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VERTROUWEN
De grond omspitten
compost toevoegen
bewust de jonge plant
in de aarde steken.
Nog wat aarde erover
wat water op z’n tijd
in de hoeveelheid die
het plantje nodig heeft.
Verder alles overlaten
aan Moeder Natuur.
In alle rust laten groeien.
Groeien in Zijn liefdevolle
barmhartigheid
bij tij en ontij,
weer en onweer
van het leven.
Dat ik open mag gaan
in volle bloei voor Gods
aangezicht
en vrucht mag dragen…..
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VAN PASTOOR IVAN
Beste parochianen,
Wij leven in een bijzonder periode in de geschiedenis van de wereld. Een fenomeen dat de
wereld veranderd heeft. Het leven wordt nu op een ander manier beleefd.
Wij zijn gedwongen om in huis te blijven of in ieder geval zeker afstánd te bewaren.
Dat is wat ook de apostelen hebben mee gemaakt! Zij waren bang en onzeker. Zij dachten:
onze Meester is er niet, wát zal er met ons gebeuren. Maar Jezus Christus heeft hen niet
alleen gelaten. Hij heeft hen de heilige Geest gestuurd: “Ik stuur jullie de HELPER”. Dit alles
is met Pinksteren gebeurd. Ik weet het, het Pinksterfeest is alweer enige tijd geleden, maar
wat ik jullie hiermee wil zeggen is dat wij in deze moeilijke tijd van onzekerheid en misschien
angst juist nú aan dit Pinksterfeest terug kunnen denken. Jezus heeft de Helper gestuurd om
ons te helpen, kracht te geven om verder te gaan. Daar komt de power van God in ons
leven.
Maar dat doe je niet alleen! Dat doe je samen met anderen als kerkgemeenschap waar men
elkaar steunt en helpt door het gebed of elkaar een helpende hand biedt, elkaar opbelt of
kaarten stuurt zoals sommigen al doen. Dát zijn tekenen van deze geest, die ons de
verbondenheid tussen ons en Hem laat zien.
Na Pinksteren zijn de apostelen naar buiten gegaan en hebben de mensen de liefde en de
barmhartigheid van God en Jezus verkondigd, dat zij en wij, niet alleen zijn, dat wij de heilige
Geest gekregen hebben. Door deze geest kunnen wij één zijn met de Vader, de Zoon en de
heilige Geest en met de anderen.
Intussen hebben wij de wisseling van de bisschop mee gemaakt. Vanaf 1 juni is Mgr. Punt
met emeritaat gegaan en Mgr. Hendriks de nieuwe bisschop van Haarlem-Amsterdam
geworden. Dat zijn de tekenen die ons laten zien dat de kerk altijd een beweging is. Met de
hulp van de heilige Geest.
Wij kunnen straks gelukkig met meer parochianen in de kerk zijn, nu nog met dertig
personen op de doordeweekse viering van vrijdag en straks vanaf juli met honderd
personen, dan gaan we ook weer op de zondag vieren. Dit vergt een organisatie met een
aantal maatregelen, die soms vervelend kunnen aanvoelen. Maar goed, regels vinden wij nu
overal. Als je nu naar een restaurant, bioscoop of tandarts gaat, overal komen wij regels
tegen. Maar wat wij in de kérk zoeken is een plek van gebed, saamhorigheid en van liefde.
Daarom zijn er regels, uit liefde voor God en voor elkaar, moeten wij veilig in de kerk kunnen
zijn.
Wij gaan beginnen met wat wij de vakantieperiode kunnen noemen, voor diegenen die
vakantie hebben tenminste want sommigen moeten blijven werken. Ik zou u willen zeggen,
doet u maar voorzichtig en blijf thuis of op een andere plek vooral gezond.
Ik hoop u een keer te kunnen ontmoeten.
Fijne vakantieperiode en veel zegen.
Pastoor Ivan
VAN DON EDUARD
Wat een moeilijke tijd! Nog steeds is voorzichtigheid geboden. Steeds weer de nadruk op de
hygiënische basishandelingen tegen het coronavirus. Maar toch is er langzaamaan een
zekere versoepeling. Ook in de kerken. We mogen weer vieren. Eerst met maximaal 30
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mensen en vanaf 1 juli met maximaal 100 mensen. En de communie mag weer worden
uitgereikt. Wat hebben we de communie gemist en wat hebben we elkaar gemist. We
moeten ons in de kerk wel aan heel wat nieuwe voorschriften houden. Maar dat is nodig en
zo ook afgesproken door de bisschoppen en het RIVM.
Laten we de Eeuwige danken, dat de kerken weer helemaal opengaan en laten we blijven
bidden, dat we verder mogen worden bevrijd van de corona-epidemie.
Ik ben dankbaar dat diaken Piet Steur steeds pastoraal inzetbaar blijft. Tevens blijft hij ons
via de website van de parochie inspireren. Maar ook helpt hij, samen met vele anderen mee,
dat er in de kerk van Schagen weer kan worden gevierd. Er is een goed overleg geweest
tussen parochiebestuur, kerkmusici, pastoraal team (pastoor Ivan, Piet en Monica), Lies de
Vries en Theo Zuurbier om onder andere vorm te geven aan de weekendvieringen vanaf juli,
wanneer we met maximaal 100 mensen mogen samen komen. De viering in het weekend zal
vanaf juli alleen maar op zondagmorgen zijn. De zaterdagavondviering komt nu definitief te
vervallen.
Helaas mag ik zelf nog niet naar de kerk komen. Mijn gezondheid is nog te kwetsbaar en het
virus is nog niet echt weg. Vanaf deze plaats bedank ik u opnieuw voor al uw goede wensen.
Deze geven mij heel veel kracht en warmte!
Lezend in de Bijbel kom ik bij het boek Numeri (hoofdstuk 6, 24-26) terecht. Het zijn de
woorden van de zegen van Aaron, u kent deze woorden…..u kent deze zegenbede.
Moge de Eeuwige u zegenen en u behoeden!
Moge de Eeuwige de glans van Zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!
Moge de Eeuwige Zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!
Don Eduard

Als u een gesprek wenst met don Eduard Moltzer, 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
don Eduard Moltzer, 0224-212357.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste Parochianen,
Ook in Schagen en omgeving zijn we zeer verheugd dat de kerk weer met beleid wordt
opengesteld.
Wat is er uitgezien naar elkaar daadwerkelijk weer ontmoeten! Dit kan omdat de
maatregelen van corona stap voor stap versoepeld worden. In de periode dat dit nog niet
mogelijk was, hebben we gelukkig kunnen terugvallen op de woorden van en het op
woensdagavond luiden van de klokken met signalen van Hoop, Troost en Bemoediging.
Hopelijk heeft u net als ons op die manier verbinding gevoeld.
Met beleid en stap voor stap geeft het al aan: we zullen ook de komende tijd met het
coronavirus rekening moeten houden om besmetting waar mogelijk te voorkomen. Informatie
over wat wel kan en hoe dit vorm wordt gegeven, wordt gedeeld op het bord bij de pastorie,
op de site en via aanwijzingen in de kerk.
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Als parochiebestuur komen we naast het werk achter de schermen weer op gepaste afstand
samen in de pastorie. Hoe fijn was het dat daardoor een persoonlijke kennismaking
gerealiseerd kon worden met deken / administrator en moderator Ivan Garcia. Hij staat
ervoor open om waar mogelijk een dienst in Schagen voor te gaan. en dit is de eerste keer al
gerealiseerd op vrijdag 5 juni. Op vrijdag blijft hij voorgaan in de Eucharistie van 09.30 uur.

Emeritus pastoor ‘don’ Eduard blijft
in deze periode in
thuisquarantaine.
Hij zal zich verheugen dat de
eucharistieviering straks ook weer
op zondag plaatsvindt.

De Keins kapel wordt druk bezocht,
zelfs door iemand namens het
tijdschrift Landleven. Betreffend
artikel zal volgend jaar worden gepubliceerd. Hulde voor iedereen die een bijdrage levert aan
het bijhouden van de Keins kapel en het gebied daar omheen.
Voor de inhoud van de Willibrordus winkel worden nieuwe ideeën geboren ook al is nog niet
in te schatten wanneer deze weer kan opengaan.
Afgelopen periode is middels bemoedigende mails met passende inhoud contact gehouden
met bovengenoemde vrijwilligers, betrokkenen bij de WCR en CBG plus de werkgroep leden
voor het heilig vormsel en de eerste communie, de leden van het gemengd koor, en een
koffieuurtje voor het dameskoor. Mooi hoe we elkaar niet uit het oog verloren zijn en elkaar
verantwoord weer meer gaan zien.
De tentoonstelling met als thema ‘onderduiken’ is gereed. De opening is afhankelijk van alle
ontwikkelingen en zo zal op elk vlak worden meebewogen met de updates van corona en de
vertaling naar de kerk vanuit het bisdom.
De pastorie en de tuin eromheen vormen een goed verzorgd visiteplaatje, met dank aan de
vrijwilligers die dit mogelijk maken. Ivan Garcia Ferman en Pavel Banaszak zijn tevreden met
hun vaste woonplek en staan nu ingeschreven als inwoners van Schagen.
Ton Steemers is na 7 jaar afgetreden als bestuurslid van het parochiebestuur. In de
bijeenkomst op 19 mei is met bloemen en een toepasselijke spreuk stilgestaan bij dit
gegeven. We zijn verheugd dat hij betrokken blijft bij de Keins, WCR en Willibrorduswinkel.
In de volgende Hoeksteen komen we terug op de stand van lopende zaken. Deze zijn er
genoeg om er enkele te noemen: de nieuwe kronen voor de verwarming, het groeiende
appartementencomplex naast de kerk met bijkomende erfafscheiding, het strooiveldje en de
urnengraven op onze begraafplaats, de regelingen rondom de financiën en meer en bovenal
de restauratie van onze toren, waarvan de omgevingsvergunning in de ambtelijke molens zit
en we volgend jaar mee hopen te starten. Door alle omstandigheden is dit een jaar later dan
gepland, niet alleen door de corona-crisis, maar ook door vergunningsperikelen en de
ecologische scan die vleermuizen heeft aangetoond.
Om af te sluiten met de woorden die voor het heropenen van de kerk hebben geklonken: Dat
de geest van het Pinksterfeest heeft mogen inspireren om de passie van het geloof op een
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creatieve en verantwoorde wijze samen te kunnen delen. Als parochiebestuur dragen wij
daar graag ons steentje aan bij.
De kerk is vanaf 5 juli open voor maximaal 100 personen (aanmelden en registratie van
tevoren is verplicht, maar daarover volgt in een ander stukje meer informatie) en met een
beetje geluk met zang van enkele solisten.
Een hartelijke groet van het parochiebestuur
VAN DE BESTUURSTAFEL
Kerkhof – Urnengrafveld – Strooiveld
Het onderzoek naar de mogelijkheid om urnen op onze begraafplaats te faciliteren heeft
geleid tot een oplossing waarmee het parochiebestuur denkt te kunnen inspelen op de
behoeften van onze parochianen, waarbij gedacht moet worden aan de mogelijkheid tot het
begraven van urnen en het aanleggen van een strooiveldje. Er is een afgebakend veldje
gecreëerd als strooiveldje (zie foto) en een andere ruimte voor het begraven van urnen.
Een urnengraf is 0,80 bij 0.80 m. Dat is 1/3 van een standaard graf. De grafrechten hiervoor
zijn dan ook 1/3 van de standaard grafrechten.
Na een crematie duurt het enige tijd voordat de asbus wordt overgedragen aan de
nabestaande(n) of de asbus wordt nog enige tijd in eigen beheer gehouden. Er is dus
voldoende tijd voor overleg en voorbereiding om het grafveldje in orde te maken.
Het “Reglement voor het beheer van de begraafplaats
van de R.-K. parochie Christoforus te Schagen / 6
dec.2005” is op deze nieuwe ontwikkeling van
toepassing. Dat is de basis voor:
- Het tijdstip voor een begrafenis wordt afgesproken
met de beheerder (art. 5). Dat geldt ook voor het
gebruik van het strooiveld. Voor dit laatste wordt een
eenmalige vrijwillige bijdrage gevraagd voor
onderhoud van het kerkhof. (Uitstrooien ruim binnen
de afscheiding i.v.m. overwaaien).
-De begrafenis wordt aangetekend in de administratie
van het kerkhof (art. 5)
-Het grafrecht wordt verleend voor 20 jaren (art. 11).
(bijzetting en verlenging is ook geregeld).
-Kosten voor graf en onderhoud worden vooraf en in
ene betaald, beide voor 20 jaren.
Als er een verzoek komt voor een urnengraf verzorgen
onze vrijwilligers van de begraafplaats dat het
gedeelte van een tegelrand en opstaande begroeiing
worden verwijderd en zo nodig worden bijgewerkt met
aarde; de randen worden bijgewerkt met grint zodat er
een geheel ontstaat met de omliggende paden.
Er is dan een veldje beschikbaar waarin de urn kan
worden begraven. De urn kan ook bovengronds
worden geplaatst, maar misschien is dat vandalisme gevoelig. Desgewenst kan ook het
grafgat voor de urn worden gemaakt. Men begraaft een asbus niet diep, max. 30 à 50 cm
diep. Het is gebruikelijk om zelf de asbus in het graf te zetten. Het kan wordt gecompleteerd
met een persoonlijke gedenksteen of een monumentje; e.e.a. op het midden van het veldje
en met een max. oppervlak van 0,80 bij 0.80m.
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Hoe en wat voor de persoonlijke gedenksteen/beplanting/omranding e.d. wordt gekozen,
is aan de nabestaande(n), maar het moet wel passend zijn bij de begraafplaats; e.e.a. ter
beoordeling van het parochiebestuur (beheerder).
De informatie komt ook beschikbaar op onze website https://www.rkkerkschagen.nl
Het Parochiebestuur
ACTIE KERKBALANS 2020
De Actie Kerkbalans is al een half jaar onderweg. Ondanks dat we bijna drie maanden de
kerk niet konden bezoeken, gaan de meeste kosten wel door. En dan vooral de grote
uitgaven voor de instandhouding van kerk en toren. De stand eind mei is € 39.130. Dus ons
streefbedrag van € 50.000 is nog niet echt in zicht.
Nu gaan we allemaal lekker genieten van de zomer en hopelijk van mooi weer.
Maar misschien kunt u in de vakantie toch ook nog even aan onze parochie denken en een
(extra) gift overmaken naar het speciale rekeningnummer NL 26 INGB 0002836608.
Bij voorbaat alvast hartelijk dank en een fijne vakantie toegewenst.
Het parochiebestuur
PRAKTISCHE INFORMATIE
De Paaskaars
Omdat de Paaswake vanwege het coronavirus niet kon worden gevierd is de Paaskaars van
2020 nog niet ontstoken en binnengedragen. Op zondag 26 juli zal dit met een kleine
plechtigheid voorafgaand aan de Eucharistie alsnog plaatsvinden. De datum van 26 juli is
gekozen omdat die grenst aan de gedachtenis op 25 juli van St. Christoforus de
patroonheilige van onze parochie. Christoforus = Christusdrager. Christoforus droeg ‘Het
Licht van de wereld.’ En op onze beurt dragen wij Christus, ‘Het Licht van de wereld’, onze
kerk binnen. Christus’ Licht binnendragen terwijl we Christoforus gedenken, mooier kan het
eigenlijk niet.
Eucharistievieringen
Zondag In juli gaan we op alle zondagen om 10.00 u. de Eucharistie vieren met maximaal
100 deelnemers. Pastoor Jan van Diepen is bereid daarin voor te gaan, daar zijn we heel blij
mee.
Vrijdag Iedere vrijdag is er om 9.30 uur een Eucharistieviering, daarin gaat pastoor Ivan
voor.
Zaterdag Op zaterdag is er geen viering behalve op zaterdag 15 augustus om 19.00 uur.
Regels in Corona-tijd
- Heeft u ziekteverschijnselen (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid,
koorts) dan dient u thuis te blijven.
- Bij binnenkomst worden de handen gereinigd.
- Volg de op de grond aangegeven route.
- Houd altijd 1,5 meter afstand. Ook familieleden.
- Beschikbare plaatsen zijn met een sticker gemarkeerd.
- Volg de instructies van de begeleiders (met hesje) op.
- Tijdens de vieringen wordt er niet (mee)gezongen door de bezoekers.
- U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
- Uw bijdrage aan de collecte kunt u in de collectemand bij de uitgang deponeren of
storten op rekening NL 67 RABO 0146 1013 16.
- Heiligenbeelden, schilderijen en iconen mogen niet worden aangeraakt of gekust.
P.s.: Overtreden van de regels is op eigen risico incl. een eventuele boete.
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De Vitrine en de Website
Via de vitrine in de pastorietuin en de website houden we u op de hoogte van de
veranderingen die er zeker nog zullen gaan komen. Zorg er ook zelf voor dat u geïnformeerd
blijft.

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.
BROEDERS EN ZUSTERS,
Op tweede Pinksterdag, gedachtenis van de Heilige Maria, Moeder van de Kerk, is in Rome
bekend gemaakt dat paus Franciscus het ontslag van mgr. Jozef Marianus Punt als bisschop
van Haarlem-Amsterdam en als legerbisschop heeft aanvaard. Dit houdt in dat ik met ingang
van I juni bisschop van Haarlem-Amsterdam ben geworden. Ik wil U bij deze gelegenheid
graag iets van me laten horen en U met een korte brief groeten en op de hoogte stellen.
Een rare tijd...
Na m'n benoeming tot coadjutor op 22 december 2018 zijn de kerkrechtelijke voorwaarden
vervuld bij een vesperviering in de Sint Nicolaasbasiliek, voorafgaand aan de
nieuwjaarsreceptie. Er hoeft dus niets formeels meer te gebeuren. Dat komt in de situatie
waarin we verkeren natuurlijk wel goed uit, omdat kerkelijke vieringen met meer dan dertig
mensen nu niet zijn toegestaan. Gelukkig ben ik geen onbekende in het bisdom, een
kennismaking heb ik met velen van U al veel eerder, in "veiliger tijden", kunnen doen. En ik

hoop dat we elkaar in de nabije toekomst weer "gewoon" kunnen ontmoeten.
Want we zitten in een rare tijd; van een Corona-crisis met allerlei regels die de samenleving
en ons kerkelijk leven zo diepgaand hebben veranderd, hadden we ons tevoren geen
voorstelling kunnen maken. Ik hoop dat U het goed maakt. We bidden dagelijks in de
vieringen voor de zieken, de overledenen en hun nabestaanden, voor allen die financieel
zwaar getroffen zijn, voor de mensen die alleen zijn, voor allen...
Het is een rare tijd ook voor een afscheid en een nieuw begin in ons bisdom.
Dank aan bisschop Punt
Vandaag wil ik allereerst mijn voorganger danken: mgr. dr. Jozef M. Punt mag op I juli
aanstaande gedenken dat hij 25 jaar geleden tot bisschop is gewijd. Hij heeft ons bisdom al
die jaren gediend, eerst als hulpbisschop, later - na het plotseling overlijden van mgr. H.
Bomers in 1998 - als Apostolisch Administrator en sinds 2001 als Diocesaan Bisschop. Bijna
22 jaar heeft hij leiding gegeven aan ons bisdom en de verantwoordelijkheid ervoor
gedragen. Dat waren niet altijd gemakkelijke jaren, maar de onderlinge saamhorigheid in ons
bisdom is gegroeid en er is veel ten goede gebeurd. Deze korte brief biedt niet de geschikte
gelegenheid om daar uitvoerig op in te gaan, maar wel wil ik mgr. Punt heel hartelijk danken
voor zijn geloof, zijn liefde voor Maria, zijn inzet voor ons bisdom, zijn trouw aan Christus en
de kerk. Zoals U mogelijk al hebt gehoord, is mgr. Punt door het Corona-virus besmet
geweest en daarbij zijn andere gezondheidsproblemen gekomen. Deze omstandigheid en de
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beperkingen van deze Corona-tijd maken een mooi afscheid op dit moment onmogelijk. We
hopen dat in de nabije toekomst een feestelijke viering en afscheid wél zal kunnen
plaatsvinden, daarover wordt U te zijner tijd geïnformeerd. We wensen mgr. Punt een goed
en voorspoedig herstel van zijn gezondheid toe.
Toekomstvisie?
Sommigen vragen me nu: wat gaat er veranderen? Wat zijn Uw plannen? Ik denk dat U er
vreemd van zou staan kijken als ik nu met een totaal nieuwe beleidsvisie kom. Meer dan
acht jaar was ik als vicaris-generaal en hulpbisschop nauw betrokken bij de lijnen die in ons
bisdom zijn uitgezet. Veel gemaakte keuzes zijn uit de eisen van de tijd geboren en hebben
geleid tot een duidelijke koers, toegepast met oog voor lokale pastorale situaties en
personen. Natuurlijk vraagt onze weg naar de toekomst soms ook om pijnlijke besluiten.
Overleg en wederzijds begrip zijn daarbij net zozeer belangrijk als oog voor het geheel van
de wijdere regio en van onze diocesane kerk van Haarlem-Amsterdam.
Vier thema's voor de toekomst
Ik wil me op dit moment beperken tot vier thema's, die volgens mij voor christen-zijn en dus
voor de kerk in ons bisdom belangrijk zijn:
1. Wij zijn "Samen Kerk". Dat is niet alleen de naam van ons Bisdomblad, maar vooral een
belangrijke werkelijkheid: wij moeten en mogen het samen doen. Wij staan als gedoopte en
gevormde christenen samen voor dezelfde opdracht, we hebben de roeping elkaar te
inspireren en te bemoedigen en concreet onze verbondenheid te beleven. Dat doen we met
eerbied en respect voor de verschillende charisma's, talenten en spiritualiteiten die er in onze
katholieke Kerk zijn. Daarbij denk ik aan de vele vrijwilligers die in onze parochies actief zijn.
In ons bisdom beleven we de verbondenheid met gelovigen van alle nationaliteiten, met
jongeren en ouderen: wij zijn samen dat lichaam van Christus dat de Kerk is, wij vormen
samen één gemeenschap....
2. Kerk zoekt contact, zoveel mogelijk en met iedereen. Zij is wezenlijk missionair. Paus
Franciscus heeft dit onderstreept: hij wil een kerk die erop uit gaat en wegen zoekt om in
contact te zijn met de mensen in onze samenleving. Welke wegen kunnen we vinden om hen
in aanraking te brengen met de waarde van ons geloof? En de blijde boodschap van de
verrezen Heer? Vaak valt het licht op wat niet mag: "Gij zult niet.„". Veel mensen kennen van
het geloof alleen de verboden, terwijl je die pas kunt plaatsen als je de schat van het geloof
en van de relatie met Jezus Christus hebt ontdekt. Voor iedere geloofsgemeenschap in ons
bisdom is het dus wezenlijk erop uit te gaan, mensen in contact te brengen met de rijkdom
van het evangelie en de stappen van hun groei te respecteren. Daarom zullen ook bredere
en actueel maatschappelijke initiatieven welkom zijn en nodig; ze kunnen mensen op de weg
van het evangelie plaatsen.
3. Christen-zijn uit zich in daden. Niemand kan christen-zijn zonder daden van concrete
naastenliefde. In wat we doen voor onze naaste, wordt christen-zijn zichtbaar en concreet.
Daarin wordt duidelijk dat christen-zijn niet om 'mooie woorden' gaat, maar dat het écht is
(vgl. I Joh. 3, 16-18). De beleving van de onderlinge liefde en de zorg voor armen en mensen
in nood, was hét kenmerk van de eerste christenen. Anderen werden daardoor aangetrokken
en wilden het evangelie en de geloofsgemeenschap Ieren kennen (vgl. Hand. 2, 42-47; 4,
32-36). Caritas is dus een wezenlijk en aantrekkelijk aspect van ons kerk- en christen-zijn;
inzet voor caritas en vriendschap met de armen zijn noodzakelijk.
4. Jongeren en gezinnen hebben recht op onze aandacht. Jonge katholieken — jongeren en
gezinnen — vinden niet altijd gemakkelijk een structuur en stimulans om hun geloof met
leeftijdgenoten te beleven. Zij zijn bezig hun leven vorm te geven en hun kinderen op te
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voeden. Het is daarom van groot belang dat we aan hen gemeenschap, steun en vorming
bieden om hun mooie roeping —waar in onze tijd te weinig aandacht voor is — waar te
kunnen maken.
Deze thema's zijn van groot belang voor ons bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik ben allen
dankbaar die zich in ons bisdom hiervoor inzetten. Natuurlijk kunnen nog andere thema's
worden genoemd die ook belangrijk zijn. Op dit moment wil ik het hierbij laten. We zullen
vast en zeker nog gelegenheid krijgen om deze en ook andere aspecten meer uit te werken.
Laten we bidden dat ons aller inzet voor het evangelie vruchtbaar zal zijn. Van harte wens ik
U allen Gods zegen toe! Moge Maria, moeder van de kerk, onze voorspraak zijn.
Haarlem, 1 juni 2020

+Johannes Hendriks bisschop van Haarlem-Amsterdam
NIEUWE ABT IN DE SINT ADELBERTUSABDIJ TE EGMOND-BINNEN
Maandag 22 juni 2020 hebben de broeders van Egmond hun broeder Thijs Ketelaars
gekozen als opvolger van abt Gerard Mathijsen. De plechtige Abtszegen werd op woensdag
24 juni 2020 in de Abdij toegediend door abt Maksymilian Nawara, abt praeses van de
Congregatie van de Annunciatie.
Wij feliciteren Abt Thijs Ketelaars van harte en wensen hem veel wijsheid en zegen toe. En
broeder Gerard Mathijsen, veel dank! En veel rust en veel tijd om te lezen!
De Parochie van Schagen
PAROCHIEAGENDA
De viering in het weekend is met ingang van juli 2020 alleen op zondag. De
zaterdagavondviering komt nu definitief te vervallen, dit mede uit solidariteit met de
andere parochies in onze regio
Let op! Voor de zondagsvieringen moet u zich aanmelden. De aanmeldprocedure vindt
u onder ‘Praktische informatie’ elders in de Hoeksteen.
Zo.

05 juli

10.00 uur

Vr.

10 juli

09.30 uur

14e Zondag door het jaar: Eucharistieviering. U kunt vandaag
een artikel meebrengen voor de Voedselbank en achter in de
kerk afgeven bij de PCI. Het is tevens Rozenzondag!
Eucharistieviering in de kerk

Zo.

12 juli

10.00 uur
16.00 uur

15e Zondag door het jaar: Eucharistieviering.
Tamilviering

Di.
Vr.

14 juli
17 juli

08.15 uur
09.30 uur

Kerkwerken Groep 2
Eucharistieviering in de kerk

Zo.
Vr.

19 juli
24 juli

10.00 uur
09.30 uur

16e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Eucharistieviering in de kerk
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Zo.

26 juli

10.00 uur

17e Zondag door het jaar: Eucharistieviering:
De Paaskaars 2020 wordt plechtig onthaald

Vr.

31 juli

09.30 uur

Eucharistieviering in de kerk

Za
Zo.

01 aug.
02 aug.

13.00 uur
10.00 uur

Vr.

07 aug.

09.30 uur

Tamilviering, Sint Petrus
18e Zondag door het jaar: Eucharistieviering. U kunt vandaag
een artikel meebrengen voor de Voedselbank en achter in de
kerk afgeven bij de PCI. Het is tevens Rozenzondag!
Eucharistieviering in de kerk

Zo.
Di.
Vr.

09 aug.
11 aug.
14 aug.

10.00 uur
08.15 uur
09.30 uur

19e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Kerkwerken Groep 1
Eucharistieviering in de kerk

Za.

15 aug.

19.00 uur

Zo.
Vr.

16 aug.
21 aug.

10.00 uur
09.30 uur

Maria ten Hemel Opneming: Eucharistieviering met
Gregoriaanse zang van 2 cantores
20e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Eucharistieviering in de kerk

Zo.
Vr.

23 aug.
28 aug.

10.00 uur
09.30 uur

21e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Eucharistieviering in de kerk

Zo.
Vr.

30 aug.
04 sept.

10.00 uur
9.30 uur

22e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Eucharistieviering in de kerk

Zo.

06 sept.

10.00 uur

Di.
Vr.

08 sept.
11 sept.

8.15 uur
9.30 uur

23e Zondag door het jaar: Eucharistieviering. Het is vandaag
Rozenzondag. U kunt vandaag een artikel meebrengen voor
de Voedselbank en achter in de kerk afgeven bij de PCI. Het is
tevens Rozenzondag!
Kerkwerken Groep 2
Eucharistieviering in de kerk

Zo.

13 sept.

Vr.

18 sept.

10.00 uur
16.00 uur
9.30 uur

24e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Tamilviering
Eucharistieviering in de kerk

LECTOREN / MISDIENAARS

Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

05 juli
12 juli
19 juli
26 juli
02 aug
09 aug

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Lectoren

Misdienaars

Ans de Ruijter
Chris van Lint
Dilani Anthiresu
Janny van der Zee
Frans Wildeboer
Johan Korse

Er zijn in deze periode geen misdienaars.
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Za.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

15 aug
16 aug
23 aug
30 aug.
06 sept.
13 sept.

19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Kitta Hogervorst
Ans de Ruijter
Dilani Anthiresu
Ans de Ruijter
Chris van Lint
Janny van der Zee

KOSTERS / COLLECTANTEN

Zo.

05 juli

10.00 uur

Zo.

12 juli

10.00 uur

Zo.
Zo.
Za.
Zo.
Zo.
Za.
Zo.
Zo
Zo.
Zo.
Zo.

19 juli
26 juli
01 aug.
02 aug
09 aug.
15 aug.
16 aug.
23 aug.
30 aug.
06 sept.
13 sept.

16.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
16.00 uur

Koster

Collectanten

Lia Vermeulen/
Antony Anthonippillai
Theo Zuurbier/ Jan
Heddes
Antony Anthonippillai
Antoon Vergeer
Antony Anthonippillai
Antony Anthonippillai
Lia Vermeulen
Theo Zuurbier
Antoon Vergeer
Antoon Vergeer
Jan Heddes
Antony Anthonippillai
Lia Vermeulen
Theo Zuurbier
Antony Anthonippillai

Er zijn in deze periode geen
collectanten

MISINTENTIES
Zo.

05 juli

10.00 uur

Overleden ouders Van Diepen-Romein en zegen over hun
gezin. Annie Burger-van Stein en zegen over hun kinderen,
kleinkinderen en familie. Joop Molenaar en zoon Karl en
zegen over hun kinderen en kleinkinderen. Aty Polle-Groot.

Zo.

12 juli

10.00 uur

Co Stam en zegen over zijn gezin. Piet en Luus van EttenVermeeren. Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen
over hun kinderen en kleinkinderen. Aty Polle-Groot, Martin
van der Waart en Vonnie Vitalis-Visbeen.

Zo.

19 juli

10.00 uur

Petra Franken-Kooistra. Kees Huiberts en zegen over zijn
gezin. Aty Polle-Groot.

Zo.

26 juli

10.00 uur

Cor Schouten. Joop Molenaar en zegen over zijn kinderen
en kleinkinderen. Loek van Leuven en zegen over zijn
gezin. Tiny Boersen-van Straaten. Theodorus en Elisabeth
van Nimwegen-Nowak. Harry Hogervorst en zegen over zijn
gezin.
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Zo.

02 aug.

10.00 uur

Christiaan en Afra van Lint-Schaap en Herman van Lint.
Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen,
kleinkinderen en familie. Wim van de Wiel. Vonnie VitalisVisbeen

Zo.

09 aug.

10.00 uur

Piet Groen en Trien Groen-de Boer

Za.
Zo.

15 aug.
16 aug.

19.00 uur
10.00 uur

Cor Schouten. Zuster Lies van der Voort. Cor Rus.
Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin

Zo.

23 aug.

10.00 uur

Vr.

28 aug.

09.30 uur

Joop Molenaar en zoon Karl en zegen over de kinderen en
kleinkinderen. Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen
over hun kinderen en kleinkinderen. Petra Franken-Kooistra.
Loek van Leuven en zegen over zijn gezin.
Wim van de Wiel

Zo.

30 aug.

10.00 uur

Vr.

04 sept.

9.30 uur

Zo.

06 sept.

10.00 uur

Co Stam en zegen over zijn gezin, Annie Burger-van Stein en
zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie

Zo.

13 sept.

10.00 uur

Cor Schouten, Harry Hogervorst en zegen over zijn gezin,
Joke Groot-Schut en zegen over haar gezin

Overleden familieleden Bos en Van Lochem, Sophia
Johanna Manuel-Wouters
Jaap en Alie Waij-Kok en zegen over hun gezin

KERKVERVOER
1)

De 60plusbus.

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en
op feestdagen tot 17.00 uur.
Men dient de bus een dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00
en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888.
Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen
en een tien-ritten-kaart kost 10 euro.
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.
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2)

Graag Gedaan:

Deze vrijwilligersorganisatie vervoert mensen ook van deur tot deur, maar met de eigen auto
van de betreffende vrijwilliger.
Voor vervoer b.v. naar de kerk, kan men bellen, van maandag t/m vrijdag, tussen 09.00 en
10.00 uur, op tel. nr. 0224-296366.
De kosten bedragen in de stad Schagen een vast tarief.
Graag Gedaan kent geen vaste lijst, zoals de 60plusbus, dus moet men iedere keer weer
een nieuwe afspraak maken.
In tegenstelling tot de 60plusbus (een dag van tevoren ) is het bij Graag Gedaan dus zeer
aan te raden om z.s.m. een afspraak te maken voor een rit, opdat de telefonist een
vrijwilliger kan vinden in hun bestand, die met zijn auto kan rijden.
N.B. De chauffeur van de 60plusbus of Graag Gedaan kan natuurlijk ook weer
gebruiken maken van de vaste, met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het
kerkplein!
IN MEMORIAM
JAN ROTTEVEEL
† 18 april 2020

* 31 maart 1926

Pap is geboren in Heiloo en was de oudste uit een gezin van 11 kinderen. Omdat vader zo´n
sterke man was wilde opa en oma hem op de boerderijen houden om hun te ondersteunen.
Opa had 2 boerderijen en vader zorgde samen met opa, oma en tante Batha dat alle
werkzaamheden op beide boerderijen werden verricht. Tante Batha zorgde ervoor dat vader
af en toe zijn werkkleren verruilde voor uitgaanskleding en dan gingen ze samen dansen op
een kermis. Vader was een liefhebber van dansen en om het soepeler te laten glijden gingen
de schoenen uit en danste vader verder op zijn kousen. Op een kermis ontmoeten vader
onze moeder en het was liefde op het eerste gezicht. Het waren altijd bare fietstochten om
elkaar te zien maar dat had vader voor onze moeder over.
Na een paar jaar werd het tijd om te gaan trouwen. Opa had een boerenplaatsje op de Nes
in Schagen gevonden om te beginnen. Volgens opa was dit huisje te klein om een gezin
groot te brengen, zijn zoektocht ging verder maar helaas overleed opa veel te jong. Vader en
moeder maakte er wat moois van op de Nes en kregen er 7 kinderen. Er was evengoed altijd
nog plaats voor oma van Diepen, tante Thea en Johan van Engelen. Vader en moeder
leefde voor de kinderen en kleinkinderen, hadden een hekel aan ruzie en deden er alles aan
om het zooitje bij elkaar te houden. De armoede houdt je knap werd er vaak gezegd, lief zijn
voor elkaar werd vaak herhaald. Door wat tegenslagen moest vader zijn koeien verkopen en
ging hij werken in de melkfabriek in Lutjewinkel. Eindelijk een vast inkomen en een mooie
afsluiting tot zijn pensioen.
Vader en moeder hadden het samen heel druk met onderhoud van hun huis, de kinderen
ondersteunen en genieten van hun kleinkinderen. Ook hadden zij het druk met een helpende
hand bieden aan een ieder die hun hulp vroeg en genoten zij van het kaarten met de
kaartclubs. Door de kaartclubs kwam het huisje in de Hoep in hun leven. Een garage voor
vader zijn hobby en een makkelijk te onderhouden huis en tuin voor moeder. Hier hebben
vader en moeder een heel gelukkige tijd met elkaar gehad. Alle kaartclubs werden
onderhouden en heel Schagen werd voorzien van knijperbakjes en vogelhuisjes.
Na het overlijden van moeder in 2012 aan een vervelende ziekte stond vader er alleen voor.
Met de hulp van zijn kinderen wist hij zich staande te houden. Hij had nog een autootje om al
zijn visites bij te houden. Dat deed hij met veel plezier en daar heeft hij tot zijn 93e van
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kunnen genieten. Helaas kwam het lichamelijk verval op zijn pad; vader moest verhuizen
naar Magnushof. Dit was een enorme strijd voor vader en zijn gezin maar gelukkig heeft
vader zich er uiteindelijk aan overgegeven.
Onze vader was ene hele sterke, sociale en liefdevolle man die van al zijn kinderen,
aangetrouwde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hield. Vader en moeder
hebben ons altijd het goede voorbeeld gegeven, hun levenslessen moeten wij koesteren.
Lieve vader ik houd ontzettend veel van U en ik ben ontzettend bevoorrecht dat ik U als mijn
vader heb gehad.
Dikke zoen van José
DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (41)
Het verhaal gaat verder Isaak. Isaak is veertig als hij Rebekka tot vrouw neemt. Zij blijkt
echter onvruchtbaar. Rebekka is de tweede Aartsmoeder die niet kan baren. Zo gemakkelijk
zal dat volkje Israël het levenslicht dus niet gaan zien: Het is niet de eigen vruchtbaarheid, de
eigen potentie die Israël geboren doet worden. Het gaat in deze verhalen niet over
gynaecologie maar theologie. Dit is geen mensenwerk; God is in het spel. Isaak bidt tot de
Heer, lezen we, omdat zijn vrouw onvruchtbaar blijft. De Heer verhoort zijn gebed en
Rebekka wordt zwanger, van een tweeling nog wel.
In Genesis 25:22 en 23 lezen we: ‘Toen echter de kinderen in haar schoot tegen elkaar
stootten, dacht ze: Als het zo gaat, wat staat mij dan te wachten? Daarom ging zij de Heer
raadplegen. En de Heer sprak tot haar: “Twee volken zijn het, die gij draagt: twee naties die
uiteengaan reeds in uw schoot. Een van de twee zal machtiger zijn: de oudste dient de
jongste’.
Dan breekt de tijd van de bevalling aan en wordt eerst Esau en dan Jakob geboren. Uit de
beschrijving van de beide jongens bij de geboorte blijken de zeer oude wortels van het
verhaal: Esau is rossig en behaard – dit is een woordspeling op het volk Edom, want rood is
in het Hebreeuws ‘adom’, en harig is ‘s(e)’ar’, en dat laatste lijkt sterk op de andere naam
voor Edom; Seïr. (Edom/Seïr is een van Israëls buurvolken) Jakob is glad en toont zich
slinks door de hiel van zijn broertje vast te pakken. De naam Jakob betekent ‘de Heer
beschermt’, maar klinkt ook als het Hebreeuwse woord ‘aqév, hiel’ of ook ‘iets slinks’. Esau
wordt jager en is ruig van natuur, en altijd op pad. Jakob wordt schaapherder, is intelligent,
eerzuchtig zelfs en verblijft graag bij de tenten en bij zijn moeder. ‘Isaak had een voorkeur
voor Esau, want hij at graag wildbraad; maar Rebekka hield meer van Jakob (25:28).
Genesis gaat over de wording van de volken en daarin over de wording van Israël temidden
van die volken: Israël als de eersteling. Daarom laat de verteller steeds één gestalte voor
Israël spelen en zet hij er steeds een contrastfiguur naast die de andere volkeren
representeert: Zo zagen we Lot tegenover Abraham, Ismaël tegenover Isaak, en nu Esau
tegenover Jakob. ‘Eersten worden de laatsten en de laatsten de eersten’; tegen de
natuurlijke loop der dingen in wordt Jakob, een onbeduidend volkje op aarde tot eerste
gekozen. Esau en Jakob liggen al voor hun geboorte met elkaar overhoop. Esau staat
symbool voor het wereldlijke: Hij ziet God niet, stelt zich geen (levens-)vragen, volgt zijn
driften, eet en drinkt, blijft buiten de traditie. Jakob – hoewel een hielenlichter – wil weten
waarom en waartoe; hij is op zoek naar de zegen en vermoedt iets van het geheim van de
geschiedenis. Wordt vervolgd……..
Monica Wildeboer
Catechiste
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DE TASTBARE ONTMOETING MET DE LEVENDE HEER
Na bijna 4 maanden mogen we eindelijk weer de Eucharistie vieren met daarbij de
daadwerkelijke communie. Bij gelegenheid hiervan wil ik aan
de hand van het evangelie van Sacramentsdag (zondag 14
juni) iets vertellen over de woorden: ‘Wie mijn vlees eet en
mijn bloed drinkt’ over ‘Brood uit hemel’ en ‘Eeuwig leven’.
Evangelie Joh. 6,51-58
In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: “Ik ben het
levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand
van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik
zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld.” De
Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten en
zeiden: “Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?” Jezus
sprak daarop tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als gij
het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed
drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de
laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is
echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door
de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door
Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die het
manna gegeten hebben en niettemin gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid
leven.”
Gedachten / overwegingen bij het evangelie
Sinds Jezus bij het Laatste Avondmaal gezegd heeft: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’ komen
christenen bijeen om de Eucharistie te vieren. Wanneer wij eten van zijn heilig Brood krijgen
wij deel aan zijn leven, zijn dood en verrijzenis. Zoals het manna voor het joodse volk in de
woestijn levensreddend voedsel was op de tocht naar het Beloofde Land, zo ook is Jezus’
Lichaam en Bloed ons voedsel voor onderweg. Zoals wij in ons dagelijks voedsel de kracht
vinden om te leven zo kan het heilig Brood ons inspireren en sterken in voor- en tegenspoed.
In de eerste eeuw van zijn bestaan stond het christendom onder zware verdenkingen. In de
ogen van anderen waren christenen maar vreemde wezens omdat ze afkeurden wat hun in
de samenleving niet beviel. Daarnaast preekten ze naastenliefde en hielden, zo zei men,
geheime bijeenkomsten. En op die bijeenkomsten, ‘dronken ze bloed en aten ze vlees’.
Ik denk dat er onder katholieken vandaag de dag ook nog mensen zijn die zich niet prettig
voelen als ze Jezus' woorden horen over het drinken van zijn bloed en het eten van zijn
vlees. We zijn toch geen menseneters, zeggen ze dan. En toch, bij nader inzien, is deze
zegswijze misschien niet zo vreemd. Wanneer een gezin aan tafel zit, kunnen de ouders ook
zoiets tegen hun kinderen zeggen. Wat hier op tafel staat, zouden ze kunnen zeggen, wat wij
hier samen gaan eten en drinken, dat is eigenlijk een stuk van ons leven. Wij hebben ervoor
gewerkt, er veel energie in gestoken, we hebben ervoor gespaard, en het bereid. Dat
voedsel hier op tafel, en de drank zijn een stuk van ons eigen leven, het is ons eigen vlees
en bloed. Het voedsel dat bij het gezin op tafel staat verbeeldt het leven van de ouders, hun
zorgen voor de kinderen, hun arbeid, hun slapeloze nachten, bij ziek en zeer, hun liefde. De
kinderen eten, bij wijze van spreken, het vlees en drinken het bloed van hun ouders. Op
diezelfde manier eten wij in de Eucharistie Jezus’ vlees en drinken wij uit de beker soms ook
zijn bloed.
Brood en wijn zeggen ons: dit is Jezus helemaal, Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. Het
voedsel van de ouders op de tafel van het gezin en het voedsel van Christus op de tafel van
de Eucharistie zijn ‘geofferd leven’ van de ouders, en ‘geofferd leven’ van Christus.
Jezus noemt zichzelf ‘het levende brood dat uit de hemel is neergedaald’ en ‘brood dat
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eeuwig leven geeft’. Wanneer we Jezus gaan zien als ‘brood uit de hemel’, dan is God voor
ons niet langer een onpersoonlijk mysterie. God blijft vanzelfsprekend altijd groter dan al
onze woorden, begrippen en symbolen. Maar wij geloven dat die grote God uit de hemel
naar ons toegekomen is in Jezus. Zo licht Jezus een tipje van de sluier van het goddelijk
mysterie op. Dank zij Hem kunnen we ons aan God toevertrouwen; kunnen we tot God
bidden. En dankzij Jezus mogen we erop vertrouwen dat God ons leven geeft, eeuwig leven.
Niet pas als we gestorven zijn, maar dat eeuwige leven is nu al begonnen. ‘Eeuwig leven’
betekent: leven waarop tijd geen macht, geen invloed heeft. ‘Eeuwig leven' betekent leven
dat nu al de moeite waard is om geleefd te worden, ook wanneer een mens ziek is, zwak of
gehandicapt. ‘Eeuwig leven’ is leven dat sterker is dan de dood.
En we kennen het vervolg van het verhaal. Nadat Jezus zichzelf brood uit de hemel
genoemd heeft dat eeuwig leven geeft liepen er veel mensen bij Hem weg. Het leek hen
onmogelijk dat het vergankelijke leven van een sterfelijk mens het middel werd tot
onvergankelijk leven. En aan hen die overbleven vroeg Jezus: ‘willen jullie soms ook
weggaan?’ Petrus antwoordde: ‘Heer, naar wie zouden we gaan, U alleen hebt woorden van
eeuwig leven.’
We kunnen het vaak maar moeilijk geloven dat in zo’n klein stukje brood, de verborgen
Godheid schuil gaat. We zijn het ook zo anders gewend. Macht en grootheid gaan in onze
wereld altijd gepaard met pracht en praal. Al meer dan vier duizend jaar geleden lieten
farao’s ontzagwekkende piramides bouwen en zich daarin begraven omringd door de
mooiste gouden voorwerpen. En nog altijd worden er enorme monumenten opgericht om
belangrijke personen te eren of historische gebeurtenissen te blijven herinneren. En dan
……zo’n klein stukje brood waarin de grote God aanwezig is. Wie niet verder kan kijken dan
de tastbare werkelijkheid. Wie geen oog heeft voor wat er schuilgaat achter het voedsel op
de tafel van het gezin en het voedsel op de tafel van de Eucharistie zal God nooit ontmoeten.
Wie alleen immense piramides kan zien loopt God mis, want je vindt Hem in dat kleine stukje
brood, dat teken van volledige zelfgave. En je kan Hem ook vinden in mensen die zichzelf
helemaal geven; in hen die ondanks alles trouw blijven aan elkaar, die elkaar tot het laatst
toe blijven verzorgen; in jongeren die hun idealen blijven behouden, ondanks ziekte en
tegenslag; in mensen die zonder eigenbelang anderen helpen en hun lot willen delen. In de
zelfgave van mensen, in alle liefde en vriendschap is God ook verborgen aanwezig.
We mogen weer ter communie: de tastbare ontmoeting met de levende Heer.
Diaken Piet Steur
PATER TOON EN ZIJN VAKSCHOOL IN SURINAME
U kent pater Toon nog wel van vorig jaar, waar hij zijn verhaal deed over zijn werk in
Suriname. Daar heeft hij de leiding over een vakschool voor kinderen uit het binnenland.
Hiermee wordt de ontwikkeling van het binnenland in zowel materieel, cultureel,
maatschappelijk alsook godsdienstig opzicht gestimuleerd.
Het internaat heeft een capaciteit van 82 pupillen: 46 jongen en 36 meisjes tussen 14 en 21
jaar. Jaarlijks is er een lange wachtlijst van jongeren die op het internaat geplaatst willen
worden. De middelen hiertoe worden verkregen door ouderbijdrage (kostgeld), fundraising,
giften en donaties. De ouderbijdrage is lang niet kostendekkend. Daarom is het
stichtingsbestuur steeds bezig middelen te zoeken voor de exploitatie en het onderhoud.
Dit jaar zou hij weer naar Nederland komen, maar u begrijpt dat gaat niet door. Toch willen
we een speciale deurcollecte houden voor het mooie werk van Pater Toon. Wanneer dat zal
zijn / weer mogelijk is, wordt nog bekend gemaakt. Als werkgroep zullen we de opbrengst
van de collecte weer verdubbelen. Maar u kunt uw bijdrage ook nu al storten op
bankrekening NL87 RABO 0191 281 034 t.n.v. Stichting Vrienden van Christoforus.
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Voor meer informatie kijk eens op www.christoforusinternaat.com/
Missiewerkgroep
DE TORA
Een ongelovige kwam naar de joodse rabbijn Sjammai en zei tegen hem: “Ik wil graag Jood
worden, maar op één voorwaarde: je moet me de hele inhoud van de Tora leren in de tijd dat
ik op één been kan staan”. Sjammai joeg de man weg terwijl hij hem sloeg met de liniaal die
hij in zijn hand had.
Vervolgens ging de ongelovige naar rabbijn Hillel en herhaalde zijn verzoek: “Ik wil graag
Jood worden, maar op één voorwaarde: je moet me de hele inhoud van de Tora leren in de
tijd dat ik op één been kan staan”. Hillel zei tot hem: “Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe
dat ook een ander niet! Dat is de inhoud van de Tora, de rest is uitleg. Ga heen en Leer!”
(Naar Talmoed-traktaat Sjabbat, 31 s – vrij vertaald uit: Jodendom voor beginners, Lou
Evers)
VERBORGEN VERLEDEN
Een nieuwe serie van 10 artikelen voor de lezers van de Hoeksteen, getiteld:
‘Verborgen verleden’. Verhalen van toen naar nu over de eerste kerkenbouw en de
invloed van de graven van Holland daar op.
In onze van oudsher christelijke wereld heeft elk dorp of elke
stad wel een godshuis en als dit niet zo is dan heeft er ooit wel
een godshuis gestaan, zo ook in onze omgeving. Door aan
elkaar grenzende nieuwbouwwijken en gemeentelijke
herindeling zijn dorpen samengevoegd of opgegaan in steden
en tot grote wooncentra omgevormd. Hierdoor is hun
kenmerkende dorpse karakter verloren gegaan. Men herkent
het oorspronkelijke dorp alleen nog aan het silhouet van de
kerktoren dat zich vaak al eeuwen lang aftekent tegen de
hemel.
⦁ Kerken bepalen hun omgeving
Een kerkgebouw was niet alleen de plaats voor de samenkomst
van de gelovigen, het was in het verleden ook een wegwijzer,
een herkenningspunt in de wijde omgeving. Aan de kerk(toren)
herkende men de stad of de plaats. Talloze schilderijen en
prenten van dorpen en steden leveren hiervoor het bewijs. Bijna altijd is er wel een kerk op
afgebeeld. Opmerkelijk is ook dat sommige dorpen hun naam ontlenen aan hun kerk, zoals
Abbekerk, Sijbekarspel, Oudkarspel, Hoogkarspel, Bovenkarspel. Karspel - Kerspel betekent
hier 'parochie' of 'kerkelijke gemeente'. Dorpen die hun naam ontlenen aan hun kerk komen
vooral voor in West Friesland, dat onderdeel uitmaakt van de provincie Noord-Holland.
Kerken hebben een krachtige uitstraling, ze zijn kenmerkend voor plaats en tijd, en
onderscheiden het ene dorp van het andere. Dat woord 'kerk' is oorspronkelijk afgeleid van
het Griekse woord 'Kuriakos'. 'Kurios' betekent 'Heer' 'Kuriakos' betekent ‘Van de Heer’. Hier
gaat het dan om 'Het huis van de Heer', de plaats waar de Christenen hun vieringen
houden.
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De tijd dat het hele dorp zich op zondagmorgen op weg begeeft naar de kerk is voorbij.
Steeds meer kerken hebben moeite voldoende mensen te motiveren 'het huis van de Heer'
te blijven bezoeken. Als het ledenaantal te klein wordt, gaat vaak 'de kogel door de kerk'
alhoewel tegenwoordig ook herbestemming
plaatsvindt. Want gelukkig ziet men steeds meer de
historische waarde van deze ‘Wegwijzers’ in en vaak is
een kerkgebouw het enige monument van
oudheidkundige waarde dat een dorp nog rijk is. Maar
in de loop der jaren is ook veel verloren gegaan, vooral
tussen de laatste oorlog en het einde van de vorige
eeuw. Er verdwenen o.a. een kerk in Schagen, Sint
Maarten, Zijdewind, Barsingerhorn, Heerhugowaard,
Veenhuizen, en in Oude Niedorp ging een kerk
verloren door brand. Zo zijn kerken ondanks hun historische waarde steeds zeldzamer
geworden. En toch is het aantal kerken dat in Westfriesland overeind staat, nog altijd de
moeite waard.
Bovenste foto: De kerk van Barsingerhorn, oorspronkelijk een Rooms Katholieke kerk, met
de bouw ervan werd begonnen in 1421; de patroonheilige was de H. Laurentius. Tijdens de
Reformatie is de kerk in 1573 danig vernield. Enige tijd later is de kerk, na herstel, in bezit
gekomen van de Hervormde Gemeente Nederland. Na verval is zij gesloopt en in 1860 werd
er een nieuwe kerk gebouwd - in 1901 werd de toren erop gezet - in 1968 werd de kerk
gesloopt.
Onderste foto: Toen de Protestantse Gemeente in Schagen groeide was er behoefte aan
een extra kerk daarom werd in 1975 de Ontmoetingskerk aan de Beethovenlaan gebouwd.
Door terugloop van het aantal gemeenteleden is in 1998 besloten tot sloop. Nu staat er een
ouderencomplex met een revalidatiecentrum ‘Het Mondriaanpark’.
Artikel 2 Friezen vertragen Kerkbouw
Historicus Hans van Kampen

LICHTPUNTJES
Je denkt dat ze er niet meer zijn,
maar ik ontmoet ze in mijn leven.
De mensen die als engelen,
hun tijd en aandacht geven.
Ze denken niet aan ik, ik, ik
en blijven buiten beeld
maar hebben wel van mens tot mens
het leven echt gedeeld…..
THUIS ZIJN VOOR ELKAAR
Wij kunnen voor elkaar een thuis zijn
Als wij ook luisteren naar elkaar
En mogen zijn zoals wij zijn
Als verdriet en spanning erkend worden
En de kwetsbaarheid de ruimte krijgt voor welzijn.
Een gebaar of een woord van begrip
Kan zelfs een thuis scheppen
Thuis is meer dan een woning
Of in de vorm van een tehuis
Thuis betekent meer dan alleen onderkoming.
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Thuis zijn is mensen die elkaar verstaan
Thuis is mensen die elkaar steunen
En een diep verlangen eens helemaal thuis te komen
Waar geen pijn is en geen verdriet
Wij komen allen thuis in het huis van God.
Daar kunnen we over blijven dromen.

Veel sterkte met het thuis moeten blijven in deze
Corona-tijd 2020.
Liesbeth Ranzijn

Jaarverslag 2019
INHOUD

gegevens stichting
doel van de stichting
voorwoord
bestuurssamenstelling/vergaderingen
bezigheden van de stichting
financieel overzicht
Schagen, 1 april 2020
STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË
opgericht 4 maart 1994
Allen die ons dit jaar gesteund
hebben zeggen wij hiervoor
hartelijk dank
Stichting Schagen-Roemenië
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•

werkt onder auspiciën van de “Raad van Kerken”

•

is lid van het Platform “Grenzenloos Schagen”

•

werkt mee aan het realiseren van de Millennium Doelstellingen

website: www.stichting-schagen-roemenie.nl
e-mail: bestuur@stichting-schagen-roemenie.nl
KvK Alkmaar Nummer S41241245
bankrek: IBAN nr NL17 RABO 0138 3689 88
de stichting is een ANBI instelling
Doel van de Stichting Schagen-Roemenië
Het verlenen van zowel materiële als immateriële hulp aan de Roemeense bevolking en in
het bijzonder aan het kindertehuis en hulpbehoevenden in de stad Cristuru Secuiesc.

Het kindertehuis
Jaarverslag 2019
Voorwoord
Afgelopen jaar bestond onze stichting 25 jaar. We zijn steeds met liefde naar het
kindertehuis geweest en daar steeds met open armen ontvangen. Het heeft ons allen grote
voldoening gegeven om hulp te kunnen en mogen bieden, mede dankzij de medewerking en
hulp uit Schagen.
Politiek
Roemenië heeft een instabiel politiek stelsel met veel kabinetswisselingen. In Roemenië zijn
na het herstel van de democratie centrumrechtse (liberale) en socialistische kabinetten
afwisselend aan de macht geweest. Ook het Verbond van de Hongaarse minderheid heeft
regelmatig deel uitgemaakt van de coalitie. De scheiding tussen links en rechts is niet altijd
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duidelijk en nationalisme en traditionele waarden spelen een belangrijke rol in de
Roemeense politiek. Vooral de sociaaldemocratische regeringen kregen te maken met
diverse corruptieschandalen.
Tot oktober was er een centrum-links kabinet. Op 10 oktober is de regering na maanden van
crisis en schandalen na een motie van wantrouwen gevallen. Daarna werd er een niet
gekozen minderheids-overgangsregering gevormd rondom PNL partijleider Ludovic Orban.
Deze minderheidsregering heeft de gedoogsteun van de oppositiepartijen. Mede gelet op het
feit dat de oppositiepartijen onderling van mening verschillen wil de minderheidsregering
omstreeks mei/juni 2020 vervroegde nationale verkiezingen organiseren die dan
samenvallen met de lokale verkiezingen.
Ook vonden er kort daarna op 24 november de presidentsverkiezingen plaats waarbij Klaus
Johannis een voor Roemenië ongekende overwinning behaalde op zijn opponent Viorica
Dăncilă met een uitslag van 66% tegen 33%.
Nederlands bedrijfsleven in Roemenië
Nederland is de grootste investeerder in Roemenië. Veel Nederlandse ondernemers (circa
5200) hebben zich in Roemenië gevestigd vanwege de grootte van de markt, de strategische
ligging aan de Zwarte Zee en de hoog opgeleide beroepsbevolking. Ook de lage
arbeidskosten, de groei van de regio en de mogelijkheden voor bedrijven in de logistiek en
landbouw, zijn aantrekkelijk voor Nederlandse bedrijven.
Een groot deel van de export vanuit Nederland naar Roemenië bestaat uit chemische
producten, machines, vervoermiddelen (bussen), levende dieren en voeding. Nederland
importeert vanuit Roemenië machines (telecommunicatietoestellen), vervoersmiddelen
(auto’s, reddingsboten, sleepboten), meubels, kleding en schoeisel.
Het kindertehuis
Sinds 2013 is er sprake van een nieuw te bouwen kindertehuis, gesubsidieerd door de EU.
Tot nu vindt men onderdak in een monumentaal gebouw dat in het geheel niet geschikt is als
huisvesting voor deze doelgroep. Het begint er nu op te lijken dat er schot in komt maar het
is een project van lange adem. Het moet een hoofdgebouw worden met twee bijgebouwen
waar naast de vaste bewoners ook jongeren met een beperking voor dagopvang welkom
zijn.
Met lede ogen hebben we gezien dat enkele kinderen als een kasplantje leven. Eten en
drinken kunnen ze niet, ze worden gevoed met sondevoeding. Ook voor de directrice en
personeel is dit erg moeilijk. Door een herverdeling binnen de provincie Harghita zijn de
kinderen die er het slechtst aan toe zijn namelijk naar dit kindertehuis overgeplaatst. Het
enige wat het personeel voor ze kan doen is hen goed verzorgen en voeden.
Daar het tehuis elk jaar weer meer financieel gekort wordt is het elke keer weer schipperen
om rond te komen. Zo waren er niet voldoende financiële middelen om sondevoeding te
kopen en maalde men uit nood gewone voeding heel fijn om hen toch door een sonde te
kunnen voeden. We geven hen financiële steun om toch de sondevoeding aan te kunnen
schaffen. Nu heeft het bericht ons al bereikt dat het komend jaar financieel weer moeilijker
wordt. Enkele jaren geleden heeft het wel geholpen dat via ons en kontakten naar Brussel
toezicht uitgevoerd is en de situatie enigszins verbeterd is. Maar dit was waarschijnlijk van
tijdelijke aard.
Inzamelen kleding.
We zijn gestopt met het inzamelen van kleding op grote schaal. Persoonlijke
omstandigheden binnen het bestuur en wegvallen van de opslag maken het onmogelijk om
dat voort te zetten. Wel willen we doorgaan met de hulp aan het kindertehuis hetgeen dus
inhoud: kleding voor baby’s tot en met voor grotere jongelui.
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Bestuurssamenstelling per 31 december 2019
Voorzitter: Leo Witte
Priggeweg 2
1741 NG Schagen
Tel: 0224 298195
Mob: 06 12102739
E-mail: slotdeterp@gmail.com
Penningmeester: Kees Vestering
Abeelstraat
1741 TH Schagen
Secretaris: Magda Witte-de Haan
Priggeweg 2
1741 NG Schagen
Tel: 0224 298195
E-mail: slotdeterp@gmail.com
Lid: Gerda Bulens-Spelde
Melle Komrijstraat 18
1741 RB Schagen
Tel: 0224 296456
E-mail: g.bulens@kpn.nl
Lid: Arie van den Berg
Cornelis Bokstraat 47
1741 GT Schagen
Tel: 0224 214102
Email: a_vandeberg@uicknet.nl
Met Kees Vestering is het bestuur uitgebreid. Kees heeft het penningmeesterschap
overgenomen van Arie van den Berg
In 2019 heeft plaatsgevonden:
4 x vergadering van het bestuur, plus verschillende informele besprekingen
2 x verkoop Kerstkaarten en haakwerk
(van kaartenverkoop komt 100% ten goede van de Stichting, en dus voor de jongeren van
het kindertehuis)
1 x reis naar Roemenië
Magda Witte
Financiële verantwoording
Financieel overzicht 2019
IN
Opbrengsten-subsidies
giften prive
rente
verkoop
kindertehuis
bankkosten

UIT

3013.02
2799.66
1.32
157.50
3865.41
134.34
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div.kosten
inkoop
--------5971.50
1950.70

.
resultaat / afname

3746.16
176.29
---------7922.20

Kees Vestering, penningmeester
EEN STRANDLIED
De dagen zijn als water,
als schelpen op het strand,
te zwak voor nu en later,
verloren in het zand.
Waar tij en ontij heersen
waar eb en vloed ons vraagt:
o Heer, wees duin en haven,
dat ons geen tij verjaagd.
Wij mensen zijn als schepen,
ten prooi aan wind en weer,
een eeuwig gaan en komen,
op golven zonder keer,
met ankers die niet hechten,
geen touwwerk dat ons bindt,
o Heer, wees duin en haven,
waarin Uw tijd ons vindt.
Want Heer, U bent ons baken
in deze zee van tijd,
een zoeklicht voor wie varen
in de oneindigheid.
Een loods, een vuur, een toren,
een koers voor zwaar getij,
o Heer, wees duin en haven
en kom mijn tijd langszij.
Alfred C. Bronswijk
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KLEURPLAAT – De heilige Petrus

24

EEN HOOFD VOL DOELIJSTJES
Martha en Maria zijn zussen. Ze zijn heel verschillend. Martha is een doener. Altijd druk in de
weer. Haar zus is het tegendeel. Die kan uren zitten nadenken en dagdromen. Een doener
en een denker. Die kunnen elkaar dus mooi aanvullen, zou je zeggen. Dat is zo, maar soms
geeft het spanningen. Zoals die keer dat Jezus langskomt met wat vrienden. Oef bezoek!
Martha is er meteen druk mee. Drankjes, eten, vlees in de oven…..
En moet je haar zus nou zien…. Zit maar lekker naar het bezoek te luisteren.
Natuurlijk ze staat er weer alleen voor en niemand die dat iets kan schelen.
“Zegt U nou eens dat die zus van mij moet helpen”, zucht Martha tegen Jezus. Het is eruit
voordat ze er erg in heeft…
Jezus ziet haar ergernis. Ziet ook hoe haar hoofd overloopt van alles wat ze voor haar
gasten wil doen. “Maak je toch niet zo druk”, zegt Hij. Het raakt hem dat Martha zichzelf
tekort doet. Hij vraagt haar even een pauze te nemen. Om net als haar zus even niets te
doen en te luisteren. Om even stil te staan bij wat er in het leven toe doet. Want anders ren
je als doener jezelf nog eens een keer voorbij.
NIEUWTJES
DORCAS
De kringloopwinkel van Dorcas aan de Witte Paal 247 te Schagen is weer open. U kunt er
spullen brengen en kopen. De opbrengst gaat naar projecten voor de allerarmsten in de
wereld. Deze winkel is ook de vervanger van de alom bekende missiebazar. Die werd de
afgelopen herfstvakantie voor het laatst gehouden in de school aan de Hofstraat. De
Dorcaswinkel is open op: dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
VIERING ONLINE
Wij zijn begonnen met een YouTube-kanaal: Kathedraal-TV. De kerkdiensten daar hebben
op zondag al duizenden kijkers. Zo lazen we in een interview met de kersverse nieuwe
bisschop Mgr. Jan Hendriks, opvolger van bisschop Punt die met emeritaat is.
CURSUS GREGORIAANS
Coronamaatregelen nopen tot creativiteit. Het damesensemble Wishful Singing ontwikkelde
een online-cursus: Gregoriaans zingen voor beginners. Met groot gregoriaans-liefhebber
Herman Finkers als ambassadeur werd het een doorslaand succes. Iedereen kan tegen
betaling van 15 euro via de webshop op de site van Wishful Singing toegang krijgen tot die
cursus, die dan op ieder moment te volgen is. Info: wishfulsinging.nl en missainmysterium.nl
VOLG DE ZUSTER
Het kloosterleven, verpakt in een stevige dosis humor. Zuster Hannah van de karmelietessen
van Vogelenzang trekt honderdduizenden kijkers met haar grappige filmpjes op het populaire
sociale medium TikTok. Het begon als een grap, maar inmiddels hoopt de zuster “aan de
buitenwereld te laten zien dat we nog bestaan, mensen aan te spreken en een boodschap te
geven”.
BIJBELNIEUWS
Royal Jongbloed te Heerenveen is dé uitgever van Bijbels. Van oudsher is dundruk hun
specialiteit. Soms op papier van slechts 22 gram, als sigarettenvloeitjes en gedrukt in vele
bijbelse talen.
Helemaal van deze tijd is de Overschrijfbijbel. Nee……, die is niet bedoeld als strafwerk op
de School met de Bijbel….. Op de linkerpagina staat de bijbeltekst en de rechterpagina is
leeg zodat je de tekst kunt overschrijven. Gezien het schrijfwerk is deze Bijbel gedrukt op
normaal papier.
Een klassieker is de Willibrordvertaling. Die voldoet aan alle eisen van de Katholieke
Bijbelstichting.
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Wie juist een Bijbel wil die nog iets van het ‘oude’ in zich heeft is er de HSV. Een herziening
van de aloude Statenvertaling, nu populairder dan ooit. Hun nieuwste uitgave is de
Kloosterbijbel. Een complete huisbijbel, aangevuld met elf kleurenkaternen over het
kloosterleven. Deze Bijbel telt maar liefst 2080 pagina’s en kost 49 euro.
Marijke van Asselt
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