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in mijn leven.
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BESTE PAROCHIANEN,

De laatste tijd hebben wij verschillende versoepelingen meegemaakt. Veranderingen die ons meer
mogelijkheden geven zowel in de maatschappij als in de kerk. Wij kunnen meer mensen in onze kerk
ontvangen. En wij hopen dat de beperkingen steeds minder worden zodat we meer kunnen doen.
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Wij beginnen nu de vakantieperiode. Vakantie is een verandering van de activiteiten die wij normaal gesproken
doen. In het woordenboek staat geschreven dat het woord vakantie een periode van rust is. De etymologie
van het woord komt van het Latijnse “vacans” van het werkwoord “vacare” dat “vrij zijn” betekent.
In deze tijd gaan we liturgisch verder met de zondagen door het jaar zoals we die na de Kersttijd en tot aan
de Veertigdagentijd begonnen zijn. U kunt dat merken (zien) aan de zondagsmissaaltjes; daar wordt steeds
aangegeven welke zondag er wordt gevierd. De liturgische kleur van deze tijd is groen. Dat is de kleur van DE
HOOP.
Maar wat gebeurt er in deze “tijd door het jaar”? Tijd door het jaar, is een gewone tijd, niet zo intensief als
Kersttijd, Veertigdagentijd of Paastijd, waarin wij iets bijzonders vieren. Het is een tijd waarin wij de rijkdom,
de blijdschap en de genade van de Eucharistie op een eenvoudige manier kunnen beleven. Het centrum is de
Eucharistie zelf, waarin wij worden verzameld om God te danken en te bidden onze families en onszelf. De
Eucharistie is de plaats waar wij de kracht en de inspiratie van de heilige Geest kunnen ontvangen, om verder
in ons dagelijks leven te gaan.
Deze Geest hebben wij altijd nodig. Hij heeft geen vakantie en gelukkig maar, want zonder Hem wordt alles
moeilijk te begrijpen of te aanvaarden. Daarom vragen wij aan God de Vader en de Zoon, dat de heilige Geest
ons in alle tijden mag helpen.
Voor mij persoonlijk is ook een nieuwe tijd als “pastoor” begonnen, waarin ik deze Geest meer dan ooit nodig
heb om de Kerk, om u, te kunnen dienen. Want voor mij was deze aanstelling ook een verrassing. Ik heb God
gevraagd om mij te helpen bij deze nieuwe taak. Ik vraag u ook voor mij te bidden om het samen te kunnen
doen.
Bidden wij tot God onze Vader om ons te zegenen, te beschermen en te helpen in deze tijd die ons gegeven
is, waar wij ons ook mogen bevinden. Laten we Hem gedenken en bedanken; ja, laten we genieten en
dankbaar zijn voor wat Hij ons dagelijks geeft.
Pastoor Ivan
VAN DON EDUARD
In ons dagelijks leven neemt de computer een heel belangrijke plaats in. We gebruiken de computer voor
heel veel: van het lezen van de digitale krant tot het doen van boodschappen en het boeken van eventuele
vakanties.
Ook ik ontkom niet aan de computer. Zo kwam ik bij het bekijken van verschillende websites een voor ons
bekende naam tegen. Want wat staat er in een bericht op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam:
Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
Op het Jongerenpastoraat van het Bisdom Haarlem-Amsterdam is vanaf deze maand Jordi Joosten als
projectmedewerker begonnen. Per 1 september zal Matthijs Jansen het jongerenpastoraat gaan verlaten en
zich alleen nog inzetten voor Kathedraal TV.
Carolien Hoogenboom zal zijn taken overnemen en zich daarmee o.a. meer gaan bezighouden met de
fondsenwerving en het beleid en visie van het jongerenpastoraat. Daarnaast zal haar aandacht het komende
jaar uitgaan naar de The Missionary School, het contact met de tiener-/jongerenwerkers en de organisatie
van de WJD-reis.
Takenpakket
Jordi zal voor 15 uur per week het jongerenpastoraat komen versterken. Hij zal zich o.a. gaan bezighouden
met de organisatie van het tienerkamp, activiteiten van het jongerenplatform zoals een kerstdiner,
kloosterweekend en daklozendiners en het onderhouden van contacten met tiener-/jongerengroepen. Jordi
was al betrokken bij Kathedraal TV voor het streamen van de Missen en de Q&A’s van het jongerenpastoraat.
Ook hier zal hij zich voor blijven inzetten en wellicht wat vaker voor de camera in plaats van achter de camera
verschijnen.
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Kennismaking
Jordi is 19 jaar, komt uit Schagen en woont nu in het katholieke jongerencentrum ‘Het Josephhuis’ te
Haarlem. Hij is eerstejaars geschiedenisstudent aan de Universiteit van Leiden. Als tiener heeft hij meerdere
malen deelgenomen aan het tienerkamp BreakOut. Op zijn 16e is hij meegegaan op bisdombedevaart naar
Assisi. Daarna is hij zich steeds meer gaan inzetten als vrijwilliger voor het Katholieke jongerenwerk in ons
bisdom en is hij inmiddels lid van het bestuur van RKJ (rooms katholieke jongeren) Haarlem.
Jordi, namens ons allen van harte proficiat. Heel veel vreugde in deze nieuwe uitdaging en succes met je
studie.
Don Eduard

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar
de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een
afspraak met u gemaakt.
Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Ivan, 0617129642.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Zomer
De beperkingen van Covid19 nemen met de versoepelingen langzamerhand af, maar we zijn er nog niet
helemaal. Er mogen weer meer mensen naar de kerk waarbij wij globaal het getal van 100 personen
aanhouden. En dat het wenselijk is dat er meer parochianen kunnen komen bleek tijdens de Pinksterviering
met gelukkig heel veel blijde mensen. Het was ook een wat langere viering vanwege de opname van Ruby
in onze parochiegemeenschap via het doopsel, het vormsel en de deelname aan de Eucharistie. Dit gaf een
extra dimensie aan deze viering.
De versoepelingen betekenen ook dat diaken Piet samen met Solveg en enkele andere vrijwilligers zijn
gestopt met de verspreiding van de “thuisviering”. Wij zijn heel blij dat zij dit hebben verzorgd, hartelijk dank
daarvoor.
Naar aanleiding van onze oproep in de vorige Hoeksteen zijn een aantal meningen ontvangen over ‘het
streamen van vieringen’. Dit wordt met het pastorale team en parochiestuur verder besproken. Wordt dus
vervolgd.
De betaalzuilen in beide Mariakapellen functioneren naar behoren en het begint te wennen. Het is fijn dat in
de intimiteit van deze locaties ruimte geboden wordt voor sfeermomenten die volop plaatsvinden.
Wij zijn blij met deze inkomsten gezien het feit dat de opbrengst van de collecte in de kerk minder is, omdat
er minder bezoekers mochten komen. Afijn, dat gaat nu hopelijk toenemen in de 2e helft van dit jaar. Maar u
kunt natuurlijk altijd een bijdrage via de bank overmaken. Dat mag u doen op bankrekening nr.: NL 67RABO
0146101316 t.n.v. R.K. Parochiebestuur St. Christoforus.
De kerkbalans staat nu op € 42.835,00 en dit bedrag komt heel goed van pas voor de vernieuwingen in de
pastorietuin. Ook buiten- en rondom de kerk gebeurt er heel veel.
De restauratiewerkzaamheden van de toren zijn in volle gang. Er waren wat slechte dagen vanwege het
weer. En ook is er ‘meerwerk’ gevonden en uitgevoerd; die schade zie je pas als de kap open ligt. Veiligheid
gaat voor alles. Met een grote telescoopkraan is de haan, met kruis en de bol van de toren getakeld.
Spannend! De drie generaties Pronk, die nu alledrie bij een restauratie betrokken zijn, waren daarbij
aanwezig en de media heeft er goed aandacht aan gegeven. Op onze website www.rkkerkschagen.nl worden
regelmatig foto’s geplaatst van de restauratie. Die zijn in kleur! De werkzaamheden liggen op schema maar
het is een strakke planning omdat de ontheffing vanwege de vleermuizen in de toren eind augustus afloopt.
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Het kerkhof ziet er weer pico bello uit dankzij de vrijwilligers die
daar elke maand bezig zijn en de leilinden zijn gesnoeid.

Ook de pastorietuin wordt goed onderhouden. Onlangs is het
bordje bij de walnotenboom gezet, geschilderd door Hans van
Kampen, en feestelijk onthuld door Freek van Kooten, die de gulle
schenker van de boom is.
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Bij het kopje koffie daarna, met wat lekkers, hebben wij onze pastoor Ivan
Garcia mogen feliciteren met zijn 15 jarig jubileum als priester en een
aardigheid overhandigd namens het parochiebestuur.

Er is nu ook een keuze gemaakt voor de aanschaf van 4 nieuwe kazuifels
en dalmatieken ter vervanging van de ‘oude’. Een goede investering voor
de komende jaren.

Inmiddels is ook de boom, die schade veroorzaakte naast de ZO-hoek van
de kerk geveld door eigen mensen en zo is er veel geld bespaard.

Zonder ‘vrijwilligers’, op welk gebied dan ook in en rond de kerk, zou de
parochie niet op een goede wijze kunnen draaien! Heel hartelijk bedankt
allemaal. Wij hopen oprecht, na het corona tijdperk, weer fysiek met elkaar te
kunnen zijn.
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Het Laanproject is nagenoeg opgeleverd en de eerste bewoners hebben de sleutels ontvangen. De
parkeerplaats is bijna gereed, na enkele weken van stagnatie, waarna ABC-hekwerk de hekwerkscheiding
over een lengte van 67 meter gaat aanbrengen.
Onze samenwerkingsbijeenkomsten PB (St. Christoforus) en het PB Tuitjenhorn (Jacobus de Meerdere) is
de laatste keer uitgebreid met PB-vertegenwoordigers van de kerk uit Warmenhuizen (HH Ursula en
Gezellinen), en Burgerbrug (OLV Geboorte).

Het was naast een verdere kennismaking een waardevolle en constructieve bijeenkomst. Deze groep is
gemotiveerd om de schouders onder een toekomstige samenwerking te zetten. Een compleet kandidaat
centraal bestuur is al bijna beschikbaar. We zijn nu bezig met een ‘praat papier’ o.l.v. pastoor Ignas Tilma,
de nieuw te vormen organisatie in te richten. We maken flinke stappen, en bij het lezen van deze Hoeksteen
zal dat afgerond zijn. Daarna is de wens z.s.m. een gesprek te arrangeren met vertegenwoordigers vanuit
het bisdom om een aantal zaken uit het verleden, maar vooral naar de toekomst toe goed door- en af te
spreken. Een goede samenwerking draait om wederzijds vertrouwen. Als dit is afgerond kan het kandidaat
bestuur worden aanbevolen aan het bisdom en later dit jaar als ‘centraal’ bestuur worden benoemd. Zij alleen
dragen verantwoording naar het bisdom.
Als dat het geval is worden de huidige vier parochiebesturen ontbonden en zal er een andere vorm van lokaal
besturen worden gevonden, een parochieraad of welke naam dat ook zal krijgen; deze hebben geen
bisschoppelijke benoeming. Er kunnen ook personen zijn die in beide organen functioneren zoals
bijvoorbeeld beheer gebouwen of financiën. Maar ook de lokale post, die binnenkomt of uit gaat, zullen we
zelf moeten verzorgen en natuurlijk onderhouden we zelf de band met eigen vrijwilligers. Op pastoraal gebied
kunnen we wel al samenwerken, zoals nu ook al met Tuitjenhorn m.b.t. de eerst H. communie en het vormsel.
En dat kan stapsgewijs verder worden uitgebreid.
Wordt vervolgd.
Het Parochiebestuur wenst u allen een fijne zomer toe!

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.
VACARE
Het Latijnse woord ‘vacare’ betekent ‘vrij zijn’. Denk maar aan vakantie en vacature. Het is een belangrijk
woord in de kloosters. Als u bij het klooster in Egmond komt ziet u boven de ingang staan: VACARE DEO wat betekent - VRIJ ZIJN VOOR GOD.
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De eenheid van bidden en werken in het klooster heeft als doel om de geest vrij te maken voor God. Kan dat
ook buiten het klooster?
Jazeker, als men midden in de drukke werkzaamheden van alle dag maar ruimte maakt voor gebed en
meditatie. Steeds meer mensen hebben daar behoefte aan. Zij zoeken naar balans in hun leven, naar meer
rust en stilte. Zij zoeken dat dan vaak in vormen van oosterse meditatie, zoals yoga, zen meditatie of
mindfulness. Maar ook in het Christendom bestaat er een rijke meditatietraditie waaruit we kunnen putten. Het
uitgangspunt daarbij is dat we stil worden om de stem van God te kunnen verstaan…….
DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (48)
Zodra Laban het bericht van zijn dochter Rachel hoort dat de zoon van zijn zus in Haran is aangekomen, snelt
hij hem tegemoet, omarmt hem en neemt hem mee naar zijn huis. Als Jakob zijn verhaal verteld heeft zegt
Laban: “Waarlijk, jij bent mijn vlees en bloed!” Soortgelijke woorden klonken eens in het paradijs: “Been van
mijn been en vlees van mijn vlees”. Na alle ellende vindt Jakob weer een stukje ‘paradijs op aarde’; hij vindt
een broeder, een familie, een nieuw thuis. Maar de Laban die Jakob vandaag tegemoet snelt en hem als
broeder omarmt zal Jakob morgen knechten. “En Jakob verbleef een volle maand bij hen”, zo vertelt ons de
gewijde schrijver.
Dan vraagt Laban hem: “Je bent mijn bloedverwant, maar zou je me daarom dienen? Zeg me wat je loon moet
zijn”. Nu heeft Laban twee dochters; de oudste heet Lea en de jongste heet Rachel. ‘Lea’s ogen zijn flets’, zo
lezen we; ‘maar Rachel is schoon van gestalte en schoon van uiterlijk’. En Jakob heeft Rachel al vanaf het
eerste moment dat hij haar zag lief. Daarom zegt hij tegen zijn oom: “Ik zou graag met Rachel trouwen en
daarvoor wil ik zeven jaar werken”. En Laban antwoordt: “Het is beter dat ik haar aan jou geef dan aan een
andere man, blijf bij mij”.
En zo werkte Jakob zeven jaar voor zijn oom, om Rachel, ‘en die jaren waren in zijn ogen als enkele dagen
omdat hij haar liefheeft’ staat er geschreven. Na die zeven jaar vraagt Jakob aan Laban hem Rachel tot vrouw
te geven. Laban verzamelt al de mannen van die plaats en richt een maaltijd aan. Maar in plaats van Rachel,
geeft Laban Lea als gesluierde bruid aan Jakob. Pas de volgende morgen ontdekt Jakob het bedrog van zijn
oom. Zijn oom had hem ‘eigen vlees en bloed’ genoemd, en inderdaad: zij zijn van hetzelfde ‘vlees en bloed’.
Hier vindt een kopie plaats van Jakobs eigen wisseltruc. Ooit bedroog hij zijn door blindheid in duisternis
gehulde vader: “Ik ben Esau”, maar het was Jakob. Nu wordt in het duister van de nacht de bedrieger
bedrogen.
“Heb ik je niet om Rachel gediend,” vraagt Jakob. “Waarom heb je mij dan bedrogen?”. Maar Laban reageert
laconiek: “zo doen wij dat hier nou eenmaal niet; het is hier niet de gewoonte dat de jongste eerder trouwt dan
de oudste. Als de bruiloftsweek ten einde is zal ik je Rachel geven, maar dan moet je wel nogmaals zeven jaar
voor mij werken.
En zo wordt de bedrieger niet alleen bedrogen, maar nogmaals geknecht om zeven jaar te werken. Maar hij
had Rachel lief, lezen we, in tegenstelling tot Lea. En zo diende Jakob zijn oom nog eens zeven jaren.
Wordt vervolgd……..
Monica Wildeboer, Catechiste

PAROCHIEAGENDA

Za.

03 juli

15.30 uur

Zo.

04 juli

10.00 uur

Vr.

09 juli

09.30 uur
10.00 uur

Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg
40 jaar Nicholsonorgel in Schagen
14e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
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10.00 uur
16.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

15e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Tamilviering
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

18 juli
20 juli
23 juli

10.00 uur
20.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

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

Zo.
Vr.

25 juli
30 juli

10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

17e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.

01 aug.

10.00 uur

Vr.

06 aug.

13.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

18e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank
Tamilviering Sint Petrus
Gedaanteverandering van de Heer, Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.
Di.
Vr.

08 aug.
10 aug.
13 aug.

10.00 uur
20.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

19e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.

15 aug.

10.00 uur

Vr.

20 aug.

09.30 uur
10.00 uur

Maria Tenhemelopneming: Eucharistieviering met
medewerking van het Gregoriaans koor
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.

22 aug.

10.00 uur

Vr.

27 aug.

09.30 uur
10.00 uur

21e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met medewerking
van het Gemengd koor
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.
Di.
Vr.

29 aug.
31 aug.
03 sept.

10.00 uur
20.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

22e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.

05 sept.

10.00 uur

Vr.

10 sept.

09.30 uur
10.00 uur

23e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met medewerking
van het Gregoriaans koor
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.

12 sept.

10.00 uur

17 sept.

16.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

Zo.

11 juli

Vr.

16 juli

Zo.
Di.
Vr.

Vr.

24e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met medewerking
van het Dameskoor
Tamilviering
Eucharistieviering in de kerk
Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

LECTOREN / MISDIENAARS
Zo.
04 juli
10.00 uur
Janny v/d Zee
Vr.
09 juli
09.30 uur
Ans de Ruijter
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Zo.

11 juli

Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.

16 juli
18 juli
23 juli
25 juli
30 juli
01 aug.

Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.

06 aug.
08 aug.
13 aug.
15 aug.
20 aug.
22 aug.
27 aug.
29 aug.
03 sept.
05 sept.
10 sept.
12 sept.

Vr.

17 sept.

10.00 uur
16.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
13.00 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
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
16.00 uur
09.30 uur

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

Michaël en Renoshan

Solveg en Kevin
Lia en Ruchita
Mauro en Evie
Dishan en Kevin
Rajiven en Renod
Solveg en Yonas
Dennishan en Jeson
Safana en Vinida
Lia en Yasmine
Mauro en Evie

Piet Steur

KOSTERS / COLLECTANTEN
Zo.

04 juli

10.00 uur

Antony Anthonipillai

Vr.
Zo.

09 juli
11 juli

Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.

16 juli
18 juli
23 juli
25 juli
30 juli
01 aug.

Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.

06 aug.
08 aug.
13 aug.
15 aug.
20 aug.
22 aug.
27 aug.
29 aug.
03 sept.
05 sept.
10 sept.
12 sept.

Vr.

17 sept.

09.30 uur
10.00 uur
16.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
13.00 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
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
16.00 uur
09.30 uur

Solveg Steur
Theo Zuurbier
Antony Anthonipillai
Solveg Steur
Lia Vermeulen
Solveg Steur
Antoon Vergeer
Solveg Steur
Theo Zuurbier
Antony Anthonipillai
Solveg Steur
Antony Anthonipillai
Solveg Steur
Lia Vermeulen
Theo Zuurbier
Antoon Vergeer
Solveg Steur
Antony Anthonipillai
Solveg Steur
Theo Zuurbier
Theo Zuurbier
Lia Vermeulen
Antony Anthonipillai
Solveg Steur

Er zijn in deze periode geen
collectanten.

MISINTENTIES
Zo.

04 juli

10.00 uur

Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen,
kleinkinderen en familie, Overleden ouder Van Diepen-
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Romein en zegen over hun gezin, Dirk Doodeman en
zegen over zijn gezin, Loek en Nel van Leuven-Bakker,
Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin, Klaas
Borst en Coos Stavenuiter, Maria Cornelia Bertram
Maria Cornelia Bertram

Vr.

09 juli

09.30 uur

Zo.

11 juli

10.00 uur

Vr.

16 juli

09.30 uur

Zo.

18 juli

10.00 uur

Vr.

23 juli

09.30 uur

Zo.

25 juli

10.00 uur

Vr.

30 juli

09.30 uur

Zo.

01 aug.

10.00 uur

Vr.

06 aug.

09.30 uur

Zo.

08 aug.

10.00 uur

Vr.

13 aug.

09.30 uur

Zo.

15 aug.

10.00 uur

Vr.

20 aug.

09.30 uur

Zuster Lies van der Voort, Arie Blokker, Ellen de GrootDijkman, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Piet
Godschalk en zegen over zijn gezin
Intentie nog open

Zo.
Vr.

22 aug.
27 aug.

10.00 uur
09.30 uur

Ellen de Groot-Dijkman
Intentie nog open

Zo.
Vr.

29 aug. 10.00 uur
03 sept. 09.30 uur

Intentie nog open
Intentie nog open

Zo.

05 sept. 10.00 uur

Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen,
kleinkinderen en familie, Loek en Nel van Leuven-Bakker,
Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin

Lied van der Lubbe-Vermeulen, ter nagedachtenis aan
mijn lieve moeder, Piet Heddes, Ellen de Groot-Dijkman,
Wilma Leermakers, Jan van de Wolfshaar en zegen over
zijn gezin, kinderen, kleinkinderen en familie, Uit
dankbaarheid bij gelegenheid van een 80e verjaardag,
Maria Cornelia Bertram
Maria Cornelia Bertram

Overleden familie Bos en Van Lochem, Tiny Boersen-van
Straaten, Tiny de Vries-Jongejan, Piet Godschalk en
zegen over zijn gezin
Maria Cornelia Bertram

Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin,
Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Ellen de
Groot-Dijkman, Jan en Leon van der Poel en zegen over
de familie, Harry Hogervorst
Maria Cornelia Bertram

Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen,
kleinkinderen en familie, Petra van Hees-Kroon en zegen
over haar gezin
Intentie nog open

Lied van der Lubbe-Vermeulen, ter nagedachtenis aan
mijn lieve moeder, Petra Franken-Kooistra, Loek en Nel
van Leuven-Bakker
Intentie nog open
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1)

Vr.

10 sept. 09.30 uur

Intentie nog open

Zo.

12 sept. 10.00 uur

Vr.

17 sept . 09.30 uur

Ellen de Groot-Dijkman, Jan van de Wolfshaar en zegen
over zijn gezin, kinderen, kleinkinderen en familie
Intentie nog open

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

N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruiken maken van de vaste, met witte
lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein, tenminste als daarvoor weer ruimte is i.v.m. de
restauratie van de toren.

IN DE HEER OVERLEDEN
JAAP KOK
† 17 april 2021

* 5 april 1940

Jaap is geboren op 5 april 1940, als 9e kind in een gezin van 10 kinderen. Hij was een ‘bezig baasje’, zoals hij
met eigen woorden in een levensloop heeft geschreven. Hij is vlak voor de oorlog geboren en heeft daaraan
nog enkele herinneringen.
Als negenjarig jongetje moest hij al meewerken op het land. Door op het land in slaap te vallen en zo in de
sloot te belanden hoopte hij een vrije dag te krijgen maar de volgende ochtend werd hij helaas gewoon weer
om zes uur ‘s morgens uit bed gehaald. Dat heeft hem wel al vroeg gevormd om altijd maar bezig te willen
zijn: werken in de tuinbouw, op het bollenland en tussen de koeien. Van Joh. Blaauw kreeg hij te horen: “Koop
voor honderd gulden bollen. Als je ze uit de grond haalt en verkoopt, zijn ze misschien wel vierhonderd gulden
waard.” En door die woorden is hij zijn eerste bedrijf begonnen. Hij heeft ook nog even in de wegenbouw
gewerkt, maar dat beviel hem helemaal niet. Gelukkig kon hij daarna werk vinden bij Piet Kuijs, als melkboer.
Daar vond hij zijn roeping: werk waarbij je met mensen omgaat. Zo langs de weg rijden en mensen zuivel
verkopen maakte hem ook vindingrijk. De boerderijen hadden lange oprijlanen. En als Jaap vanaf de weg bij
de achterdeur was om te horen wat er gebracht moest worden, moest hij natuurlijk dezelfde weg nogmaals
lopen om het gewenste product op te halen en te bezorgen. Dus had hij met een klant bedacht dat - als hij aan
kwam rijden en uit het autoraam zou kijken - zij voor het raam van de woonkamer zou gaan staan en de
volgende tekens zou geven:
• wijzen naar je rechterborst en één of twee vingers opsteken: Jaap wist dat hij dan één of twee flessen melk
moest bezorgen.
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•

Als de klant yoghurt wilde, dan moest ze naar de linkerborst wijzen. Want links was altijd zuurder. Om die
afspraak hebben ze samen hard gelachen, maar het werkte wel.
Ook ging hij Cees Valk helpen toen die in het Waarland een café opende. Cees wist dat Jaap iedereen kende
en daarom was hij een gewilde werknemer. Er waren in Waarland wel tien mensen die Jan Bruin heetten.
Maar op papier moest toch de juiste rekening bij de juiste persoon komen. Jaap wist alle bijnamen: Jan Zilver,
Jan Puu, Stiertje enz.. En zo werd Jaap in het café manusje van alles. Hij verzorgde bij voorbeeld ook bruiloften
en partijen, van het begin tot het eind. En dat terwijl hij ook nog steeds melkboer was én zijn bollenbedrijfje
runde. Toen Jaap in 1965 verzekeringsagent kon worden, nam hij ontslag bij de melkboer en verkocht hij zijn
bollen aan zijn zwager Cees Burger. Toch heeft hij daarna nog jaren parttime bij Cees Valk in het café gewerkt.
Eind jaren 70 werd de druk in het verzekeringswezen hem te groot, hij was een perfectionist en wilde bij de
top horen, ja als hij wat deed dan deed hij het goed.
Op 27 mei 1965 kwam Truus voor de tweede keer in zijn leven. Maar nu liet hij haar niet meer gaan. Precies
een jaar later, op 27 mei dus, zijn ze getrouwd. Truus betekende heel veel voor Jaap en ze pasten perfect bij
elkaar. Ze hebben samen nog vele jaren bij Cees Valk gewerkt. Daardoor konden ze in Schagen een mooi
huis kopen. Al gauw volgden ook de luxe dingen, zoals een koelkast en tv. Omdat Jaap erg handig was, een
echte ‘selfmade man’, legde hij zelf de CV in het huis aan. Zelfs de garage werd door hem gemetseld en
getimmerd. Een hele keuken heeft hij ook zelf gebouwd: “van kastje tot plint, het is maar hoe Jaap het verzint”.
Het hele onderhoud aan het huis heeft hij altijd eigenhandig gedaan.
Rond 1978 besloten ze een caravan te kopen, waarmee ze jaren met veel plezier op camping ‘Klein Zandvoort’
vlak bij Enschede hebben doorgebracht. Veel familie kwam langs voor een dagje of nachtje. Alles kon, ook
daar was niets te dol. Rond 1984 besloten ze dat het tijd was om het buitenland te ontdekken, met de sleurhut
naar Duitsland; later gingen de reizen naar Frankrijk. Hij is zelfs op Franse les gegaan. Wat genoten ze van
die vakanties. Ze zijn ook een paar keer bij zus Trien in Canada geweest. Wat een belevenis.
Jaap bezat ook capaciteiten om leiding te geven, bij bruiloften en partijen maakte hij de liedjes en stukjes. Hij
was goed in het regelen en organiseren: was er iemand ziek dan regelde hij schema’s van bezoek; bij
overlijden van opa’s en oma’s regelde hij een soort veiling om de spullen eerlijk te verdelen. Ja hij was heel
handig en creatief van geest. Zo heeft hij ook nog jaren geschilderd, vele schilderijen hingen overal in huis. En
hij was ook een tijdje trainer/coach van het handbalteam van Annette. Hij wilde zelf ook wat aan sport doen en
heeft toen een tijdje op zaterdagmiddag met een clubje mannen hard gelopen op het strand, van Callantsoog
naar Grote Keeten. Jaren later fietste hij vele kilometers op zijn racefiets door Noord Holland.
Op 30 april 1967 werd Jacky geboren. Helaas heeft hij maar kort hier mogen zijn. Op 21 mei 1968 werd Annette
geboren en op 31 oktober 1969 volgde Yvonne.
In 1980 ging Jaap werken als uitvaartverzorger. Hij heeft die functie 25 jaar lang vervuld, met Truus als zijn
trouwe rechterhand. Het was zwaar, maar Jaap heeft het samen met haar met veel voldoening gedaan. Na
hun pensionering zijn ze nog volop in de mantelzorg werkzaam geweest. Ze waren een compleet stel, samen
een uniek team, of ze nu met vakantie gingen of ouderen verzorgden en vermaakten. Jaap was een man met
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een groot hart. Hij stond graag op de voorgrond, was graag onder
de mensen en maakte met iedereen een praatje. Hij was een grapjas die bij iedereen wel een glimlach rond
de mond kon toveren. Maar soms kon een grap of schuine humor bij anderen ook wel eens verkeerd vallen.
Ondanks zware momenten in zijn leven, was hij een echte levensgenieter: samen met Truus - en vele anderen
- genieten van een wijntje, biertje, terrasje, vakanties met de caravan, autoritjes, lekker eten en ga zo maar
door.
We zullen Jaap missen. Een lieve zorgzame trotse man. Hij vond het heel moeilijk om zijn Truus, zijn kinderen
en iedereen die hij in zijn hart gesloten had, los te moeten laten. Maar door zijn ziekte had hij weinig keus. Vol
liefde heeft zijn Truus hem begeleid bij zijn laatste moeilijke strijd. Ook toen, samen, als een team. Jaap wilde
graag met Jacky samen zijn. Deze wens is in vervulling gegaan. Met Jacky verenigd wachten zij samen
geduldig totdat Truus zich bij hen voegt.
Truus en de kinderen
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IN DE HEER OVERLEDEN
MARIA CORNELIA BERTRAM
MIES
† 1 juni 2021

* 27 juli 1935

Maria Cornelia Bertram. Een geliefd mens. Geboren in Amsterdam als bakkers dochter. Groeide op met
twee oudere broers en twee jongere zussen in een kleine bovenwoning boven de bakkerij. Bij haar huwelijk
stonden er honderden mensen in de straat haar uit te zwaaien. Ze verhuisde naar Schagen, waar ze altijd
is blijven wonen.
Iedere zondag kwam de familie bijeen om koffie te drinken, te borrelen en ’s avonds samen te eten. Ook
vrienden en vriendinnen waren altijd welkom en mochten steevast blijven slapen. Ze was een zorgzame
moeder van twee dochters, de favoriete tante van neven en nichten en een liefdevolle oma van twee
kleinkinderen. Ook was ze bonus oma van twee kinderen waarbij een warme band ontstond, waardoor ze
altijd contact hebben gehouden met elkaar.
Haar laatste jaren is zij liefdevol verzorgd in zorgcentrum De Bron.
Haar dochters
MARIA
Prisma geslepen uit het zuiverste kristal
waarin het Grote Licht
door breking
in zeven kleuren wordt ontleed.
In die kleuren openbaart God zich
aan de uiterlijke wereld.
Ik zie in je het purper: je bent voornaam
je bent de gezegende onder de vrouwen.
Het blauw: je bent dienstbaar,
rustgevend, standvastig.
Het groen: je hebt vast vertrouwen.
Je treedt niet op de voorgrond.
Het violet: je bent serieus, bezinnend.
Je bent de moeder van de Kerk.
Het geel: je bent als het zonlicht,
helder, zuiver en warm.
Het oranje: je bent strijdvaardig en opgewekt.
Het rood: je bent een en al liefde.
Je bent sterk in je kwetsbaarheid,
groot in je bereidwilligheid
om Gods wil te volbrengen.
EEN BIJZONDER HISTORISCH ALTAARFRONT IN DE DAGKAPEL
In ons kerkarchief troffen we een tekening aan uit circa 1724 van een altaarfront met daarin verwerkt: twee
engelen, een kelk met erboven een hostie met stralenkrans, druiventrossen en -ranken, graanhalmen en schoven. Maar, waar was dit altaar dan? In het archief staat dat het dienst gedaan heeft als devotie-altaar in
de schuilkerk naast de huidige kerk. Na de sloop van de schuilkerk was het altaar overbodig geworden en
kreeg het een zwervend bestaan. Het kwam uiteindelijk terecht in een RK noodkerk in Kolhorn. Na sluiting van
die noodkerk was het wederom overbodig. Wie zich daarna over het altaar ontfermd heeft, is vooralsnog een
raadsel. Maar via een intensieve speurtocht kwamen we erachter dat het altaar bij een van de boerderijen aan
de Nes onderdak had gekregen. We zochten contact met de bewoners van de boerderijen en weldra ontdekten
we het bijzondere historische altaarfront met zelfs een reliektegel daarbij. Samen met timmerman Co Stam

13

heb ik het altaarfront opgehaald. Co heeft gezorgd voor een ondertree en een nieuw bovenblad gemaakt met
ruimte voor de reliektegel.
Bij de kringloop hebben wij een paar pilasters weten
te ‘scoren’.
Deze staan aan de zijkanten van dit verder
authentieke front. Ik heb de bovenbouw voorzien van
imitatie wit Cararra marmer en de tree van inktzwart
graniet; de wangen van de pilasters van rood
marmer, naar voorbeeld van het hoofdaltaar.
Het front was erg dof, bijna kaal, dat heeft dus erg te
lijden gehad. Voor zover er nog verf op zat, liet dat
los en door de warmte in de dagkapel is het eikenhout
uitgedroogd waardoor het jammer genoeg erg
gekrompen is. Het altaar heeft daar een aantal jaren
zo gestaan met de bedoeling het front ooit eens
grondig aan te pakken. De Coronaperiode was daar
een mooie gelegenheid voor want in de dagkapel
worden daar tot nu toe geen vieringen meer
gehouden.
Ik heb allereerst een aantal foto’s van het front
gemaakt. Verfsplinters die nog aanwezig waren, werden in een laboratorium onderzocht om te zien welke
pigmenten er destijds gebruikt zijn. In samenspraak met een conservator van het Catharijneconvent te Utrecht
is er een studie van gemaakt. Samen hebben wij het pigmentengebruik van 17de en 18de eeuwse religieuze
schilderijen bestudeerd. Bij die bestudering werd duidelijk dat er felle kleuren werden gebruikt. Aan de hand
van die bevindingen en het laboratoriumonderzoek naar de pigmenten, is er een werkplan gemaakt. Volgens
dit werkplan ben ik aan de slag gegaan om het historische altaarfront te restaureren met de kleurschakeringen
van destijds toen het in 1708 in de schuilkerk geplaatst werd als bijaltaar.
Vorig jaar oktober ben ik eraan begonnen en ik heb ruim één week aan het altaar gewerkt. Allereerst heb ik
het hele front behandeld met een heel bijzonder soort grondverf, ‘Gesso’ genaamd. Daarna begon ik
voorzichtig met de opbouw van de verfkleuren in meerdere lagen. Eerst heb ik de kelk en het kruisje verguld,
vervolgens de zonnestralen, daarna kleurde ik de schoven, de druiven met de ranken, de wolken en tenslotte
de Cherubijnen.
Op veel altaren is een tekst aangebracht, zoals ook op ons hoofdaltaar. In overleg met de conservator is
besloten enkele Latijnse woorden op de rand van de altaartafel te schilderen. ‘Locus Iste’ leek ons geschikt.
Dit is een verkorte weergave van ‘Locus iste a Deo factus est,’ wat betekent: ‘Deze plek is gemaakt door God.’
De tekst verwijst overduidelijk naar de symboliek op het altaarfront: brood uit het graan en wijn van de druiven
zijn twee eucharistische elementen, die verwijzen naar Gods aanwezigheid in Brood en Wijn. Dit bijna 300 jaar
oude altaar is van grote historische waarde en zeer de moeite waard om eens rustig te komen bekijken.
Ik hoop u hiermee een inkijkje te hebben gegeven in het zorgvuldige beheer van ons kostbare religieuze
erfgoed en de alerte bewaking van onze inventaris.

In de volgende Hoeksteen gaat de aflevering over twee altaarvleugels.
Hans van Kampen

Activiteiten kerk op de markt
WE BEGINNEN WEER!
TAAKGROEP “LEREN EN DOEN”
Zoals het er nu voor staat - de versoepelingen volgen elkaar in hoog tempo op - gaan we in september weer
volop draaien. Er staat een groot aantal activiteiten op het programma.
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Poëzie-muziek voordracht
We beginnen op zondag 26 september met de poëzie-muziek voordracht van ds. Carel ter Linden en pianiste
Mirjam Karres. Deze voordracht begint om 15.00 uur en wordt gehouden in de kerkzaal van de Grote Kerk op
de Markt. Noteert u de datum vast!!
Gespreksgroep Quin
Na de startzondag gaat de gespreksgroep Quin o.l.v. ds. Arie Jan van der Bom weer van start. De
gesprekavonden konden zich in een grote opkomst verheugen en we hopen natuurlijk dat iedereen weer van
de partij zal zijn. Ook nieuwe deelnemers kunnen zo instappen. De eerste bijeenkomst staat gepland op
woensdag 15 september in de Hans Leijdekkerszaal in de Grote Kerk. We beginnen om 20.00 uur.
Tischreden
Het is inmiddels traditie geworden dat we rond Lutherdag – 31 oktober - een Tischreden organiseren. Dit jaar
valt 31 oktober op zondag. Dus zondag 31 oktober van 17.00 uur tot 20.00 uur eten we met elkaar en is er
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
Maarten Luther en zijn vrouw Katharina van Bora organiseerden regelmatig gezellige maaltijden met vrienden
en bekenden. Ook hun zes kinderen deden gewoon mee. Tijdens de maaltijd werd er muziek gemaakt en met
elkaar gepraat. Ook dit jaar willen we dat weer doen. Het thema duurzaamheid zou vorig jaar tijdens de
Tischreden aan de orde komen. Maar die ging toen niet door. Dus nu ‘Duurzaamheid’. Noteert u de datum
vast. Nadere informatie volgt in het volgende kerkblad.
In het vat
Dan zijn er nog diverse andere activiteiten die in de loop van dit seizoen langs zullen komen.
Zo is er nog het theaterstuk Scheppingsverhalen van Erik Jan Tillema en Victor Posch.
De filmmiddag\avond. De film The way, een indrukwekkende film over een pelgrimstocht naar Santiago de
Compostella staat nog op het programma.
Ook was er muziek “The speed of silence”. Een muzikaal stilteprogramma. Wat doet corona met de mensen?
Excursie naar de (katholieke) Kathedrale Sint Bavo in Haarlem o.l.v. RK diaken Piet Steur.
Een activiteit van de Raad van Kerken Schagen eo waar wij ons graag bij aansluiten.
Twee jaar geleden stonden activiteiten rond De dag van de aarde (22 april) gepland. Wellicht lukt het komend
jaar wel.
En als laatste activiteit noem ik: Dauwtrappen op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022.
We hopen dat er voor ieder wat bij zit. Alle activiteiten staan open voor iedereen, kerkelijk of niet (meer)
kerkelijk.
Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk.
Rik Laernoes

STICHTING FRIENDS FOR BRIKAMA
Monica Wildeboer, voorzitter, tel. 0224-214208
Arnold Meijerink, secretaris, tel. 0227-581906
IBAN: NL97 KNAB 0723 0833 98
KvK nr. 62776355
www.friendsforbrikama.nl
Lieve mensen, al 11 jaar ondersteunen wij mensen in het kleinste en heel arme
landje Gambia in Afrika. Wij zijn ooit begonnen met het helpen van een weduwe en
haar drie kinderen door een stukje grond met lemen huisje voor haar te kopen en te investeren in onderwijs
voor deze drie en in een moestuintje voor hen.
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Inmiddels zijn we al enkele jaren verder en sinds voorjaar 2015 een officiële stichting met ANBI status : ‘Friends
for Brikama’.
Wij ondersteunen 11 gezinnen maandelijks met een voedselpakket (sinds corona) en hebben 22 studenten in
de leeftijd van 5-26 voor wie wij een basisschool/voortgezet onderwijs/beroepsopleiding betalen met behulp
van onze sponsors.
De situatie in Gambia is sinds corona heel heftig; het toerisme is compleet weg, voedselprijzen rijzen de pan
uit; men gaat daar niet dood aan corona maar ondervoeding en hongerdood liggen op de loer. Medische zorg
is er wel, maar niet voor de arme mensen waar wij mee te maken hebben; zij hebben daar geen toegang toe.
We moeten zien te dealen met de huidige omstandigheden en zo goed en zo kwaad als het gaat doen we dat
ook, maar we moeten ook verder kijken, naar de toekomst! In de jaren dat wij al verbonden zijn met dit gastvrije
landje en al de lieve mensen die we daar kennen hebben we meerdere noden ontdekt:
Een van de grootste noden naast voedselhulp en hulp voor onderwijs is de medische zorg. De grote
ziekenhuizen zijn in handen van de regering en daar krijgen de arme bewoners geen hulp, want die kunnen
ze namelijk niet betalen.
Na jarenlang (9x) Gambia te hebben bezocht (op eigen kosten) en veel contact te hebben gehad met de
plaatselijke bevolking maar ook met artsen aldaar zouden wij heel graag een dorpskliniek willen
bouwen/realiseren in het dorp Jalambang: Een medische hulppost, non-profit, waar de inwoners van het dorp
terecht kunnen voor de eerstelijns medische zorg zoals: bevallingen, botbreuken, brandwonden, malaria etc.
etc… behandelingen waarvoor ze nu 8-10 km. moeten lopen om dan te ontdekken dat ze niet geholpen
worden omdat ze het niet kunnen betalen.
Deze dorpskliniek zal gedragen worden door in de eerste plaats onze bijna afgestudeerde chirurg Musa, met
behulp van stagiaires via zijn opleiding of die wij sponseren. Na voltooiing van zijn studie als chirurg zal hij een
baan krijgen in een regulier ziekenhuis (voor zijn basisinkomen) maar in zijn vrije tijd zal hij als arts er nonprofit zijn voor de dorpelingen. Op die manier kunnen er meer mensen toegang krijgen tot medische hulp!
Onze Musa gelooft erin en wij ook! Daarom willen wij dit project steunen en hopen op uw hulp! Voor de
uitvoering van ons plan hebben wij nog ca. € 15.000 nodig. Wij hopen dat bedrag met vereende krachten te
kunnen verwerven voor dit o zo goede doel. Achter in de kerk vind u op het prikbord van de MOV enkele foto’s
van onze stichting en ons nieuwe ‘project’.
Hartelijke groet, namens bestuur Stichting ‘Friends for Brikama’
Arnold en Maria Meijerink
Frans en Monica Wildeboer
Email: mcwildeboer@planet.nl

Het afgelopen jaar hielp MIVA de pioniers met 292 vervoers- en communicatiemiddelen.
Het gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia, opgezet om kinderen met een handicap te helpen, is inmiddels
uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Een vervoermiddel zoals een auto is hierbij
onmisbaar. Want het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken, juist in de afgelegen gebieden.
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Er is een volledige kliniek voor basiszorg, kraamzorg en oogzorg. Daarnaast is er de mogelijkheid voor
fysiotherapie en op de orthopedische afdeling worden er protheses en andere hulpmiddelen gemaakt.
Specialisten gaan langs bij ouders, op zoek naar kinderen die baat hebben bij opname in het centrum. “Wij
willen niet alleen het kind helpen, maar ook de ouders; ervoor zorgen dat zij een inkomen hebben. Dan heeft
het kind een goede plek om naar terug te gaan als het geholpen is in ons centrum.”
Een auto is echt onmisbaar!! Kajiado County is een ruig gebied dat half zo groot is als Nederland! Veel wegen
zijn slecht. Maar het is te belangrijk om mensen te blijven bezoeken, juist in de afgelegen gebieden. Daarom
is een auto onmisbaar voor het centrum. En tijdens de corona-pandemie kunnen ze met de auto ook eten en
beschermingsmiddelen brengen.
Helpt u mee om deze auto aan te schaffen??
Op 29 augustus is hiervoor de deurcollecte.
Maar u kunt natuurlijk steunen via NL42INGB 0000 0029 50
Ook van MIVA:
De levensreddende “motor-ambulance".
40 km lopen naar het ziekenhuis?
In Nederland is dat ondenkbaar, in sommige gebieden in Afrika realiteit!
Soms is dit de oplossing !!
Scan deze code of kijk op www.miva.nl voor het verhaal en het filmpje van deze motor.

HET SCHAAPJE
Jezus vertelde een verhaal over een man die honderd schapen had. Op een dag was hij er één kwijt. Hij liet
de negenennegentig andere schapen veilig achter in de stal en ging op zoek naar dat ene schaapje. Hij lette
niet op de doornige struiken, hij lette niet op de kuilen in de weg. Hij zocht en zocht tot hij het schaapje
gevonden had. Voorzichtig pakte hij het
op en droeg het naar huis. ‘Laten we feestvieren’, zei hij tegen zijn vrienden. ‘Ik heb mijn schaapje weer terug
gevonden!’
‘God is net als die herder,’ zei Jezus. ‘God is blij als iemand die verdwaald is de weg terugvindt naar Hem.’
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KLEURPLAAT

NOOIT GEDACHT ……
Mijn opa moest boodschappen doen.
Hij parkeerde op het laatste open plekje, vlakbij een groep jongens.
Opa stopte zijn portemonnee goed in zijn zak en stapte uit de auto.
“Meneer, meneer” riep een van de jongens en hij liep op opa af.
Opa schrok en wist niet goed wat te doen.
Wat wilde die jongen?
Opa hield zijn portemonnee stevig vast.
“Meneer uw voorlicht is kapot en als de politie dat ziet dan heeft u zo een bon”.
“O fijn, bedankt jongeman”, zei opa “ik moet daar dus snel wat aan doen”.
“Ik kan u wel helpen”, zei de jongen.
“Dat is aardig van je. Als je me dan meteen laat zien hoe ik dat moet doen, dan kan ik het de volgende keer
zelf.
Opeens klonk een strenge stem: “Kom jij maar even met mij mee. Val deze meneer niet lastig”.
De ……..politie.
Maar mijn opa zei: “ Deze jongen helpt mij juist hoor. Hij bespaart mij een boete en u het uitschrijven van een
bon voor mijn kapotte voorlicht!”.
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DROMEN
Ik wou dat ik een vogel was
heel hoog daar in de lucht.
Dan zag ik alles hier benêe
ook eens in vogelvlucht.
De kinderen lijken op het plein
als stipjes in het grijs.
En ik? Ik vlieg naar Afrika,
Ja heus, ik ga op reis!
NIEUWTJES
OP DE KOFFIE
Klooster Nieuw Sion opende in het Pinksterweekend een koffieschenkerij inclusief “fluisterterras”. Dit jaar
bestaat het klooster vijf jaar. Het is gevestigd in de voormalige cisterciënzer abdij Sion in Diepenveen. De
monniken vertrokken daar vijf jaar geleden omdat het kloostercomplex te groot was geworden voor hun
geslonken gemeenschap. Zij vestigden zich toen op Schiermonnikoog.
WANDELEN
In het kader van het Brabants Kloosterjaar is “Ons Kloosterpad” geopend. 330 kilometer lopen langs bestaande
en voormalige kloosters. Kijk op Het kloosterpad/wandelingen KN nl/lokaal.
GESLOTEN
Hostiebakkerij Sint Michael in St. Michielsgestel is er na 177 jaar mee gestopt. Oorzaak is de kerkelijke krimp
in ons land, die de vraag naar hosties heeft doen dalen. De laatst overgebleven hostiebakkerij in Nederland is
die van de zusters Clarissen in Megen.
FRATELLI TUTTI
De pauselijke encycliek Fratelli Tutti, over broederschap en vriendschap is nu ook in een officiële Nederlandse
vertaling te lezen. De vertaling is door de Nederlandse bisschoppenconferentie geautoriseerd en is te
verkrijgen via het bisdom Breda of online via rkkerk.nl Zie kn.nl/encycliek.
HEILIGVERKLARING?
In Rome is onlangs een wonder erkend op voorspraak van de zalige Nederlandse pater Titus Brandsma. De
mogelijke heiligverklaring van de karmeliet is daarmee weer een stapje dichterbij gekomen. De zaak wordt nu
voorgelegd aan de kardinalen en bisschoppen van de Congregatie voor de Heiligverklaringen.
JARIG
Dit jaar wordt de negenhonderdste verjaardag van de ontstaansgeschiedenis van de Norbertijnen gevierd.
Voor wie de geschiedenis wil nalezen is er een jubileumboek verschenen: “Als de bliksem”, 900 jaar
norbertijnen en norbertinessen. Uitgeverij Averbode, 224 pagina’s. Het boek kost € 45,--. ISBN 978 90 89724
267. Ook is er een glossy uitgegeven dat een kijkje geeft in het leven van hun abdij. Dit blad telt 104 pagina’s,
kost € 12,50 en heeft als ISBN 978 2 8081 2989 3.
EERBETOON
In “Werken van liefde” beschrijft Michel Bakker de geschiedenis van vijf zustercongregaties van het bisdom
Haarlem-Amsterdam. Zij die in stilte werkten en in stilte verdwijnen….
Over de vrouwen van Bethanië, de zusters van de H. Juliana van Falconieri, de zusters van De
Voorzienigheid, De Augustinessen van Heemstede en de Ursulinen van Bergen. Ze zorgden voor zieken en
geestelijk gehandicapten en waren actief in de kraamzorg. Ook ontwikkelden zij lesmethodes. De auteur
ontdekte dat in 1930 aan 42% van alle ziekenhuisbedden katholieke zusters en broeders stonden. Met een
lovend voorwoord van bisschop Jan Hendriks voor al die religieuzen die zich hun leven lang hebben ingezet
voor hun naasten. Uitgeverij Loutje, prijs € 19,50. ISBN: 978 94 919 36 326.
BUITEN DIENST
Het jongste boek van Anton Stolwijk leest als fictie maar is een waargebeurde geschiedenis. Over de na 110
jaar aan de eredienst onttrokken Josephkerk langs de Singel in Alkmaar. Het boek beschrijft de neergang van

19

de kerk maar is vol medeleven, toewijding en stille sympathie geschreven. Over de vele vriendelijke vrijwilligers
die hij in de Josephkerk heeft ontmoet. Mensen die pijn voelen als hun kerk verdwijnt. “Buiten Dienst”, toen
God kleiner moest gaan wonen en ik meekeek is uitgegeven bij Uitgeverij De Geus. Het telt 272 pagina’s en
kost € 21,50. ISBN: 978 90 445 4232 5.
Marijke van Asselt
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