie van Leo Fijen.
UW WIL GESCHIEDE
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Maria, icoon van genade. Dat is de titel van het beste theologische boek van 2021. De
herwaardering van Maria door de protestantse schrijver Arnold Huijgen. Het boek kost € 27,99
en telt 384 pagina’s. Uitgeverij: KokBoekencentrum, ISBN: 9789043534895.

Marijke van Asselt
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