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De eerste christenen…. 
één hart en één ziel 
waren zij 
ze deelden alles met elkaar 
ze getuigden van hun geloof 
in woord en daad.  
Hoe ver zijn wij  
verwijderd geraakt 
van deze ideale gemeenschap. 
Jezus, wek in ons 
opnieuw de kracht 
om uw Blijde Boodschap 
door te geven 
en om te zetten in daden. 
Inspireer ons 
opdat wij mogen zijn 
waartoe U ons 
opgewekt hebt:  
elkanders naaste.  
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BESTE PAROCHIANEN, 
 
Dit jaar hebben wij Pasen op een bijzondere manier mogen vieren. Wij waren te gast  in de 
parochie van Sint Jacobus de Meerdere, te Tuitjenhorn. Daar hebben wij het feest van het 
Licht gevierd. Het Licht van Christus. Aan het begin van de Paaswake hebben wij het 
nieuwe vuur gewijd. We hebben de Paaskaars getekend met het kruis, met een alfa en 
omega en het jaartal, en de Paaskaars daarna ontstoken aan het nieuwe vuur. Daarna zijn 
wij in processie naar voren gegaan richting het altaar terwijl we drie keer zongen: “Lumen 
Christi” – wat betekent - “Licht van Christus”.   
 
Dit is het licht dat Christus aan ieder van ons wil geven. Hij wil dat Zijn Licht ons kan 
verlichten en begeleiden in ons dagelijks leven. Vooral op momenten dat wij alles donker 
zien. Dit Licht geeft ons hoop, vertroosting, kracht. Daarom brandt in de Paastijd de 
Paaskaars tot Pinksteren. Want met Pinksteren komt de Heilige Geest, de Helper. 
Soms is het moeilijk om de heilige Geest te begrijpen. Ik gebruik met de kinderen het 
voorbeeld van de TomTom (een navigatiesysteem).   
Als wij naar Alkmaar willen gaan, zetten wij het adres erin en dan vertrekken wij en het 
navigatiesysteem leidt ons naar onze bestemming.  
Zo werkt ook de heilige Geest. Hij begeleidt ons. Hij zegt waar wij moeten gaan. Als wij  
tenminste naar Hem luisteren want wij kunnen ook het geluid van het systeem uitzetten.  
Luisteren naar Zijn Woord betekent: kijken naar de feiten van ons leven waar wij de 
aanwezigheid van God gezien en ervaren hebben. 
 
Daarom is de heilige Geest nodig. De apostelen hadden geen hoop, geen visie op de 
toekomst. Maar Christus kwam in hun midden en gaf de Geest om verder te kunnen gaan. 
Dat is wat wij ook elk moment nodig hebben. Vooral in deze tijd waarin wij met de 
onzekerheid van de pandemie geconfronteerd worden. Waar gaan wij naar toe? Wat zal er 
met ons gebeuren? Veel vragen die ons tot wanhoop kunnen brengen. Daarom komt 
Christus in ons midden om ons deze bijzondere kracht te geven. En Hij zei ook: “Ik laat jullie 
niet alleen. Ik blijf met jullie tot het einde der tijden”. Dat is de belofte van God aan ieder van 
ons. Hij is met ons.  
 
Dat is mijn wens voor ieder van ons. Dat wij Hem op elk moment van ons leven kunnen 
vinden, kunnen ervaren. Emmanuel: God met ons. Dat wij Hem in de ander en door de 
ander kunnen zien. 
Vragen wij aan God deze genade op weg naar Pinksteren. Kom heilige Geest vervul ons 
hart met Uw liefde. 
 

 Pastoor Ivan 
 
VAN DON EDUARD 
 
Ruim een jaar leven we nu in “coronatijd” met alle gevolgen van dien. Na een jaar leven 
met allerlei beperkingen kijkt iedereen uit naar versoepelingen. Hopelijk kunnen we 
binnenkort het einde van de tunnel zien. Onlangs was ik voor de tweede keer jarig in 
“coronatijd”. Mijn verjaardag was echter zeker niet stil! Veel telefoontjes, e-mails, post en 
zogenaamde appjes. In ieder geval was ik echt jarig met ’s avonds één van mijn 
lievelingsgerechten! 
Lieve mensen, heel erg bedankt dat u me weer jarig hebt laten zijn! 
 

 Don Eduard 
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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, 06-17129642. 
 

 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Beste Parochianen, 
 

‘Mei’ betekent dat de natuur in vol ornaat ontwaakt is. 
Krokussen, blauwe druifjes en narcissen hebben plaats 
gemaakt voor tulpen, pioenrozen in knop en andere 
bloeiende bloemen en planten. Wat zijn we creatief bezig 
met het ‘samen kerk zijn’, op naar het Pinksterfeest 
waardoor we nog meer geïnspireerd worden.  
De hele wereld, heel Nederland en ook de Christoforus 
parochie blijft meebewegen rondom de COVID-19 

maatregelen. Met Pasen was er een gezamenlijke Paaswake vanuit de kerk H. Jacobus de 
Meerdere in Tuitjenhorn. Pastoor Ivan Garcia was dankbaar dat hij kon voorgaan. Deze 
viering was ook via livestream te volgen. Op eerste Paasdag waren allen die een intentie 
hadden opgegeven, in de gelegenheid om de viering bij te wonen. Door de extra viering om 
12 uur kon iedereen die het wilde met Pasen toch naar de kerk. Fijn dat kapelaan Maciej 
Gradzki als parochievicaris kan ondersteunen. 
Ook is het licht achter het kruis bij de Keins kapel op zaterdagavond 3 april aangesloten. 
 
Piet is de ‘thuisviering’ blijven verspreiden tot we nu weer met 70 personen in de kerk mogen 
vieren. En gelukkig kunnen we bij een uitvaart in de kerk intussen weer 100 mensen 
toelaten. We gunnen iedereen dat er nog meer naasten kunnen gaan aansluiten bij een 
waardig afscheid.   
 
Leden van de WCR hebben de Paaskaart rond gebracht met symbolische stralen van 
eeuwig leven met ondersteunende teksten en passende gebeden. Zij zijn ook degenen die 
eind januari de brieven van de kerkbalans hebben rondgebracht. 
 
Het bedrag van de kerkbalans van afgelopen jaar wordt, zoals ook als doel benoemd, 
geïnvesteerd in de restauratiewerkzaamheden van de kerktoren. Deze staat inmiddels in 
de steigers. Ook in de media is aandacht besteed aan de werkzaamheden welke firma 
Pronk gaat uitvoeren nadat de vleermuizen tijdelijk een ander onderkomen hebben 
opgezocht. Samen met de subsidies en in samenwerking met diverse betrokkenen kunnen 
de plannen gerealiseerd worden. Het zicht op de kerktoren zal de komende periode steeds 
veranderen. Laat u verrassen door het mooie resultaat van ieders enorme investering! 
Naast het monumentenbord voor de pastorie komt er ook een monumentenbord voor de 
kerk. 
 
De pastorietuin wordt al mooier al is het nog wachten op het hout uit Duitsland om de 
blokhut naast de garage en de carport te kunnen realiseren. Als de bestrating van de 
parkeerplaats van het nieuwe appartementencomplex gereed is, komt er een afrastering. 
Wat zal dit een verschil zijn. We zien er naar uit, evenals onze vertrouwde en nieuwe buren. 
 
Het kerkhof ziet er verzorgd uit nadat hier hard gewerkt is door professionals en met 
helpende hand van onze vrijwilligers. 
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Frans, Ton en Ruud hebben in afstemming met penningmeester Dihal gerealiseerd dat er 
betaalzuilen geplaatst zijn bij de Keins kapel en bij de Mariakapel bij de kerk. Op beide 
plaatsen kan zowel digitaal als contant betaald worden. Dat er dagelijks gebruik gemaakt 
wordt van deze opties doet ons goed.  
 
Gesterkt door het licht naar de kapel vinden velen de weg naar de unieke Keins kapel 
omgeving. Zo uniek dat er een sprekend stuk over heeft gestaan in het blad Landleven met 
dank aan de input van Nico Kuin. Het water uit de put betekent veel voor mensen die de 
kapel bezoeken, zo ook de devote plek en de ansichtkaart waar de Keins kapel op 
afgebeeld staat.  
Wij worden stil van alles wat er rondom de Christoforus parochie gebeurt en koesteren alle 
bijzondere momenten van groot tot klein. Laten we hier ook de komende periode bij stil 
blijven staan: het gebeurt allemaal, maar het is niet vanzelfsprekend. Dit kan alleen met 
een enorme bevlogenheid van iedereen die de Christoforus parochie een warm hart 
toedraagt. We zijn dankbaar dat er dit zo velen zijn. We blijven uitkijken naar meer 
vanzelfsprekend vieren en elkaar ontmoeten. We weten nu dat: de verbinding opzoeken en 
elkaars passie en krachten blijven bundelen, helpen en uitnodigen tot meer. 
 

 Een hartelijke groet van het parochiebestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UW MENING OVER STREAMING  
  
Beste parochianen, 
 
Corona duurt, en duurt maar voort. Wij hoopten oprecht dat het anders zou zijn en we 
weer onbeperkt samen in de kerk konden vieren. De verruiming naar 70 personen is een 
eerste stap, we hopen op een spoedig vervolg.  
 
Binnen het Parochiebestuur hebben we  samen met het pastorale team alweer enige tijd 
geleden, besproken of we misschien apparatuur moesten gaan aanschaffen zodat we 
vieringen in onze kerk konden gaan streamen, net zoals dat vanuit andere kerken 
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gedaan wordt en zoals bekend ook vanuit de Bavo in Haarlem. Bij het Pb en pastorale 
team bleek er destijds weinig of geen belangstelling; we hebben het dus maar zo 
gelaten, ook al omdat er een flink aanbod van vieringen op tv te volgen is.  
  
Maar er lijkt nu toch een kentering te komen, zo vernemen we in de wandelgangen. 
Daarbij wordt dan, los van de huidige beperkingen door corona, als argument genoemd 
dat parochianen die wegens lichamelijk of geestelijk ongemak niet meer naar de kerk 
kunnen komen, via streaming toch verbondenheid met de parochie kunnen blijven 
ervaren. Genoemd wordt ook dat het mooi zou zijn om uitvaarten te kunnen streamen 
zodat familie die ver weg woont, misschien zelfs in een ander werelddeel, de uitvaart 
toch kan bijwonen. Via streaming komt de kerk naar de mensen toe als de mensen niet 
(meer) naar de kerk kunnen/willen komen. ‘Op vele plaatsen is streaming heel gewoon 
geworden, in crematoria gebeurt het al vele jaren en onze kerk kan op dit gebied niet 
achterblijven’, zo wordt er nu gezegd.  
     
De aanschaf van benodigde apparatuur kost geld en geld kan je maar één keer 
uitgeven. We willen daarom, voor eventueel tot aanschaf van apparatuur over te gaan, 
graag weten wat u als parochiaan vindt van wat hierboven geschreven is. Ook zijn we 
benieuwd of en hoe vaak u naar de uitzendingen denkt te gaan kijken. En we stellen de 
vraag of u de apparatuur eventueel wilt gaan bedienen.  
 
Wilt u onderstaande vragen beantwoorden en de antwoorden opsturen per mail 
(secretariaat@rkkerkschagen.nl) of in de brievenbus van de pastorie doen. Wacht hier 
s.v.p. niet te lang mee, want van uitstel komt afstel. En: bij voorbaat bedankt! 
  
Vraag I  Graag één van de twee rondjes zwart maken.  
O Het bestaande media-aanbod aan kerkelijke vieringen vind ik voldoende, daar 

hoeft van mij geen viering vanuit onze kerk aan te worden toegevoegd. 
 
O     Ik vind het goed als er naast het bestaande aanbod aan kerkelijke vieringen ook 

kan worden afgestemd op vieringen (H. Mis – Uitvaart) vanuit onze eigen St. 
Christoforuskerk.  

 
Vraag II Hoe dikwijls denkt u naar een uitzending vanuit onze kerk te gaan kijken, 

graag één van de drie rondjes zwart maken.  
O Vaak 
 
O Soms 
 
O Nooit 
 
Vraag III Wilt u, eventueel na een korte instructie, de apparatuur bedienen? Zo ja 

dan graag uw naam en contactgegevens 
 
………………………………………………………………………………….. 

 
Vraag IV Hebt u opmerkingen of suggesties? 
 

…………………………………………………………………………………… 
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DIGITAAL KERKBEZOEK 
 
de link is:  https://www.rkkerkschagen.nl/digitale-bezichtiging-christoforuskerk-schagen/ 
 
Daarna komt u op: https://www.sebastiaanvanstam.nl/sint-christoforusparochie-schagen/ 
 
 
SYMBOLEN EN COMMUNIESCHERM 
  
Wie geïnteresseerd is in versierselen en symboliek in en rond een kerk staat er versteld 
van hoeveel symboliek er in onze kerk te vinden is. Het is daarom heel interessant je hierin 
te verdiepen. De Christoforuskerk biedt heel veel symboliek, die men niet zomaar ziet of 
herkent. Ik stel voor hier aandacht aan te besteden bij voldoende belangstelling. 
 
Sinds de corona door ons land woekert wordt het kerkbezoek gereduceerd van 100 tot  
50, tijdelijk tot een volledige lockdown, vervolgens tot 30 en sinds kort tot 70. Daarbij 
kwamen vanuit het bisdom allerlei richtlijnen waar de kerk zich aan moest houden. Door 
de corona mocht er geen communie uitgereikt worden van hand naar 
hand om besmetting te voorkomen. Door onze vaste kerktimmerman 
is eind mei 2020 een mobiel scherm vervaardigd met een transparant 
scherm. Het scherm werd geïntroduceerd en tijdens de vieringen nog 
steeds gebruikt. De communie wordt met een pincet uitgereikt aan de 
parochianen. Al spoedig kwam de opmerking over het kale armoedige 
scherm, ‘het is geen gezicht’. Door verschillende mails werden 
suggesties gedaan m.b.t. inkleuring van het scherm, o.a. de suggestie 
om de kleuren van het orgel daarvoor te gebruiken. Uiteindelijk kwam 
de vraag bij mij. Ik ben niet direct gaan schilderen, maar pas eind 
september, nadat ik me georiënteerd had en bij buurkerken had 
gekeken hoe zij het communiescherm hebben aangepakt. Allemaal 
hebben zij het communiescherm gekleurd en versierd. Men ging er 
eerst nog van uit ‘het is toch maar tijdelijk’! Maar we zijn al meer dan 
een jaar verder en corona is er nog steeds. 
  
Voor mij was duidelijk: geen kleuren van de orgelpijpen. De kleur 
van de orgelpijpen zijn grijs, rood en zwart. Uiteindelijk heb ik ervoor 
gekozen om kleuren van het kerkinterieur te gebruiken met een link naar het glas in 
lood. Om toch ook iets van het orgel weer te geven heb ik fraaie eikenhouten hoekdelen 
van het orgel gebruikt die sinds 1981 op de pastoriezolder hebben gelegen. Het scherm 
is in drie okerkleuren geschilderd, de torenspits bekleed met imitatie glas in lood. In de 
top van het scherm: een eikenhouten driehoek, dit staat symbool voor Vuur en 
Goddelijkheid, in het midden een visblaasmotief, de visblaas is een oud 
Christussymbool. Kijk eens naar de ramen in de kerk.  
 
Helemaal onderaan het scherm is een Bijbelboek met een kaars te zien, dit zijn de 
symbolen voor het Woord en het Licht. Aan de andere kant van het scherm een decoratie 
met de symbolen: handen - hostie – kelk, onder de kelk een schaal met brood. In de top 
een duif, een verwijzing naar de heilige Geest van Pinksteren.  
        
Sinds 7 november 2020 staat het scherm in de kerk. Pas 5 maanden later, begin april 
2021, komt er een opmerking van ‘niet mooi’. Jammer genoeg begrijpen critici er blijkbaar 
de symboliek niet van en zien zij geen verbinding met andere aspecten van het geloof en 
de liturgie. Alles is heel doordacht, ik doe echt niet zomaar iets.  
 
Hans van Kampen 
Volgende Hoeksteen   Historisch altaar in de dagkapel 

https://www.rkkerkschagen.nl/digitale-bezichtiging-christoforuskerk-schagen/
https://www.sebastiaanvanstam.nl/sint-christoforusparochie-schagen/
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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.  

 
PASEN – HEMELVAART – PINKSTEREN 
 
Veel christelijke feesten zijn gebaseerd op Joodse feesten.  
 
Sjavoeot op de 50ste dag na Pesach  
Met Pesach (Pasen) gedenken de Joden de uittocht uit Egypte. In Leviticus 23,15-22 staat 
dat op de vijftigste dag, op de dag van de zevende sabbat vanaf Pesach, nieuwe offers voor 
God moesten worden gebracht, als een soort afsluiting van Pesach. Dat feest werd 
Sjavoeot = Wekenfeest (vanwege de 7 weken) genoemd (Deuteronomium 16,10). Er 
moesten ‘eerstelingen’ van de graanoogst en het vee worden geofferd. Verder moest er 
een samenkomst worden gehouden en mocht niemand zijn gewone werk doen. 
 
Het Joodse Sjavoeot wordt het christelijke Pinksteren 
De Bijbel beschrijft hoe Jezus met Pesach in Jeruzalem ter dood werd gebracht. De dagen 
daarna heerste er verwarring onder de apostelen en de andere leerlingen. Sommigen 
trokken naar Galilea om hun oude leven weer op te pakken. Maar er waren ook bijzondere 
ontmoetingen met Jezus waarbij de leerlingen Hem herkenden als ‘De Levende’. Ze 
dachten over die ervaringen na en probeerden de bijzondere ontmoetingen te begrijpen. 
Gedurende de zeven weken richting Sjavoeot stonden ze dat jaar stil bij de    
gebeurtenissen rond Pasen: wat had Jezus’ kruisdood te betekenen, hoe zat het met dat 
lege graf en met de ervaring dat Jezus leefde, weliswaar op een geheel andere manier dan 
eerst maar toch werkelijk. 
 
Die overpeinzingen mondden later uit in 3 grote christelijke liturgische feesten: Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren. Eigenlijk zijn het geen 3 aparte feesten maar legt elk feest de 
nadruk op een aspect van wat we het ‘Christusmysterie’ zijn gaan noemen. Samen vormen 
die feesten de 50-dagentijd van Pasen. Na de vernedering van het kruis volgt de 
Opstanding, de dood heeft niet het laatste woord - Pasen - dan volgt de viering van de 
verheffing van Christus bij God - Hemelvaart - en op de 50ste dag van Pasen vieren we dat 
de aardse Jezus plaats maakt voor de creativiteit van de Geest - Pinksteren - op die 50ste 
dag vieren we de voltooiing van Pasen en het begin van de christelijke kerk. 
 
‘Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn 
getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.’ 
(Handelingen 1, 8) 

Piet Steur, diaken 
 
 
HET ONZE VADER VERBINDT 
 
In een stad in Amerika ligt achter een drukke straat een kleine kerk verscholen.  
De kerk is een toevluchtsoord voor nieuwe inwoners van de stad.  
Elke zondag is de kerk tot de nok gevuld met Portugezen, Grieken, Spanjaarden, Russen, 
Senegalezen en Zuid-Koreanen.  
De stad is te klein om hun allemaal een eigen kerk te bieden waar in hun eigen taal wordt 
gepreekt en uit de Bijbel wordt gelezen. 

mailto:martpaauw@hotmail.com


8 

 

De voertaal in deze kerk is Engels. 
Maar iedere Pinkstermorgen vraagt de voorganger aan iedereen om in zijn eigen 
moedertaal het Onze Vader te bidden. 
Iedereen voelt dan weer in zijn eigen taal wat het gebed betekent. 
‘Pai Nosso’ zeggen de Portugezen en ‘Pater Hemon’ zeggen de Grieken. 
Daarna neemt de voorganger het in het Engels over. 
De hele kerk voelt het zo: het Onze Vader verbindt ons met elkaar, ook al spreken we 
onze eigen taal. 
 
VEERTIG JAAR NICHOLSON-ORGEL IN SCHAGEN 
 
Op zaterdag 15 mei is het (op  één dag na) precies veertig jaar geleden dat het Nicholson-
orgel in onze kerk in gebruik werd genomen. Als derdejaars orgelstudent van Jan Jongepier 
was ik betrokken bij de inspeling. Hij vroeg mij om het Waterlands Kamerkoor, waarvan hij 
de dirigent was, te begeleiden in een geheel Engels programma. Een geweldig feestelijke 
maar ook leerzame ervaring! De superbe klank van het orgel, zo anders dan we hier in 
Nederland gewend zijn, heeft mij zeer beïnvloed.  
Veertig jaar is een hele tijd. En het getal veertig heeft natuurlijk ook een bijbelse connotatie. 
Veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn. (Maar we hebben ook de veertig-dagen-
tijd en zelfs een veertig-uren-gebed!). 
En na veertig jaar is het opnieuw feest.          
In een afwisselend programma met werken van Mendelssohn-Bartholdy, Franck, Nibelle, 
Howells en Vierne zullen alle mogelijkheden van het orgel aan bod komen. De van 
Mendelssohn uitgevoerde Vierde Sonate klonk ook tijdens de ingebruikname in juli 1882 in 
de St. Mary Magdalene in Worcester en het leek mij aardig om dit werk nu opnieuw uit te 
voeren.      
Het was in 1977 dat de kerk in Worcester zijn deuren sloot en het orgel na een aantal jaren 
een nieuw onderkomen vond hier in Schagen. Inmiddels is het niet meer weg te denken uit 
het noordertransept van de Christoforus. Wonderwel paste ook de kleurstelling van de 
pijpen precies bij die van het interieur. En, naar zeggen van Jim Berrow (hij is gepromoveerd 
op de orgelbouwer John Nicholson en bezocht ook Schagen), klinkt het orgel hier beter dan 
het in Worcester ooit geklonken heeft. 
Het concert op zaterdag 15 mei begint om 15.30 uur en duurt een uur.      
De toegang is vrij. Wel is er na afloop een collecte. 
(Enig voorbehoud moet worden gemaakt met betrekking tot de dan geldende 
coronamaatregelen)  
 

 Tjeerd van der Ploeg 
 
KLEIN GELD 
 
U merkt dat in de winkels steeds meer gepind wordt en het zal u ook wel eens overkomen 
dat u geen kleingeld meer in uw portemonnee heeft. Ook als bezoeker van de kerk of 
Mariakapel waar u een kaarsje wilde opsteken voor uw dierbare kunt u plots  bemerken dat 
u geen kleingeld meer heeft. 
U bent natuurlijk niet de enige en daarom heeft het bestuur na veel zoeken een passende 
oplossing gevonden in de vorm van contant betalen via de offerblokken, collectedozen of 
pinnen via de betaalzuil.  
In januari is er opdracht gegeven voor de voorbereidende werkzaamheden en met Pasen 
zijn als proef de eerste twee palen geplaatst, één in de kapel van de Keins en de andere in 
de kapel van de kerk. 
Deze palen werken heel eenvoudig 
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Stap 1: Druk op de ronde knop  om het gewenste bedrag te 
selecteren. (bedragen kunnen naar keuze worden ingesteld) 
 

Stap 2: Houd uw betaalpas voor de  op de terminal tot alle 
lampjes verlicht zijn.  
 
Stap 3: Uw betaling is voltooid als dat in het scherm staat. 
Op uw bankafschrift komt het betaalde bedrag met de tekst ‘Keins 
kapel’ of ‘Kapel kerk’ te staan. 
Mocht u vragen hebben, u kunt mij altijd bellen 0224-212701.  

 
 Frans Bos 

 

 
 
 
PAROCHIEAGENDA 
 
Het aantal toegestane kerkgangers is voor de grootte van onze kerk verhoogd van 
30 naar 70. Omdat telefonische aanmelding voor een aantal parochianen een 
drempel vormt laten we de telefonische aanmeldingsplicht los; wel zal bij 
binnenkomst uw naam worden genoteerd. U hoeft zich voor de zondagse viering 
dus niet meer telefonisch aan te melden. 
 

    
Za. 15 mei 15.30 uur Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg, orgel 40 jaar in Schagen 
Zo. 16 mei 10.00 uur 

17.00 uur 
Zevende zondag van Pasen: Eucharistieviering 
Rozenkransgebed in de kerk 

Vr. 21 mei  09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 

    
Zo. 23 mei 10.00 uur 

17.00 uur 
Pinksterzondag: Eucharistieviering 
Rozenkransgebed in de kerk 

Ma.  24 mei 10.00 uur Tweede Pinksterdag: Heilige Maria, Moeder van de Kerk 
Eucharistieviering   

Vr. 28 mei 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur 

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

    
Zo. 30 mei 10.00 uur Heilige Drie-Eenheid: Eucharistieviering 
  17.00 uur Rozenkransgebed in de kerk 
Vr. 04 juni 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 

    
Zo. 06 juni 10.00 uur Sacramentsdag: Eucharistieviering  

Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank 
Vr. 11 juni 09.30 uur H. Hart van Jezus - Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
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Zo. 13 juni 10.00 uur 11e Zondag door het jaar: Eucharistieviering 
Vr.  18 juni 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 

    
Zo. 20 juni 10.00 uur 12e Zondag door het jaar: Eucharistieviering  
Vr.  25 juni 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 

    
Zo. 27 juni 10.00 uur 13e Zondag door het jaar: Eucharistieviering 
Vr. 02 juli 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 

    
Zo. 
 

04 juli 
 

10.00 uur 14e Zondag door het jaar: Eucharistieviering 
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank 

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

    
Zo. 11 juli 10.00 uur 15e Zondag door het jaar: Eucharistieviering 

 
 
LECTOREN / MISDIENAARS 

Zo. 16 mei 10.00 uur Johan Korse Er zijn in deze periode geen misdienaars.  
Vr. 21 mei 09.30 uur Piet Steur  
Zo. 23 mei 10.00 uur Janny v/d Zee  
Ma.  24 mei  10.00 uur ??   
Vr.  28 mei 09.30 uur Ans de Ruijter  
Zo. 30 mei  10.00 uur Chris van Lint  
Vr.  04 juni 09.30 uur Piet Steur  
Zo. 06 juni 10.00 uur Dilani Anthiresu  
Vr.  11 juni 09.30 uur Ans de Ruijter  
Zo. 13 juni 10.00 uur Frans Wildeboer  
Vr.  18 juni 09.30 uur Piet Steur  
Zo. 20 juni 10.00 uur Kitta Hogervorst  
Vr.  25 juni 09.30 uur Ans de Ruijter  
Zo.  27 juni 10.00 uur Johan Korse  
Vr. 02 juli 09.30 uur Piet Steur  
Zo. 04 juli  10.00 uur Janny v/d Zee  
Vr. 09 juli 09.30 uur Ans de Ruijter  
Zo. 11 juli 10.00 uur Frans Wildeboer  
     

KOSTERS / COLLECTANTEN 

 
Zo. 16 mei 10.00 uur Antony Anthonipillai Er zijn in deze periode geen 

collectanten. 
Vr. 21 mei 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 23 mei 10.00 uur Theo Zuurbier  
Ma. 24 mei 10.00 uur Antoon Vergeer    
Vr. 28 mei 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 30 mei 10.00 uur Jan Heddes  
Vr. 04 juni 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 06 juni 10.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr.  11 juni 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 13 juni 10.00 uur Theo Zuurbier  
Vr. 18 juni 09.30 uur Solveg Steur  
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Zo. 20 juni 10.00 uur Antoon Vergeer  
Vr.  25 juni 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 27 juni 10.00 uur Jan Heddes  
Vr.  02 juli 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 04 juli 10.00 uur Antony Anthonipillai  
Vr. 09 juli 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 11 juli 10.00 uur Theo Zuurbier  
     

MISINTENTIES 

    
Zo. 
 
 
  

16 mei 10.00 uur Levende en overleden fam. Komen-Groot, Overleden 
familieleden Bos en Van Lochem, Arie Blokker, Gert en 
Aty Polle-Groot; dat zij rusten in vrede, Ellen de Groot-
Dijkman, Rob Stringer en zegen over kinderen en 
kleinkinderen, Jan en Leon van der Poel en zegen over 
zijn fam., In dierbare herinnering herdenken wij Jacoba 
Smit-Heemskerk, Wilma Leermakers, Piet Godschalk en 
zegen over zijn gezin, Jaap Kok 

Vr.  21 mei 09.30 uur Margriet Koster-Bakker; uit dankbaarheid voor de liefde 
voor ons gezin, Jaap Kok 

    

    
Zo. 23 mei 10.00 uur Lied van der Lubbe-Vermeulen, ter nagedachtenis aan 

mijn lieve moeder, Zuster Lies van der Voort, Bep en Leo 
Kocken-van der Voort, Co Stam en zegen over zijn gezin, 
Arie Blokker, Piet Heddes, In dierbare herinnering 
herdenken wij Jacoba Smit-Heemskerk, Dirk Doodeman 
en zegen over zijn gezin. Cor Schouten, Wilma 
Leermakers, Tiny de Vries-Jongejan, Jaap Kok, Jan van 
de Wolfshaar en zegen over zijn gezin, kinderen, 
kleinkinderen en familie, Piet Jong 

Ma. 24 mei 10.00 uur Intentie nog open 
Vr.  28 mei 09.30 uur Jaap Kok 
    

    
Zo. 30 mei 

 
 

10.00 uur Petra van Hees-Kroon, Overleden familieleden Bos en 
Van Lochem, In dierbare herinnering herdenken wij 
Jacoba Smit-Heemskerk, Jaap Kok 

Vr. 04 juni 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 06 juni 10.00 uur Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin, Annie 

Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, 
kleinkinderen en familie, Jan en Leon van der Poel en 
zegen over zijn familie, Loek en Nel van Leuven-Bakker 

Vr. 11 juni 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 13 juni 10.00 uur Theo Waij en zegen over zijn gezin, Harry Hogervorst 
Vr.  18 juni 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 20 juni 10.00 uur Jaap en Alie Waij-Kok en zegen over hun gezin, Arie 

Blokker, Margriet Koster-Bakker; uit dankbaarheid voor de 
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liefde voor ons gezin, Tiny de Vries-Jongejan, Piet 
Godschalk en zegen over zijn gezin 

Vr. 25 juni 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 27 juni 10.00 uur Ellen de Groot-Dijkman, Cor Schouten 
Vr. 02 juli 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 
 
 

04 juli 10.00 uur Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, 
kleinkinderen en familie, Overleden ouders Van Diepen-
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 

Vr. 09 juli 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 
 
 

11 juli 10.00 uur 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 

    

 
KERKVERVOER 

 
1) De 60plusbus. 

 
De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur 
en op feestdagen tot 17.00 uur. 
 
Men dient de bus een dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 
en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888. 
 
Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen 
en een tien-ritten-kaart kost 10 euro. 
 
De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op 
verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als 
men een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie. 
Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 
14.00 en 15.30 uur. 
 
N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan gewoonlijk gebruik maken van de vaste, met 
witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein, maar het kerkplein is wegens 
werkzaamheden aan de kerktoren tijdelijk niet bereikbaar. 
 
DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (47) 
 
Na de ‘Theofanie’ van Jakob; de ‘Godsontmoeting’ bij de plaats die hij Bet-El noemt, gaat 
hij verder op weg ‘naar het land der stammen van het Oosten’. Als hij in het nieuwe land 
aankomt ziet Jakob als eerste een put. Putten en bronnen worden veel genoemd; het zijn 
bronnen van leven maar ook bronnen van moord en doodslag. Plaatsen van ontmoeting 
maar ook slagveld, kostbaar en omstreden bezit van dorpen en herdersstammen. Vrouwen 
vertellen er elkaar de verhalen van de dag in de koelte van de avond of de morgen. 
Abrahams knecht heeft er een vrouw gevonden voor Isaak, Rebekka de moeder van Jakob. 
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Jakob zal hier de liefde van zijn leven ontmoeten, Rachel. Later zal ook Mozes bij een put 
zijn vrouw, Zippora, de dochter van Jetro ontmoeten. 
 
Jakob ontmoet eerst enkele herders met hun kuddes bij de put. Op de put ligt een grote 
steen. Op het moment dat alle kuddes die gedrenkt moeten worden bijeen zijn wordt de 
zware steen van de opening afgehaald en kan men het vee te drinken geven. Daarna wordt 
de put weer afgesloten. Het water is kostbaar en daarom wordt het met een zware steen 
bewaakt. Zo’n steen krijgt een herder alleen ook niet van de put, vandaar dat ze daar op 
elkaar wachten en als ze er allemaal zijn wentelen ze met elkaar de grote steen opzij zodat 
de kuddes gedrenkt kunnen worden.   
 
Jakob vraagt aan de herders waar zij vandaan komen en zij antwoorden hem: “Uit Haran”. 
Daarop vraagt Jakob hen: “Kennen jullie Laban, de zoon van Nahor?” En zei zeggen: “Ja”. 
Jakob vraagt hen of het goed gaat met zijn oom, en zei zeggen: “Jazeker, maar kijk, daar 
komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee”. Rachel is een herderin. Zodra Jakob haar 
ziet met het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, tilt hij de zware steen van de 
opening en geeft het vee van Rachel te drinken. Voor het eerst van zijn leven doet Jakob 
iets voor de ander! 
 
En Jakob kust Rachel en huilt: “Ik ben Jakob, een bloedverwant van je vader, want ik ben 
een zoon van Rebekka”. Jakob kust Rachel; dit moment is de enige keer in de Bijbel waarop 
geschreven staat dat een man een vrouw kust! De grote godgeleerde Calvijn schrijft in zijn 
Bijbelcommentaar dat Jakob zich zeer waarschijnlijk eerst heeft voorgesteld en haar pas 
daarna gekust heeft, tja, stel je voor?! En een andere godgeleerde, de Spaanse rabbijn 
Nachmanides, weet ‘uit betrouwbare’ bron in de dertiende eeuw te melden dat Jakob 
Rachel niet op de mond kuste, maar op haar voorhoofd. En zo wordt de spontane, 
romantische actie van Jakob ‘de mond gesnoerd’. Rachel is ondertussen naar huis gesneld 
om het blijde nieuws van de komst van Jakob aan haar vader te melden. Wordt 
vervolgd…….. 
 

 Monica Wildeboer, Catechiste 
 

IN DE HEER OVERLEDEN 
 

CATHARINA CORNELIA DE VRIES-JONGEJAN 
Tiny 

*15-01-1933         † 05-03-2021 
 
Op 5 maart 2021 is Tiny in het bijzijn van haar man en kinderen vredig ingeslapen. 
Ze is geboren op 15 januari 1933 te Warmenhuizen aan de Fabrieksstraat. Haar vader was 
akkerbouwer. Het streng katholieke gezin telde 9 kinderen. Ze moest thuis altijd helpen in 
de huishouding en met haar vader mee op de kolenschuit, piepers rooien en kool van het 
land halen. Ze had hier een hekel aan. Ook werd ze vaak door haar moeder uit werken 
gestuurd naar de buren als er hulp nodig was. 
Toen ze 18 jaar was ging ze huishoudelijk werk doen bij families in Alkmaar. Ze vond het 
heerlijk in de grote stad. Haar moeder vond dat ze veel te werelds werd, en dat kon natuurlijk 
niet op een dorp! 
Ook heeft ze op handbal gezeten, en daar was ze keepster. 
Naar dansavonden bij Pronk in Warmenhuizen ging ze, en daar leerde ze een leuke jongen, 
genaamd Gerben de Vries uit Schoorl, kennen. Ze hadden nog niet lang verkering toen 
Gerben voor een jaar zijn diensttijd moest vervullen in Nederlands-Indië. Het contact 
verwaterde. Maar eenmaal terug uit dienst kwam hij zijn “oude vlam” weer tegen op een 
dansfeest bij Honky Tonk in Schoorl, en de vonk sloeg over! 27 November 1957 zijn ze 
getrouwd. Ferry, Ans en Gerard zijn kort na elkaar geboren, en na 10 jaar nog een 
nakomertje, Gerben. 
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Ze hield van zingen en haar grootste hobby was kleding maken voor het gezin. Daar was 
ze heel goed in! Ze had hier graag haar beroep van willen maken.  
Mooie herinneringen heeft ze aan de tijd dat ze samen met haar man met de caravan erop 
uit trok richting Oostenrijk. Hier heeft ze veel vrienden leren kennen. Ze genoot van het 
onbezorgde en de vrijheid! 
Ook was ze gek op haar kleinkinderen. Ze vond het heerlijk als ze weer kwamen logeren! 
Na bijna twaalf jaar gewoond te hebben in Schagen in de Herenbosstraat en 45 jaar in de 
Frans-Halsstraat, heeft ze nog 4 jaar met haar man gewoond in woonzorgcomplex ‘De 
Miede’. Haar ziekte openbaarde zich toen al en op een gegeven moment waren zij 
genoodzaakt om opnieuw te verhuizen. Dit keer naar zorgcentrum ‘De Bron’. Hier heeft ze 
jammer genoeg niet zo lang kunnen genieten van hun samenzijn, want 6 maanden later 
moest ze wederom verhuizen naar Verpleeghuis ‘Magnushof’.  
Na een lange periode van innerlijke strijd, vond ze uiteindelijk toch haar rust. 
We zullen haar missen en we zullen haar in gedachte houden als een lieve, zorgzame en 
betrokken echtgenote, moeder en oma die altijd voor ons en voor iedereen klaar stond.  
 

 
*** 

 
JAAP KOK 

 
Een bijzonder persoon met droge humor is op 17 april 2021 overleden. Jaap is op 13 maart 
1985  door het bestuur van begrafenisvereniging Sint Lodewijk gevraagd om uitvoerder te 
worden bij overlijden. In de Algemene Ledenvergadering op 22 april 1985 is zijn benoeming 
door de vergadering goedgekeurd. 
 
Samen met Truus, zijn echtgenote, waren zij bijna altijd op de Algemene 
Ledenvergaderingen aanwezig. 
Op 1 januari 2010 is Jaap met zijn werk voor Sint Lodewijk gestopt en heeft de firma Dekker 
zijn werkzaamheden overgenomen. Op 13 januari 2010 hebben Jaap en Truus vele handen 
mogen schudden op de afscheidsreceptie die door Sint Lodewijk was aangeboden.  
 
Het bestuur van begrafenisvereniging Sint Lodewijk wenst Truus en de andere familieleden 
veel sterkte met het verlies. 
 
PATER JAN BRINKHOF 40 JAAR IN PERU - HET WERK VAN EEN MISSIONARIS 
 
Vijf jaar was Jan Brinkhof actief in Chili als priester-arbeider onder de textielarbeiders, maar 
toen Pinochet aan de macht kwam moest hij vluchten en keerde weer terug naar Nederland. 
In Limburg  was hij actief als opbouwwerker in de ex-mijnwerkerswijken. 
Maar in 1981 kwam de mogelijkheid om naar Peru te gaan en dat deed hij dus. De Caritas 
van Lima  vroeg hem al gauw om in de sloppenwijken van Lima eetplaatsen op te zetten. 
Dat was wat hij wilde: de armen helpen! 
De actie “God is Liefde” begon met een paar eenvoudige eetplaatsen, maar daarmee 
begonnen ook de problemen, zoals afgunst, egoïsme en ruzie. 
Maar  uiteindelijk wonnen solidariteit, samenwerking en 
gezelligheid het. Er kwamen steeds meer van deze 
eetplaatsen maar ook meer problemen: heel onregelmatige 
watervoorziening, rookoverlast. Door aanschaf van grote 
tanks en de bouw van goede stenen keukens en betere 
hygiëne ging het steeds beter met nog meer eetplaatsen in de 
armengordel op de berghellingen rond Lima.  
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Meer dan brood alleen 
Er kwamen ook jeugdcentra voor opleidingen en scholing over gezondheid, politiek, 
weerbaarheid en voedsel. Voor onderlinge samenwerking en scholing zijn er centra 
opgericht. Ook kon pater Jan trappen aanleggen zodat de wijken veiliger te bereiken zijn 
en voetbalveldjes! En dan had hij ook nog tijd voor de pastorale zaken! 
 
Dankbaar 
Dit alles is mogelijk gemaakt door hulp uit Nederland (o.a. ook uit Schagen). Pater Jan is 
daar heel dankbaar voor. 
Zijn er dan nu geen problemen meer? Ja, heel grote problemen zelfs: de corruptie van de 
politieke top en gebrek aan politieke bewustwording. Dan is er de machocultuur, veel 
geweld tegen vrouwen (hé dat hoorden we ook al van Corrie Tops!). En er verdwijnen 
steeds jonge vrouwen, die worden gelokt met mooie beloftes voor leuk 
werk in de stad, maar ze komen terecht in de prostitutie of op de illegale 
bedrijven in de Amazone. En daarbij komen dan ook nog eens de 
gevolgen van de uitbraak van corona die de regering en de zorg 
helemaal niet aan kunnen. 
 
Maar Pater Jan Brinkhof is nog steeds van plan bij “zijn” mensen te 
blijven en te helpen! 
Zoals in voorgaande jaren willen wij  hem daarbij blijven helpen! 
 
Voor meer info, kijk op www.sittardrosalima.nl 
 
Missiewerkgroep 
 
 
 
 

  
PINKSTERACTIE  2021 
 
Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander 
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionaire werkers zich iedere dag in 
voor de kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen in het middelpunt. Dat 
doen we tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris met een 
campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij 
zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Al vragen missionarissen zelf weinig, een 
steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken. 
 
Zij zijn er altijd voor de ander  
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd 
in voor anderen.  Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in 
Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en andere kwetsbare 
groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede.  
Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met jonge meisjes die vaak al 
jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Dankzij Susanne 
leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg 
belangrijk is.  
 

http://www.sittardrosalima.nl/
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Samen voor onze missionarissen 
Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en missionaire werkers zijn er altijd 
voor de ander. En wij zijn er - samen met u - voor hen. We bieden financiële steun, zodat 
zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten en 
de premie voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen 
genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te 
vragen. Daarnaast heeft de Week Nederlandse Missionaris een klein, laagdrempelig 
fonds voor noodgevallen. Uw steun is daarbij onmisbaar. 
Met Pinksteren is de hoofdcollecte voor de Missionarissen 
Maar voor hen die niet naar de kerk komen is er de 
bankrekening,  
IBAN: NL30RABO 0171 21 1111  
of de QR-code 
Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?   
Voor meer informatie: 
www.weeknederlandsemissionaris.nl 
 
 
KLEURPLAAT 
 

 
 
IETS VOOR MIJ? 
 
Al een jaar werkt Jaco iedere week twee avonden bij ’s lands grootste kruidenier. 
Vakken vullen, kratten stapelen of de vloer aanvegen. 
Het werk is saai maar samen met de andere jongeren maakt hij een hoop lol. 
Ook verdient het goed.  
Jaco werkt voor een nieuwe computer, want hij is gek op games.  
De computer die hij nu heeft is veel te traag. 
Nog een half jaar werken, heeft hij uitgerekend.  
Op een dag gaan ze met de klas een kijkje nemen bij een daklozenproject.  

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
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Mensen die op straat zwerven vinden er voor één nacht onderdak. 
Geen luxe bed, maar een matrasje op de grond.  
Geen champagne-ontbijt maar na een paar broodjes en een kop koffie  
word je om 7 uur de deur uitgezet. Het mag niet te gezellig worden…. 
Onvoorstelbaar denkt Jaco, sommigen zijn nog maar 18 of 19 jaar. 
Het project wordt betaald met giften maar er is steeds geld tekort. 
Jaco denkt aan zijn spaargeld. Moet hij daar iets van weggeven? 
Diep onder de indruk verlaat de klas het pand.  
 
In de Bijbel staat een verhaal over Jezus die zijn leerlingen vraagt Hem te volgen. 
Dat doen ze zonder morren. Ze laten alles zomaar achter.  
Die hebben lef. Ze denken echt niet alleen maar aan zichzelf. 
“Moet ik dat ook niet doen?“ zeurt het door Jaco’s hoofd. 
De excursie houdt hem bezig. 
Een paar dagen later besluit hij het geld dat hij de komende maand verdient  
aan het daklozenproject te geven. 
Dan maar een maandje langer wachten op de extra gigabytes….. 
 
N I E U W T J E S  
 
VERS VAN DE PERS 
In Nederland kennen we de mooi uitgevoerde glossy KLOOSTER! Sinds kort is er de 
Vlaamse variant VLAM. VLAM gaat iedere keer over één kloosterspiritualiteit. Het eerste 
nummer gaat over de Karmelieten, die het blad ook uitgeven. Met grootheden als Teresa 
van Avila tot en met Titus Brandsma. Het blad telt 124 pagina’s en kost € 12,95. Uitgeverij: 
Carmelitana/Adveniat. Te koop via: carmelitana.be en bij de betere (klooster) boekhandel. 
 
FRATELLI TUTTI 
Deze encycliek van paus Franciscus uit oktober 2020 over de universele broederschap 
van de mensen kunt u sinds kort nalezen in de Nederlandse vertaling. Via www.rkkerk.nl 
 
ZUSTERS ONLINE 
De zusters Clarissen in Megen willen dolgraag een grotere meditatieruimte in hun kerk. Ze 
zijn een crowdfundingsactie gestart. Wie doneert kan een tegenprestatie verwachten: een 
gesprek of een meditatie oefening met de zusters online. Zie op: kn.nl/lokaal 
 
CHRISTUSBEELD 
Het enorme Christusbeeld in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro is sinds kort verlicht en 
voorzien van een klok. Die telt af naar de Olympische Spelen. Het beeld krijgt een 
concurrent in het verderop gelegen Encantado. Met een hoogte van 43 meter moet het de 
vijf meter hogere  grote broer worden. De burgemeester van het stadje zal het door hem 
gedroomde beeld niet kunnen bewonderen. Adroaldo Conzatti stierf onlangs. Herstellende 
van het coronavirus gleed hij uit. Door de val liep hij een hersenbloeding op die hem fataal 
werd. Onlangs werden het loodzware hoofd en de armen van het beeld geplaatst. Volgens 
de planning moet het beeld in december klaar zijn. 
 
Marijke van Asselt 
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