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WAT EEN TIJD!
Veertig dagen, wat een tijd!
Lange tijd om te bezinnen
om te denken hoe je leeft,
wat je neemt en wat je geeft.
Ga je door met wat je deed
of ga je opnieuw beginnen?
Veertig dagen, wat een tijd!
Tijd genoeg om stil te blijven,
om te denken hoe het gaat,
wat je doet en wat je laat.
Ga je verder op je spoor?
Wil je zo je leven door?
Veertig dagen, wat een tijd!
Lange tijd om af te tellen.
Elke dag meer licht gegeven

1

om naar Pasen toe te leven.
En kom je bij Pasen aan
is het tijd om op te staan.
VAN DE PASTOOR
Op dit ogenblik is de gehele wereld in de ban van het zogenaamde coronavirus. Ook in ons
land zijn nu mensen positief getest. Vanuit de overheid krijgen we allemaal aanwijzingen hoe
we kunnen voorkomen om besmet te raken. De bisschoppen van Nederland hebben daarom
ook met ingang van zondag 1 maart liturgische maatregelen getroffen gedurende de tijd dat
het virus nog niet onder controle is. Hygiëne speelt bij deze maatregelen uiteraard een grote
rol. Het was heel mooi om te zien hoe iedereen elkaar, zonder handdruk, toch de vrede wenste.
Het geheel gaf mij deze zondag een gevoel van solidariteit. Solidariteit naar elkaar, als
parochiegemeenschap, maar ook solidair met de gehele Nederlandse samenleving. Eigenlijk
ook met de gehele wereld. En juist deze zondag 1 maart, de eerste zondag van de Vastentijd,
horen we het Evangelie van de beproeving van Jezus in de woestijn. Uit de antwoorden die
Jezus aan de duivel geeft spreekt zijn enorme solidariteit. De satan wordt weggejaagd. Jezus
zal de mens blijven die tot het einde aan toe trouw blijft aan Zijn boodschap van liefde. Als
Zoon van God laat Hij ons kinderen van God zijn. Zo is de gehele Vastentijd een periode van
solidariteit. Vasten doe je eigenlijk niet alleen. Je probeert je leeg te maken. Leeg om open te
zijn voor de ander, maar ook open voor jezelf. Op die manier kan het besef van solidariteit
beter tot je doordringen. Het bewustzijn van saamhorigheid, dat is solidariteit. Dat mocht ik ook
zelf ondervinden toen ik u deelgenoot maakte van mijn gezondheidsproblemen. Heel veel dank
voor al uw bemoedigende reacties.
We gaan op naar Pasen. Na voldoende bezinning gaan we de Goede Week binnen die begint
met Palmpasen. Jezus gaat Pesach vieren met zijn leerlingen. In de Goede Week trekken we
samen met Jezus op. We zijn solidair met Hem die zijn leven voor ons gaat geven. De
machthebber Pontius Pilatus wast zijn handen in onschuld wanneer hij Jezus overgeeft aan
het kruis. De vieringen in de Goede Week zijn steeds weer indrukwekkende vieringen.
Menigeen raakt ook ontroerd.
Maar uiteindelijk gaat de solidariteit van Jezus verder dan Zijn lijden en sterven. Wanneer de
leerlingen bij het graf van Jezus komen is het leeg……
De Heer is opgestaan. De Heer is waarlijk verrezen.
De leerlingen zijn opgetogen en blij en vol nieuw enthousiasme. Ook zij zijn opgestaan.
Opgestaan vanuit het diepe dal en de grote leegte, die de gestorven Jezus achter Zich liet. De
evangelist Lucas verhaalt de omslag van droefheid naar vreugde zo mooi in het verhaal van
de Emmaüsgangers.
Ik wens ons allen toe dat wij door het Paasfeest ook de kracht mogen krijgen op te staan. Dat
Pasen ons laat zijn wie wij zijn: christenen, leerlingen van Jezus.
U allen wens ik een Zalig Pasen!

BEWONING VAN ONZE PASTORIE
Het is alweer een jaar geleden, dat ik van de pastorie naar de Spreeuwenlaan ben verhuisd.
Daarom is het met veel vreugde, dat ik u kan mededelen, dat na een jaar leegstand het
appartement in onze pastorie nieuwe bewoners krijgt.
De nieuwe bewoners zijn de nieuwe deken van Schagen Ivan Garcia Ferman en zijn kapelaan
Pavel Banaszak. Deken Ivan Garcia is tevens pastoor van Den Helder en de omliggende regio,
inclusief Texel. Sinds 1 februari 2020 is hij deken van het nieuwe dekenaat Schagen. Dit
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dekenaat strekt zich uit van Texel tot en met onze regio Schagen, Tuitjenhorn, Warmenhuizen
en Burgerbrug. Het is de wens van de nieuwe deken om centraal in het dekenaat te wonen.
En dat centrum is Schagen.
Wij zijn blij dat de pastorie binnenkort weer is bewoond, hetgeen voor ons natuurlijk ook een
positieve financiële consequentie heeft.
Wij wensen deken Ivan Garcia en kapelaan Pavel Banaszak veel woonplezier toe in het mooie
appartement in het mooie Schagen!
Eduard Moltzer, pastoor
VAN DE PASTOOR (2)
Enkele weken geleden heb ik u over mijn gezondheidssituatie verteld. Ik heb u deelgenoot
gemaakt van het feit dat ik een chemokuur zal ondergaan, die uit ongeveer 6 à 8
behandelingen bestaat. Inmiddels ben ik met de kuur begonnen. De gehele kuur zal een aantal
maanden in beslag nemen.
Ik wil u nu laten weten dat ik onlangs de bisschop mijn ontslag als pastoor van Schagen en de
regio heb aangeboden. U begrijpt dat dit voor mij en u allen een ingrijpende stap is. Maar alles
overwegende is dit het beste voor de parochie, de regio en voor mijzelf. De bisschop heeft
uiteraard het volste begrip voor mijn verzoek. Ik ben daarom nu ook in gesprek met het bisdom
hoe en wanneer men mijn verzoek vorm kan geven. Uiteraard blijf ik nog heel graag in uw
midden en zal graag voorgaan in de eucharistievieringen. Dat maakt het oplossen van mijn
ontslagverzoek ook gemakkelijker. Want u zult begrijpen, dat het bisdom niet op korte termijn
een oplossing heeft. Overigens is de nieuwe deken niet de nieuwe pastoor van Schagen!
Lieve mensen, het valt mij niet gemakkelijk u dit alles te vertellen. Ik hoop dat u begrip hebt
voor mijn situatie. In de wandelgangen ving ik wel eens wat op. Ook werd ik rechtstreeks door
mensen benaderd met zorg om mij. Dat waren altijd opmerkingen, die het beste met mij voor
hebben. Mijn hartelijke dank daarvoor!
In ieder geval blijft u allen in mijn hart!

Eduard Moltzer, pastoor

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

VAN DE BESTUURSTAFEL
Als jullie dit stukje onder ogen krijgen, heeft zondag 15 maart als Zondag van dankbaarheid
aan alle vrijwilligers plaatsgevonden. We hopen dat parochianen met een goed gevoel
terugkijken op de ontmoeting tijdens de 3e Zondag van de Veertigdagentijd bij de
Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor, de kinderkerk en het samenzijn onder het genot
van een drankje en wat lekkers. Woorden die geklonken hebben:
Vrijwilliger zijn is:
*bevlogenheid
*daadwerkelijk ontmoeten
*eenheid in verbondenheid
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Vrijwilliger zijn is:
*krachten bundelen
*samen voor meer menselijkheid
*in verbondenheid elkaar bewegen
Vrijwilliger zijn is:
*een vonk met velen
*aangewakkerd door waardering
*gewoon geloven in
Vrijwilliger zijn is:
*compassie
*on-voorwaardelijkheid
*groot hart
Vrijwilliger zijn is:
*aangesproken worden
*gezien worden
*uitgenodigd worden
Het resultaat van de door de WCR verspreide brieven, folders en acceptgiro rondom de
Kerkbalans 2020 kent een vliegende start: €31.295 tot 25 februari. Verheugd over dit bedrag
en met dank aan de gulle gaven gaan we voor het streefbedrag van €50.000! Dit zal de
investering in de erfafscheiding en in de gevolgen van de blikseminslag zeker ten goede
komen. Op 23 maart komt de Wijk Contact Raad weer bijeen waarna met dank aan het
voorwerk van inspiratoren de Paaskaart verspreid zal worden.
Dit jaar en met het hoogtepunt in mei staat 75 jaar bevrijding en leven in vrijheid onder de
aandacht. Laten we dit grote goed koesteren met elkaar.
Door de update van de pachtcommissie en PCI weten we elkaar makkelijker te vinden in de
afstemming. Firma van Lanschot brengt ons eind maart op de hoogte.
Wijziging bezorging Hoeksteen
Er ligt weer een nieuwe Hoeksteen in uw brievenbus. Niets nieuws zult u denken. Maar achter
de schermen is er wel wat veranderd. De verspreiding naar de bezorgers wordt niet meer
verzorgd door de familie Sinnige maar is naar de familie Post gegaan. Graag willen we de
familie Sinnige heel hartelijk danken voor het vele werk dat zij met hart en ziel de afgelopen
10 jaar hebben verzet. Natuurlijk wensen we de familie Post veel succes bij hun nieuwe taak.
Maar ook de bezorgers willen we hartelijk bedanken voor hun inzet. We hopen nog lang ons
parochieblad ‘Hoeksteen’ voor onze parochianen te mogen maken met dank aan de
onontbeerlijke ondersteuning van onze redactieleden, typiste en degenen die artikelen
aanleveren.
Een hartelijke groet van het parochiebestuur
OMZIEN NAAR ELKAAR
Als u 80 jaar bent of ouder en bezocht wilt worden door een lid van de Christoforus Bezoek
Groep dan kunt u dit laten weten aan de secretaresse van de groep Martje Paauw via e-mail
martpaauw@hotmail.com of telefonisch 0224-296553. Zij zorgt er dan voor dat u spoedig
wordt bezocht.
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Ook dit jaar is de VASTENACTIE weer voor de kraamkliniek in Oeganda.
Mariëtte Berbee is de grote motor achter deze kliniek, die intussen goed functioneert.
Maar er moet verder gebouwd en geïnvesteerd
worden, onder andere in sanitaire
voorzieningen.
En er zijn natuurlijk ook veel lopende onkosten,
die de arme bevolking echt niet dragen kan.
Daarvoor is dus deze actie.
Achter in de kerk staan weer de bekende groene
bussen om uw hulp te ontvangen.
Maar u kunt natuurlijk uw bijdrage ook
overmaken op bankrekening NL21 INGB 0000
0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, vermeld
dan: actie 401 398, of via het vastenzakje uit de
vorige Hoeksteen. ‘Vastenactie’ verhoogt dan
uw bijdrage aan de kliniek.
Kijk ook op www.beterestart.com
Missiewerkgroep
OPROEP: UITWISSELINGSPROJECT EN BOUWREIS VOOR DE DOELGROEP TIENERS/
JONG VOLWASSENEN, GEZINNEN EN OVERIGE GEMEENTELEDEN - DOE(T) JE / U
MEE? Wie wil er mee met een uitwisselings- en/of bouw/reisproject?
Het gaat om een project waaraan aan je / u mee mag doen of wat we kunnen opzetten.
Wat ik graag wil is meer verbindingen tussen jongeren / mensen en de kerk.
Ben je/u geïnteresseerd of weet je/u tieners en jongvolwassenen (leeftijd circa 15-18 jaar +
18-35/40 jaar) die geïnteresseerd zijn, dan kun je dat aanmelden. Ik hoor het graag.
Het gaat om bestaande projecten voor dit jaar (2020). Zelf doe ik al enige jaren met deze
project(en) mee.
1) Het gaat om een bestaande uitwisseling naar Duitsland (Dresden/ Dippoldiswalde, met
als extra optie Berlijn) rond Hemelvaart.
Deze wordt om de 2 jaar gehouden met een tegen-uitwisseling in Nederland.
Het idee is: met jongeren of jongvolwassen een uitwisseling houden met een plaatselijk
gemeente.
Duur: van donderdag t/m zondag tijdens het Hemelvaart weekend. Indien mogelijk uit te
breiden tot een week.
Hierbij staan het uitwisselen en ontmoeten met de plaatselijk gemeente centraal.
Er wordt geslapen bij de plaatselijk bewoners en/of in een logeergelegenheid.
Invulling: Samen voorbereiden van de reis. Activiteiten worden in overleg met de gemeente in
Duitsland georganiseerd; denk hierbij aan uitjes, kerk, culturele en muzikale activiteiten,
groepsgesprek/ thema en een feestavond.
2) Een uitwisseling met en/of bouwproject bij een Kinderweeshuis in Roemenië.
Het is een bestaand jaarlijks project om kleren/goederen te brengen en/of de bewoners van
het kinderweeshuis te ontmoeten en/of groepswoning van gehandicapten te bezoeken.
Op dit moment is er een actie/ verzoek om geld in te zamelen voor sondevoeding voor de
bewoners. En er wordt gebouwd aan een nieuw weeshuis/groepswoning.
Het idee is: meedoen aan een groepsreis of (licht) werkproject.
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Duur: 1 of 2 weken in het najaar (september/oktober)
Invulling: zelf te bepalen na overleg. Dat kan zijn: een ontmoeting en kennismaking met de
omgeving en de bewoners d.m.v. bezoek project(en), uitstapjes, culturele/ muzikale activiteiten
en rondreizen door de regio of bezoeken van een grote stad.
Nog een optie:
Verder wil ik nog kijken naar een project/actie voor een goed doel waaraan we een reis of een
gezamenlijke actie kunnen koppelen.
Verdere informatie:
Ik heb reeds contact via een andere actie-werkgroep (reisproject + inzamelingsactie) die
uitgevoerd is met een middelbare school (in Langedijk).
Dus heb je interesse? Laat het zo snel mogelijk weten en meld je direct aan.
Voor project 1 (Duitsland) kun je je aanmelden voor eind maart of anders graag zo spoedig
mogelijk (voor eind april).
En voor project 2 (Roemenië) kun je je aanmelden voor eind juli of anders zo spoedig mogelijk
(voor eind augustus).
Vragen en Aanmelding?
De aanmelding kun je doen bij mij, Kees Vestering, mail: cl_vestering@hotmail.com ,
Tel: 06 - 48 52 78 30. Of je kunt het doorgeven aan de leden van de werkgroep Dippoldiswalde
of bestuursleden van de Stichting Schagen-Roemenië.
Arie van de Berg
Tel. 0224-214102
PAASKLANKEN 2020
Gisteren, zaterdagmiddag 25 januari, liep ik door ons geliefd winkelcentrum Makado en zag
een etalage met chocolade-eieren. Is het gauw Pasen, dacht ik? Volgens mijn agenda duurt
het nog wel even.
Bij thuiskomst met gratis gele tulpen, mijn agenda geraadpleegd en inderdaad: 1e paasdag
valt op 12 april. Voor mij een gedenkwaardige maand (8e trouwen, 13e een overlijden, 14e
geboorte, 18e idem) maar dat terzijde. We krijgen eerst nog Februari en Maart en op 12 april
de Hoogmis op 1e paasdag.
Hoogmis
Ik denk hierbij aan de Hoogmis van vorig jaar. Wat een mooi feest is dat toch in onze kerk. De
kerk zat propvol. Bovendien een feest voor mijn oren, een daverend orgel, bespeeld met
handen en voeten door onze organist. Een dansende dirigent met een weergaloos
enthousiasme, een meerstemmig koor met hoge en lage tonen, de hoge tonen van een aantal
galmen er bovenuit. Vooral het slotlied “Halleluja” was betoverend mooi. Een daverend
applaus was de beloning.
Dame in het geel
Tot slot nog een leuke ervaring met een buitenlandse dame. Ze kwam naast me zitten. Ze viel
op door haar kleding. Ze droeg een knalgeel alpinopetje en een lange geelachtige regenjas.
Ze sprak geen Nederlands, maar Frans? Ik zei in het Frans: Je vous salue Marie. Zij knikte
begrijpend. De Heilige Mis bad ze mee met haar eigen Franse versleten missaaltje. Ook
toonde ze andere rituelen met staan, zitten en kruisteken maken. Zoals gebruikelijk gaan wij
bank voor bank ter communie, mevrouw in ’t geel ging niet mee en bleef zitten. Toen ik
terugkwam in de bank was ze verdwenen.
Jevezet van Zwol
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PAROCHIEAGENDA
Zo.

22 mrt.

10.00 uur

Ma.

23 mrt.

Di.
Wo.
Vr.

24 mrt.
25 mrt.
27 mrt.

Za.
Zo.

28 mrt.
29 mrt.

19.00 uur
10.00 uur

Ma.
Di.

30 mrt.
31 mrt.

Wo.
Vr.

01 apr.
03 apr.

08.30 uur
19.00 uur
19.45 uur
10.45 uur
09.30 uur
19.00 uur
19.00 uur

Za.
Zo.

04 apr.
05 apr.

15.30 uur
08.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
10.45 uur
09.30 uur
19.00 uur
19.00 uur

19.00 uur
10.00 uur

15.30 uur

Ma.

06 apr.

Di.

07 apr.

Do.

09 apr.

Vr.

10 apr.

08.30 uur
19.00 uur
08.15 uur
19.00 uur
19.00 uur

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
19.00 uur

4e Zondag van de Veertigdagentijd: Eucharistieviering
m.m.v. het Dameskoor. Na de viering is er voor alleengaanden
gelegenheid om een kopje koffie met elkaar te drinken in de
pastorie, verzorgd door leden van de Bezoekgroep
Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg
H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Bijeenkomst van de Wijkcontactraad (WCR)
Avondmis in de dagkapel
Eucharistieviering in ‘De Bron’: pastoor Eduard Moltzer
Vervalt
Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Oefenen familiekoor

Woord- Gebeds- en Communieviering met samenzang
5e Zondag van de Veertigdagentijd:
Eucharistieviering met samenzang. Na de viering is er extra
gelegenheid om een kopje koffie met elkaar te drinken in
pastorie, verzorgd door leden van de Bezoekgroep.
H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Avondmis in de dagkapel
Bezinning op de Goede Week in de pastorie
Woorddienst in ‘De Bron’: pastor Louise Kooiman
H. Mis in de dagkapel
Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Oefenen familiekoor

Palmpasen Eucharistieviering m.m.v. Gregoriaans koor
Palm- en Passiezondag: Familieviering - m.m.v. familiekoor –
Palmpasenoptocht in de kerk. Na de viering is er extra
gelegenheid om een kopje koffie met elkaar te drinken in de
pastorie verzorgd door leden van de Bezoekgroep.
U kunt vandaag een artikel meebrengen voor de Voedselbank
en achter in de kerk afgeven bij de PCI.
Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg.
In dit concert worden de zeven kruiswoorden van Christus op
indringende wijze verklankt.
H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Boeteviering – Vergeving en Verzoening
Kerkwerken Groep 1
Avondmis in de dagkapel
Witte Donderdag m.m.v. Dameskoor
Viering van de instelling van de H. Eucharistie;
van het sacrament van het priesterschap;
en van het gebod van de naastenliefde
Goede Vrijdag
Kruisweg in ‘De Bron’: diaken Piet Steur
Kruisweg in de kerk
Kinderkruisweg in de pastorie
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer m.m.v. het
Gemengd koor.
U kunt een bloem meebrengen voor de kruisverering
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Za.

11 apr.
21.00 uur

Zo.

12 apr.

10.00 uur

Ma.

13 apr.

Di.
Vr.

14 apr.
17 apr.

Zo.

19 apr.

10.00 uur

Ma.
Di.
Wo.
Vr.

20 apr.
21 apr.
22 apr.
24 apr.

08.30 uur
19.00 uur
10.45 uur
09.30 uur
19.00 uur

Za.
Zo.

25 apr.
26 apr.

19.00 uur
10.00 uur

Ma.
Di.
Vr.

27 apr.
28 apr.
01 mei

17.00 uur
08.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur

Zo.

03 mei

10.00 uur

Ma.
Di.
Wo.
Vr.

04 mei
05 mei
06 mei
08 mei

16.00 uur
10.00 uur
10.45 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur

17.00 uur
08.30 uur
19.00 uur
10.45 uur
09.30 uur
19.00 uur
19.00 uur

Paaszaterdag / Stille Zaterdag
Viering in de Heilige Paasnacht / Paaswake
m.m.v. het Gregoriaans koor
Paaszondag – Verrijzenis van de Heer
Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor.
Tamilviering
Tweede Paasdag Eucharistieviering met samenzang
Eucharistieviering in ‘De Bron’: em. pastoor Jan van der Stok
Avondmis in de dagkapel
Vervalt
Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
2e Zondag van Pasen:
Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor.
De Pastoor is 70 jaar geworden. Na de viering is er
gelegenheid om een kopje koffie met elkaar te drinken achter
in de kerk, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad:
Kirsten van Dijk-Heddes, Chris van Lint en Thea WijnkerKessels
H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Avondmis in de dagkapel
Eucharistieviering in ‘De Bron’: pastoor Eduard Moltzer
H. Mis in de dagkapel
Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Eucharistieviering met samenzang
3e Zondag van Pasen: Eucharistieviering met samenzang.
Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om een
kopje koffie met elkaar te drinken in de pastorie, verzorgd door
leden van de Bezoekgroep
Vespers door de vrouwenschola
H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Avondmis in de dagkapel
H. Mis in de dagkapel
Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
4e Zondag van Pasen: Eucharistieviering met samenzang.
Voor kinderen vanaf 4 jaar is er vandaag Kinderkerk.
U kunt vandaag een artikel meebrengen voor de Voedselbank
en achter in de kerk afgeven bij de PCI. Na de viering is er
extra gelegenheid om een kopje koffie met elkaar te drinken in
de pastorie verzorgd door leden van de Bezoekgroep.
Rozenkransgebed in de kapel aan de Keins
H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Avondmis in de dagkapel
Woorddienst in ‘De Bron’: A.J. van der Bom
Vervalt
Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Oefenen familiekoor
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Za.
Zo.

09 mei
10 mei

Ma.
Di.

11 mei
12 mei

Wo.
Vr.

13 mei
15 mei

19.00 uur
10.00 uur

17.00 uur
08.30 uur
08.15 uur
19.00 uur
10.45 uur
09.30 uur
19.00 uur

Eucharistieviering met samenzang
5e Zondag van Pasen: Eucharistieviering m.m.v. het
Gregoriaans koor. Na de viering is er extra gelegenheid om
een kopje koffie met elkaar te drinken in de pastorie, verzorgd
door leden van de Bezoekgroep.
Rozenkransgebed in de kapel aan de Keins
H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Kerkwerken Groep 2
Avondmis in de dagkapel
Eucharistieviering in ‘De Bron’: em. pastoor Jan van der Stok
H. Mis in de dagkapel
Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

LECTOREN / MISDIENAARS
Lectoren

Misdienaars
Vinida en Yonas Thevasahayam
Antony en Ashley Antonippillai
Nora Bruins en Kala
Rob, Mike en Jim van Haaren
Mauro en Evie Roubos
Nora Bruins, Antony en Ashley
Antonippillai

Zo.
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Do.

22 mrt.
28 mrt.
29 mrt.
04 apr.
05 apr.
09 apr.

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

Janny v/d Zee
Kitta Hogervorst
Frans Wildeboer
Ans de Ruijter

Vr.

10 apr.

Za.

11 apr.

15.00 uur
19.00 uur
21.00 uur

Chris van Lint
Saskia Forrester
Janny v/d Zee

Zo.
Ma.
Zo.
Za.
Zo.

12 apr.
13 apr.
19 apr.
25 apr.
26 apr.

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Johan Korse
Kitta Hogervorst
Ans de Ruijter
Chris van Lint
Dilani Anthiresu

Zo.
Za.
Zo.

03 mei
09 mei
10 mei

10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Saskia Forrester
Janny van der Zee
Frans Wildeboer

Dilani Anthiresu

Ruchita, Jeson Jeganathan en Rajiva
Solveg Steur, Denisshan Jeganathan en
Dishan Anthiresu
Michael en Saskia Forrester
Seelan en Kevin Auspicious
Rajihven Francis, Denisshan Jeganathan
Antony en Ashley Antonippillai
Renoshan Francis, Yonas Thevasahayam
en Kala
Renod Francis en Seelan
Rob, Mike en Jim van Haaren
Denisshan en Jeson Jeganathan en Lia
Vermeulen

KOSTERS / COLLECTANTEN

Zo.
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Ma.
Do.

22 mrt.
28 mrt.
29 mrt.
04 apr.
05 apr.
06 apr.
09 apr.

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

Koster

Collectanten

Lia Vermeulen
Antoon Vergeer
Gerard Blom
Antoon Vergeer
Antony Anthonippillai
Jan Heddes
Theo Zuurbier, Jan
Heddes

J. Huijberts/ K. Auspicious
J. Kox/ C. van de Luijtgaarden
J. Kuijper/ R. Vermeulen
J. Kox/ C. van de Luijtgaarden
K. Auspicious/ I. Gerritsen
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K. Auspicious/ A. Wijnants

Vr.

10 apr.

15.00 uur
19.00 uur

Za.

11 apr.

21.00 uur

Zo.

12 apr.

10.00 uur

Ma.
Zo.
Za.
Zo.
Zo.
Za.
Zo.

13 apr.
19 apr.
25 apr.
26 apr.
03 mei
09 mei
10 mei

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

Theo Zuurbier en Lia
Vermeulen
Lia Vermeulen en
Antoon Vergeer
Theo Zuurbier, Antony
Anthonippillai
Gerard Blom en Jan
Heddes
Antony Anthonippillai
Antoon Vergeer
Antony Anthonippillai
Gerard Blom
Jan Heddes
Lia Vermeulen
Antoon Vergeer
Antony Anthonippillai

J. Kuijper/ J. Huijberts
J. Kox/ C. van de Luijtgaarden
R. Vermeulen/ I. Gerritsen

J. Huijberts/ A. Wijnants
R. Vermeulen/ I. Gerritsen
J. Kox/ C. van de Luijtgaarden
R. Steemers/ I. Gerritsen
R. Vermeulen/ J. Kuijper
J. Kox/ C. van de Luijtgaarden
K. Auspicious/ J. Kuijper

MISINTENTIES

Zo.

22 mrt.

10.00 uur

Ma.
Di.
Vr.

23 mrt.
24 mrt.
27 mrt.

08.30 uur
19.00 uur
09.30 uur

Joop Molenaar en zoon Karl, Uit dankbaarheid bij een 90e
verjaardag, Jan en Leon van der Poel en zegen over het
gezin, Cees Hogeveen, Overleden ouders Rozing-de Haan
en zegen over kinderen en kleinkinderen, Petra FrankenKooistra, Emma Kuijper-Baas, Dankbaarheid voor een 35jarig huwelijk en zegen over het gezin en de gehele familie.
Intentie nog open
Intentie nog open
Wim van de Wiel

Za
Zo.
Ma.
Di.
Vr.

28 mrt.
29 mrt.
30 mrt.
31 mrt.
03 apr.

19.00 uur
10.00 uur
08.30 uur
19.00 uur
09.30 uur

Simon van der Voort
Cor Schouten, Cees Hoogeveen, Arie Blokker
Intentie nog open
Henk Groeliker en zegen over zijn gezin
Joop Molenaar en zoon Karl

Za.
Zo.

04 apr.
05 apr.

19.00 uur
10.00 uur

Ma.
Di.
Do.

06 apr.
07 apr.
09 apr.

08.30 uur
19.00 uur
19.00 uur

Piet Jong, Cor Rus
Christiaan en Afra van Lint-Schaap en Herman van Lint,
Annie Burger-van Stein en zegen over kinderen,
kleinkinderen en familie, Joop Molenaar en zoon Karl en
zegen over kinderen en kleinkinderen, Cees Hoogeveen,
Ter ere aan Maria uit dankbaarheid en wij vragen voor een
gebed op goede afloop operatie.
Intentie nog open
Intentie nog open
Jan en Leon van der Poel en zegen over het gezin

Za.

11 apr.

21.00 uur

Piet Groen en Trien Groen-de Boer
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Zo.

12 apr.

10.00 uur

Ma.
Di.
Vr.

13 apr.
14 apr.
17 apr.

10.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

Zo.

19 apr.

10.00 uur

Ma.
Di.
Vr.

20 apr.
21 apr.
24 apr.

08.30 uur
19.00 uur
09.30 uur

Za.
Zo.

25 apr.
26 apr.

19.00 uur
10.00 uur

Ma.
Di.
Vr.

27 apr.
28 apr.
01 mei

08.30 uur
19.00 uur
09.30 uur

Zo.

03 mei

10.00 uur

Ma.
Di.
Vr.

04 mei
05 mei
08 mei

08.30 uur
19.00 uur
09.30 uur

Za
Zo.

09 mei
10 mei

19.00 uur
10.00 uur

Ma.
Di.
Vr.

11 mei
12 mei
15 mei

08.30 uur
19.00 uur
09.30 uur

Cor Schouten, Co Stam en zegen over zijn gezin, Jaap en
Alie Waij-Kok en zegen over hun gezin, Jaap en Jopie
Meereboer-Boots en zegen over hun gezin, Harry
Hogervorst en zegen over zijn gezin, Arie Blokker, Theo
Waij en zegen over zijn gezin, Overleden ouders Waij-Kos,
Sjon Poelsma, overleden ouders Blokker-Klaver, Zuster
Lies van der Voort, Cees Hoogeveen, Piet Jong
Ter nagedachtenis van Bep van Zwol
Vonnie Vitalis-Visbeen
Intentie nog open

Jeanne en Joop Hendriks-van de Winkel, Piet Godschalk en
zegen over zijn gezin, Jaap en Jopie Meereboer-Boots en
zegen over hun gezin, Cees Hoogeveen
Intentie nog open
Intentie nog open
Wim van de Wiel

Theo Waij en zegen over zijn gezin
Piet en Luus van Etten-Vermeeren, Cor Schouten, Cees
Hoogeveen, Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen
over kinderen en kleinkinderen, Petra Franken-Kooistra
Intentie nog open
Intentie nog open
Piet van Duin uit dankbaarheid en zegen over zijn gezin

Overleden ouders Van Diepen-Romein en zegen over hun
gezin, Piet en Luus van Etten-Vermeeren, Annie Burger-van
Stein en zegen over hun kinderen, kleinkinderen en familie,
Cees Hoogeveen
Intentie nog open
Intentie nog open
Intentie nog open

Intentie nog open
Jaap en Alie Waij-Kok en zegen over hun gezin, Vonnie
Vitalis-Visbeen, Cees Hoogeveen
Bep en Leo Kocken-van der Voort
Harry Hogervorst en zegen over zijn gezin
Jan Vader en zegen over zijn gezin

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.
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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.
●

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/haar 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!

AAN TAFEL!
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 19 april a.s. weer een gezellige 'Aan tafel!'middag gehouden. Aanvang 15.45 einde 18.00 u. De kerk is open vanaf 15.20 uur.
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom.
Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus.
U kunt de 60+bus reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer
272888. Opgave vóór woensdag 15 april a.s. bij Koos Eriks (0224) 298387 of Ineke Draijer
(0224) 296794.
IN MEMORIAM PETRA FRANKEN
† 15-1-2020

* 24-4-1944

Petra’s vader kwam uit een geslacht van kermisexploitanten uit Leeuwarden. Hij trouwde
tijdens de oorlog met een meisje uit Bergen op Zoom, waar ze ook gingen wonen. Hun reizen
voor de zaak deden zij per boot door heel Nederland. Op 24 april 1944, toen zij aangemeerd
lagen in Leeuwarden werd Petra geboren, op de boot. Twee jaar later werd zusje Henny
geboren maar twee jaar later stierf hun moeder, in verwachting van het derde kind. Haar vader
bleef achter met twee kleine kinderen. Hij hertrouwde enige tijd later met een oudere vrouw,
die zelf ook twee (oudere) kinderen had .
Door het werk van haar ouders bracht Petra haar jeugd veelal door op kostscholen, waaraan
ze nog goede herinneringen heeft. Daarna werkte zij thuis in de zaken van haar ouders.
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Ik ontmoette Petra in een danszaal in Bergen op Zoom en wij kregen verkering.
Ik studeerde aan de Technische Universiteit in Eindhoven en woonde daar op kamers. Een
paar jaar later besloot Petra ook naar Eindhoven te komen, ook op kamers. Ze vond al snel
werk in de lunchroom van V&D. We hadden het daar goed naar de zin en trokken veel op met
een groep studenten, die wij ook nu nog jaarlijks meerdere malen ontmoeten.
We trouwden in 1968 en ik studeerde een half jaar later af. We bleven nog een jaar in
Eindhoven wonen, in verband met militaire dienst. Tijdens deze periode werd ons eerste kind,
Saskia, geboren.
Een jaar later kreeg ik een baan als onderzoeker bij het ECN. Wij trokken dus met ons kleine
gezinnetje van Eindhoven naar Heerhugowaard. Daar werd onze tweede dochter Manon
geboren.
We woonden daar in een kinderrijke buurt en samen met een andere moeder heeft Petra een
eerste peuteropvang opgezet in een leeg klaslokaal van een lagere school.
Vijf jaar later kochten we ons huis in Schagen.
Petra, de bezige bij, zocht al snel in Schagen haar bezigheden als hulpmoeder op de
basisschool van onze kinderen. Met overgave hielp zij bij allerlei activiteiten, zoals
handenarbeid. Het was toen voor jongens niet gebruikelijk om te haken of breien, maar bij
Petra deden ze dat wel, sommige jongens zelfs heel fanatiek.
Petra was thuis altijd aanwezig voor onze kinderen.
Ook hebben wij goede herinneringen aan de jaarlijkse kampeervakanties in Frankrijk.
Maar ook voor de oudere mensen zette Petra zich in. Ze was jarenlang vrijwilligster in het
bejaardenhuis Christoffelhof. En zij heeft lang in de Christoforus-werkgroep voor bezoek aan
zieken, bejaarden en alleenstaanden gezeten, geruime tijd als voorzitster. De werkgroep
organiseerde ieder jaar voor de ouderen een kerstviering, altijd met groot succes.
Na bijna 25 jaar moest zij hiermee stoppen omdat ze getroffen werd door een ernstige aanval
van kanker. Zij moest een zware chemokuur ondergaan, gevolgd door een
stamceltransplantatie in Amsterdam. Petra is altijd optimist gebleven en geloofde vast in een
goed herstel. En zo is het ook gegaan.
Meer dan 10 jaar zijn wij daarna nog fijn samen kunnen zijn.
We hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om enkele grotere reizen te ondernemen.
Als eerste vijf weken naar China, dat toen nog internationaal geïsoleerd was. Dit was de meest
fascinerende reis die we ooit gemaakt hebben. Daarna volgden nog reizen naar Vietnam,
Indonesië en Mexico.
Ongeveer 3 jaar geleden kwamen bij haar de eerste voortekenen van dementie, de ziekte die
haar, haar leven lang angst had ingeboezemd. Ongeveer tegelijk kreeg ze tevens ernstige
problemen met de werking van haar darmen, waarvan ze veel pijn heeft ondervonden.
Toen haar dementie ernstiger vormen ging aannemen, werd zij opgenomen in het
verpleeghuis Magnushof , waar ze liefdevol werd verzorgd.
Een onvoorziene val in haar kamertje bleek fataal voor haar. Haar lijden is nu voorbij.
Ik zal Petra blijven onthouden als positief, verzorgend en verschrikkelijk lief.
Petra, ik zal je blijven missen.
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Wout

IN MEMORIAM PIET HEDDES
† 8-2-2020

* 15-2-1936

De familie heeft mij van alle kanten mooie woorden toegeworpen om Piet Heddes te duiden.
Alle informatie overziende kan ik maar tot één conclusie komen: Piet was een blij en
gewaardeerd mens, een bijzondere man op zijn eigen wijze. De laatste periode vanaf
september daargelaten, heeft hij zich altijd positief en vol humor laten zien. Zijn leven
kenmerkte zich tevens door trouw. Trouw aan zijn werkgever. Modehuis Schmalz was zijn
kindje. Hierin kon hij zijn creativiteit kwijt als etaleur, maar ook als expert op het gebied van
mode. Piet had de gave om je binnen korte tijd het vertrouwen te geven dat hij je netjes in de
kleren ging steken. Daarmee oogstte hij waardering en kwamen klanten terug. Misschien maak
ik nu een einde aan een mythe, maar ome Piet was niet de eigenaar van deze zaak, dat waren
de families Schmalz, Noorman en Kockx. Piet was een loyale werknemer en samen met de
heer Peetoom en genoemde eigenaren was hij het gezicht van de zaak. Zijn creativiteit kwam
ook terug in het creëren van bloemstukken, het maken van schilderijen, het bakken van
taarten, figuurzagen of het ontwerpen van een eigen Kerststal. Daarin zat ook het aspect
Pietluttig, toevallige woordspeling denk ik, want wat er in zijn hoofd zat moest ook zo gebeuren.
Geen concessies op de kwaliteit of op het creatieve proces.
Piet was trouw aan zijn passies. Klaverjassen was een deel van zijn leven. Er zitten vandaag
een fiks aantal mensen in deze kerk die klaverjassen van Piet geleerd hebben. Samen met
zijn hartsvriendin Tonny Brügemann heeft hij menig potje gespeeld. Het schijnt gebeurd te zijn
dat dit koppel een jaar ongeslagen is geweest in huize Brügemann, omdat het speelkleedje
met kaartsymbolen dat op tafel lag, als hulpmiddel bij het troef maken werd gebruikt. Via
ingewikkelde code-signalen konden Tonny en Piet elkaars sterke kaarten laten weten. De
tegenstanders wisten dat natuurlijk niet. Hij kon daar onbedaarlijk om lachen en over vertellen.
Een jaar geleden hebben we nog intensief gekaart onder het motto: “help Piet de winter door”,
de gulle lach heeft niet ontbroken.
Er stak een acteur in Piet Heddes. Hij heeft op menig toneel gestaan en was zeker niet vies
van een beetje aandacht. Dit kwam hem goed van pas als dressman voor het modehuis.
Trouw aan zijn passie voor schaatsen. Ver voordat Gerard Joling zijn kunstschaatskunsten
ging vertonen stond ome Piet al dubbele axels te maken op de ijsbaan. Even gemakkelijk ging
hij over op het langebaan schaatsen. Toertochten door Noord-Holland maar zeker op de
Alkmaarse ijsbaan of allebei op één dag, waren hem niet vreemd. Vaste matties: Truus
Veldboer en Joop Schilder. Ook tennis, fietsen en handbal bij SHC hadden zijn waardering en
voor het leggen van een puzzel met heel veel stukjes draaide hij zijn hand niet om.
Trouw aan het geloof. Op zijn vaste plek achterin deze kerk was hij een regelmatige bezoeker.
Je kon daar met Piet ook heel goed over praten. Welke rol speelt het geloof in je leven? Uit
waardering hiervoor stond pastoor Moltzer er op de eucharistieviering in deze kerk bij dit
afscheid zelf te doen. Vanuit het geloof en deze kerk had hij regelmatig contact met de Tamilgemeenschap in Schagen. Piet heeft het integratieproces van vele families op zijn manier
bevorderd en zorgde er tevens voor dat alle broeken op de juiste lengte werden gedragen.
Piet werd de vaste kleermaker zonder daar ooit een euro voor te hebben gerekend. We hebben
samen menig Tamilbruiloft bezocht en ons ondergedompeld in deze cultuur.
Trouw aan lekker eten, maar ook aan Peter Stuyvesant. Ome Piet was de eerste in de
Regentenstraat met een pick-up, waarop platen gedraaid konden worden. Bij mooi weer werd
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de speaker ervan bij hem op zijn slaapkamer op één hoog naar buiten gekeerd en konden de
bewoners van de Regentenstraat verzoekjes indienen. Piet als deejay.
Dit is maar een korte bloemlezing op het leven van Piet Heddes, ik ga afronden met zijn eigen
woorden: “rules are rules” en “het is goed zo”.
Hans Heddes.
DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (39)
De vorige keer deed Eliëzer zijn verhaal aan Laban en de familie van Rebekka. Ook vertelde
hij dat hij tot de Heer, de God van Abraham had gebeden en dat, nog voor hij ‘Amen’ had
kunnen zeggen, zijn gebed al verhoord was: ineens was daar Rebekka en zij zei en deed
precies wat Eliëzer in zijn gebed gevraagd had. Volgens Laban kan dit alles geen toeval zijn,
hier moet God, de Heer wel achter zitten. “Dit is een beschikking van de Heer”, zo spreekt
Laban namens zichzelf en de familie. Wij kunnen er niets tegenin brengen. Rebekka staat voor
u gereed; neem haar met u mee als vrouw voor de zoon van uw meester, zoals de Heer
beschikt heeft”.
Blijkbaar heeft Rebekka niets in te brengen, ze wordt uitgehuwelijkt, en de traditie wil dat zoiets
buiten de vrouw om geregeld wordt. Eliëzer pakt flink uit met allerlei dure gewaden en sieraden
voor Rebekka en ook aan haar moeder en broer overhandigt hij dure geschenken die zijn
meester Abraham hem meegegeven heeft. Een kostbare bruidsschat. Ze eten en drinken en
Eliëzer en zijn gezellen brengen de nacht bij de familie door. De volgende morgen vroeg wil
Eliëzer vertrekken, maar Laban en de moeder vragen om Rebekka nog een dag of tien bij hen
te laten, zo kan er rustig afscheid genomen worden. Maar Eliëzer wil zo snel mogelijk terug
naar Abraham nu zijn missie geslaagd is en de Heer zijn reis heeft doen slagen. Dan zeggen
Laban en de moeder dat Rebekka zelf moet beslissen of zij al wil gaan, dus toch nog enige
inspraak! “Rebekka, wil je met deze man meegaan”? Zij antwoordde: “Ik ga mee”. Zoals
Abraham eens zijn familie en zijn land verliet om Gods Stem te volgen naar ‘het beloofde land’
en Aartsvader werd, zo verlaat nu de toekomstige Aartsmoeder al het vertrouwde en gaat op
weg: ‘Breek uw tent op, ga op reis, naar het land dat Ik u wijs’.
‘Zij namen afscheid van Rebekka en wensten haar toe: “Zuster, moogt u worden tot duizend
maal tienduizend en moge uw nageslacht de poort van zijn vijanden bezitten”!
Rebekka en haar slavinnen maken zich gereed, bestijgen hun kamelen en volgen Eliëzer en
zijn gezellen. Inmiddels ver weg zit Isaak in zijn tent te wachten. Bij het vallen van de avond
gaat hij naar buiten. Hij mist zijn moeder, hij mist een vrouw, wanneer zal Eliëzer terugkomen?
Dan ziet hij kamelen aankomen. Ook Rebekka kijkt op en ziet een man naar hen toe komen.
“Wie is dat” vraagt ze Eliëzer. “Dat is mijn meester Isaak”, antwoordt hij. Rebekka laat zich van
haar kameel glijden en doet haar sluier voor. ‘De dienaar vertelde aan Isaak alles wat hij
gedaan had. Daarop bracht Isaak Rebekka in zijn tent en nam haar tot vrouw. Isaak kreeg
haar lief en vond troost voor het verlies van zijn moeder (Gen 24:66,67). Word vervolgd……..
Monica Wildeboer, Catechiste

8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN
Mijn meisjesnaam is Martha Smit, geboren in het Waarland als dochter van een tuinder. Ik was
nummer 11 van 12 kinderen. In 1961 ben ik getrouwd met Wim van de Wiel en zijn we in
Burgerbrug komen wonen waar mijn man postbode was. Wij kregen samen 3 zoons. In 2001
zijn wij verhuisd naar Schagen.
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1. Wat betekent het geloof voor u?
Het geloof betekent veel voor me. Het geeft me veel steun en ik vind stilte en rust in het geloof.
2. Wat is uw betrokkenheid bij de Sint Christoforusparochie?
In Burgerbrug waren wij altijd betrokken bij de kerk. Ik deed de lezingen en mijn man was
koster en was betrokken bij het maken van het parochieblad. Als pastoor Bisschop (ja, zo
heette hij) voor een bedevaart op reis was dan woonden wij op de pastorie. Na onze verhuizing
naar Schagen waren we weer snel betrokken bij de Christoforusparochie.
3. Als lid van de PB, welk initiatief zou u dan nemen?
Ik denk dat het parochiebestuur goed werk verricht en hoop dat er steeds weer nieuwe mensen
opstaan om dit goede werk voort te zetten.
4. Wat maakt u gelukkig?
Als de leeftijd een steeds grotere rol gaat spelen is gezondheid een groot geluk. Ik fiets en
loop veel en drink graag in het centrum van Schagen een kopje koffie met deze of gene.
Daarnaast kijk ik steeds vaker terug op mijn leven. Ik heb 37 jaar als vrijwilliger gewerkt voor
de Zonnebloem. In Schagen was ik bijvoorbeeld Zwarte Piet bij de winkelweek. Ook ben ik 22
jaar als hulp naar Lourdes geweest. De laatste jaren ga ik mee als Pelgrim. Terugkijken op
deze tijd geeft mij veel voldoening.
5. Wie zou je wel eens willen ontmoeten?
Voor mij is het wie zou ik “weer” willen ontmoeten, dat is mijn man. Als eerste zou ik vragen:
“Wim, ben je nu wie je altijd had willen worden”, ik geloof dat hij dat is.
6. Welk verhaal uit de bijbel past bij u?
Martha wordt in de bijbel beschreven. Ze woont samen met haar zus Maria en Lazarus in
Bethanië. Lazarus werd door Jezus uit de dood opgewekt. In de bijbel staat beschreven dat
Martha helemaal in beslag wordt genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus
toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg
tegen haar dat ze mij moet helpen.’ Ik ben een andere Martha dan die uit de bijbel. Vanuit mijn
geloof gaat mijn aandacht juist uit naar de mensen die hulp nodig hebben in de moeilijkste
periodes van hun leven. En dan gaat het dus niet om het bereiden van maaltijden zoals Martha
uit de bijbel deed.
7. Als u een keer mocht preken, waar gaat het dan over?
Dat we er voor elkaar moeten zijn en iedereen in zijn waarde moeten laten. We zijn allen
verschillend en dat is goed. Zoek contact met elkaar zonder de mobiel in je handen. Persoonlijk
contact is veel belangrijker, op een dag zal iedereen dit ervaren.
8. Waar vraagt u voor te bidden?
Bid voor elkaar, voor een ieder die er alleen voor staat, voor een ieder die ziek is.
Voor de volgende 8 vragen voor een parochiaan, heb ik Lia v.d. Stoop-Bruin gevraagd.
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BEZINNING OP DE GOEDE WEEK
De ‘Goede Week’ richt onze aandacht vooral op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag en de Verrijzenis van de Heer. Wij nodigen u van harte uit voor een avond van
bezinning hierover op: dinsdag 31 maart in de pastorie, inloop met koffie / thee om 19.30
en aanvang om 19.45. Graag opgeven bij Piet Steur via mail: psteur45@gmail.com of via
onderstaand strookje.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPGAVE BEZINNING OP DE GOEDE WEEK
Naam ………………………………………………………………………………….
Dit strookje s.v.p. in de brievenbus van de pastorie doen vòòr 30 maart.

VOORAANKONDIGING
Op initiatief van de Raad van Kerken zullen we op dinsdag 12 mei met een groep naar de
katholieke Sint Bavo in Haarlem gaan. Na een kort middaggebed krijgen we een uitvoerige
rondleiding door de kerk, een kathedraal van ongekende allure.

DORCAS REGIOCENTRUM
Op 10 maart gaat het Dorcas Regiocentrum op de Witte Paal 247 in Schagen open.
Hierin is ook een kringloopwinkel die in plaats is gekomen van onze jaarlijkse Rommelmarkt
in de herfstvakantie.
De winkel is open op dinsdag , donderdag en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur. Ook kunnen er
tijdens de openingstijden spullen worden gebracht.
Alles wat netjes, schoon en verkoopbaar is komt in aanmerking. Alleen geen bedden en grote
kasten.
De volledige netto opbrengst komt ten goede aan de allerarmsten in de wereld.
Op www.dorcas.nl vindt u veel informatie over de werkwijze en doelstelling van Dorcas.
Vriendelijke groeten
Wil Niesten

ACTIVITEITEN KERK OP DE MARKT
‘Geleende Gezichten’
Loesje Pinto
Op de poster en op de flyers op de koffietafels staat het gezicht van Loesje Pinto afgebeeld.
In de Lucaskerk in Winkel is een heel bijzondere tentoonstelling. Wanneer in 2012 het boek
‘In Memoriam’ van Guus Luijters verschijnt wordt hij geïnterviewd in het programma ‘De wereld
draait door’. In dit interview maakt hij de opmerking: ‘ik wil de kinderen weer een gezicht
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geven’. Ada Stel wordt gegrepen door deze uitspraak. Zij wil de kinderen weer een gezicht
geven. In totaal werden 18000 kinderen overgebracht om vermoord te worden. Dit vond plaats
in 102 transporten. In haar project koos Ada er voor om 102 portretten te schilderen, waarbij
elk portret symbool staat voor één transport. Een van de portretten is van Loesje,
ondergedoken in Nieuwe Niedorp, na verraad vermoord in Auschwitz. Daar is ze op 11 februari
1944 om het leven gebracht. Ze was 5 jaar oud. Ter herinnering is haar naam bijgeschreven
op de grafsteen van Hein de Vries en IJtje Rezelman bij de Fenikskerk in Nieuwe Niedorp. Dat
waren de ouders van Jaap en Wijntje waar Loesje was ondergedoken.
De tentoonstelling is vanaf 6 maart te bezoeken op alle zondagmiddagen vanaf 13.30 uur tot
16.00 uur en op de vrijdagavonden 13 en 20 maart, 3 en 17 april van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Graag willen we- met belangstellenden- deze bijzondere tentoonstelling bezoeken. Zondag
22 maart willen we er naar toe. We gaan met auto’s, want er rijden geen bussen. We
vertrekken rond twee uur vanaf de kerk. We rijden dan met elkaar mee in de auto. Wie geen
auto heeft kan dus gewoon meerijden. Wie mee wil meldt zich aan bij Rik Laernoes,
laerburg@kpnplanet.nl of telefonisch – 06 29220184.
Dag van de Aarde
De taakgroep ‘Leren en Doen’ wilde zich dit jaar bezighouden met het thema
DUURZAAMHEID.
We moesten nog nadenken over hoe of wat, maar…. Kristin Anderson kwam met het voorstel
dit jaar aandacht te geven aan de dag van de aarde.
Woensdag 22 april wordt er over de hele wereld aandacht gegeven aan deze dag. We doen
het in tweeën. Op woensdag 22 april starten we met de film ‘Before the flood’.
Een indrukwekkende documentaire over de problematiek van opwarming van de aarde en
klimaatverandering.
De film wordt twee keer gedraaid. ’s Middags om 14.30 uur en ’s avonds om 19.30 uur.
Op ZATERDAG 25 april houden we de deze dag rond de kerk op de Markt. Van 10.00 uur tot
14.00 uur.
Het is een dag die ons laat zien wat de gevolgen zijn van onze alledaagse consumptie voor
het milieu. We kunnen ook inspiratie opdoen om onze zogenaamde ecologische voetafdruk te
verkleinen.
We doen dat via informatieve workshops, paneldiscussies, praktisch leren van elkaar.
Om de dag goed te doen slagen zijn er VRIJWILLIGERS nodig. Schroom niet, meld je aan bij
Kristin Anderson: kristininholland@icloud.com met DVD Aarde VRIJWILLIGER
of app naar Kristin Anderson 06 43634854
Komende activiteiten
Excursie Sint Bavo Haarlem
Dinsdag 12 mei gaan we naar de rk Sint Bavo in Haarlem. We krijgen daar een uitvoerige
rondleiding in deze mooie kerk. We nemen de trein van 10.22 uur. Dan zijn we om half twaalf
in Haarlem.
We lopen dan naar deze kathedrale kerk, ca. 20 minuten. Maar er gaat ook een bus. Onderweg
kunnen we wellicht nog koffie drinken. Om 12.30 uur is er een kort middaggebed en daarna
volgt de excursie.
Piet Steur, diaken van de rk-kerk in Schagen, heeft de leiding van deze excursie. Wie mee wil,
meldt zich aan via de mail: laerburg@kpnplanet.nl of telefonisch: 06 29220184
Dauwtrappen Hemelvaartsdag 21 mei
Het is inmiddels traditie geworden dat er op Hemelvaartsdag gedauwtrapt wordt in het
Zwanenwater. Freek Kalsbeek en Bernard Lucas - natuurkenners bij uitstek- zullen weer onze
gids zijn.
Iedereen die mee wil, kan zich t.z.t. aanmelden via de mail: laerburg@kpnplanet.nl of via de
telefoon: 06 29220184 Na afloop ontbijten we in de kerk. Nadere informatie volgt.
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Bløfdienst
Net als vorig jaar zal er een rockdienst zijn in de Muziektuin, verzorgd door ds. Jan Andries
de Boer uit Winkel. De datum: 7 juni 2020. Nadere informatie volgt nog.
Terugblik drieluik Dementie
We kunnen terugzien op een geslaagd drieluik. Een lastig onderwerp dat we aan de orde
gesteld hebben. De film ‘Still Alice’ was goed bezocht, zo rond de 50 mensen.
De theatervoorstelling van Kees van der Zwaard ‘Alzh ….enzo’ liet op een heel andere manier
zien wat dementie met mensen doet. Het aantal bezoekers kwam net boven de 100 uit, dus
een goed gevulde kerk.
Na afloop konden de bezoekers nog met elkaar napraten in de HL-zaal. Daar werd gretig
gebruik van gemaakt.
De laatste bijeenkomst- woensdag 4 maart met pastor Jan Nieuwenhuizen moet nog
plaatsvinden, maar we vermoeden dat daar ook veel mensen op af zullen komen.
Rik Laernoes
JUDAS
Op de avond voor zijn terechtstelling heeft Jezus de voeten van zijn leerlingen gewassen. Als
in een pantomime drukt de Heer uit waarvoor hij op aarde gekomen is. Jezus bewijst ons Gods
liefde door zichzelf te geven in de dood. Hij de Meester reinigt de voeten van zijn vrienden, hij
doet het minste werk, de taak van een slaaf. De Heer legt zijn bovenkleed, zijn waardigheid
af. Daar staat Hij, dienstvaardig, voorover gebogen, met een schort om, een slaaf met een
sloof voor. Moederlijk wast en droogt Hij andermans voeten. Jezus is vervuld van wat komen
gaat. Het loopt tegen Pasen en dan wordt de Mensenzoon omhoog gestoken op een
kruis…nee, oneindig veel hoger, tot in de hoogste hemelen. Zo krijgt Hij de naam die alle
namen te boven gaat, die van ‘Heer’. Daar getuigt de voetwassing van. Dit is liefde die tot het
uiterste gaat want meer dan zijn leven geven kan niemand.
Ook Judas, zijn verrader – Jezus weet ervan - wast Hij de voeten. Judas die deelneemt aan
het laatste avondmaal. Het schokt mij.
De keer dat ik in de gevangenis Witte Donderdag vierde, werden ons allen door een dominee
en een pater in een plechtig ritueel de handen gewassen en gedroogd. En we werden allemaal
aan het Avondmaal genodigd. Want je mag dan een strafblad hebben, een mens valt nooit
geheel samen met zijn misdaad. Ieder mensenkind is geschapen naar Gods beeld en
gelijkenis. Iemands misdrijf hoeft hem niet te scheiden van Gods liefde. Ja, Judas is zo’n beetje
de patroon van de gevangenen.
Paul Oskamp
(was betrokken als onderzoeker justitiepastoraat)
CONFRONTATIE
Petrus Petrus!
wat doe je nujij die altijd op de bres stond
voor je heer en meester
je geliefde rabbi Jezus
wat doe je nu je laat hem vallen
tot driemaal toe
Petrus Petrus!
En ik
plots draai ik me om
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en kijk in mijn eigen hart:
losgeslagen zekerheden
tomeloze vragen
wat
wat zou
wat zou ik doen
bij vervolging
een dictatuur
een wreed proceszou
zou ik
zou ik standvastig zijnNaast Petrus leg ik
twijfel en onzekerheid
Samen wenen wij……
Oeke Kruythof
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KLEURPLAAT
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BEZUINIGEN
Gisteravond had de moeder van Lotte het hele gezin naar beneden geroepen. Er moest
gepraat worden. Haar moeder werkte de laatste tijd een stuk minder. Ze hadden niet genoeg
werk meer voor haar. Misschien kwam ze zelfs op straat te staan. En daarom moesten ze nu
met z’n allen over geld gaan praten. Bezuinigen!
Lotte zag de bui al hangen. Zij zat op tennis. Haar zusje op zwemmen. Samen gingen ze graag
shoppen. En dan haar broer nog, met een scooter op zijn verlanglijst. Plus de sportschool van
moeders zelf. Ze hadden er een hele tijd over gepraat. Toen was de bel gegaan. Er stond een
collectant voor de deur.
“Nou, dat is wel duidelijk”, had Lotte gezegd, “als er dan toch bezuinigd moet worden, dan als
eerste op de goede doelen. We hebben het geld nu zelf nodig”.
Haar broer had geknikt, maar haar zusje was toch boos geworden: “Verdwijnt jouw medelijden
met andere mensen dan meteen als je er zelf iets voor over moet hebben?”
Ria Pasterkamp
KAARS
Op een dag kwam een lucifer bij een kaars.
“Ik heb een opdracht: ik kom jou aansteken”.
“O nee”, riep de kaars, “dat niet! Als ik ga branden zijn mijn dagen geteld.
Niemand zal dan meer mijn schoonheid kunnen bewonderen”.
De lucifer aarzelde even, maar vroeg toen: “Wil je dan een leven lang koud en hard blijven
zonder daarbij geleefd te hebben?”
“Maar branden doet zeer en het zal mij mijn kracht kosten”, antwoordde de kaars onzeker.
“Dat is waar”, zei de lucifer “maar dat is juist het geheim van onze roeping. We zijn immers
gemaakt om licht te geven. Zelf kan ik niet zoveel en als ik jou niet aansteek heeft mijn bestaan
geen zin gehad. Ik ben er om vuur te geven…..meer niet. Jij bent een kaars. Jij zult anderen
licht en warmte geven. Alles wat jij aan lijden en kracht geeft, verandert in licht. Jij gaat niet
verloren, ook al raak je een keer op. Anderen zullen je vuur doorgeven, je licht de wereld
indragen. Je gaat alleen dood als je jezelf opgeeft.”
De kaars rechtte zijn pit en voelde zich gesterkt door de woorden van de lucifer.
“Jij kunt ook meer dan vuur geven”, fluisterde de kaars.
En toen vol verwachting: “Steek me alsjeblieft aan!”
NIEUWTJES
KLIEKJESDAG
“Koop en kook zoveel voedsel als je kunt opeten en gooi niets weg”, is een aanbeveling van
paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si. De paus gaat voor bewust consumeren. Om
restjes op te maken en minder eten weg te gooien is een wekelijkse kliekjesdag erg
behulpzaam. Zo’n kliekjesdag kan ook onderdeel zijn van een goede manier van vasten.
STILLE OMGANG
Zaterdag 21 maart is weer de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam. Een nachtelijke stille
tocht door het centrum van de stad. Voor of na de omgang wonen de duizenden pelgrims één
van de twintig Eucharistievieringen bij in één van de zeven binnenstadskerken. Jongeren
hebben in de Mozes en Aäronkerk hun eigen viering met mgr. Punt. Informatie op: info@stilleomgang.nl of op www.stille-omgang.nl
THE PASSION 2020
Verteller Johnny de Mol heeft de hoofdrolspelers van The Passion onthuld. Tim Akkerman
speelt de rol van Jezus en Soy Kroon die van zijn verrader Judas. Zangeres Trijntje Oosterhuis
is Maria. De rollen van Petrus en Pilatus zijn voor Jan Kooijman en cabaretier Roué Verveer.
EO-man Bert van Leeuwen loopt opnieuw mee als verslaggever in de processie. Dit jaar staat
het evenement met het thema ”Vrijheid voor jou” stil bij 75 jaar bevrijding. The Passion wordt
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uitgezonden op NPO 1 op donderdag 9 april en komt vanuit Roermond.
Voor het eerst komt er ook een Duitse versie vanuit de stad Essen op woensdag 8 april. Deze
wordt uitgezonden op RTL Duitsland. Er zijn nog meer landen die interesse hebben in een
nationale versie. Er lopen gesprekken met zenders in Frankrijk en Hongarije. In 2016 was er
al een Amerikaanse versie van The Passion in New Orleans.
HIT OP YOUTUBE
Op YouTube plaatsen een jonge Nederlandse en een Zwitserse dominicaan video’s waarin ze
gregoriaanse liederen zingen. Hun kanaal trok al snel duizenden abonnees. De broeders
Stefan Ansinger en Alexandre Frezzato begonnen het kanaal youtube.com/OPChant een paar
maanden geleden vanuit hun studentengemeenschap in het Zwitserse Fribourg.
RETRAITE
Van woensdag 8 april tot en met zondag 12 april is er een Stille Retraite tijdens het paastriduüm
over het lijden, dood en verrijzenis van Christus door pastor Anton Overmars.
In het heiligdom en gastenhuis van O.L.V. ter Nood, Hoogeweg 65 te Heiloo. Informatie:
telefonisch 072 – 5051288. En via www.olvternood.nl of via info@olvternood.nl
ZOALS WIJ ZIJN ZO ZIJN DE TIJDEN
Kerkleraar Augustinus is weer helemaal in. Auteur Hans Alderliesten schreef een boekje met
52 reflecties, vertrekkend van een citaat van Augustinus. Met als slot een toepasselijk uit het
leven gegrepen verhaal. “Augustinus voor mensen van nu” telt 128 pagina’s en kost € 17,00.
Uitgeverij Kok Boekencentrum, ISBN 978 90 435 3275 4.
VERHALEN VAN EEN TROPENARTS
Adriaan Groen is niet alleen tropenarts in hart en nieren maar ook een begenadigd schrijver.
Van zijn hand verschenen al twee verhalenbundels en vier romans. Zijn nieuwste bundel bevat
mooie, authentieke, geestige en dramatische schetsen van het alledaagse leven van een
tropenarts in en rond een missieziekenhuis. Iedereen die in Afrika gewerkt en geleefd heeft
herkent zich in deze verhalen. De observaties worden gemaakt met oog voor detail, waarbij
de schrijver zijn eigen persoon niet spaart. Missiepater Albert de Jong van de Congregatie van
de Heilige Geest zegt: “Ik heb genoten van dit boek, het is een aanrader waard”. De titel van
het boek is: Halen en brengen, 40 jaar dokteren in Afrika.
ALLEMAAL WONDEREN
Zo heet de expositie die tot en met 23 augustus te zien is in Museum Catharijneconvent in
Utrecht. De wereld van het onverklaarbare laat zien hoe kunstenaars zich in de afgelopen
eeuwen lieten inspireren door wonderen. Wonderen die opvallend vaak verband houden met
keerpunten in het leven. Men gaat anders naar het leven kijken. En….sommigen worden
opnieuw gelovig.
BESTSELLER
Het was geen gemakkelijke opdracht die illustrator Kees de Kort meer dan een halve eeuw
geleden kreeg van het Nederlands Bijbelgenootschap Hoe vertel je met tekeningen bijbelse
verhalen aan mensen met een verstandelijke beperking? Hij besloot uit te gaan van een
kindertekening. Zo bracht hij Kerstfeest, Driekoningen, Pasen, Pinksteren en andere
belangrijke verhalen tot de essentie terug in voor iedereen herkenbare beeldtaal. De reeks
dunne boekjes was een doorslaand succes in binnen- en buitenland. Later werden ze
gebundeld in de “Kijkbijbel”. Thans zijn de tekeningen te zien in het Bijbels Museum in
Amsterdam.
Marijke van Asselt
.
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